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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. 

 

Analiza ankete o podpornih aktivnostih mreže Plan B za 

Slovenijo 2021 
 

1. Namen 
Namen ankete je preveriti stopnjo strokovne usposobljenosti ter usposobljenosti za izvajanje 

zagovorniških aktivnosti članic mreže in ali so podporne aktivnosti mreže za članice mreže koristne, 

primerne in zadostno pokrivajo potrebe članic mreže. Prav tako je namen preveriti zadovoljstvo 

članic mreže s koordinacijo mreže ter pridobiti predloge za izboljšave. 

 

2. Metodologija: 
1. Spletni vprašalnik: Ažuriranje podatkov članic mreže in ocena podpornih aktivnosti 

2. Analiza rezultatov 

 

Spletni vprašalnik je bil članicam posredovan 22. 1. 2021. Vprašalnik je bil posredovan 37 

organizacijam članicam mreže in prejeli smo odgovore 27 članic, kar predstavlja 73 %. 

 

3. Rezultati 
Vprašanje: Ali po vašem mnenju mreža Plan B za Slovenijo dejansko omogoča medorganizacijsko 

povezovanje, ki v civilnem dialogu v zvezi s trajnostnim razvojem krepi pozicijo okoljskih 

nevladnih organizacij?  
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da – v procesu sicer bolj statiramo, 
vendar nam mreža omogoča, da vseeno 

sodelujemo v civilnem dialogu

da – v tem procesu aktivno sodelujemo 
in preko mreže krepimo svojo pozicijo v 

civilnem dialogu

V civilnem dialogu bi lahko enako
učinkovito sodelovali tudi brez mreže
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Vprašanje: V katerih delovnih skupinah mreže vaša organizacija aktivno sodeluje?  

 

 
 

 

Vprašanje: Prosimo, ocenite stopnjo strokovne usposobljenosti vaše organizacije na področju, na 

katerem delujete? 

 

 
 

 

Vprašanje: Ali ste zadovoljni s podpornimi storitvami mreže za krepitev strokovne usposobljenosti 

(informiranje, delovanje delovnih skupin, Podnebni novičnik (mesečne novice), Pravna info točka, 

mentoriranje in svetovanje, spletna stran) (odgovor v odstotkih). 
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Podnebna politika

Število organizacij aktivno vključenih v posamezne 
delovne skupine
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dobro poznavanje tako lokalnih kot
nacionalnih politik in akterjev

področja in vsaj osnovno poznavanje
pravnega okvirja, ki ureja področje

osnovno poznavanje področja

zelo dobro poznavanje področja,
tudi pravnega okvirja, ki ga ureja,

poznavanje obstoječih praks in
potreb v okolju na izbranem…
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Vprašanje: Ali so v zadnjih dveh letih storitve mreže pripomogle k okrepitvi stopnje strokovne 

usposobljenosti vaše organizacije (zaposlenih)? 

 

 
 

Vprašanje: Navedite konkretna področja, teme, kjer v vaši organizaciji občutite potrebo po 

strokovnem usposabljanju. 

- ekološko kmetovanje in okoljske zadeve 

- Green deal, EU politike in financiranje, spodbude za trajnostne tranzicije MSP  

- prenesti določena strokovna okoljska vprašanje v šole 

- video produkcija; metodologije vodenja participativnih procesov 

- financiranje, komuniciranje s politikami, strokovno usposabljanje na področju vodenja in 

koordiniranja ciljnih skupin 

- zagovorništvo 
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organizacije se je okrepila tudi s

pomočjo mrežnih storitev
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- zakonodaja (naše pravice in naše možnosti vpliva, ukrepanja kot posamezniki, aktivni 

državljani) ter statistika s področja reciklaže, potratnosti našega stila življenja, primerjave 

med klasičnimi praksami in izbranimi alternativami ali drugih okoljevarstvenih problematik,… 

- vse v zvezi z OEEO 

- učinkovito komuniciranje za NVO, uporaba spletnih orodij v oblaku  

vVpliv na odločevalce, ta del smo v letu 2019-2020 povsem zanemarili... 

