
KAKO NAS VIDIJO DRUGI?
Kaj bi najbolj pogrešali, če okoljskih nevladnih organizacij ne bi bilo?

Nekje v prihodnosti me čaka eno največjih veselj in iz vsega srca upam, da ga bom 
dočakal: vnukinja in ali vnuk, morda jih bom dočakal več. To pričakovanje že zdaj z 
veseljem delim z drugimi. In odgovornost, tudi njo delim. Veselje je takorekoč zastonj, 
odgovornost pa zmeraj nekaj “stane”. Pomagajmo si ob veselju deliti tudi odgovornost! 
Hvala vam!

Boris Ostan, igralec

NVO potrebujemo, ker le-te niso vezane na politiko in dogovore temveč s svojim 
znanjem, entuziazmom in zdravim pogledom oblikujejo našo državo in ljudi, ter jih 
vzgajajo v pravo smer, ki je v času kapitalizma nujno potrebna alternativa v 21. stoletju.

Rok Terkaj, glasbenik

Zakaj ste potrebne? Iz enostavnega razloga, ker se v vladi sploh ne zmenijo za vas, ker so 
kratkovidni, ker so vpeti v sistem, od katerega imajo sami koristi, ker se dobro zavedajo 
posledic, a vsemu navkljub ne pripomorejo skoraj nič, da bi se stvari premaknile. 
Ampak treba je vztrajati, pa čeprav se neprijetno sliši, z agresijo. Saj se zavedamo, 
da je to svetovni problem, ampak zakaj ne bi prav Slovenija postala ekološka oaza 
in zgled za druge. Na žalost nam vladajo kontaminirane glave in dokler jih ne bomo 
dekontaminirali, ne bo nič.

Boris Cavazza, igralec

Izražam absolutno podporo NVO, saj so pomemben člen v verigi prizadevanj 
osveščenih zemljanov, ki nam pomagajo, da ne potonemo v lastnem blatu 
pohlepnega nerazsodnega početja osebkov zasvojenih s profitabilnostjo!

Gojmir Lešnjak Gojc, igralec

Okoljske NVO so zadnji branik narave in državljanov pred roparskim pohodom profitnega 
motiva; so ročna zavora, ki zagotavlja tehten premislek družbe pred odločitvami, ki 
zadevajo prihodnost nas vseh. V okoljskih NVO je akumulirano mnogo znanj in vedenj, 
aktivizma in zavedanj, ki jih profesionalni urejevalci sveta ne premorejo.

Anton Komat, neodvisni raziskovalec, naravovarstvenik, pisatelj, 
publicist in še marsikaj
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Veliko povezav vidim med “skrbjo za kvalitetnim okoljem” in “skrbjo za kvalitetno 
glasbo”. Dobro skladbo, ki nam je všeč, je z lahkoto moč razumeti kot nekakšno okolje, 
v katerem radi bivamo, se vanj kot poslušalci radi vedno znova in znova vračamo. A brez 
skrbi in odgovornosti do takšnega ali drugačnega koli okolja ni nič. Država je namreč 
prva, ki bi morala razumeti potencial in funkcijo okoljskih NVO in sposobnih ljudi izven 
državnega aparata, ki so predani svojemu delu do te mere, da kljub omejenim sredstvom 
in res slabim pogojem za delo vztrajajo pri svojem poslanstvu in s tem državi “odnašajo 
rit”, saj opravljalo delo, ki je prvenstveno v domeni države. V vednost: v slovenski glasbi 
se namreč dogaja popolnoma enako, tudi za naše NVO in naše glasbeno okolje se s 
strani države ne skrbi niti malo.

Gal Gjurin, predsednik Slovenske unije glasbenih ustvarjalcev

Sem delavka v kulturi, mama, biodinamična vrtičkarica... in zavedam se naše odtujenosti 
od narave in posledično neljubega odnosa do nje. Sem prebivalka tega našega edinega 
planeta in mu želim veliiiiko bolj in bolj zavedajočih se ljudi. Podpiram in potrebujem in 
zahvaljujem se vsem, ki skrbite in pošteno - (ljudem in istočasno naravi v dobro) delate 
na področju varovanja okolja.

