Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v
obdobju od 18. 5. 2021 do 23. 12. 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:
- Udeležba na strokovnih posvetih, konferencah in izobraževanjih:
Člani programskega sveta so se udeležili 16 usposabljanj, od tega 12 v okviru Podnebnega programa
mreže.
- Prenova Tez za trajnostno prometno politiko:
V obdobju med 13. 3. in 15. 6. 2021 smo se posvetili pregledu tez Koalicije za trajnostno prometno
politiko in iskanju poudarkov za njihovo načrtovano posodobitev.
- Članstvo v mednarodni mreži s področja podnebnih sprememb CAN Europe in v mednarodni
mreži EEB - European Environmental Bureau:
Koordinator DS Ekološko kmetijstvo in samooskrba je kot predstavnik DS oz. Plan B na povabilo
organizatorjev 1.9.2021 sodeloval na mednarodnem spletnemu seminarju organizacij Climate Action
Network Europe (CAN Europe) in EUKI z naslovom “How to make national CAP Strategic Plans to
deliver climate ambition in Central Eastern Europe?”. Koordinatorka mreže je v tem obdobju
koordinatorjema DS 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:
20. 9. 2021 smo za koordinatorje delovnih skupin mreže Plan B za Slovenijo organizirali usposabljanje
za krepitev zagovorniške usposobljenosti. Usposabljanje Komuniciranje z odločevalci je vodila
Simona Frumen (DIALOGICA).
- Zagovorniške aktivnosti mreže za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje:
S pripombami / predlogi / komentarji smo se odzvali na naslednje dokumente / procese:
➢ Predlog sprememb osnutka ZVO-2 za področje podnebnih sprememb,
➢ Odziv mreže Plan B na zakonodajni sveženj Pripravljeni na 55,
➢ Komentarji na Nacionalno strategijo za izstop iz premoga,
➢ Predlog Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
➢ Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje,
➢ Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo do leta 2027 (ANEK2),
➢ Strateški načrt Skupne kmetijske Politike,
➢ Vožnja z motornimi vozili,
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.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-A),
Odziv na dokumente kohezijske politike za 2021-2027,
Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana,
Uskladitev smernic za mejne vrednosti onesnaževal iz prometa,
Kakovost zraka,
IPCC 6 poročilo – prvi del.