- razvoj organizacije od prostovoljske do nekaj zaposlenih 

- PR 

- računalniška orodja, okoljsko pravo, zakonodaja, spoznavanje dobrih praks, peer to peer 

izmenjava mnenj 

pravno varstvo, delo z evropskimi političnimi institucijami in drugimi evropskimi telesi pri 

izvajanju kampanj 

- vodenje projektov, pridobivanje novih človeških virov 

 

 

Vprašanje: Prosimo, ocenite stopnjo usposobljenosti za zagovorništvo vaše organizacije? 
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Organizacija je proaktivna in visoko učinkovita
pri izvajanju zagovorništva. Ima dobro razvite

veščine in se zaveda pomembnih vprašanj,
različnih tehnik zagovorništva, potrebe po

zbiranju informacij, kampanjah in lobiranju. V
oblikovanje stališč vključuje

Organizacija se v celoti zaveda možnosti vpliva
na politike in ima razvite kapacitete za

zagovorništvo (aktiviranje ciljnih skupin, zbiranje
podatkov, sodelovanje v procesu odločanja), ki

ga tudi redno izvaja na lokalnem in/ali
nacionalnem nivoju. Zagovorn

Organizacija se zaveda možnosti vpliva na
politike, a ima omejene kapacitete za

zagovorništvo (aktiviranje ciljnih skupin, zbiranje
podatkov, sodelovanje v procesu odločanja).

Organizacija sodeluje v omejenem številu
procesov odločanja na lokalni in/ali na

Organizacija nima kapacitet in se ne zaveda
možnosti vpliva na politike ali prakso.

Organizacija ne analizira dogodkov in ni
referenca za razprave o politikah.
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Vprašanje: Ali ste v zadnjih dveh letih sodelovali v zagovorniških aktivnostih mreže (priprava 

predlogov za izboljšanje sektorskih politik in predpisov na področju trajnostnega razvoja, sodelovanje 

v posvetovalnih procesih pri oblikovanju sektorskih politik in pri doseganju bolj usklajenih politik) 

 

 
 

 

Vprašanje Kako ocenjujete koordinacijo mreže, ki jo izvaja Umanotera? Koordinacija mreže zajema 

naslednje naloge: skrb za izvajanje programa dela mreže, skrb za izmenjavo informacij in obveščanje 

članic, izdajanje mesečnih novic, vodenje evidence članic mreže, vzdrževanje stalne osebne in 

elektronske komunikacije s članicami mreže, urejanje spletne strani, vodenje evidence delovnih 

skupin, skrb za komunikacijo s koordinatorji delovnih skupin, organizacija letnega srečanja – Zbora 

članic mreže. (odgovori v odstotkih) 

 

 
 

Vprašanje: Na katerih področjih in kako bi koordinacijo mreže lahko izboljšali? 

- pogrešam slike čebule v mailih 
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- Nimamo posebnih pričakovanj 

- Mreža je smiselna za skupna prizadevanja - za uresničevanje konkretnih skupnih ciljev. Ker 

smo v samem sodelovanju bolj pasivni opazovalci kot aktivni udeleženci posebnih predlogov 

za izboljšavo nimamo 

- Poteka odlično 

- Ni potrebno izboljšati 

- komunikacija s ciljnimi javnostmi 

- več prenosa informacij in povezovanja med koordinatorji/skupinami, podpora za pripravo 

skupnih, razvojnih projektov 

- Premalo sem aktivna v mreži, da bi lahko dajala konstruktivne predloge. 

- aktivnejše povezovanje na področju naravovarstva 

- Malo nam manjka vsebine, zelo smo raznoliki in je manj skupnih točk, zelo težko je ocenjevati 

- Več proaktivnosti med samimi članicami, ampak ne vem, če je to le povezano s koordinacijo.   

- Povezovanje naravovarstvenih organizacij 

- koordinacija mreže je ustrezna 

- Nimam idej 

- Vse ok  

- Nimam pripomb 

- nimam predlogov 

- Načrtovanje in usklajevanje aktivnosti organizacij na pomembnih političnih temah (npr. 

novela ZVO), ki zahtevajo večji angažma/odziv javnosti 

- Mreža je že dobro koordinirana 

- Bolj je problem v nas, ker slonimo samo na prostovoljcih in nam zmanjkuje časa za vse 

 

 

Vprašanje: Kakšno podporo s strani mreže potrebujete za vaše delovanje oz. bi si jo v prihodnje želeli? 

