
 
 

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. 

 

10. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo 

13. 5. 2021 

 

Pridružitev Botaničnega društva Slovenije (BDS) k mreži Plan B za Slovenijo 
 

Mreži Plan B za Slovenijo se želi pridružiti Botanično društvo Slovenije (BDS). V skladu z Ustanovno 

listino mreže in Pravili delovanja mreže nevladna organizacija postane članica mreže s sklepom Zbora 

članic na podlagi pristopne izjave, s katero se zaveže spoštovati Ustanovno listino, pravila delovanja 

mreže, druge akte in odločitve mreže. O uradnem pristopu k mreži bodo članice mreže odločale na 

Zboru članic 2021, katerega uradni del bo potekal 13. maja, s pričetkom ob 9. uri.  

 

O društvu: 

Botanično društvo Slovenije s svojim delovanjem spodbuja raziskave s področja botanike ter skrbi za 

širjenje botanične kulture na vseh področjih družbe. Društvo je prostovoljno nepridobitno združenje 

profesionalnih in ljubiteljskih botanikov. Društvo BDS je bilo ustanovljeno na občnem zboru, 28. 

aprila 1998 v Ljubljani in od takrat deluje neprekinjeno. Od leta 2008 ima status društva, ki deluje v 

javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.  

 

Vsebinska področja delovanja društva so: izboljšanje poznavanje flore Slovenije, popularizacija 

botanike, prizadevanje za ohranitev rastlinskih vrst in njihovih rastišč, prizadevanje za strokovno 

raven dela društva, vzpostavljanje in vzdrževanje stikov med strokovnjaki različnih vej botanike, 

sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva, sodelovanje s sorodnimi društvi in 

organizacijami doma in v tujini, sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih, sodelovanje z 

ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno izobraževalne literature s področja botanike. 

Društvo je prejelo pismi podpore za pristop k mreži od članic mreže, Herpetološkega društva in  

Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije – DONDES.  

  

2. aprila 2021 je bilo članicam mreže Plan B za Slovenije poslano elektronsko sporočilo o pristopu BDS 

k mreži. Rok za odziv v primeru nestrinjanja s pristopom je bil 19. april 2021. V danem roku se 

nobena izmed članic ni odzvala z zadržki. 

 

Sklep Zbora članic:  

Zbor članic mreže Plan B za Slovenije soglaša s pristopom Botaničnega društva Slovenije k mreži 

Plan B za Slovenijo. 

ZA: 22 

PROTI: 0 

VZDRŽANI: 0 

http://www.planbzaslovenijo.si/images/mreza/mreza-plan-b-ustanovna-listina.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/images/mreza/mreza-plan-b-ustanovna-listina.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/images/mreza/mreza-plan-b-pravila-delovanja.pdf