Pripravili smo:
- Pismo predsedniku vlade pred zasedanjem Evropskega sveta;
- Pismo za poslance DZ v zvezi z razglasitvijo podnebne krize: Skupaj z Mrežo za prostor smo
pred razpravo o resolucijo o razglasitvi podnebne krize na Odboru za infrastrukturo, okolje in
prostor v Državnem zboru na poslance naslovili poziv, da predlog resolucije podprejo. Pismo
je bilo poslano 5.10.2021.
- Stališče za javni prevoz potrebujemo alpsko vozovnico;
- Stališče – so e-avtomobili res najboljša stvar.
- Poziv k trajnostni mobilnosti v Ljubljani.
- S pozivom smo opozorili na širitev Dunajske ceste v Ljubljani na tri vozne pasove v smeri
center, na odseku Linhartova-Livarska. Mestno občino Ljubljana (MOL) in Evropsko unijo smo
pozvali, naj ne skreneta s poti, ki sta si jo tako mesto Ljubljana kot EU zadala na področju
trajnostnega urejanja prometa.
- Odziv na pisma bralcev v Sobotni prilogi in Dnevnikovem objektivu.
- Avtor prispevka: Zastoji na avtocestah zagovarja širitve avtocest in investicije v cestno
infrastrukturo za izboljšanje pretočnosti. V KTPP smo pripravili odziv, ki je bil objavljen v
pismih bralcev.
- Odziv na viadukt Vilharjeva.
- Odziv za Mestno občino Ljubljana glede gradnje viadukta Vilharjeva.
- Odziv TNP potrebuje strokovno in ne političnega vodenja: Iz medijev smo izvedeli, da
namerava pristojno ministrstvo za direktorja TNP predlagati kandidata brez strokovnih
izkušenj vodenja zavarovanih območij. Pripravili smo odziv s katerim smo želeli poudariti
potrebe po sistemski rešitvi na področju vodenja zavarovanih območij, kjer se prakse
političnega kadriranja vrstijo že vrsto let, kar se kaže v pomanjkljivem upravljanju zavarovanih
območij v Sloveniji.
Sodelovali smo:
− Pri promociji evropske peticije »Clean air NOW!« za uskladitve smernic za mejne vrednosti
onesnaževal iz prometa.
- Zagovorniške aktivnosti za finančno stabilnost NVO za izvajanje podnebnega programa:
Kampanja #enprocent za naravo:
Vodja DS za financiranje okoljskih NVO je pripravila evalvacijsko poročilo o izvedeni majski kampanji
#enprocentzanaravo. Na podlagi tega je ožja delovna ekipa DS za finance načrtovala nadaljnje
aktivnosti kampanje in prenovitev in ponovitev jeseni in pred novim letom.
Pripravljene so bile nove grafike in načrt kampanje do konca 2021, ki grafike in sporočila o pomenu
in dosežkih NVO (smo jih zbirali od članic) in kviz. Članice smo pozvali, da se pridružijo kampanji in
delijo sporočila po svojih socialnih omrežjih ter začeli s kampanjo september-oktober.
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V ožji skupini za pripravo kampanje smo se sestali in tekla je intenzivna komunikacija za podrobnejšo
pripravo decembrske kampanje za pridobivanje donacij #enprocentzanaravo.
Norveški razpis – pogoji za NVO:
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijske politike je maja 2021 objavila razpis Norveškega
finančnega mehanizma (https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje/) za podnebne ukrepe.
Upravičeni prijavitelji so bile tudi NVO s statusom delovanja v javnem interesu, vendar pa so bili
postavljeni dodatni pogoji (za društva glede aktivnih 50 članov in zavode polna zaposlenost treh oseb
s 7. stopnjo izobrazbe), kar je bilo diskriminatorno glede na druge prijavitelje – npr. podjetja.
Pripravili smo pritožbo za SVRK ter obvestili tehnično pisarno financerjev Norveškega sklada ter
sodelovali s CNVOS, dokler se ni situacija razrešila. Pod pritiskom financerjev je SVRK umaknil
diskriminatorne pogoje.
Predstavitev vloga okoljskih NVO:
Delovna skupina je ocenila, da bi bilo potrebno za pridobitev boljšega ugleda NVO v javnosti
oblikovati tudi neke standarden razlage, ki bi jih lahko imeli trajno objavljene in uporabljali tudi v
komunikaciji z drugimi deležniki. Besedilo je bilo pripravljeno tako, da je vodja DS pripravila ključna
sporočila, ki jih je dala v pregled nekaterim ključnim osebam med članicami DS, na podlagi njihovih
komentarjev pa oblikovala besedilo, ki ga je dala v komentar DS za finance. Besedilo je bilo nato
znotraj DS še obdelano.
Na Valicon smo naslovili vprašanje o izpustitvi NVO iz medijske raziskave.
29.9.2021 je bil sestanek s predstavniki MOP glede financiranja nevladnih organizacij in glede
vzpostavitve STRIVO.
Pripravili smo tudi:
- pismo Varuhu človekovih pravic o finančnem stanju okoljskih NVO;
- informacije o stanju financiranja okoljskih NVO za vodjo službe za NVO pri Ministrstvu za javno
upravo
- članek o financiranju NVO – Sklad za podnebne spremembe, objavljen na spletni strani mreže:
http://www.planbzaslovenijo.si/43-news/574-nov-program-porabe-sredstev-sklada-za-podnebnespremembe-skrcil-sredstva-za-nvo-za-70 - članek o organiziranju iger na srečo za NVO z navodili
Ter spremljali sprejemanja novega proračuna za RS za leto 2022 in v zvezi s tem poslali zahtevek za
dostop do informacij javnega značaja na MOP glede postavk za NVO in osveščanje.
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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:
Posvet Od 55 do 1,5: Ali so predlagane podnebne in energetske politike EU za doseganje
podnebnih ciljev 2030 zadostne in družbeno pravične?
V okviru vsebinskih mrež s področja okolja in prostora, Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, smo
14. 10. 2021 organizirali posvet »Od 55 do 1,5«, s katerim smo želeli odpreti razpravo o novem
zakonodajnem svežnju »Pripravljeni na 55« (ang. Fit for 55).
