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Spoštovani ekokoordinatorji, mentorji, ravnatelji, visoki in vsi drugi gostje, dame in gospodje. Zelo 

sem vesel, da sem danes tukaj z vami, ker  čutim z vami in  ker verjamem, da je to tisto, s čimer se 

ukvarjate, tisto, kar nam sploh  človeštvu in  s tem tudi   Slovencem,  omogoča prihodnost.  In odkar 

opravljam te naloge, ki sem si jih zadal po volitvah, se vedno bolj zavedam, kako res je,  da je 

prihodnost na mladih, kako pomembno je, da v mlade zasadimo tisto seme, ki potem počasi klije in 

se vrača tudi vsem nam, ki ob njih sobivamo. In vem, da je vaše  delo na nek način pionirsko delo, 

kajti ni še daleč čas, ko je človeštvo spoznalo v resnici, kako zelo pomembna je ta ekoorientacija. To 

vaše delo ni preprosto. Včasih je zelo lepo, zelo prijetno, razveseljuje srca, včasih pa seveda težko, ker 

zanj ni morda dovolj razumevanja, ker v tem pogledu ljudje napredujemo počasi in ker seveda je na 

svetu vedno toliko izzivov, da jim  je težko vsem biti sproti kos. Vendar dokazujete, da ste vztrajni, in 

zato najprej iskrene čestitke vsem, ki boste danes prejeli priznanja za dvajsetletnico delovanja, in 

veseli me ta optimizem nacionalnega koordinatorja g. Cerarja, za naprej, tako  je dvajset let in naprej. 

To je naša pot v prihodnje, ki sploh ni več omejena časovno, zato tudi vse priznanje in čestitke tistim,  

ki boste danes prejeli  t. i. zeleno zastavo, in  seveda upam, da se vam bo pridružilo  v prihodnje čim 

več drugih institucij šol, vrtcev, fakultet in drugih.  

Včasih ljudje mislijo ali pa mislimo, da je prizadevanje za zdravo okolje, zdravo življenje,  neki odnos 

človeka do narave, kar je del resnice. Vi dobro  veste, da je to pravzaprav odnos  človeka do 

sočloveka,  do soljudi, do človeštva. Da pravzaprav vse tisto, kar delamo z  naravo  in zanjo, delamo 

hkrati tudi za vse nas, kajti brez narave, katere neločljiv del smo, ni življenja in ni ljudi. Zato se mi zdi 

pomembno poudariti, da je vaše delovanje humano, človečno. Ne samo v tem smislu, da prispevate k 

večji količini zdravja   tudi s tem, ko ustvarjate dobro razpoloženje in predvsem  pomagate k zdravi 

prehrani, k vsemu temu, kar nam omogoča zdravo življenje, zrak, voda in drugo. Vaše poslanstvo, in 

to je poslanstvo, je  pravzaprav človečno in humano prav v tem,  da pomagate že najmlajše in potem 

ljudi vseh starosti sooblikovati v njihovem pogledu  na svet, v njihovem nazoru, kajti s tem, ko  

sledimo tem ekociljem, bolj zdravemu življenju, trajnostnemu razvoju, okoljski odgovornosti, vsemu 

temu, kar spodbujate, tudi na neki način, seveda, kreativnosti, inovativnosti, s tem vsak od nas raste 

v svoji  osebnosti, v svojem odnosu do sočloveka in do sveta.  

Zato res iskrena hvala za vse to, kar počnete, in kot predsednik vlade se seveda zelo pogosto 

ukvarjam s tem, kako pripraviti najboljše zakone, skupaj z ministri, s koalicijskimi poslanci in z 

drugimi. S civilno družbo, ki pri tem sodeluje, z institucijami, šolami, drugimi, ukvarjam se s temi in 

onimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti na vladi in podobno,  ampak vedno bolj se zavedam, tudi danes, 

ko sem med vami, da je en del vodenja pravzaprav del soustvarjanja neke nove kulture. Neke nove 

kulture medsebojnih odnosov, obnašanja, odnosa do narave in okolja. In želim si z vami soustvarjati 

to kulturo, čisto preprosto z odnosom do soljudi do sveta. Tudi sam sem šel skozi nekatere faze, ko 

sem se moral naučiti ločevati odpadke, tudi sam razumem, da je treba izboljševati lastno prehrano,  

prehrano za svoje otroke in si v šoli , kjer jih imaš, prizadevati, da je to dobro za vse, in zavedam se, 

kako pomembna je pitna voda, naši prelepi gozdovi, rodovitna zemlja, in za vse to si  tudi skupaj z 

vlado močno prizadevam. Prizadevam si, da te naravne vire ohranimo in jih na čim boljši način v 

prihodnje izkoristimo za naše sobivanje, kot obnovljive vire energije in kot tisto, kar nam dela deželo 

lepo, in hkrati se zavedam, da moramo zmanjševati tisto negativno, različne izpuste okolju 

okoljevarstvene problematične  dejavnike, ki onesnažujejo naše okolje. Zato vam zagotavljam, da si 



vlada prizadeva, prizadevamo si za vse ta naravna bogastva in obnovljive vire energije, za ekološko 

energetsko obnovo stavb, za vse to, kar je del naših dnevnih politik, predvsem pa načelno za to, da 

gremo skupaj naprej v trajnostnem razvoju. Trajnostni razvoj je naše osnovno vodilo. In tudi vidite, 

gremo v isto smer, vsak po svoji poti, vsak s svojimi metodami, ampak jaz vam bom vedno hvaležen, 

