
11. Zbor članic mreže Plan B za 
Slovenijo

Ljubljana, 7. junij 2022

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 na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne 
odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s..



Delovne skupine

 Financiranje okoljskih NVO 
(Umanotera)

 Trajnostna energetika (Focus)
 Podnebna politika (Focus)
 Zeleni razvojni preboj 

(Umanotera)
 Okoljevarstveno pravno 

varstvo (Pravno informacijski 
center NVO - PIC)

 Koalicija za trajnostno prometno 
politiko (CIPRA)

 Upravljanje z viri in odpadki 
(Ekologi brez meja)

 Varstvo narave (Društvo za 
opazovanje in preučevanje ptic 
Slovenije - DOPPS)

 Ekološko kmetijstvo in 
samooskrba (Center za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj)

 Okolje-zdravje (Inštitut za zdravje 
in okolje)



Delovna skupina za finance

 Izvedena kampanja #enprocentzanaravo za pridobivanje več 
donacij iz 1 % dohodnine, obeleževanje svetovnih okoljskih 
dnevov;

 pripravili smo pregled možnosti za financiranje naravovarstvenih 
NVO – storitve monitoringa in off set storitev (sedaj v razpravi 
med naravovarstvenimi NVO);

 odzivali smo se na Odloke o programu sredstev Sklada za 
podnebne spremembe zaradi povečanja sredstev za NVO;



Delovna skupina za finance

 spremljali smo proračun MOP in pridobivali informacije o sredstvih 
za NVO, v septembru 2021 smo imeli tudi sestanek s predstavniki 
MOP na to temo;

 pripravili smo poljudno besedilo o vlogi in delu okoljskih NVO za 
boljše razumevanje v javnosti – objavljeno na spletni strani mreže 
Plan B;

 sestanek z Loterijo Slovenije o možnem sodelovanju (Zelena srečka)

 pripravljen predlog za novo vlado glede STRIVO, komunikacije z NVO, 
povečanju sredstev za NVO in razpise.



Delovna skupina za podnebno politiko
 Odziv mreže na zakonodajni predlog Evropske komisije “Pripravljeni na 55”;
 izvedba posveta “Od 55 do 1,5: Ali so predlagane podnebne in energetske 

politike EU za doseganje podnebnih ciljev 2030 zadostne in družbeno 
pravične? (v sodelovanju z drugimi DS in Mrežo za prostor);

 V okviru priprav ZVO-2 smo uspeli v zakon vnesti:
 novo poglavje “Podnebna politika”, s katerim smo v zakon vnesli določila o cilju 

podnebne nevtralnosti do leta 2050, podnebnem svetu ter zakonsko podlago za 
dolgoročno podnebno strategijo. 

 Prav tako v okviru ZVO-2 smo uspeli delno preprečiti nenamensko rabo sredstev 
Sklada za podnebne spremembe za namene kritja posrednih stroškov zaradi stroškov 
emisij TGP za peščico elektro intenzivnih podjetij.

 Pripravljen komentar na osnutek Podnebnega ogledala 2022 (spremljanje 
izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij TGP)



Delovna skupina za trajnostno energetiko

 Pripravljeni komentarji in pripombe na predlog Uredbe o samooskrbi 
z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki so bili 
posredovani MzI (19.11.2021).

 Sprejeta Nacionalna strategija za izstop iz premoga. V procesu 
sprejemanja strategije je DS za trajnostno energetiko aktivno 
sodelovala.

 Pripravljeni komentarji in pripombe na predlog Uredbe o določitvi 
nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, 
ki so bili posredovani MzI (21.1.2022).



Delovna skupina za pravno varstvo okolja

 Uspešna pogajanja glede vsebine novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) v 
katerega so bili na predlog mreže vključeni:

 'mini' podneben zakon;
ohranitev pravic NVO do sodelovanja v najpomembnejših 

okoljskih postopkih (okoljevarstvena soglasja, presoje vplivov 
na okolje, okoljevarstvena dovoljenja);

odstranitev splošnega pooblastila zunanji, zasebni pravni osebi 
brez ustreznih kompetenc za izdajanje OVS, OVD;

ponovno vzpostavitev možnosti negativnega mnenja 
mnenjedajalcev pri posegih v okolje;

ponovna vključitev definicije narave v zakon.