- Svet ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO:
Predlog za imenovanje STRIVO: Po tem, ko smo julija 2020 MOPu že predlagali ponovno
vzpostavitev delovanja Sveta za trajnostni razvoj in okolje, ter je CNVOS tudi izpeljal postopek
imenovanja predstavnikov NVO v svetu smo 26. 5. 2021 ponovno urgirali pri MOP, ki je odgovoril, da
imajo težave z zbiranjem kandidatov. Glede STRIVO smo poslali na Rektorsko konferenco urgenco za
odgovor.
- Aktivnosti v času predsedovanja RS Evropski uniji:
7. 9. 2021 smo v soorganizaciji z nemško NVO UfU, Mrežo za prostor in PICem izvedli mednarodni
posvet Aarhuška konvencija, človekove pravice in podnebne spremembe v času predsedovanja.
Posvet je predstavljal osrednji dogodek v času slovenskega predsedovanja pred sedmim srečanjem
pogodbenic konvencije (MOP 7) v Ženevi.
- Srečanja z ministrstvi in drugimi odločevalci:
Sestanek predstavnikov mreže z MOP na temo paketa »Pripravljeni na 55«: Koordinatorka DS
Podnebna politika je organizirala sestanek s predstavniki MOP-a, ki delajo na pripravi stališča
Slovenije do paketa »Pripravljeni na 55«. Sestanek je potekal 31.8.2021, na njem pa smo
predstavniki mreže predstavili prve odzive na predlog Evropske komisije.
Sestanek MOP – ZVO-2: Na iniciativo MOP, da se glede novega ZVO-2 sreča z Umanotero, smo
dogovorili širši sestanek z NVOji, ki so dali pripombe dne 18. 8. 2021.
Sestanki MKGP: Predstavnica Mreže Plan B za Slovenijo se je udeležila sestanka ožje delovne skupine
za SKP 2023-2027 za področje varovanja okolja in podnebnih sprememb. Predstavnik Mreže Plan B
za Slovenijo se je udeležil 19. seje Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije. Seja je bila organizirana 8. 6. 2021, na njej pa je med točko predstavitve novega SN SKP
dodatno poudaril, da se morajo v njem za ukrepe zagotoviti zadostna sredstva da se bo doseglo cilje
iz ANEK2. Potekal je tudi pripravljalni sestanek DOPPS-Umanotera-EEB, in sicer 13. 10. 2021.
Horizontalna delovne skupine v okviru priprave Strateškega načrta SKP 2023–2027: Predstavnica
Umanotere je bila imenovana v horizontalno delovno skupino v okviru priprave SN SKP 2023-2027.
Predstavnica se je udeležila dveh sestankov horizontalne delovne skupine v okviru priprave
Strateškega načrta SKP, in sicer dne 26. 10. 2021 in dne 10. 11. 2021.
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor:
Andrej Gnezda se je udeležil 30. redne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, DZ RS:
udeležba in nagovor članov in članic Odbora (17. 6. 2021).
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Konferenca o osnutku Načrta za okrevanje in odpornost pri Predsedniku države: Predstavnica
mreže se je 26. 3. 2021 udeležila konference, na kateri je predstavila tudi stališča mreže.
Organizacija dogodka Vlak in kolo v letu železnic (17.9.2021): V sodelovanju z občino Borovnica smo
izvedli posvet Vlak in kolo v letu evropskih železnic, ki se je odvil v Tehniškem muzeju Bistra v
Borovnici.
- Iskanje novih rešitev pri naslavljanju podnebnih izzivov:
Konferenca o izhodiščih za slovenski energetski koncept: Predstavnik mreže se je udeležil razprave o
energetski politiki Slovenije na okrogli mizi, ki je potekala 15. 6. 2021.
Predstavnik mreže je sodeloval v razpravi na Zaključnem dogodku projekta Govoriš Kohezijsko, ki ga
je organiziral CNVOS (17. 6. 2021).
Predstavnik mreže je sodeloval na Simpoziju o okoljskih in podnebnih spremembah »V vrtincu
sprememb«, NIB in MZPP (15. 10. 2021).
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 3. poročanja je delovalo 10 delovnih skupin mreže. V okviru delovnih skupin je bilo
članicam posredovanih 126 info elektronskih sporočil. Izvedenih je bilo 8 srečanj delovnih skupin.
Koordinator mreže je v tem obdobju članicam mreže posredoval 30 info elektronskih sporočil, 2
sporočili z odzivom in 7 vabil. Delovne skupine so pripravile tudi Program dela delovnih skupin za
leto 2022.
- Srečanja Programskega sveta mreže:
Izvedli smo tri srečanja programskega sveta mreže, in sicer 31. 5. 2021, 28. 10. 2021 in 15. 12. 2021.
- Zbor članic - letno srečanje članic mreže:
16. 6. smo organizirali še neformalno srečanje za mreženje članic mreže, ki je potekalo v Botaničnem
vrtu v Ljubljani. Srečanje je potekalo v okviru letnega srečanja članic mreže 2021.
- Projekti manjših članic mreže:
V začetku poletja sta se zaključila še preostala dva mala projekta, ki sta se izvajala v okviru
Podnebnega programa, razstava Morje plastike Ekološko kulturnega društva Smetumet ter
projekt Kolesarimo, lokalno se hranimo Ljubljanske kolesarske mreže.
Drugi poziv je bil objavljen 17. 11. 2021: https://www.planbzaslovenijo.si/43-news/596-pozivclanicam-mreze-plan-b-za-slovenijo-k-prijavi-projektnih-idej-za-izvajanje-podnebnega-programamreze-2
- Vzpostavitev nove delovne skupine na področju okolje – zdravje:
V tem obdobju sta bili izvedeni dve srečanji DS Okolje zdravje, in sicer 11. 6. 2021 in 26. 11. 2021.
Aktivnosti so potekale na nacionalnem in mednarodnem nivoju.
- Promoviranje evropske peticije »Clean air NOW!« za uskladitve smernic za mejne
vrednosti onesnaževal iz prometa;
- na področju uskladitve smernic za mejne vrednosti onesnaževal iz prometa, kjer smo
se zavzemali za potrditev Lopezovega poročila v Evropskem parlamentu, ki je
pomemben korak v procesu višanja standardov izpustov onesnaževal iz prometa ;
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-

