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1. Uvod 
 

11. zbor članic je potekal v živo v Kavarni Sputnik (Ljubljana). Pri izvedbi dogodka smo upoštevali 
principe trajnostne organizacije, zato je bila izbrana lokacija, ki je bila ugodna z vidika dostopnosti 
(bližina Bicikelj in LPP postajališč, kolesarska steza, bližina P+R parkirišča). Ponudnik storitev, Kavarna 
Sputnik, je pripravil tudi pogostitev z živili iz lokalne in ekološke pridelave. 

Namen letošnjega zbora članic je bil informiranje članic o delovanju mreže v obdobju od junija lani do 
letošnjega srečanja ter razprava o pogledih in predlogih članic za nadaljnji razvoj mreže. Namreč, od 
leta 2009, ko je mreža nastala, se je pomembno povečala, razširila področja svojega delovanja, 
razvijala je večletne strategije delovanja, ki jim tudi sledi in jih uresničuje. Ob tem pa je organizacija 
delovanja mreže ostala enaka, kot smo jo okvirno oblikovali v Ustanovni listini in s Pravili delovanja. 
Programski svet mreže je zato podal pobudo, da ta razmislek v mreži opravimo in pripravimo 
dolgoročno strategijo organizacijskega oziroma notranjega razvoja mreže, ki bo komplementaren 
strateški dokument obdobnim vsebinskim strategijam mreže (trenutno za obdobje 2020-2024).  

Uvodoma je koordinatorka predstavila povzetek vidnejših dosežkov delovnih skupin in mreže ter 
aktualne manjše projekte članic, ki potekajo v okviru Podnebnega programa mreže.  Predstavila je 
tudi povzetek rezultatov ankete, ki je bila članicam poslana v maju 2022 z namenom pridobitve 
vpogleda v zadovoljstvo članic z delovanjem mreže, razumevanje o organizacijski strukturi in pravilih 
delovanja, ter v njihovo vizijo glede bodočega razvoja.  

Vodja delovne skupine za financiranje, Senka Šifkovič, je prisotnim predstavila SWOT analizo, ki smo 
jo pripravili v okviru programskega sveta za namen priprave izhodišč za dolgoročno strategijo razvoja 
mreže.  

Glavnina srečanja pa je bila namenjena premisleku o pomembnih vprašanjih, ki se tičejo bodočega 
razvoja mreže: med drugim smo razpravljali o obsegu širitve mreže, predlogih za izboljšave glede 
komuniciranja o dosežkih, funkcijah in pristojnostih teles mreže, možnih virih financiranja… Po 
končanem delavniškem delu srečanja, so vodje delovnih skupin in koordinatorka, ki so tudi vodili 
skupinske diskusije, vsem udeležencem predstavili predloge in ideje, ki so se utrnile v razpravah. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.planbzaslovenijo.si/images/mreza/mreza-plan-b-ustanovna-listina.pdf
https://www.planbzaslovenijo.si/images/mreza/mreza-plan-b-pravila-delovanja.pdf
https://www.planbzaslovenijo.si/images/mreza/strategija-mreze-plan-b-za-slovenijo-2020-2024.pdf
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2. Udeleženci srečanja 
 

Na zboru članic je bilo prisotnih 16 udeležencev iz 12 organizacij. Zbor tako ni bil sklepčen. 

 

Ime in priimek Organizacija 

Uroš Brankovič Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj 

Gaja Brecelj Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Špela Hočevar Dinaricum, Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj 
Dinaridov 

Jaka Kranjc Ekologi brez meja 

Urša Koce Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 

Barbara Kvac Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Nik Lupše Morigenos, Slovensko društvo za morske sesalce 

Aljoša Petek PIC – Pravno-informacijski center za varstvo človekovih pravic in okolja 

Tadeja Pretnar Inštitut za zdravje in okolje 

Nisa Dedić Sočan Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Senka Šifkovič Inštitut za politike prostora/Umanotera 

Špela Berlot Veselko CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp 

Tomislav Tkalec Focus, društvo za sonaraven razvoj 

Hana Turšič Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

Iva Zozolly Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in 
trajnostnega prometa 

Katarina Žakelj CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp 
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3. Vsebina srečanja 
Namen in cilji letnega srečanja: 

Namen: 

• Informiranost, občutek večje pripadnosti mreži in aktivnejše sodelovanje članic mreže 

• Razprava po skupinah o bodočem razvoju mreže. 

