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Zadeva:  Odprto pismo - krizni program za kritična področja varstva okolja za Slovenijo 

 

 
Spoštovani gospod premier Borut Pahor, 
 
Državni zbor je na 23. seji 16. decembra 2010 ob Poročilu o stanju okolja, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za okolje in prostor, obravnaval tudi poročilo Ogledalo vladi 2010 - Zeleni nevladni 
monitor. Dokument so mnogi poslanci pozdravili, nekateri pa celo priložnost ocenili kot 
zgodovinsko, saj so prvič imeli priložnost neposredne obravnave nevladnega poročila.  Po razpravi 
je Državni zbor na predlog Odbora za okolje in prostor sprejeli sklep, kjer med drugim predlaga 
Vladi, naj prouči možnost priprave kriznega programa, v katerem naj opredeli ukrepe za vsako 
posamezno kritično področje z določeno časovnico. 
 
Ogledalo vladi 2010, ki ga je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj pripravila v 
sodelovanju s partnerji iz mreže Plan B za Slovenijo, je jasno pokazalo, da je razkorak med 
zakonodajo na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ter njenim izvajanjem največja 
težava slovenske okoljevarstvene politike. Zaradi pomanjkljivega izvajanja okoljske zakonodaje 
proti Sloveniji teče vrsta postopkov v okviru Evropske unije in državi že grozijo sankcije. Še 
pomembneje pa je, da s takšnim razkorakom med zavezami in dejanji ne bomo dosegli prehoda  
v družbo, ki bi jo želeli in morali zapustiti zanamcem - nizkoogljično družbo z dobro ohranjenim 
stanjem naravnega okolja. Vlada bi morala končno preseči preživeto miselnost o okolju kot 
zaviralcu razvoja in prepoznati velike priložnosti okoljevarstvenih ukrepov za višjo kakovost 
življenja, za spodbujanje večje konkurenčnosti in za nova, zelena delovna mesta. 
 
Sklep Državnega zbora na Umanoteri v celoti podpiramo in zanima nas, ali bo Vlada pristopila  
k pripravi in izvedbi omenjenega kriznega programa, ter kdaj ga lahko pričakujemo.  
 
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam. 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 
Vida Ogorelec 
direktorica 
 
 
V vednost: 

• Odbor za okolje in prostor DZ 
• poslanske skupine Državnega zbora 
• mediji 

 
 
Več informacij: Umanotera, Resljeva 20, 1000 Ljubljana, t: 01 439 7100, info@umanotera.org 