sodelovanje na zasedanju skupine CoLSA s področja okolja in zdravja, ki je organizirala
Svetovna zdravstvena organizacija, 27. 5. 2021;
na področju onesnaženosti zraka iz prometa ob predstavitvi rezultatov meritev NO2.
Pri tej aktivnosti se zavzemamo za uvedbo ukrepov, ki bi izboljšali kakovost zraka v
mestih ter zmanjšali vpliv na zdravje (nizkoogljične cone, promocja brezogljične
mobilnosti);
na področju uskladitve smernic za mejne vrednosti onesnaževal iz prometa;
sodelovanje v procesu priprave dopolnitev ZVO-2, skupaj z drugimi organizacij v
javnem interesu;
priprava dopisa Poziv za pripravo strategije za implementacijo Ostravske deklaracije
komentiranje ukrepov za zmanjšanje onesnaževanj v prometu;
dogovarjanje za organizacijo dogodka v sklopu slovenskega predsedovanja na temo
onesnaženosti zraka in vplivov na zdravje;
prilagoditev in pošiljanje dopisa za Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za
zdravje na temo uresničevanje zaves Ostravske deklaracije;
sodelovanje na srečanju EHTF Bureau pod okriljem WHO;
sodelovanje na skupščini HEAL;
odziv na javno posvetovanje Evropske komisije na temo kakovosti zraka;