Cilji: 

• Seznanitev članic z uspehi in delom mreže v drugem delu leta 2021 in prvem delu leta 2022 

• Seznanitev članic s storitvami, ki jih ponuja mreža 

• Pridobitev novih idej in predlogov za razvoj in delovanje mreže 

• Povečano zavedanje članic o organizacijskem okviru mreže ter o vplivu, ki ga imajo pri strateškem 
razvoju in splošnem delovanju mreže. 

 
3.1 Predstavitev delovanja mreže 
Koordinatorka mreže je najprej predstavila delovne skupine ter njihove vidnejše uspehe v letu 2021-
2022, izpostavila je predvsem uspehe na področju zagovorništva. V predstavitev delovanja mreže je 
bil vključen tudi krajši povzetek skupnih akcij, kot so aktivno sodelovanje pri sestavi ZVO-2, analiza 
predvolilnih programov strank z vidika varovanja okolja in narave, aktivnosti v predvolilnih 
kampanjah itd. Nadalje je predstavila aktualne manjše projekte članic, ki se izvajajo v okviru 
Podnebnega programa ter izpostavila podporne storitve, ki jih mreža nudi članicam. 

Vodja delovne skupine za financiranje je predstavila ugotovitve SWOT analize, ki se nanaša na pet 
področij: članstvo, vsebinska področja delovanja – delovne skupine, delovanje in koordinacija mreže, 
financiranje mreže, vpliv mreže.  

Anketa, ki je bila poslana članicam mreže maja letos, je bila vsebinsko zastavljena tako, da bi pridobili 
pogled in mnenja članic na ključne ugotovitve, ki so sledile iz SWOT analize delovanja mreže. 
Koordinatorka je predstavila rezultate ankete in metodo dela za delavniški del srečanja.  

Rezultate ankete si lahko ogledate v predstavitvi koordinatorja.  

3.2  Delavnice po skupinah 
Skladno s petimi področji, ki sta jih obravnavali SWOT analiza in anketa, smo se razdelili na pet 
tematskih skupin, po interesu prisotnih. Diskusijo po skupinah so vodili koordinatorka mreže in štirje 
vodje delovnih skupin, ki so bili v aprilu 2022 imenovani v ožjo delovno skupino za razvoj mreže. Za 
bolj konstruktivno diskusijo je vsaka skupina imela pri sebi izvod Ustanovne listine, Pravil delovanja in 
rezultate ankete ter SWOT analize z relevantnega področja. Izvedli smo dva kroga diskusij večinoma 
po metodi viharjenja možganov, nato so vodje skupin pripravile predstavitev predlogov in idej 
posamičnih skupin za vse prisotne. Sledila je stimulativna in s predlogi bogata plenarna diskusija o 
bodočem razvoju mreže. 

https://www.planbzaslovenijo.si/images/novice/11_Zbor_clanic_predstavitev_koordinator.pdf
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Glavne iztočnice za nadaljnji razvoj so, da si članice želijo ciljane širitve mreže in da bi v mreži morali 
narediti več za promocijo delovanja mreže: npr. predstaviti prednosti, ki jih nudi članstvo in na spletni 
strani bolj samozavestno in jasneje predstaviti svoje dosedanje uspehe. Po drugi strani je potrebno 
vzpostaviti minimalne kriterije transparentnosti, ki bi jih morale izpolnjevati vse dosedanje in bodoče 
članice ter nabor odgovornosti, ki jih kot članice nosijo. Da bi članice bolje razumele funkcije in 
pristojnosti organov mreže ter nenazadnje tudi zavoljo transparentnosti mreže same, je potrebno 
izboljšati tudi komuniciranje o teh zadevah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge:  

- Gradivo iz delavniškega dela srečanja 
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GRADIVO IZ DELAVNIŠKEGA DELA SREČANJA 
 

SKUPINA ZA ČLANSTVO 
Skozi razpravo smo v skupini skušali odgovoriti na vprašanja, ki smo jih sestavili na podlagi rezultatov 
analize SWOT in anketnih odgovorov.  
 
