
 
 

SSLLOOVVEENNSSKKOO  OOKKOOLLJJEEVVAARRSSTTVVEENNOO  
PPIISSMMOO  

 
Vsi cvetovi prihodnosti so v semenih sedanjosti. 

 
Mladi se zavedamo, da je prihodnost v naših rokah in da s skrbjo zanjo moramo začeti že 
danes. S tem namenom smo sodelovali v projektu Eko parlament mladih. Predlogi za 
izboljšanje stanja na področju varstva okolja slovenskih dijakov so strnjeni v slovensko 
okoljevarstveno pismo, ki je razdeljeno glede na preučevana področja. 
 
 
1. Odpadki 
 
V Sloveniji se količina odpadkov vsako leto povečuje. Kljub vzpostavljeni infrastrukturi za 
ločeno zbiranje odpadkov prebivalstvo še vedno ni zadosti osveščeno. Zaradi tega ljudje 
odlagajo odpadke na neprimerna mesta, tudi v naravo. 
Odpadki so sestavljeni tudi iz težko razgradljivih snovi, ki obremenjujejo ne samo naravo, 
temveč posledično tudi nas same. 
 
Za zmanjšanje količin odpadkov predlagamo naslednje ukrepe: 

• Obširno medijsko propagando o smotrnem ravnanju z odpadki 
• Ureditev odlagališč ter poostren nadzor nad njimi 
• Uveljavitev zakona o ločenem zbiranju odpadkov in kazni za vse kršitelje zakona 
• Poostren nadzor v javnih ustanovah, ki letno pridelajo večjo količino odpadkov 
• Večjo uporabo ekološke embalaže 

 
“Glavni svetovni problem je neustrezno razmišljanje.” (Edward de Bon) 

• Odpovedati se razmišljanju, da je za nakup potrebna plastična vrečka. 
• Povečati izdelavo vrečk iz okolju prijaznega materiala 



• Nujno ukiniti brezplačne vrečke in za nakupe v trgovini spodbujati uporabo košar, 
platnenih in papirnatih vrečk 

 
“Moramo si postaviti visoke cilje, da bomo na poti do njih presegli nižje.” 

• Recikliran papir naj postane zakonsko obvezen za vse tiskane medije. 
 

• Izkoristiti moramo prednosti novejših tehnologij za zmanjšanje vplivov na okolje, zato 
predlagamo da se stvari namesto po navadni pošti, pošiljajo po spletni pošti, da ne 
zapravljamo listov. Predlagamo tudi menjavo papirnatih brisač s sušilniki za roke. 

 
• Menimo tudi, da se na pokopališčih lahko odpovemo množični uporabi sveč in se raje 

odločimo za simbolično prižiganje sveč. Poveča pa se naj uporaba okolju prijaznih 
sveč. Obenem pa je treba neprestano osveščati ljudi in spremeniti miselnost ljudi o 
množični uporabi sveč. Predlagamo pa tudi enoten okoljevarstveni pristop vseh 
uporabnikov sveč. 

 
• Odlaganje odpadkov v naravi bi moralo biti bolj nadzorovano, kazni za kršitelje pa 

strožje. Tudi ljudi bi morali bolj osveščati o vplivih na okolje in podtalnico, ki jih ima 
njihovo nespametno ravnanje. To bi lahko storili z izdajo različnih zloženk, člankov 
ali z različnimi izobraževanji ter predavanji. 

 
• Na šolah naj se uvedejo koši za ločeno zbiranje odpadkov. 

 
 
2. Varstvo voda 

Voda je zaklad, ne obsodimo je na propad. 
 

• Moramo biti čimbolj ekološko osveščeni in prispevati tisto kapljo v morje k 
ohranjanju narave. 

• Pozivamo vsakega posameznika, da k ohranjanju čistih voda prispeva z ločevanjem 
odpadkov. 

• Pozivamo industrijo, naj z reciklažo pripomore k ohranjanju voda. 
 
 
3. Raba energije 
 
Varčevanje z energijo je pomembno, če želimo ohraniti naravo, saj s prekomerno porabo 
energije izčrpavamo naravne vire (premog, les, nafta, zemeljski plin, voda) in spuščamo v 
okolje toplogredne pline. 
 