Delovna skupina za pravno varstvo okolja

 Nadaljnje svetovanje v okviru Zelene svetovalnice in nudenje splošne 
pravne podpore NVO v mreži pri konkretnih okoljskih (pravnih) 
vprašanjih.

 Obveščanje članic, priprava izobraževalnih dogodkov, sodelovanje pri 
pripravi odzivov na politike in predloge predpisov.
 Izvedba strokovnega usposabljanja za članice mreže in druge NVO in 

iniciative na temo ZVO-2



Delovna skupina okolje-zdravje

Organizirali smo posvet v okviru predsedovanja Sveta EU z 
naslovom: Pot do čistega in bolj zdravega zraka za 
preprečevanje raka

 Inštitut za zdravje in okolje (koordinator DS) je pridobil 
status v javnem interesu na področju zdravstvenega 
varstva

https://izo.si/pot-do-cistega-in-bolj-zdravega-zraka-za-preprecevanje-raka/


Delovna skupina za ekološko kmetijstvo in 
samooskrbo

Pripravili smo dopis s pripombami na Akcijski načrt za 
ekološko kmetijstvo do leta 2027 (ANEK2), poslan na MKGP

Aktivnosti v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske 
politike:
DS je ves čas aktivno sodelovala pri opozarjanju na nujnost 

razgrnitve Okoljskega poročila na strateški načrt SKP

dopis Evropski komisiji o nedopustnosti izostanka Okoljskega 
poročila na strateški načrt SKP



Delovna skupina za ekološko kmetijstvo in samooskrbo

V aprilu 2022 smo na MKGP naslovili odprto pismo proti 
zniževanju zdravstvenih in okoljskih standardov v kmetijstvu 
(v luči prehranske varnosti Slovenije)

Organizacija strokovnega usposabljanja s priznanim 
strokovnjakom Clausom Hollerjem na temo zdravstvenih in 
okoljskih prednosti prehrane iz ekološke pridelave



Delovna skupina za zeleni razvojni preboj

 Oblikovali smo pripombe na osnutek Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij

 Skupaj z Mrežo za prostor smo na MOP posredovali stališče mrež na 
Uredbo o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov emisij 
toplogrednih plinov

 Aktivnosti na področju kohezijske politike 2021-2027



Delovna skupina za varstvo narave

 Priprava dopisa s predlogi za reševanje problematike nedovoljene 
vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. Predlogi so bili septembra 
poslani na Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvu za okolje in 
prostor.

 Izbira perečega naravovarstvenega problema za 
obravnavo: problematika upravljanja zavarovanih in varovanih (Natura 
2000) območij, ki nimajo določenega upravljavca.
Priprava zemljevida zavarovanih območij brez upravljavca.

 Priprava ozaveščevalne kampanje o podnebnih spremembah in 
biodiverzitetni krizi



Delovna skupina za upravljanje z viri in odpadki

 Analiza predloga in sodelovanje v javni obravnavi Predloga Uredbe o 
zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje
 Del predloga je šel v vladno obravnavo in bil na koncu sprejet

 udeležba na več sestankih z MOP glede ZVO-2 (skupaj z DS za 
okoljevarstveno pravno varstvo)

 analiziranje in povzemanje druge področne zakonodaje na ravni EU 
(odziv na konzultacijo o nenamenoma sproščeni mikroplastiki) in 
Slovenije (prenove Uredbe o GJS sežiganja komunalnih odpadkov, 
Uredbe o odpadkih, Programa ravnanja z odpadki)



Koalicija za trajnostno prometno politiko

 Priprava in posredovanje pripomb na Občinski prostorski načrt MOL:
 Opozorili smo na spornost načrtovanega povečanja parkirnih površin in širitve 

glavnih cest, hkrati pa pozvali k nujni strategiji načrtovanja zelenih površin v 
mestu ter ustreznim smernicam za nove investicije v mestu z vidika podnebne 
nevtralnosti. 