Vprašanja za delo v skupini: 
1. Ali so pogoji za pridobitev članstva dobro določeni?  
2. Kaj mreža lahko ponudi (novim) članicam – kaj NVO pridobi z včlanitvijo – paket ponudbe?  
3. Transparentnost okoljske organizacije – kaj so minimalni pogoji za nas, kaj si predstavljamo?   
     Kriteriji naj bojo primerni tako za manjše kot večje organizacije.  
4. Kaj so za vas kriteriji za izključitev, kakšen postopek bi se vam zdel korekten za obravnavo kršitve 
članice in kdo odloča o tem? 
5. Opcijsko vprašanje - katero organizacijo bi vi povabili v mrežo?  
 

Povzetek razprave: 

1. V splošnem  so pogoji za pridobitev članstva dobro določeni. 

2. Ocenjuje se, da bi mreža lahko bolje komunicirala, kakšne prednosti nudi članstvo, naj se poudari 
tudi, da s članstvom v mreži članice pridobijo tudi legitimnost. Predlog: naj se pripravi info pack 
storitev in prednosti. Na spletni strani naj se bolj jasno in vidno komunicira dosedanje dosežke 
mreže. 

3. Glede predloga o vzpostavitvi minimalnih standardov glede transparentnosti članic, ni bilo 
konsenza, saj bi npr. zahteva po objavi vsaj letnih poročil lahko predstavljala preveliko 
administrativno breme za članice, ki so prostovoljne organizacije. Pozdravlja se večja vloga mreže pri 
spodbujanju članic h komuniciranju transparentnega delovanja; mreža bi tukaj lahko pripomogla z 
izgrajevanjem kompetenc. 

4. Pri razpravi o kriterijih za izključitev smo precej časa posvetili razpravi o tem, če je tudi žaljiva 
komunikacija lahko že zadosten razlog za izključitev članic – ugotovljeno je bilo, da je termin žaljiva 
komunikacija preveč širok in subjektiven pojem, ki bi ga težko jasno in nesporno definirali. Prav tako 
je veljavnih Pravilih delovanja že napisano, da je kršitev načel mreže kot so zapisana v Ustanovni 
listini, lahko podlaga za prenehanje članstva. 

Glede drugih zavez članic, je nov predlog, da se definira tudi minimalne pogoje aktivnosti članic. 
Smiselno bi bilo tudi obdobno preverjanje volje po članstvu. Predlog za uvedbo minimalne letne 
članarine kot mehanizma preverjanja volje. 

Najpomembneje je, da se v Pravilih delovanja jasno in nedvoumno definira postopek izključitve ter 
kdo o tem odloča. Predlog je bil, da se kot prvi ukrep pripravi opomin organizaciji, da kršitve Pravil in 
Ustanovne listine naslovijo znotraj organizacije. Predlog, da se v času razreševanja zadeve status 
članice zamrzne (postane opazovalka, spet potrebno jasno napisati, kaj to pomeni v praksi). 

5. Predlogi za morebitne nove članice: Eko krog, GWP Slovenija, Revivo, Slovensko društvo za zaščito 
voda, Pro Silva, Lutra, Balkan River Defence. 
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SKUPINA ZA FINANCIRANJE 
Vprašanja za delo v skupini: 
 
1. Katere so nujne funkcije za delovanje mreže brez projektnega financiranja? 
2. Katere možne vire še vidimo za financiranje mreže (poleg projektov, crowdfunding, skupni fond za 
donacije, storitve mreže – katere, ali so to vedno storitve posamezne NVO? 3. Transparentnost 
okoljske organizacije – kaj so minimalni pogoji za nas, kaj si predstavljamo?   
3. Kakšen finančni model, oziroma kriterije bi predlagali za članarino, da bi bilo to pravično in 
uravnoteženo, če bi bila kdaj uvedena? 