Nataša Tič Ralijan, igralka

Podpiram vaša - naša skupna prizadevanja pri varstvu okolja.

Saša Pavček, igralka

Nevladne organizacije so izjemnega pomena, saj velikokrat predstavljajo ravno tisti del 
objektivnosti, ki je zelo pomemben pri ugotavljanju in reševanju določenih problematik, 
ki se odpirajo. Pravzaprav so velikokrat ravno oni tisti, ki dajejo z dokazi podprte 
odgovore in rešitve. Nevladne organizacije se ponavadi pojavljajo ravno na področjih, 
kjer država premalo naredi oz. kar je najhuje, ponavadi popolnoma odpove. In na 
področju okoljskih vprašanj je absolutno vloženo premalo angažmaja, kar se odnosa 
države do tega vprašanja tiče. Nenazadnje pa bi pričakovala od NVO, ki se ukvarjajo z 
ekologijo in pa problemi okolja, tudi več angažiranosti v smer, da se ljudem dejansko 
pove, da je največja grožnja ekosistemu ravno živinoreja. Daleč bolj kot to predstavljajo 
avtomobili, prižgane luči, prekomerna poraba vode v gospodinjstvu itd.

Jadranka Juras, glasbenica

Zmelkoow imamo radi lepo, zdravo in pošteno dostopno okolje in naravo, zato ne 
mečemo smeti naokoli, nismo grabežljivi in ne trošimo več kot je treba (ponavadi)! 
In podpiramo vse, ki delujejo v isto smer! Tudi okoljske NVO – nenazadnje smo oboji 
rokerji -  glasni, pametni in jezni; in sitni, če je treba!

Zmelkoow, glasbena skupina



Skrb za okolje, racionalnost, nepotratnost in čim manjši ogljični odtis so način mojega 
življenja. To imam v sebi in te stvari so se mi vedno zdele zelo resne in zelo pomembne, 
tukaj ni prostora za napake. Okoljske NVO so tiste, ki na napake opozarjajo in uspešno 
rešujejo, zato so pomemben steber, ki nujno potrebuje podporo. 

Mitja Petkovšek, telovadec

Brez okoljskih NVO bi se danes ljudje pobijali že za pest rodovitnega blata.

dr. Mihael Kline, FDV Univerza Ljubljana

V Sloveniji si ne predstavljam varovanja okolja brez nevladnih organizacij! Ker imajo 
jasno vizijo! Ker jim je resnično mar za planet Gaia in za vse, ki na njem domujemo. 
Ker ne strežejo osebnim, lokalnim ali strankarskim interesom, ampak služijo javnemu 
dobru. Ker aktivirajo državljanke in državljane in tako vzpostavljajo demokracijo, ki je 
brez aktivnih državljanov NI. Ker .... ker so zeleno srce, ki poganja ustvarjalno kri po 
slovenskem družbenem telesu. So za vse nas in naše potomce vir zaupanja in UPANJA, 
da bomo SKUPAJ ohranili svoj dragoceni dom.

Manca Košir, publicistka

Okoljevarstvene in naravovarstvene organizacije Slovenije so dejansko edini 
avtentični zastopniki  interesov in želja tistih, ki v  sedanjem zgodovinskem trenutku 
ne morejo posredovati svojega glasu – to so prihodnji rodovi in druge vrste! Njihovo 
ključno poslanstvo je vztrajno in  brezkompromisno opozarjanje na našo moralno 
odgovornost do ohranjanja zdravih pogojev prihodnjega življenja. Država, ki ne 
podpira nevladnih organizacij, je v bistvu do prihodnosti  neodgovorna država.

Dušan Plut, Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije

Če bi v Sloveniji prenehale obstajati nevladne okoljevarstvene in naravovarstvene 
organizacije bi to preprosto pomenilo, da je v Sloveniji odmrla okoljska zavest, da 
so odmrle civilno družbene oblike organizacije in gibanj, ki omogočajo osveščanje in 
mobilizacijo ZA razvoj, ki temelji na odgovornem odnosu do narave in okolja in PROTI 
projektom, ki žrtvujejo prihodnost na račun kratkoročnih koristi. Predvsem pa bi tudi 
uradna okoljska politika (domača in evropska)  izgubila ogledalo, ki ga ji nastavlja 
kritično okoljsko osveščena javnost. Pogrešal bi številne pobude, predloge in inovacije, 
ki vznikajo iz okoljske  in naravovarstvene civilne sfere in lahko ključno prispevajo k 
boljši okoljski in naravovarstveni politiki, pogrešal bi orodje, ki ga lahko ljudje uporabijo 
za povečevanje okoljske pravičnosti. Če bodo okoljske in naravovarstvene NVO izginile, 
bo kritika okoljskih politik in prizadevanje za njihove spremembe ostala, le umaknila se 
bo v  ilegalo in v gverilo.

