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Ljubljana, 22. avgust 2019 
 

Spoštovani gospod minister, spoštovani odločevalci!  
 
 
Pričenja se novo šolsko leto. Gotovo ga večina učencev, dijakov, njihovih staršev in učiteljev z 
veseljem pričakuje, četudi je mogoče vnovičen ali pa prvi korak skozi šolska vrata včasih tudi 
stresen in naporen.  
 
Vsako časovno obdobje nosi svoje čarobnosti, posebnosti in izzive. Obdobje, v katerem živimo, 
gotovo terja od nas veliko več razmišljanja in ukrepanja na področju okolja kot kdajkoli prej. Zdi 
se celo, da smo na prelomnici, od koder ne bo povratka, če ne bomo ukrepali zdaj. 
 
V teh dneh gori mnogo pragozdov po svetu, Amazonski pragozd gori, kot še nikoli. Potapljači iz 
morskega dna vlečejo enormne količine odpadkov. Novice o tem najbolj množično širijo mladi 
preko svojih družabnih omrežij. Mlade problematika okolja skrbi in zadeva, vedno glasnejši so. 
Zahtevajo čist in pravičnejši svet zase in za svoje otroke. In prav imajo! A obnašanje odraslih je 
velikokrat ignorantsko in dvolično.    
 
V izobraževalnih ustanovah poteka najznatnejši del ozaveščanja na področju okoljevarstva in 
naravovarstva in o tem smo seznanjeni. Vse pohvale izrekamo entuziastičnim vzgojiteljem, 
učiteljem in ravnateljem, ki sprožajo male revolucije vsak dan znova.  
 
A dejanja ne sledijo vedno besedam ozaveščanja, še redkeje pa se lahko otroci in dijaki učijo na 
podlagi zgledov. Skoraj vsaka šolska malica vsebuje plastične ovitke in ovoje, pakirana živila in 
predpripravljeno, manj kakovostno hrano. Mnogokrat sta sendvič in tetrapak soka dijakom 
servirana v običajni plastični vrečki. Ločevanje odpadkov še vedno ni norma v vsaki zbornici, na 
šolskih ekskurzijah pa se večinoma na ozaveščanje povsem pozabi. Vsak dan šolski in 
vrtčevski kuharji pripravijo tudi do pol milijona zajtrkov, malic in kosil, a od tega gre najmanj 
3000 ton hrane med odpadke. 
 
Zavedamo se, da mnogokrat obnašanje otrok sledi iz kulture in vzgoje doma. A prav gotovo se 
vzgaja tudi v šolah in vrtcih in tu je mogoče sprejeti vrsto ukrepov, nekatere predpise pa 
poenostaviti, v dobro vseh. 
 
Mogoče se zdi, da smo v Sloveniji varni in da nimamo večjih težav na področju ohranjanja 
okolja in narave, predvsem pa da smo premajhni, da bi lahko kaj spremenili. A prav vse se 
začne z odločitvijo in prvim korakom. Vsak nov korak terja malce poguma, a zagotovo pomeni 
spremembo. Čeprav nas včasih mogoče navda s tesnobo, vemo, da ga moramo storiti.  
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Prepričani smo, da se z nami strinjate in da ste o marsikateri rešitvi že razmišljali. Prav zato 
verjamemo, da boste v prihodnje sprejeli ambiciozne ukrepe na področju ravnanja z odpadki, 
vodo in energijo ter drugimi naravnimi viri v slovenskih šolah in vrtcih ter tako prispevali k 
vzgojno izobraževalnim ustanovam, ki so zgled otrokom in dijakom, predvsem pa jim tako dali 
upanje za zeleno prihodnost.  
 
Ekologi brez meja smo vam pri tem vsekakor na voljo za pomoč pri iskanju rešitev. 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
Urša Zgojznik,  
predsednica društva,  
in Ekologi brez meja 
 

 


