
 

 

 

 

Kaj smo in kaj delamo okoljske nevladne organizacije? 
 

Ohranjeno okolje in obnovljena narava sta naš skupni interes in osnovni pogoj življenja 

 

Okolje in narava nista naša last. Narave nismo ustvarili mi, smo pa od nje odvisni. Daje nam življenje. 

Pravico imamo do čistega okolja, stabilnega podnebja in biotske raznovrstnosti ter ohranjene in 

obnovljene narave, ki omogoča življenje na Zemlji. Hkrati pa vsak od nas nosi tudi dolžnost, da sam in 

z drugimi varuje in izboljšuje okolje za sedanje in prihodnje generacije. 

 

 
 

Zakaj ne moremo varstva okolja prepustiti samo državi? 

 

Zaradi globalne narave ekosistemov so države začele na mednarodni ravni okolje varovati s sklepanjem 

zavezujočih mednarodnih dogovorov (konvencij), ki jih morajo uveljaviti na svojem ozemlju. Ob tem 

pa država skrbi tudi za varovanje in usklajevanje številnih drugih gospodarskih in družbenih interesov. 

O varovanju okolja odloča izvoljena politika na oblasti, ki praviloma sledi kratkoročnim ciljem, manj 

učinkovito in z manj interesa pa naslavlja dolgoročne okoljske probleme. Za razliko od drugih 

gospodarskih in družbenih interesov, ki jih zastopajo različne družbene skupine, ki imajo večji ali manjši 

vpliv, narava nima svojega glasu. Zato so mnoge odločitve sprejete v prid drugim interesom in v škodo 

narave in zdravega življenjskega okolja. Tako je pri samem odločanju o okolju in naravi država v vlogi 

varuha in v vlogi odločevalca o škodljivih posegih. Ko odloča o konkretnih okoljskih zadevah, njena 

predanost varovanju popušča pod pritiski drugih interesov, predvsem kapitala. 

 

 

 

Prebivalci varujemo okolje in zagovarjamo ohranjanje in obnavljanje narave 

 

Zaradi navedenih razlogov Aarhuška konvencija kot državi komplementarnega varuha ter skrbnika 

okolja in narave postavlja ljudi. Javnosti in nevladnim organizacijam daje pravico dostopa do okoljskih 

informacij, do sodelovanja pri okoljskem odločanju ter do zastopanja interesov ohranjanja narave in 

Nevladne organizacije, ki delujemo na področju narave in okolja, razumemo dolgoročne posledice 

preteklih in sedanjih ravnanj človeške skupnosti. Zato varujemo in zastopamo interese varstva 

okolja, ohranjanja in obnavljanja narave pred škodljivimi interesi in nezakonitimi ravnanji. Za nas 

in za vse, ki pridejo za nami. 

Stanje okolja se slabša, s tem pa narašča število predpisov in varstvenih pravil. A država ne 

izkazuje dovolj volje, da jih spravi s papirja v prakso in zagotovi organizacijsko podporo za 

učinkovito varstvo. 



varstva zdravega življenjskega okolja, ko o teh zadevah odloča država. Tako mora biti javnosti 

zagotovljeno sodelovanje pri sprejemanju načrtov, programov in predpisov, ki lahko vplivajo na okolje. 

Potencialno prizadeti posamezniki in nevladne organizacije lahko sodelujejo v postopkih odločanja 

glede dejavnosti, ki imajo pomemben vpliv na okolje. Hkrati imajo pravico do učinkovitega pravnega 

varstva, če državni organi ali druge osebe odločajo ali delujejo v nasprotju s predpisi. 

 

 

 

Okoljske nevladne organizacije smo strokovno artikuliran glas ljudi 

 

Ureditev varstva okolja in narave ter povezanih področij je izredno obsežna in kompleksna, tako na 

mednarodni in EU ravni kot na ravni države. Širša javnost ni seznanjena s tem področjem, zato težko 

varuje ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja. Nevladne organizacije spremljamo stanje 

okolja in narave, procese priprave programov in predpisov, razvijamo strokovno znanje na področjih 

varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora in smo tako strokovni glas javnosti, ko gre za 

odločanje o okolju. Organizacije, ki delujejo v splošno korist in s svojimi zagovorniškimi, izobraževalnimi 

akcijami ali z akcijami v naravi izkazujejo pomembnejše dosežke, lahko pridobijo status delovanja v 

javnem interesu na področju okolja, narave in prostora. 