dr. Pavel Gantar, urbani sociolog



Brez nevladnih organizacij ne bi bilo akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, nihče ne 
bi povezoval lokalnih civilnih pobud, nihče prenašal dobrih okoljskih praks od drugod. V 
Sloveniji je poleg tega sodelovanje javnosti in pridobivanje statusa stranke v postopkih 
velikokrat oteženo in prezapleteno, čeprav gre za naravo in ljudi izrazito škodljive 
projekte. Nevladne organizacije, ki delajo v javnem interesu, lahko omogočijo ljudem 
sodelovanje v postopkih in nudijo vso ustrezno podporo.

Borut Tavčar, Delo

Pogrešal bi strokovno, neodvisno in konstruktivno kritiko uradni politiki na področju 
trajnostne energetike, trajnostne mobilnosti, skratka trajnostnega razvoja Slovenije.

Rajko Leban, direktor GOLEA

V takšnem primeru bi celotna družba, še posebej pa vsi tisti ljudje, ki se morajo odločati 
in opredeljevati o vprašanjih družbenega razvoja, zelo kmalu začeli pogrešati pogled 
in mnenje “tihe večine”, navadnih ljudi, običajnih državljanov, ki si zaradi svoje lastne 
varnosti, skrbi za svoje zdravje in zdrave prihodnosti svojih potomcev, želijo odgovornega 
obnašanja države in njenih odločevalcev. Okoljevarstvene in naravovarstvene nevladne 
organizacije so namreč glas vseh teh občanov, ki jim ni vseeno kaj počnemo ljudje z 
naravo in v naravi, ki jim je do tega, da bi se ta ohranila takšna kot jo imamo danes, tudi 
za prihodnje rodove. Te organizacije so še edini preostali branik legitimnih interesov 
navadnega človeka pred interesi kapitala, ki ima mnogo zelo močnih lobistov, ki 
zastopajo le njegove enostranske interese.

Primož Tručl, predsednik Združenja slovenske fotovoltaične industrije

S to izjavo podpiram napore okoljskim NVO v Sloveniji, da sistemsko in dolgoročno 
uredijo svoje financiranje. Okoljske NVO so aktivno prisotne v civilnodružbenem 
prostoru že več kot 20 let in ves ta čas se ukvarjajo s problemom financiranja, od 
katerega je odvisna tako njihova kadrovska kot organizacijska moč, o čemer pričajo tudi 
empirične raziskave, ki so bile narejena v razmiku 10-ih let. Okoljske NVO so bile že 
nekajkrat na prelomnici, in sicer leta 1999, ko so Slovenijo zapustile tuje fundacije in 
so ostale brez velikega dela projektnih sredstev, država pa ta izpad ni nadomestila, kot 
po letu 2005, ko so skupaj z drugimi NVO ostale brez dialoga z vlado in tako ostane 
brez možnosti, da bi v dialogu z javno oblastjo sistemsko urediti svojo status, vlogo 
in finančno podporo. Potrebe bo civilno družbenih advokatih tako naravovarstvenih, 
okoljevarstvenih in ekoloških tematikah, ni več mogoče negirati. Z urejenim sistemskim 
in dolgoročnim financiranjem, ki ne sme biti le projektno (praviloma kratkoročno), bi se 
stabiliziralo njihovo delo in omogočilo tudi dodatno zaposlovanje visoko kvalificiranih 
naravovarstvenih, okoljskih in ekoloških strokovnjakov, ki bodo odpirali zastrte 
probleme, ozaveščali javnost in prispevali k ustreznejši okoljski zakonodaji.

dr. Andrej Lukšič, izredni profesor na FDV



Verjetno to, da potem nihče ne bi opozarjal na okoljevarstvene probleme, predvsem v 
lokalnih skupnostih. V družbi, ki zasleduje samo profit, se ne moremo zanašati na to, da 
bo skrb za okolje samoumevna. Zato so NVOji nujne in pomembne organizacije, saj brez 
njih ne bi bilo nikogar, ki bi opozarjal na te probleme.