 Priprava poziva k trajnostni mobilnosti v Ljubljani:
 S pozivom smo opozorili na širitev Dunajske ceste v Ljubljani na tri vozne pasove 

v smeri center. Poseg je bil izveden skupaj z urejanjem kolesarskih poti, ki so 
financirane z evropskimi sredstvi, s ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti ter 
zmanjševanja avtomobilskega prometa v mestu.



Koalicija za trajnostno prometno politiko

 Izvedli posvet: Vlak in kolo v letu evropskih železnic, 17. 9. 2021  
 V sodelovanju z občino Borovnica smo izvedli posvet Vlak in kolo v letu evropski 

železnic, ki se je odvil v Tehniškem muzeju Bistra v Borovnici. S posvetom smo želeli 
osvetliti potencial uporabe železnice v kombinaciji s kolesom (in obratno) za 
zmanjševanje emisij s področja prometa in turizma.

 Pripravili odziv na Zakon o upravljanju JPP – 17. 12. 2021 in pregled pripomb, 
2. 3. 2022. Predlogi so bili delno upoštevani.

 Pripravili odziv na Potniški center Ljubljana:
 Opozorili smo na pomanjkljivo vključevanje in informiranje javnosti o tem 

ključnem projektu za razvoj javnega potniškega prometa v Ljubljani in državi. 
Pripravili smo sporočilo za medije in grafične sheme, za lažje razumevanje 
situacije na območju PCL (Potniški center Ljubljana). 



Koalicija za trajnostno prometno politiko

 Pripravili smo poziv za Evropsko investicijsko banko, da ne podpre 
netrajnostnih naložb, v sklopu njenih načrtovanih investicij v zelene in 
digitalne projekte, med drugim tudi financiranje obvoznice za Novo mesto 
ter druge projekte povezane s cestno infrastrukturo.

 Aktivnosti na področju kohezijske politike 2021-2027 v sodelovanju z DS 
Zeleni razvojni preboj:

 Stališča mreže predstavljena na sestanku s SVRK in pripravljavci CPVO, prav 
tako smo sodelovali pri pripravi pripomb na CPVO za program. Prejeli smo 
odziv Ministrstva za infrastrukturo na naše stališče o programu kohezijske 
politike.



Druge aktivnosti mreže

 Organizacija posveta »Od 55 do 1,5« s katerim smo odprli razpravo o zakonodajnem 
svežnju „Pripravljeni na 55” („Fit for 55”), skupaj z Mrežo za prostor

 V okviru konzorcija Vsebinskih mrež je koordinatorka mreže Plan B pripravila dopis 
strankam, ki so sodelovale v državnozborskih volitvah, na temo spoštovanja 23. člena 
ZNOrg. 

 Aktivnosti povezane z državnozborskimi volitvami: 
 analiza volilnih programov strank z vidika varstva okolja in narave, 
 srečanja z novinarji

 Srečanja z odločevalci
 V sodelovanju z Mrežo za prostor smo organizirali predavanje ameriškega okoljskega 

odvetnika Jana Hasselmana iz neprofitne organizacije Earthjustice »Environmental Law
& Citizens advocacy«. 



Mali projekti članic

 Namen projektov je opolnomočenje manjših NVO za zagovorniško delo na 
področju podnebnih sprememb.

 Sredi novembra 2021 smo pripravili drugi poziv za članice mreže k prijavi 
projektnih idej za izvajanje Podnebnega programa. 

 Programski svet mreže je na predlog komisije za izbor malih projektov podprl 
izvedbo treh projektov: 

 Vsebina in vizualna podoba prvega centra o delfinih (Morigenos – slovensko 
društvo za morske sesalce), 

 Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE (Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje 
kolesarjenja in trajnostnega prometa): razvoj, izdelava in umestitev stojal za 
kolesa, na katerih so korita z medovitimi rastlinami

 Kačji pastirji in podnebne spremembe: organizacija Evropskega odonatološkega
kongresa, izdaja biltena Trdoživ, šestdnevna popisna odprava (Slovensko 
odonatološko društvo)



Rezultati ankete o organizacijskem razvoju 
mreže



Zadovoljstvo članic z delovanjem mreže
Ali so članice zadovoljne s trenutnim delovanjem mreže?