- Nimamo posebnih pričakovanj 

- Kvalitetne informacije in vpogledi NVO in strokovnjakov o EU in nacionalnih politikah 

- Pomembno je, da mreža obstaja in se lahko v hipu aktivira, če pride do potrebe po kolektivni 

akciji 

- Izvedba usposabljanja, delavnic ipd. v popoldanskem času, glede na to, v naši organizaciji 

nismo zaposleni in smo prosti bolj v popoldanskem času 

- pravna podpora 

- strokovna usposabljanja, podpora pri iskanju finančnih virov za delovanje, koordinacija za 

nove razvojne projekte članic mreže, zagovorništvo 

- V preteklih letih sem se udeležila nekaj delavnic, kar se mi zdi zelo koristno in se bom z 

veseljem udeležila še kakšnega izobraževanja ali morda skupne poučne ekskurzije po dobrih 

praksah. Čutim tudi, da mi za večji angažma manjka več konstantnega / osebnega stika, kar 

pa gre težko skupaj z natrpanim urnikom. Upam torej, da me bo določena tematika ali 

obdobje z ekstra energije dovolj motiviralo, da bom našla čas in se bolj aktivno vključila. Do 

takrat pa nadaljujte super delo. Hvala vam. 

- Enak odgovor kot pri usposabljanju. Hvala za ves vaš trud in delo, ki ga opravljate! Čeprav ne 

sodelujemo veliko, pa samo dejstvo, da vi premikate zadeve na trajnostnem razvoju tako 

sistematično, nam zelo olajša delo. Hvala in lep pozdrav :) 

- da bi šli kdaj v kakšno skupno akcijo, tako pa smo prepuščeni sami sebi... 
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- Iskanje projektnih partnerjev. 

- Je čisto v redu tako kot je. Več pomoči tistim, ki so manjši, bolj sramežljivi.  

- samo še več povezovanja organizacij 

- Skupne prijave/povezovanje na projekte oz. razpise. 

- Razpisi za NVO kot v letu 2020, pomoč pri pridobivanju potencialnih sodelavcev na naših 

področjih 

 

 

4. Prerez članic mreže 
 

Podatki članic mreže izvirajo iz leta 2021. Bilančni podatki se navezujejo na bilančno leto 2019. 

 

4.1 Statistična regija sedeža organizacij članic mreže (številka v oklepaju pomeni število organizacij v 

posamezni regiji): 
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4.2 Število zaposlenih v članicah mreže glede na način zaposlitve: 

 

 
 

 

4.3 Ali imate danes več/enako/manj zaposlenih kot pred 5 leti? 
 

enako 10 

manj 7 

več 10 
  
      

4.4 Koliko znaša letni prihodek vaše organizacije (prosimo vnesite bilančne podatke za leto 2019): 
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4.5 Ali vaša organizacija izvaja projekt/e, ki so financirani s strani EU in pri katerih se zahteva določen 

delež lastnega sofinanciranja?  

 

Da 14 

Izvajamo projekte, ki so financirani s strani EU, vendar ne zahtevajo lastnega 
sofinanciranja 

1 

Ne 12 
 

4.6 Kako ocenjujete svoj finančni položaj? 

 

 
 

 

4.7 Ali ima vaša organizacija status delovanja v javnem interesu? 

 

Da 21 

Ne 2 

Statusa nimamo, vendar bi ga želeli pridobiti 4 
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Ocena finančnega položaja organizacij

dober (imate dovolj sredstev za
podporo glavnih aktivnosti, ki jih
izvajate)

nestabilen (večina projektov se
bori s finančnimi težavami)

slab (zaradi finančnih težav le s
težavo izvajate osnovne aktivnosti
in projekte)

zelo dober (vsi projekti so finančno
pokriti in nimate finančnih težav)

zelo slab (ne prejemate nobene
finančne podpore)
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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. 

 

 

4.8 Kaj je razlog, da ste ga pridobili?  
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Omogoča nam prejemanje donacij iz
dohodnine

Omogoča nam prijavo projektov na
nacionalne razpise

Omogoča nam dostop do pravnih sredstev
na področju varstva okolja in urejanja…

Našemu delu daje več kredibilnosti in
strokovnosti, saj so pogoji za pridobitev in…


