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______________________________________________________________________ 

Prvo letno srečanje mreže Plan B za Slovenijo 
 
Letno in prvo srečanje mreže Plana B je potekalo 25. in 26. avgusta na kmetiji v Rokavcih v 
Marezigah. Pri organizaciji srečanja je Umanoteri pomagal Okoljski center oziroma obe 
informatorki, ki sta pripravili nabor ekoloških kmetij na Krasu in v slovenski Istri. Kmetijo,  
na kateri smo se srečali, vodi gospa Vera Klemenčič. Je ena prvih, ki se je v Sloveniji začela 
ukvarjati z ekološko in eko-dinamično pridelavo hrane ter ponudbo te hrane na tržišču .  
 
Na prvem letnem srečanju mreže Plan B smo sodelovali: Andreja Palatinus, Okoljski center; 
Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj; Tomaž Dintinjana, Slovenski e-Forum; Erika 
Pogačnik, Temno nebo; Andrej Medved, DOPPS; Anamarija Šegina, CIPRA; Lidija Živčič, Focus; 
Vida Ogorelec Wagner  in Nina Tome, Umanotera.  
 
Namen srečanja je bilo usklajevanje in izmenjava stališč, mnenj in izkušenj, priprava načrtov 
za potek projekta ter druženje. Drugi dan srečanja je potekalo tudi drugo mesečno srečanja 
mreže Plana B. 
 
Prvi dan smo si dopoldne ogledali Krajinski park Sečoveljske soline. Park lepo združuje 
strokovno varovanje naravne in kulturne dediščine z uspešno turistično in podjetniško 
dejavnostjo, vse v partnerstvu s podjetjem (Mobitel). Obisk je vodil vodja parka Andrej Sovinc. 
Več o parku: http://www.kpss.si/park/3 in podjetju SOLINE Pridelava soli d. o. o. 
http://www.soline.si/podjetje. 
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Po kosilu sta sledila uvod v srečanje in Odprti prostor. Najprej je vsaka organizacija predstavila 
procese, ki jim aktivno sledi, dana je bila naloga, da to čim bolj natančno zapišejo (po 
dokumentih) in pošljejo ostalim, da bomo vsi seznanjeni. V Odprtem prostoru smo so se 
pogovori usmerili na štiri teme: Trajnostnem razvoju v Sloveniji - Definicija trajnostnega 
razvoja:  posamezniki vs. društva (Andreja Palatinus), Doživetje vrednosti trajnostnega razvoja 
kot kakovosti sobivanja z naravo (Anamarija Slabe), Povezovanje NVO in ostalih akterjev za 
ustvarjanje »preboja« (Lidija Živčič) in Ptice kot indikator trajnostnega razvoja (Andrej 
Medved). 

 

Odprti prostor se je nadaljeval tudi drugi dan, po 12. uri je sledilo še mesečno srečanje  
Plana B. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ogenj v Alpah 

V okviru akcije je CIPRA Slovenija s 16 aktivisti, ki so postavili transparente vzdolž dveh 
ljubljanskih vpadnic (Celovške in Dunajske), in delitvijo letakov opozarjala na probleme 
netrajnostnega prometa. Na Prešernovem trgu so postavili stojnico z ozaveščevalnim 
materialom na temo prometa (zloženke: CIPRA Slovenija, Slovenija se duši v prometu, Komu 
bodo koristile slovenske ceste? Kamniška Bistrica – po doživetje brez avtomobila, Vozni redi v 
Julijskih Alpah, Umirjanje prometa v Julijskih Alpah, Alpska borza za tranzitni promet; 
zbornika: Cestni promet in okolje v mestu Ljubljana in Slovenija na poti k trajnostnemu 
prometu?...) in promovirali trajnostni promet. Poleg tega so postavili tudi večji plakat o CIPRI 
Slovenija. Na stojnici se je z nekaterimi občani razvila diskusija, ki dokazuje, da so tovrstne 
akcije zelo pomembne, saj lahko ljudje neposredno vprašajo strokovnjake in povedo svoje 
mnenje. Popoldan je sledilo snemanje informativne 20 minutne oddaje Slovenija se duši v 
prometu.  
 
