Marjan Šarec, kandidat za predsednika Vlade RS
marjan.sarec@strankalms.si, info@strankalms.si
16. avgust 2018

Odprto pismo mandatarju o izbiri ministra oz. ministrice za okolje
Spoštovani g. Šarec, kandidat za predsednika vlade,
»Mi si predstavljamo, da smo zelena Slovenija, ampak tu najbolj zaostajamo. Tam, kjer imamo veliko
besed, moramo narediti še veliko dejanj.«. S temi besedami se je odzvala ministrica Smerkoljeva, ko
so jo povprašali, na katerem področju najbolj zaostajamo pri doseganju ciljev agende Združenih
narodov za trajnostni razvoj do 2030. Urad za makroekonomske analize in razvoj v svojem letnem
poročilu 2018 navaja, da »naravno okolje v Sloveniji omogoča visoko kakovost življenja, z
gospodarskimi dejavnostmi pa ga čezmerno obremenjujemo«. Za doseganje osrednjega cilja
Strategije razvoja Slovenije, ki je zagotoviti kakovostno življenje za vse, je nujno nemudoma okrepiti
prizadevanja za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Teh prizadevanj ob zadnjih nekaj ministrih(-cah)
za okolje in prostor nismo zasledili. Še več, sistematična razgradnja institucij in

inštrumentov varstva okolja se je dogajala v številnih preteklih vladah, vključno z
zadnjo.
Negativne posledice tega se odražajo v predpisih, ki so bili v zadnjih letih sprejeti in so vodili v nižanje
standardov varstva okolja ter narave in deregulaciji ključnih politik, ki nam zagotavljajo kakovostno
bivanje v čistem in zdravem okolju (predlagana Uredba o tleh, Uredba o hrupu, Zakon o varstvu
okolja, ZejN za javno razsvetljavo …). Predvsem pa se kažejo v naravi: TEŠ6, Lafarge, Celjska kotlina,
Kemis, Ekosistemi, Anhovo, Magna, uničena kulturna dediščina … Kljub nadpovprečni podnebni
ranljivosti Slovenije dopuščamo naraščanje izpustov toplogrednih plinov. To je zgolj nekaj najbolj
očitnih primerov posledic sistematičnega slabljenja okoljskega resorja in nedoslednega izvajanja
predpisov. Uničujoči dogodki, ki smo jim priča, jasno kažejo, kam vodi zniževanje standardov,
neizvajanje zakonodaje (Evropska komisija ima zoper Slovenijo s področja okolja odprtih 7 EU Pilotov
ter 12 kršitev) in uklanjanje politik varstva okolja ostalim, pogosto zasebnim kapitalskim interesom. In
nenazadnje, na slabo stanje opozarjajo tudi številne iniciative, ki se proti degradaciji okolja borijo na
lokalnem nivoju in skušajo preprečiti najhujše.
Slovenska politika je predolgo zanemarjala okoljski resor in ga podrejala ostalim politikam.

Čas je, da okoljski resor prevzame stranka, ki ima varovanje okolja med
ključnimi programskimi prioritetami, in ministrski položaj zasede oseba,
ki bo imela pokončno držo v varovanju okolja.
V vašem predvolilnem načrtu ste obljubili »zavzemanje za sodobne in čiste tehnologije ter okoljsko
brezhibnost investitorjev in ničelno toleranco do okoljskih onesnaževalcev.« Prvi korak v
uresničevanju te obljube volivkam in volivcem je v imenovanju kompetentne in odločne osebe, z
visoko stopnjo integritete in afinitete do okolja na ministrski položaj. Take osebe že zelo dolgo ni bilo
na vodilnem položaju ministrstva za okolje in prostor. Pričakujemo, da jo boste imenovali vi.
S spoštovanjem,
civilnodružbene organizacije in iniciative s področja varstva okolja in prostora:

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
Civilna iniciativa Bohinjska Bistrica
Civilna iniciativa Miklavž
Civilna iniciativa modro nebo
Civilna iniciativa ZA sLOVEnijo in sVOboDO
Civilne iniciative Celja
Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska
Društvo DUO Stara Šiška Ljubljana
Društvo Ekologi brez meja
Društvo Gibanje TRS
Društvo Temno nebo Slovenije
Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas
EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Greenpeace v Sloveniji
Inštitut za trajnostni razvoj
IPoP - Inštitut za politike prostora
Ljubljanska kolesarska mreža
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC
Slovenska kolesarska mreža
Študentsko društvo Iskra
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

V vednost: mediji, stranke koalicijskega petorčka, Levica

