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Ureditev finančnega položaja okoljskih nevladnih organizacij 
 
 
Spoštovani predsednik vlade, 
 
v lanskem letu smo vas v mreži Plan B za Slovenijo1 seznanili z nevzdržnim stanjem na področju financiranja 
okoljskih nevladnih organizacij (NVO). Ker se stanje od takrat ni v ničemer spremenilo, vas želimo s tem 
dopisom ob začetku leta in v luči vašega pregledovanja dosežkov posameznih ministrstev glede na program 
dela vlade in koalicijski sporazum ponovno pozvati k podpori pri reševanju našega problema. 
 
Naj najprej spomnimo, da smo okoljske nevladne organizacije izmed vseh nevladnih organizacij v finančno 
najmanj zavidljivem položaju. Zaradi tega je delovanje naših organizacij resno ogroženo. Organizacije smo 
kadrovsko podhranjene in brez možnosti za zagotavljanje kontinuitete vsebinskega dela. 
 
Med vsemi NVO v Sloveniji imajo okoljske organizacije najbolj neugodno finančno sliko državnega 
proračunskega sofinanciranja. Okoljske NVO od Ministrstva za okolje in prostor dobijo le 0,07 odstotka vseh 
državnih sredstev, namenjenih NVO v Sloveniji (podatek za 2013). Poleg tega je zaznan negativen trend 
državnega proračunskega financiranja (MOP) – v letu 2005 je bil ta odstotek 0,4 %, leta 2009 samo še 0,2 %, 
leta 2013 pa je ta odstotek padel že na zaskrbljujočih 0,07 %.  
 
Kljub temu, da smo težave v zvezi s financiranjem obširno predstavili ministrici za okolje in prostor in ob tem 
podali več predlogov za naslavljanje težavnega položaja, v letu 2015 ni bil narejen noben korak k 
sistemskemu izboljšanju našega stanja. Ministrica je po prvem srečanju na temo financiranja z nami 
prekinila komunikacijo. Ministrstvo je sicer objavilo razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, 
ki delujejo na področju podnebnih sprememb, za leti 2015 in 2016 v višini 200.000 EUR iz Sklada za 
podnebne spremembe, a le-ta do danes še vedno ni zaključen (obvestilo o izboru/neizboru bi moralo biti 
objavljeno najkasneje do 21. novembra 2015). 
 
Vlada pomen sodelovanja s civilno družbo prepoznava, saj mu je v Koalicijskem sporazumu namenila 
posebno mesto. Le-ta kakovostno civilno družbo omenja kot pomemben tretji steber družbe, brez katerega 
ni stabilnega trajnostnega razvoja. Koalicijski sporazum prav tako predvideva vzpostavitev transparentnega 
in dolgoročno stabilnega sistema financiranja civilne družbe. 
 

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



 
 
Nevladne organizacije s področja okolja in varstva narave lahko bistveno prispevamo k razvoju in optimizaciji 
delovanja javnega sektorja. Smo vitalni steber varovanja okolja v Sloveniji. Združujemo ideje, znanje in voljo 
državljanov za obvladovanje okoljskih izzivov naše družbe. Rezultati našega dosedanjega dela so prepoznani 
kot pomembni na vsebinskem in povezovalnem področju, tako na državnem kot mednarodnem nivoju. Naši 
interesi niso komercialni in niso interesno pogojeni, vodi nas predanost k uveljavljanju javnega interesa pri 
zagotavljanju zdravega življenjskega okolja. V Sloveniji ima 55 organizacij civilne družbe status delovanja v 
javnem interesu na področjih okolja in ohranjanja narave. 
 
Brez ureditve finančnega položaja, ki bi morala zajemati tudi sistemsko ureditev financiranja okoljskih 
NVO, bomo NVO prisiljene opustiti naše delovanje. Zato vas pozivamo, da nas konkretneje podprete pri 
naših prizadevanjih za ureditev financiranja, tako skozi pomoč pri vzpostavljanju dialoga z resornim 
ministrstvom (v obliki skupnega srečanja z ministrico in vami oz. vašim kabinetom) kot tudi skozi podporo 
pri udejanjanju naših predlogov za ureditev financiranja okoljskih NVO. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
Gaja Brecelj 
direktorica Umanotere in koordinatorka delovne skupine Financiranje okoljskih NVO mreže Plan B za 
Slovenijo 
 
 
Kontakt: Gaja Brecelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; e-pošta: gaja@umanotera.org, 

tel.: 01 439 4895  
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