Ob 21. uri so prižgali bakle, saj ogenj simbolizira varovanje Alp in opozarja na različne okoljske 
probleme. Ognju so se poleg mimoidočih pridružili tudi številni novinarji. 
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Civilna iniciativa ob tretji razvojni osi Slovenije 
je v Velenju razdelila preko 700 izvodov 
ozaveščevalnega materiala in 80 bakel ter 
zvečer simbolično prižgala kresove, bakle in 
sveče nad Velenjskim in Škalskim jezerom. 
Med 54. koroškim turističnim tednom je bil v 
okviru akcije organiziran tudi ekološki pohod k 
cerkvi Sv. Ane s Črno Marijo. 
 
V Mislinji so se planinci iz Planinskega društva 
Mislinja podali na vrh Črepič, kjer so prav tako 
prižgali bakle. Za prižig bakel so se odločili tudi 
planinci iz PD Matica, ki so se podali na Komno. 

 
Ob isti uri, na isti dan so tako zagoreli ognji vzdolž celotnega alpskega loka, od Dunaja do 
Nice. 
 
____________________________________________________________ 

Napovednik 
Inštitut za trajnostni razvoj letos organizira že 4. ekoteden in 8. ekopraznik v Ljubljani. Letošnji 

Ekoteden je posvečen zdravi prehrani. Dogodki Ekotedna potekajo v Okoljskem centru, 
Trubarjeva 50, Ljubljana. 

PROGRAM OD 9. DO 12. SEPTEMBRA: 

- 9.9. ob 18:00: Skrajšana veriga prodaje ekoživil in partnersko kmetovanje. Zveza 
BIODAR bo predstavila tuje izkušnje s »partnerskim kmetovanjem« in dostavo 
zabojčkov s svežo, sezonsko, ekološko pridelano hrano, namen srečanja pa je tudi 
vzpostaviti stik med potrošniki in pridelovalci v Sloveniji.  

- 10.9. in 11.9. ob 16:30: delavnici Prehrana in zdravje I. in II. del (Prehrana in fizične 
bolezni, Prehrana in duševne bolezni). Obe delavnici vodi Brane Žilavec. Udeležba je 
možna le na osnovi predhodno potrjene prijave.  

- 12.9.: osmi Ekopraznik od 9. do 15. ure na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Na 80 
stojnicah se bodo predstavljale ekokmetije, ponudniki ekoživil, ekokozmetike in 
drugih ekoizdelkov, organizacije za nadzor ekokmetijstva ter številna društva. 
Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, saj bo vrtec Mavrica pripravil »Kotiček za otroke«.  
V okviru letošnjega ekopraznika poteka tudi Biodan, ki ga organizira Zveza združenj 
ekoloških kmetov Slovenije (v okviru projekta Bioužitek). 

           Med 10:30 in 13. uro: koncert dua 'LaVers' in igrica za otroke s Putko Zdravko. 

Program Ekotedna in 8. ekopraznika: 
http://www.itr.si/podrocja_dela/mo_ljubljana/mapa/ekopraznik_8/program. 

  
Oglejte si videonapovednik dogodkov na spletni strani Studia 12: 
http://www.s12.si/component/content/article/714-ekoteden-in-8-ekopraznik-2009.html. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Umanotera bo v sodelovanju z društvom Focus 
in distributerjem za Slovenijo Demiurg v okviru 
globalne akcije 22. septembra pripravila 
slovensko premiero filma The Age of Stupid 
www.ageofstupid.net. Dogajanje bo skupaj s 
spremljajočimi aktivnostmi potekalo od 19. ure 
v Kinu Dvor v Ljubljani. Več informacij na 
014397100 ali info@umanotera.org. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Focus v oktobru predvideva dve akciji, obe sta povezani s podnebnimi dogajanji : 
- 8. oktobra izid študije Friends of the Earth o tem, ali je možno 40 odstotno zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov v EU do leta 2020  
- 17. oktobra akcija pred Evropskim svetom konec oktobra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 

Novice mreže Plan B za Slovenijo izdaja mesečno Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,  
p.p. 4440, 1000 Ljubljana, tel.: 01 439 7100, www.umanotera.org. Uredništvo 2. številke: Karmen Kogoj Ogris. 
karmen@umanotera.org. Koordinacija projekta Plan B za Slovenijo: Nina Tome, nina.tome@umanotera.org. 
Ljubljana, 9. september 2009. 
 

 

 

»Operacijo delno financira Evropska unija,  in sicer iz Evropskega socialnega sklada.. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013/ Operativnega program 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013/ Operativnega programa razvoja  človeških virov, 

razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja 

nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«. 