Violeta Tomić, poslanka Združene levice, predsednica stranke TRS

Za našo agencijo lahko povemo, da bi pogrešali bi nepristranski in objektivni pogled na 
aktualno okoljevarstveno in naravovarstveno problematiko. NVO se lahko namreč bolj 
posvetijo specifičnemu problemu in ga proučijo z več zornih kotov. So glas manjšine in 
kot take predstavijo probleme, ki bi mogoče bili prezrti s strani družbe.

Črtomir Kurnik, svetovalec Lokalne energetske agencije Gorenjske 
(LEAG)

V družbi, kjer so stare politike v veliki meri onemogočile novinarstvo kot 4. vejo oblasti, 
so nevladne organizacije nujen korektiv politikov in politik ter varuh javnega. To velja 
seveda tudi za okolje- in naravovarstvene kolektivitete.

dr. Franc Trček, poslanec Združene levice

Pogrešali bi ozaveščanje posameznikov, ljudi, in pa kritično presojo ukrepov vlade, 
politike.

Mojca Vendramin, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
energijo

Pogrešali bi:

• kreativne rešitve okoljskih problemov,
• ekonomski pristop pri reševanju vprašanj o naši prihodnosti,
• zagovornike okoljsko sprejemljivih rešitev kompleksnih problemov.

Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije



Ne znam si predstavljati programskih vsebin na Radiu Slovenija brez sodelovanja 
nekaterih nevladnih organizacij. V tem primeru bi program ostal brez vsebin, ki so še 
kako pomembne v naših življenjih. Zakaj imamo plesen v stanovanju, kdaj v nakup 
toplotne črpalke, kako sušimo po poplavah in nenazadnje, kako se obračunavajo stroški 
v večstanovanjskih stavbah so samo del vprašanj, ki terjajo odgovore poslušalcem. Na 
Radiu Slovenija smo z dolgoletnim sodelovanjem v svetovalnih servisih vedno naleteli 
na hiter odziv neodvisnih energetskih svetovalcev. Njihove nasvete je slišalo na tisoče 
ljudi, ne pozabimo, da je poslušanost našega programa  v jutranjem Svetovalnem 
servisu okrog 140,000. Želimo si še veliko takih sodelovanj.

Helena Premrl, Urednica Dnevnoaktualnega programa Radia 
Slovenija

Tole je kar izzivalno vprašanje. Se bom najprej postavila v vlogo državljanke in v tem 
primeru bi odgovorila takole: Če okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih 
organizacij ne bi bilo, bi pogrešala zagovornike, ki tudi v mojem imenu bdijo nad tem, 
da se ščitijo interesi varovanja okolja in narave. Misel na to je pravzaprav grozljiva, 
saj bi to pomenilo, da je izginil eden ključnih sogovornikov pri oblikovanju okoljskih 
politik, da je umanjkal korektiv, ki vlado opozarja na to, kje je prava pot in ji nastavlja 
ogledalo. Umanjkal bi ključni akter, ki postavlja višje standarde, kot bi sicer veljali na 
okoljskem področju in ki prevzema pobudo ter nas vse državljane ozavešča in spodbuja 
v smeri trajnostnega razvoja. Če se postavim v vlogo osebe, ki več kot 15 let sodeluje pri 
upravljanju različnih donacijskih shem, namenjenim (tudi) okoljskim NVO, bi zagotovo 
izpostavila to, da me skrbi, kam bodo plasirana sredstva, če ključne okoljske NVO v državi 
ne bi bile več aktivne. V mislih imam seveda dobro naložena sredstva v organizacije, 
ki preverjeno dosegajo dobre rezultate in peljejo inovativne projekte. Sprašujem se, 
preko koga bi potem udejanjali namere donatorjev po vlaganju sredstev na okoljskem 
in naravovarstvenem področju.