Kaj je nujno ohranjati, tudi če izgubimo vse finance oziroma kaj bi bilo v tem primeru treba prvo 
podpreti? Predvsem nadaljevanje pretoka informacij prek DS, da se ohranja vsebinski moment in 
prisotnost v prostoru (nato tudi poštne sezname, stran in FB). Letno srečanje. Mrežna koordinacija je 
bila podrejena temu. 

Pravni status bi omogočil neposredno kandidaturo za več sredstev, a bi bil poleg dodatne birokracije 
lahko bil tudi konkurenca članicam samim (npr. če bi mreža zbirala donacije dohodnine ali na kakšnih 
razpisih). Tako da je bila podpora ohranjanja trenutne oblike in črpanja iz razpisov in fundacij prek 
(konzorcijev) članic. ECF bi mogoče lahko podprl mrežo v tej obliki (Barbara preveri, bo v kratkem 
obisk v SVN). Omenjen je bil tudi Life+ na sklopu komuniciranja in informiranja. Pa popis obstoječih 
storitev članic, da se poveča vidnost, pokaže konkretnost, pa še potencial je za kakšne mrežne 
dajatve. Uspešen primer seznama je npr. pri mreži NVO-VID. 

Za uspešnejši fundraising bi morali premisliti kaj je mrežni theory of change, naši cilji in predvsem 
učinki (dosežki). Brez tega bi se težko šli crowdfunding in tudi večina fundacij sprašuje po tem. 

Med predstavitvijo je bila omenjena še ideja o ločenem mrežnem skladu, TRR, za donacije. 

 

SKUPINA ZA VPLIV MREŽE 
Vprašanja za delo v skupini: 
1. Vključevanje v mednarodne mreže – ali naj se povezuje Plan B ali je bolj s miselno 
podpirati/nagovarjati članice za vključevanje v mreže (in delitev info po mreži) 
2. Katere mreže konkretno vidite kot primerne za povezovanje Plan B? 
3. Kako bi povečali vpliv mreže Plan B (med odločevalci, med mediji, v družbi, v tujini?...) 
 

V razpravah je bil  fokus predvsem na vprašanju o predlogih za povečevanje vpliva mreže Plan B. 
Večina predlogov se je dotikala komuniciranja in organizacije vidnih dogodkov. Za prepoznavnost 
med mediji in v družbi je zaželjene več promocije članic Plana B na spletu in poslanih dopisih. Prav 
tako bi lahko tudi vse članice na svojih komunikacijskih kanalih navedle, da so članice mreže (npr. 
postavitev logotipa na spletno stran). Več bi morali tudi komunicirati o aktivnostih članic. Za 
komunikacijo bi lahko uporabljali tudi druga sredstva poleg spletne strani in Facebooka, pojavlja se 
vprašanje, katere platforme so sploh ustrezne, saj večinoma zahtevajo zelo hitro odzivnost. Mreža 
kot glas članic se nujno mora glede skupnih stališč vedno koordinirati.  
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Predlog je bil, da se pripravi novičnik v bolj prijazni obliki za bralce, ki ga spremljajo na pametnih 
telefonih.  

Za večji vpliv med odločevalci je eden izmed možnih načinov organizacija odmevnih javnih aktivnosti. 
To mreža sicer že počne, vendar slabo o tem komunicira. 

Za prepoznavnost mreže v javnosti bi morali poskusiti pridobiti odmevne strokovnjake kot pridružene 
člane in organizirati skupne odmevne dogodke na aktualne teme, ki bi združevali javnost, stroko in 
odločevalce. 

Tudi o že obstoječem povezovanju mreže Plan B z drugimi mrežami je potrebno več komunicirati. 
Predlogov za vključevanje v druge mreže ni bilo. 

 

SKUPINA ZA DELOVANJE IN KOORDINACIJO 
Vprašanja za delo v skupini: 
1. Kako bi izboljšali obstoječo funkcijo koordinatorstva in sistem odločanja (vloga zbora članic, vloga 
programskega sveta, vloga koordinatorja pri odločanju)? 
2. Kdo bi bil pristojen za sprejemanje hitrih odločitev (npr. podporo akcijam, pobudam mednarodnih 
mrež za vplivanje na EU raven? 
3. Kako spodbuditi članice za potencialno rotiranje koordinatorstva (definirati osnovni minimalni 
paket nalog koordinatorja v stanju mreže brez projektnega financiranja?) 
 