če bom od vas dobil in če bodo naši ministri, poslanci, politiki vseh vrst na lokalnih ravneh dobivali od 

vas impulze, pobude, ki gredo v pravo smer. Danes sem si ogledal stojnice, zato sem majčkeno 

zamudil na začetku, ampak tako je bilo fascinantno, ko sem gledal te dosežke v vrtcih in šolah, celo na 

fakultetah, in res verjamem, da gremo v pravo smer. Da pa je potrebno, da nam sporočate ideje, in 

bom zelo vesel  vsake nove. Tako če dam za primer, zelo me zanima, kje lahko kaj svetujete kaj  pri 

vladi na področju  ostankov hrane, kako bolje z njimi ravnati, kako jih izkoristiti za tiste, ki nimajo 

dovolj hrane, kako jih čim bolj ustrezno predelati, da bodo koristni.  Za vsako pobudo bom hvaležen 

in se vnaprej priporočam. Seveda  ne rečem tudi to, da se mi zdi odlična ta vaša prispodoba o knjigi in 

drevesu, kajti vaša dejavnost je neka povezava znanja, učenja, hkrati pa  sama vzgoja in delovanja v 

praksi. Mislim,  da gre oboje z roko v roki, temu sem najbolj naklonjen, kadar se učimo, hkrati sproti 

učenje pretvarjamo v koristno v prakso, v takšno, ki  je dobra za naše okolje in za ljudi.  Naj morda 

omenim še misel nekdanjega ameriškega  predsednika Franklina Roosevelta, ki je dejal: »Mogoče 

nam ne bo uspelo pripraviti prihodnosti za naše otroke,  lahko pa pripravimo naše otroke na 

prihodnost.« Ta misel je večplastna in vsakdo lahko ob njej prebere kaj drugega, ampak jaz mislim, da 

je dobro izhodišče za razmislek o naši prihodnosti in naših otrocih. Da ne bo pomote,  vsi moramo  

biti ekološko naravnani, in človečno naravnani, mladi, ljudje srednjih generacij in starejši. 

Medgeneracijsko sodelovanje tudi pri vaših projektih je nujno potrebno, ampak tisti, ki lahko storijo 

največ, ste vi kot mentorji in takoj za tem otroci, kajti če v njih vsadite to seme dobrega, do 

sočloveka, do narave, do sveta, potem bo rastlo doma, drugod, tudi  za njihove starše, za babice, 

dedke in seveda, kar je najpomembnejše, za prihodnje generacije. In sam osebno zelo verjamem v to, 

da moramo gledati v prihodnost. Seveda se je treba ozreti tudi nazaj, da vidimo, kakšna je naša 

tradicija, da jo spoštujemo, da vidimo, kje smo naredili kaj dobrega, da to nadgrajujemo in da vidimo, 

kje smo naredili napake, da jih popravimo.  Iz preteklosti moramo črpati nauk za naprej, ne ponavljati 

napak, če je le mogoče.  Pa vendar, ne smemo ostati v preteklosti, ne smemo zreti nazaj, ampak 

moramo gledati naprej, in to dela tudi naša vlada. Treba se je usmeriti v to, kaj bomo naredili za jutri, 

za naše mlade, kako bodo živeli oni, z nami skupaj  v neki boljši Sloveniji, boljši Evropi in v boljšem 

svetu. Zato si tako želim, da bi ta vaša dejavnost  še naprej plemenitila to našo mladino na vse načine,  

zato si želim, da bi vsaka iniciativa, ki je dobra, pametna, bila pri vas prepoznana in posredovana 

naprej in da ne bi po nepotrebnem sprožali med seboj tistih sporov in  konfliktov, ki nas dušijo, ki nas 

ustavljajo na tej poti  v boljšo prihodnost. Če želimo trajnostni razvoj, potem moramo res verjeti v to, 

da naši otroci zaslužijo prihodnost. Mogoče lahko končam s tem simbolnim predlogom, ki ga je vlada 

podala vsemu svetu, predlogu pobudi, ki jo že dobro poznate, za svetovni dan čebel, in upam, da bo 

ta pobuda sprejeta. Kajti gre za neko  pobudo, ki je simbolna, pa vendar pomembna za vse človeštvo. 

Da se ozavestimo o tem, da je tudi neka čebelica, neki panj, tudi vlada je postavila čebelji panj na  

svojem balkonu. Spomladi začenjamo  z urbanim čebelarstvom tudi sami in bomo nekaj medu 

pridelali, ampak tudi s takšnimi majhnimi pobudami, in vi jih imate nešteto dobrih, spreminjamo svet, 

kajti vsi smo delček mozaika. In če bo vsakdo od nas  ta svoj kamenček dobro obdelal,  če bo zaživel 

ta svetovni dan čebel in ozavestil človeštvo o pomenu čebel za življenje,  če bo drevo, ki ga zasadite,  

če bo predelana hrane, ki  jo ponudite,  če bo neka video predstavitev,  knjižica, opomnik,  ki 

ozavešča o naravi in družbi v dobrem naredil nov kamenček v  mozaiku, potem smo   zmagovalci  in 

potem bodo naši otroci imeli prihodnost, ki pa jo bodo  morali soustvariti in ustvariti sami zase.  



Še enkrat hvala za povabilo, srečno pri vašem delu, kot rečem včasih na vladi, ni umika, gremo 

naprej.  

Vse najboljše.  