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:
Priprava promocijskih gradiv in informacijsko-izobraževalne kampanje: Priprava strokovnega
preglednega dokumenta o biodiverziteti in podnebnih spremembah, na katerem bodo temeljila
sporočila promocijskih gradiv in kampanje.
- Novice s področja naslavljanja podnebnih sprememb:
V tem obdobju smo objavili 6 Podnebnih novičnikov (junij do december 2021).
- Informacijsko ozaveščevalne kampanje:
V pomoč pri snovanju ozaveščevalne kampanje je DS Varstvo narave poleg začetnega usposabljanja
za Ustvarjanje kampanj organizirala tudi praktični del usposabljanja (izvajalka: Maja Hawlina, Studio
Poper); 14. in 15. 4. 2021 (teoretični del – on line predavanja) in 18. 5. 2021 (praktični del –
skupinsko delo v studiu). Priprava strokovnega preglednega dokumenta o biodiverziteti in podnebnih
spremembah.
- Facebook (Fb) stran mreže Plan B za Slovenijo:
Dne 23. 12. 2021 je imela FB stran mreže: št. všečkov: 508; št sledilcev: 576; št. objav: 147
Komuniciranje:
Sporočila za javnost:
- Vključevanje javnosti pri prostorskem in okoljskem načrtovanju bi lahko preprečilo
marsikateri spor na sodišču (7. 9. 2021).
- Ali so predlagane podnebne in energetske politike EU za doseganje podnebnih ciljev 2030
zadostne in družbeno pravične? (14. 10. 2021).
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Medijske objave:
- 6.6.2021 Mladina: https://www.mladina.si/207996/video-problematika-plasticnih-smeti-vmorju/?fbclid=IwAR0woAD5kZoE6dCKqsJJlCg9Qepq1k8_wOFHnhYbZRPbUwTGZKwAIm0sDJU
- 16.6.2021 si21:
https://si21.com/Gospodarstvo/Kljucna_je_dolocitev_letnice_za_izstop_Slovenije_iz_premoga_
/
- 17.6.2021 STA: https://www.sta.si/2913653/na-seji-odbora-dz-o-jedrskem-scenariju-vdolgorocni-podnebni-strategiji
- 14.7.2021 Radio Slovenija: https://365.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174791047
- 14.7.2021 STA: https://www.sta.si/2923023/v-celju-kriticno-in-z-vec-pripombami-napredlog-strateskega-nacrta-skupne-kmetijske-politike
- 17.7.2021 Delo (Sobotna priloga): https://www.delo.si/sobotna-priloga/smeti-voda-dizajnsvoboda/
- 14.8.2021 Delo: https://www.delo.si/novice/okolje/strateski-nacrt-v-javni-razpravi-brezokoljskega-porocila/
- 30.8.2021 STA: https://krog.sta.si/2937395/-eukonkretno-pred-eu-se-tezka-pot-da-bopripravljena-na-svezenj-55
- 1.9.2021 RTV SLO: https://4d.rtvslo.si/arhiv/moje-mnenje/174802031
- 2.9.2021 MMC RTV: https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ljubljana/civilna-iniciativanasprotuje-siritvi-dunajske-ceste-na-tri-pasove/592647
- 2.9.2021 STA:
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2021/09/02/7e87bbce-0bea-11ec-9e5175738f61dfe8&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringTok
en=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
- 2.9.2021 Radio Slovenija:
https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2021/09/02/8b74bf8f-0c1a-11ec-bfff83c5603f2fb7&language=sl&topicGroupId=e40d3433-b47f-3f09-b4b6b843a46242bd&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringTok
en=37d96499-6ecc-4fe5-a157-84995cbe41c3&processType=0
- 7.9.2021 STA: https://www.sta.si/2941284/na-mednarodnem-posvetu-izpostavili-pomenvkljucevanja-javnosti-pri-prostorskem-in-okoljskem-nacrtovanju
- 19.10.2021 Radio Slovenija: https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174815109
- 10.11.2021 Siol: https://siol.net/novice/svet/podnebne-spremembe-slovenija-se-dvakratbolj-segreva-od-svetovnega-povprecja-video-565665
- 30.11.2021 24ur: https://www.24ur.com/novice/dejstva/rekordno-trgovanje-cistegazraka.html
- 1.12.2021 RTV SLO: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174827301?s=tv

7

Finančno poročilo:
Poraba sredstev v tem obdobju:
Strošek osebja

30.015 €

Strošek izvajanja podnebnega
programa

17.428 €

Strošek izvajanja skupnih akcij

17.593 €

Posredni stroški

4.900 €

Skupaj upravičeni stroški:

69.936 €

Pripravila: Polona Valič, koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo
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