Ocena delovanja funkcij mreže



Širitev mreže
Ali so članice naklonjene širitvi mreže?



Argumenti anketirancev za širitev mreže:

širša mreža lahko pomeni večjo moč napram odločevalcem

več novih znanj na voljo, pod pogojem, da je okrepljena 
izmenjava informacij med članicami na različnih vsebinskih 
področjih

strokovna okrepitev mreže

… vendar opozarjajo na težavnost koordiniranja vedno 
večje mreže



Kakšne nove organizacije bi si želeli v mreži?



Je postopek pridobivanja članstva še primeren?



Ali menite, da bi morale članice mreže izpolnjevati 
določene standarde glede transparentnosti delovanja?

Največ anketirancev je predlagalo, da bi morale vse članice objavljati vsaj letna poročila.

Vendar opozarjajo tudi na problem administrativnega bremena, ki bi ga to predstavljalo za 
prostovoljne organizacije. Mreža bi lahko imela spodbujala članice h komuniciranju 
transparentnega delovana in pripomogla z izgrajevanjem relevantnih kompetenc.



V katerih delovnih skupinah sodeluje vaša organizacija? 

Obstaja interes po sodelovanju v več delovnih skupinah, vendar članice za to 
večinoma nimajo kapacitet (finančnih in drugih).



Ali bi podpirali tematsko združevanje delovnih skupin? 

Anketiranci podpirajo združevanje, kjer je to smiselno (tema, številčnost DS) 
saj bi to lahko prineslo razbremenitev, vendar pozivajo k temeljitemu 
razmisleku, saj bi združevanje lahko vodilo v izgubo osredotočenosti na 
temo.



Ali je vaša organizacija v prihodnosti pripravljena 
prevzeti koordinacijo mreže? 

Obrazložitev odgovorov „ne“ in „drugo“: za prevzem koordiniranja mreže med 
anketiranimi članicami sicer obstaja, vendar večina organizacij za to nima kapacitet.



Katere (minimalne) potrebe mora zadovoljiti 
financiranje delovanja mreže? 



Katere možne vire vidite za financiranje mreže?



Ali bi se strinjali, da bi z letom 2024 uvedli članarino (o tem 
odloča Zbor članic) po solidarnostnem principu - večji več?

Glavni argument proti uvedbi članarine je, da na ta način ne bi 
mogli bistveno prispevati k financiranju mreže, hkrati pa bi uvedba 
članarin lahko odvrnila že obstoječe in bodoče prostovoljne članice.



Glede na ustanovno listino se mreža osredotoča na vplivanje na politike 
in na izvrševanje in ocenjevanje dogovorjenih politik. Ali menite, da bi 
morala mreža povečati svojo prepoznavnost kot dejavnik v družbi?

Obrazložitev odgovora „drugo“: anketiranci si želijo predvsem okrepljene 
prisotnosti mreže v procesih odločanja ter prepoznavnosti med 
odločevalci in ne toliko v splošni javnosti.



Podporne storitve mreže

 Informiranje
 Sodelovanje v delovnih skupinah mreže
 Strokovna usposabljanja in usposabljanja za zagovorništvo
Podnebni novičnik vsebinskih mrež
Mentoriranje in svetovanje (pridobivanje statusa NVO v javnem 

interesu, mentoriranje za zagovorništvo, organizacija trajnostnih 
dogodkov, vodenje projektov, Zelena svetovalnica)

 Letno srečanje mreže
 Srečanja programskega sveta
 Srečanja vodij organizacij
Komuniciranje (spletna stran, FB mreže, novičnik)



Hvala za pozornost!
Več informacij na:

E-mail: nisa@planbzaslovenijo.si

Spletna stran: www.planbzaslovenijo.si

FB mreže: @PlanBzaSlovenijo

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 na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč
Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s..

mailto:nisa@planbzaslovenijo.si
http://www.planbzaslovenijo.si/
https://www.facebook.com/PlanBzaSlovenijo/
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