
 
 

 

Podpora Sindikatu Glosa pri izboljšanju odnosa države do okolja 

 

10. junija 2015 je bila pred Ministrstvom za okolje in prostor novinarska konferenca v organizaciji 

Sindikata Glosa, na kateri se je Sindikat Glosa spraševal, ali je MOP res ministrstvo za ohranjanje 

narave. 

Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj akcijo Sindikata Glosa podpira, 
saj tudi v mreži odločevalce opozarjamo na še vedno rastoči problem večplastne marginalizacije 
področja okolja v državi. Položaj okolja v državi se kaže tudi v popolnoma oslabljenem stanju 
resornega ministrstva - Ministrstva za okolje in prostor in v nevzdržnem finančnem stanju okoljskih 
nevladnih organizacij, ki so sicer edini neinstitucionalni »zagovornik« okolja in narave, saj le-to nima 
svojega glasu.  

5. junija 2015, na svetovni dan okolja, so nevladne organizacije, združene v mrežo Plan B za Slovenijo, 
zatemnile svoje spletne strani in na novinarski konferenci javnost opozorile na odnos države do 
nevladnih organizacij s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja.  

Okolje je ena tistih izjemnih dobrin, brez katere nedvomno ne bi bilo Slovenije. Ohranjeno okolje je 
ključna strateška prednost naše države, okoljske grožnje pa eden največjih izzivov pred njo. Čeprav 
Slovenci zdravo okolje uvrščamo med svoje najpomembnejše vrednote, pa slovenska država 
okoljskim prizadevanjem državljanov namenja vedno manj svojega proračuna. 
 
Kljub pomembni vlogi, veliki podpori in zaupanju javnosti Slovenija ne skrbi za svoje okoljske 
organizacije. Med vsemi NVO v Sloveniji imajo okoljske najbolj neugodno finančno sliko državnega 
proračunskega sofinanciranja. Zaradi neustreznih pogojev delovanja se te organizacije vsak dan bolj 
borijo za obstanek. 
 
Nevladne organizacije so vitalni steber varovanja okolja v Sloveniji. Združujejo ideje, znanje in voljo 
državljanov za obvladovanje okoljskih izzivov naše družbe. Njihovi interesi niso komercialni in niso 
interesno pogojeni, vodi jih predanost k uveljavljanju javnega interesa pri zagotavljanju zdravega 
življenjskega okolja. 
 
Mreža Plan B za Slovenijo je v okviru kampanje naslovila Pobudo za ureditev sistemskega financiranja 
okoljskih nevladnih organizacij s predlogi rešitev na Odbor Državnega zbora RS za infrastrukturo, 
okolje in prostor, ministrico Ireno Majcen, Svet za trajnostni razvoj in varovanje okolja in Svet Vlade 
RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Na problem 
večplastne marginalizacije okolja v državi pa smo v pobudi za srečanje opozorili tudi predsednika 
Vlade dr. Mira Cerarja. 
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