Letne programe dela je potrebno zastaviti drugače – naj ne vključuje samo načrtov delovnih skupin, 
ampak tudi krovni načrt organizacijskega razvoja celotne mreže. 

Zbor članic je odločevalsko telo mreže. Za bolj ažurno sprejemanje odločitev se predlaga izvedba 
Zbora članic dvakrat na leto 

Za lažje usklajevanje glede zadev, ki terjajo hiter odziv in odločitve je potrebno premisliti, katere so 
gabaritih za skupne odločitve. Predlog: Plan B nastopa takrat, ko so stališča skupna, delovne skupine 
pa lahko nastopajo same do odločevalcev. Več pristojnosti bi lahko imeli tudi vodje delovnih skupin. 
Za jasnejše komuniciranje funkcij in pristojnosti bi bilo smotrno pripraviti organigram. 

Eden izmed načinov, ki bi lahko naslovil nepripravljenost prevzema koordiniranja mreže (zaradi 
pomanjkanja finančnih in človeških virov) je rotacija posameznih nalog koordiniranja. Na ta način bi 
lahko lažje zagotovili izvajanje nalog v primeru izpada projektno zagotovljenih sredstev. Za lažjo 
vzpostavitev takšnega sistema bi bilo dobro, da trenutna koordinatorka pripravi paket nalog, ki jih 
opravlja, saj bi se s tem definirale nujne naloge koordiniranja in olajšala »primopredaja«. 

Drugi predlogi glede delovanja: organizacija dveh letnih dogodkov za stroko, odločevalce in javnost. 
Izvedba letnega srečanja izven delovnega časa, saj bi s tem olajšali udeležbo članicam prostovoljnim 
organizacijam. 

V 6. točko Ustanovne listine, ki se nanaša na Zbor članic se naj vnese točka, ki bo natančneje določila 
pravilo glede sklepčnosti. 

 



 

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. 
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SKUPINA ZA VSEBINSKA PODROČJA 
Vprašanja za delo v skupini: 
1. Katere vsebine bi si še želeli, da bi jih pokrivale DS? 
2. Kako bi članicam bolj približali delo DS in jih motivirali za vključevanje? 
3. Kako bi bilo delo DS bolje organizirane? Kaj bi izboljšali? (konkretni predlogi, združevanje? 
financiranje DS? vodenje DS – ko-vodje?) 
 

Tako med razpravo in v anketnih odgovorih je bila ugotovljena potreba po strateška širitvi mreže in 
ciljanem vabljenju organizacij, ki delujejo na področjih, ki jih mreža vsebinsko ne pokriva (vode, gozd, 
tla). Targetirano moramo iskati nove članice, ki so strokovne in idealno tudi prepoznavne v medijih 
(npr. Balkan River Defence). 

Znotraj delovne skupine za varstvo narave bi morali nasloviti tudi teme, ki se tičejo celotnih 
ekosistemov. Vodja DS za varstvo narave je izpostavila, da se že zdaj v okviru obstoječih kapacitet 
naslavljajo presečne teme, kot so podnebne spremembe in vpliv na biodiverziteto. Za boljšo 
informiranost o delu delovnih skupin med članicami bi bilo dobro, da mrežo pogosteje obveščajo o 
delu in prihajajočih aktivnostih. 

Predlogi za izboljšano organiziranost DS so izvedba rednih sestankov, vsaj dva- do trikrat letno. Da bi 
DS lahko naslovile širše in presečne tematike, so možne ideje vzpostavitev dvojnega koordinatorstva 
ali združevanje delovnih skupin. Prednost dvojnega koordinatorstva je bolj celostna obravnava 
tematik, vendar obstaja nevarnost, da se delo tako upočasni. Združevanje delovnih skupin je smiseln 
predlog za nekatera področja, nikakor pa ne za vse, saj s tem tvegamo izgubo fokusiranega pristopa. 
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