Mateja Šepec Jeršič, REC Slovenija

Pogrešala bi: 

• občutek ‘varnosti’, povezan z vednostjo, da – mimo državnih in privatnih interesov 
– nekdo skrbi za našo prihodnost in se zavzema za trajnostne rešitve in ohranjanje 
vrednot;

• priložnosti za sodelovanje področja izobraževanja odraslih, zlasti njegovega 
neformalnega dela, z okoljevarstvenimi in naravovarstvenimi nevladnimi 
organizacijami, saj to povezovanje prinaša izzive in rešite, ki so neposredno povezani 
z našim življenjem, ne pa namenjeni samim sebi;

• sodelovanje s prisrčnimi ljudmi, ki se jim pozna, da so prepričani v to, kar zagovarjajo 
in delajo – ter prav zato delajo s srcem in odlično!

Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije

Nevladne organizacije prevečkrat razumemo kot oviro pri uveljavljanju politik v 
najširšem smislu veljave besede. Vendar so pomembna protiutež vedno bolj agresivnim 
silam kapitala, nepremišljenemu ali zgolj političnemu odločanju. Nevladne organizacije 
vidim kot pomemben člen pri sinhronizaciji širših družbenih vprašanj.

Marko Rupar, župan Občine Cerknica



Ne predstavljam si družbe brez nevladnih organizacij. Pri nas so odprle pomembne 
teme, od LGTB pravic do varovanja okolja in poskrbele za to, da imamo tudi Slovenci 
vse bolj aktivno civilno družbo, ki ni samo politično motivirana.  V časih, ko je zaupanje 
v učinkovitost vlade in politike na nuli, je to še kako pomembno.

Mojca Mavec, novinarka in televizijska voditeljica

Če že človek s svojim nespametnim ravnanjem krči svoj življenjski prostor na planetu, 
ni nobene potrebe, da bi v Sloveniji s še bolj nespametnim ravnanjem krčili pogoje za 
delovanje organizacij, ki skrbijo ravno za kvaliteto tega življenjskega prostora.

Drago Kos, prvi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

Podpora okoljskim nevladnim organizacijam je ključna. Kako ključen pomen in težo 
imajo okoljske nevladne organizacije, izhaja že iz Aarhuške konvencije (Konvencije o 
dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri določanju in dostopu do pravnega varstva 
v okoljskih zadevah), sprejete leta 1998 v Aarhusu na Danskem v okviru Ekonomske 
komisije Združenih narodov za Evropo. Glede na navedeno in glede na osebne izkušnje, 
ki jih imam z delovanjem okoljskih nevladnih organizacij, je vaše poslanstvo izjemnega 
pomena, saj spodbujate izobraževanje ter ozaveščate javnosti o okolju, pripravljate 
številne akcije, opozarjate na nepravilnosti, ki jih pristojne institucije ali inšpekcije 
nenamerno spregledajo, združujete različne teoretične in praktične vidike v pristopih 
varovanja okolja. Povsem se strinjam z zapisom, da nevladne organizacije nikakor niso 
»le porabnice drobiža iz proračuna, temveč velikokrat tiste, ki spremenijo kapital skladov 
in gospodarstva v prakso, zaposlitve, višjo kvaliteto življenja.« Pri tem sam največkrat 
izpostavljam, da je v tem delovanju veliko možnosti za ustvarjanje kakovostnih zelenih 
delovnih mest, ki morajo biti trajna in za katera bi morala tudi država najti posluh.  
Zato iskreno upam, da se trend nekaterih organizacij, ki uspešno delujejo že več let 
in združujejo izjemne napore v boju za višje okoljevarstvene standarde in manjši vpliv 
človekovih dejavnosti na okolje in naravo, po zmanjševanju števila zaposlenih kot 
posledice zmanjšanja ali ukinitve (so)financiranja, ne bo nadaljeval. Škoda, ki s tem 
nastaja, je neizmerna, zato upam, da ob vsesplošnem varčevanju ne bodo še bolj 
zarezali v vitalne dele naše družbe, v organizacije, ki se borijo za to, da bi tudi naši 
zanamci živeli v okolju, kot so ga poznali naši predniki.