• Zato predlagamo pridobivanje električne energije na ekološki način s pomočjo 
alternativnih virov. 

• Predlagamo ozaveščanje prebivalstva o možnostih ekološkega pridobivanja električne 
energije 

 
 
 
 
 
 



4. Eko kmetijstvo in zdrav način življenja in biodiverziteta 
 
V kmetijstvu obstaja problem prevelike uporabe pesticidov, zaradi česar prihaja tudi do 
pogina čebel, ki so zelo pomembne ne samo za opraševanje ampak nam dajejo tudi 
najrazličnejše zdravilne izdelke obenem pa so indikator čistega okolja. 
 

• Zato predlagamo zmanjšanje uporabe pesticidov oz. uporabo okolju prijaznejših 
sredstev oz. uveljavitev zakonov, ki bi omejevali uporabo okolju škodljivih sredstev. 

• Predlagamo ozaveščanje ljudi o pomenu čebel in čistega okolja. 
• Kmetovalce naj se preusmeri v pridelavo bio hrane, s čimer bi se cene take hrane 

znižale in bi bile dostopne večji množici ljudi. 
• Predlagamo postavitev ekoloških tržnic, povečala pa bi se naj tudi državna pomoč 

ekološkim kmetijam in kmetijam v nastanku. 
 
 
Pomembno pa je tudi, da ohranjamo zdrav način življenja. Menimo, da je kajenje škodljivo ne 
samo za ljudi, ampak s tem škodimo tudi okolju. 

• Zato predlagamo, da se uvedejo visoke denarne kazni za odlaganje ogorkov ter da se 
ozavešča ljudi o škodljivosti kajenja 

• Predlagamo ustanovitev centrov za odvajanje in preprečevanje kajenja ter uporabo 
elektronske cigarete. 

• Izdelali smo Eko opomnike, s katerimi naj se mlade spodbudi, da sami ozaveščajo 
svojo okolico. 

 
 
5. Klimatske spremembe 
 
Onesnaževanje, ki je vir mnogih okoljskih problemov, vpliva tudi na pogostost in intenziteto 
neviht s točo. Letalska obramba proti toči temelji na srebrovem jodidu, ki naj bi bil okolju 
škodljiv. 

•  Zato predlagamo, da se najde zamenjava za škodljiv AgI, ki bi bila vsaj tako 
učinkovita, vendar okolju in zdravju bolj prijazna. 

• V boju proti toči bi morali raziskati, kako ledene kristale spremeniti nazaj v tekoče 
stanje 

• Predlagamo tudi, naj se del denarja od zavarovanja steka v raziskovalne namene. 
 
Na onesnaževanje okolja lahko vplivamo tudi z uporabo elektronskih voščilnic namesto 
klasičnih.  

• Zato predlagamo povečanje uporabe elektronskih voščilnic namesto klasičnih, saj se 
pri manjši porabi papirja zmanjšajo tudi izpusti CO2 v zrak. 

• Proizvajalce pozvati, da zdravje postavijo pred zaslužek 
• Zmanjšati porabo električnih naprav 
• Informirati o negativnih učinkih in morebitnih posledicah elektromagnetnih sevanj 

 
 
 

Bodimo ekoristni! 
 

Pustimo svet lepši kot smo ga prejeli! 
 



 
Slovensko okoljevarstveno pismo je povzetek dela in predlogov dijakov, ki so sodelovale 
v projektu Eko parlament mladih družbe Slopak: 
 

• Srednja kemijska šola Ljubljana 
• Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec 
• Gimnazija Vič 
• Srednja šola Slovenska Bistrica 
• Gimnazija Ledina 
• Ekonomska šola Murska Sobota 
• Gimnazija Murska Sobota 
• I. Gimnazija v Celju 
• Gimnazija Poljane 
• Srednja šola Zagorje 
• Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše 
• Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 
• Gimnazija Novo mesto 
• Poslovno komercialna šola Celje 
• Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 
• Gimnazija Jesenice 

 
 
 

 


