Strategija mreže Plan B za Slovenijo – mreže nevladnih organizacij
za trajnostni razvoj
2020 - 2024
V mreži Plan B za Slovenijo razumemo trajnostni razvoj kot razvoj, ki bo zadovoljil trenutne potrebe,
ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.
POSLANSTVO
Mreža je povezana skupina nevladnih organizacij, ki sodelujejo in se medsebojno podpirajo ter
navdihujejo druge v uresničevanju trajnostnega razvoja.
Mreža je glas svojih članic. Osredotoča se na vplivanje na nastajanje politik in na izvrševanje ter
ocenjevanje dogovorjenih politik. Stremi k učinkovitosti z združevanjem znanja, s povezovanjem
članic in njihovo aktivno udeležbo ter reprezentativnostjo. Deluje v splošno dobrobit.

VIZIJA MREŽE
Okoljska politika v Sloveniji je prepoznana kot krovna in presečna medsektorska nacionalna
prioriteta. V Sloveniji se zgodi pravičen prehod v trajnostno družbo.
Mreža Plan B za Slovenijo je, kot strokoven zagovornik okolja in narave, pomemben, odgovoren in
kompetenten akter, ki v družbi vzpostavlja napredne razvojne vsebine in politike v skupno dobro.
Način delovanja mreže:
V mreži zaznavamo ključne trenutke našega časa in se aktivno odzivamo z naprednimi rešitvami. Z
usmeritvami odločevalcem, ozaveščanjem prebivalcev in predlogi, ki jih oblikujemo na področju
zakonodaje, strateških dokumentov na evropski, nacionalni in lokalni ravni, mreža deluje kot
sprožilec sprememb za prehod v trajnostno družbo.
Mreža deluje neodvisno od političnih, gospodarskih in verskih organizacij, transparentno,
demokratično, strokovno in celovito. Dober pretok idej se v mreži odvija v duhu medsebojnega
spoštovanja in podpore.
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STRATEŠKI CILJI
1. Strateški cilj: Učinkovito izvajanje Pariškega sporazuma ob hkratnem ohranjanju
biodiverzitete
-

Prizadevanje za vključevanje ukrepov za zmanjševanje izpustov TGP in prilagajanje
podnebnim spremembam v vse politike na vseh ravneh v vse sektorje (“climate
mainstreaming”), tako da vse politike in ukrepi prispevajo k ciljem blaženja in prilagajanja
podnebnim spremembam (“climate proofing)”, ter njihovo učinkovito izvajanje;
Ohranjanje in izboljšanje biodiverzitete;
Podpora pravičnemu prehodu v trajnostno družbo;
Podpora ukrepom varstva okolja.

-

STRATEGIJA DOSEGANJA CILJA (koraki):
❖ Sooblikovanje politik - zagovorništvo
❖ Informiranje in ozaveščanje
❖ Prenos znanja in praks
❖ Medsektorsko povezovanje in sodelovanje
❖ Nadzor nad izvajanjem politik (“watchdog”)
Kazalniki doseganja cilja:
- Št. odzivov in predlogov na predpise, strategije in druge dokumente na področju podnebja,
narave in okolja ter število upoštevanih predlogov
- Št. odzivov in predlogov, pripravljenih v sodelovanju z drugimi vsebinskimi mrežami,
civilnodružbenimi organizacijami in drugimi družbenimi deležniki
- Št. delovnih (strokovnih) teles, v katere so vključeni predstavniki mreže

2. Strateški cilj: Kakovosten in konstruktivni civilni dialog na področju podnebja, narave in
okolja
Odločanje v državi bo temeljilo na civilnem dialogu in vključevanju NVO – enakovrednega,
usposobljenega akterja dialoga pri reševanju ključnih razvojnih vprašanj. V Sloveniji bo sprejeto
in uveljavljeno načelo partnerstva, ki je eno od temeljev delovanja EU.
-

Uveljavljanje Aarhuške konvencije (dostop do informacij, sodelovanje v okoljskem odločanju,
dostop do pravnih sredstev, varstvo pred šikaniranjem zaradi uveljavljanja pravic konvencije)
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-

Partnerstva z različnimi deležniki in med NVO
Ozaveščanje in informiranje o pomenu delovanja civilne družbe

STRATEGIJA DOSEGANJA CILJA (koraki):
❖ Promocija Aarhuške konvencije in primeri dobrih praks
❖ Spodbujanje mehanizmov kontinuiranega dialoga z odločevalci
❖ Vključevanje v oblikovanje politik na področju trajnostnega razvoja ter varstva okolja in
narave
❖ Vključevanje v oblikovanje in izvajanje regulative, ki se dotika nevladnih organizacij, njihovega
statusa ter njihovih pravic in obveznosti
❖ Komuniciranje o pomenu in načinu delovanja NVO
Kazalniki doseganja cilja:
- Št. odzivov in predlogov na predpise, strategije in druge dokumente ter število upoštevanih
predlogov
- število vzpostavljenih mehanizmov dialoga z odločevalci
- Število komunikacijskih kampanj

3. Strateški cilj: Krepitev mreže, članic mreže in NVO s področja okolja in narave
-

-

-

Okrepljena zmogljivost NVO za civilni dialog na področju podnebja, narave in okolja
Jasna razdelitev nalog in enakopravno ter aktivno sodelovanje vseh članic mreže; mreža
deluje kot organizem (skupek vseh svojih članic), ki vsaka iz svojega področja prispeva svoj
del pri uresničevanju trajnostnega razvoja.
Zagotovitev stabilnih finančnih, materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje NVO s
področja okolja in narave, ki je neodvisno od institucionalnih sprememb v državni upravi ter
politične volje.
Krepitev povezovanja naravovarstvenih organizacij znotraj mreže
Okrepljeno povezovanje v mednarodnem prostoru

STRATEGIJA DOSEGANJA CILJA (koraki):
❖ Strokovna in zagovorniška usposabljanja članic mreže
❖ Koordinacija in delovanje mreže in delovnih skupin
❖ Zagovorništvo za izboljšanje sistemskega financiranja in aktivnosti za nove oblike financiranja,
posebej za naravovarstvene organizacije
❖ Krepitev delovanja delovne skupine za varstvo narave in podpora koordinatorju delovne
skupine
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❖ Vzpostavljanje povezav v mednarodnem prostoru

-

Kazalniki doseganja cilja:
Okrepljena strokovna in zagovorniška usposobljenost članic mreže
Število članic mreže
Število članic mreže s statusom delovanja v javnem interesu
Zadovoljstvo članic s strukturo in delovanjem mreže
Število zaposlenih v organizacijah članicah mreže
Finančna stabilnost mreže in članic mreže
Odstotek, ki ga prejmejo okoljske nevladne organizacije od Ministrstva za okolje in prostor
glede na odstotek vseh državnih sredstev namenjenih NVO v Sloveniji
Odstotek, ki ga prejmejo NVO iz Sklada za podnebne spremembe glede na absolutno
vrednost predvidenih sredstev Sklada za podnebne spremembe namenjenih NVO iz leta 2019
Št. realiziranih razpisov iz proračuna MOP, kjer so nevladne organizacije upravičeni prijavitelji
Št. razpisov namenjenih NVO s področja narave
Št. mednarodnih mrež, v katerih delujejo članice mreže
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