 

 

 

Kaj in kako delamo? 

 

Nevladne organizacije smo praviloma specializirane za določene vsebine, nekatere pa se ukvarjamo s 

horizontalnimi sistemskimi vprašanji varstva okolja in trajnostnega razvoja. To počnemo tako, da: 

 

o poznamo in spremljamo stanje okolja ter znanstvene projekcije za bodočnost; 

o poznamo in spremljamo politike in predpise, ki urejajo okolje, naravo in prostor na mednarodni, 

EU in nacionalni ravni in znotraj njih uveljavljamo temeljna načela varstva okolja; 

o poznamo lokalne probleme in ljudem pomagamo pri njihovem reševanju; 

o bdimo nad aktivnostmi države ter sodelujemo pri sprejemanju programov, načrtov, predpisov ter 

v konkretnih postopkih okoljskega odločanja. Tam zastopamo interese varstva okolja, ohranjanja 

in obnavljanja narave, trajnostnega urejanja prostora in zdravega življenjskega okolja nasploh;  

o dopolnjujemo delo državnih strokovnih institucij s preučevanjem in analiziranjem okoljskih  

problemov in oblikovanjem predlogov za njihovo reševanje;

Nevladne organizacije s sodelovanjem v procesih odločanja prispevamo k bolj strokovnim in 

legitimnim odločitvam. Tiste s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja 

in ohranjanja narave pred sodišči varujemo ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja ter 

interese okolja in narave v primerih nezakonitih odločitev države.  

 

Raziskave kažejo, da okoljske nevladne organizacije uživamo najvišje zaupanje javnosti. Krepimo 

svoje znanje na področju varstva okolja in ga uporabljamo v podporo interesom varstva okolja in 

ohranjanja narave v skupno korist. Največ nas je združenih v mrežo Plan B za Slovenijo. 

 



 

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za 

podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo 

nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s. 

 

 

 

o če ugotovimo, da so dejanja državnih organov ali drugih subjektov nezakonita ali protiustavna, se 

proti temu borimo na načine, ki nam jih dopušča pravni red; 

o z različnimi izobraževanji in publikacijami ozaveščamo širšo javnost; 

o izvajamo akcije, s katerimi spremljamo ali izboljšujemo stanje v naravi in okolju; 

o v sodelovanju z občinami uvajamo dobre prakse v lokalna okolja. 

 

 

 

Kako financiramo svoje delo? 

 

Naše financiranje je transparentno (analiza financiranja). Sredstva za delo pridobivamo na javnih 

razpisih tako v Sloveniji in tujini, v obliki plačil za storitve, z donacijami fizičnih oseb iz 1 % dohodnine 

ali preko drugih donacij. Nekatere organizacije sprejemajo donacije tudi od pravnih oseb, ki niso 

onesnaževalci. S strani Ministrstva za okolje in prostor prejmemo le 1,18 % vseh državnih sredstev, 

namenjenih nevladnim organizacijam v Sloveniji. Opravimo veliko prostovoljnega dela. 

 

 

Delamo strokovno, odgovorno, transparentno, vključujoče, učinkovito, v duhu dialoga in 

spoštovanja, naš interes pa je varovanje okolja za skupno dobro. 

 

Za zagotavljanje dolgoročnega in neodvisnega financiranja so nam pomembne donacije ljudi, ki se 

vse bolj zavedajo, da je varstvo okolja v njihovih rokah. 

https://www.planbzaslovenijo.si/images/planb/financiranje-okoljskih-nvo-stanje-ukrepi-2021.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/0-5-dohodnine?option=com_content&view=article&id=532&Itemid=348