dr. Igor Šoltes, evropski poslanec

Okoljevarstvene in naravovarstvene nevladne organizacije so izjemno pomemben del 
civilne družbe, saj je njihov namen skrb za okolje, od česar je odvisna naša kakovost 
bivanja. Če okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih organizacij ne bi bilo, bi bilo 
vprašanje varstva okolja  prepuščeno politiki in ozaveščenim posameznikom. Prvim je 
ta tema pomembna zgolj v luči pridobivanja volilnih glasov, zato ni nujno, da ji sploh 
posvečajo pozornost, in tudi če ji, gre bolj za površinski odnos. Drugi pa so neorganizirani 
in je zato njihov glas težje slišati, poleg tega pa večinoma delujejo v privatni sferi. 
Naloga nevladnih organizacij je v nenehnem opominjanju, da je človek odgovoren 
za onesnaževanje planeta in da se moramo te odgovornosti začeti zavedati ter tudi 
ukrepati - od mednarodnih zavez, okoljskih politik držav, pa do ozaveščanja v lokalnih 
skupnosti. Gre za izjemno pomembno nalogo, ki jo nevladniki izvršujejo predvsem s 
pritiskanjem na ozaveščeno javnost ter prek nje na odgovorne v politiki in na oblasti.

Nataša Čepar, Središče Rotunda



Odkar sem sama postala mama se je moj pogled na mame spremenil. Dobile so veliko 
začetnico. S povsem drugimi očmi sem začela gledati tudi na našo prečudovito vrhovno 
mati - Mati Zemljo. Kako potrpežljivo prenaša naše objestne muhe in kako ljubeče nas 
podpira pri vsakodnevnih korakih. Govori nam v tisočerih jezikih, ki jih večinoma ne 
slišimo ali pa jih nočemo razumeti. Ekologi brez meja nam govorijo v njenem imenu, v 
jeziku, ki ga zmoremo razumeti. Zato je prav, da SO, da jih podpremo, da spregovorimo 
skupaj z njimi in da smo vsak dan glasnejši!

Mojca Fatur, igralka

V imenu svojih vnukov in njihovih otrok se zahvaljujem Ekologom brez meja. Hvala 
za razmislek in pot.

Katja Pegan, režiserka in direktorica Gledališča Koper

Ekologom brez meja moramo pomagati, da se naselijo v zavest  vsakega človeka na 
zemeljski obli. Posebno še prebivalci naše lepe, majhne, ranljive deželice se moramo 
zavedati, kako pomembno je njihovo poslanstvo. Bodimo ozaveščeni, aktivni in 
prispevajmo po svojih najboljših močeh – za naše dobro in dobro naših potomcev.

Mojmir Sepe, skladatelj in dirigent

V množici informacij, ki jih stranka prejme od različnih ponudnikov storitev je dobrodošlo 
nevtralno mnenje ene ali več okoljskih organizacij. Njihovo angažiranje, odzivnost 
in – praviloma - visoka strokovnost se v praksi dokazujejo na številnih delavnicah, 
predavanjih, svetovanjih ter tiskanih publikacijah in internetnih aktivnostih. Tudi portal 
NEP Slovenija je dokaz, da takšne organizacije potrebujemo. Pogrešali bi organizacije, 
ki so sposobne in pripravljene podati celovito in – predvsem - nevtralno informacijo o 
celostni energetsko učinkoviti obnovi hiše.

Franci Šemrl, Mizarstvo Šemrl

Brez Vitre ne bi bilo spletne strani Nacionalna energetska pot Slovenja in s tem ne bi 
bilo nešteto primerov dobrih praks OVE in URE na razpolago zainteresirani javnosti. 
Brez njih bi ostalo slovensko bogastvo biotske pestrosti Škotom nepoznano, Slovencem 
pa Škotska še vedno manj poznana mistična dežela. Pomemben delež okoljskih NVO 
je tudi v (do)prinosu okoljskih vsebin v formalno in neformalno izobraževanje, v 
prostovoljno delo, v dvostranske mednarodne izmenjave,… Zato je sodelovanje z njimi 
na naši Srednji gozdarski in lesarski šoli stalno, raznoliko in dvostransko plodno. 

Cvetka Kernel, SGLŠ Postojna


