Dr. Miro Cerar, predsednik Vlade RS
Ljubljana, 25.5.2015

Pobuda za srečanje
Spoštovani gospod predsednik Vlade,
v luči bližajočega se Evropskega tedna trajnostnega razvoja (30. maj - 5. junij) in Svetovnega dneva
okolja (5. junij) vam pišemo s pobudo za srečanje z okoljskimi nevladnimi organizacijami, združenimi v
mrežo Plan B za Slovenijo1.
Na srečanju želimo naslovili problem večplastne marginalizacije področja okolja v državi in predlagati
nekaj sistemskih rešitev.
V novo finančno obdobje je Slovenija kljub številnim spodbudam in vsebinskim predlogom civilne družbe
vstopila brez uradno sprejete državne vizije in razvojnih ciljev. Pred kratkim pa smo v medijih zasledili
novico, da Vlada RS v sodelovanju z OECD pripravlja pilotni projekt oblikovanja strategije razvoja
Slovenije, ki bo začrtala smer razvoja naše države do leta 2050. Ob tem se sprašujemo, kakšna smer to
bo in ali bo varstvo okolja kot enega izmed glavnih atributov naše države v strategiji primerno
upoštevano. Pomisleki nastajajo zaradi brezbrižnega odnosa države do okolja, ki se kaže v kritični
kadrovsko-strokovni in finančni podhranjenosti vladnega sektorja, pristojnega za okolje, pa tudi okoljskih
nevladnih organizacij.
V kontekstu nastajanja SRS je pomembno, da nastane Nacionalni program varstva okolja, ki kljub
zakonski obvezi ni uvrščen v normativni program vlade za letošnje leto. Temu verjetno botruje tudi
zaradi reorganizacij oslabljeno stanje na Ministrstvu za okolje in prostor, na kar vas želimo opozoriti tudi
z naše strani in predlagati krepitev tega sektorja. Seznaniti vas želimo tudi z nevzdržnim stanjem
okoljskih nevladnih organizacij, ki so sicer edini neinstitucionalni »zagovornik« okolja in narave, saj le-to
nima svojega glasu. Že desetletje državna podpora okoljskim nevladnim organizacijam upada - po
zadnjih podatkih iz leta 2013 okoljske nevladne organizacije dobijo le 0,07 odstotka vseh državnih
sredstev, namenjenih NVO v Sloveniji.
Kljub temu se Mreža Plan B za Slovenijo že od leta 2009 aktivno vključuje v pripravo nove Strategije
razvoja Slovenije in drugih dokumentov programskega svežnja za obdobje 2014 – 2020: uveljavljamo
načela trajnostnega razvoja in partnerstva. S svojim sodelovanjem si prizadevamo za večjo preglednost
in odprtost procesov ter kakovost nastajajočih dokumentov. V tem duhu se želimo sestati z vami in tudi
na ta način obeležiti prihajajoča mednarodna dneva na našem področju delovanja.
V pričakovanju odgovora Vas prijazno pozdravljam,

Polona Valič
koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo
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V mreži Plan B za Slovenijo je povezanih 34 okoljskih nevladnih organizacij, od katerih jih ima 14 status delovanja v javnem
interesu.

