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Drage učenke in učenci, dijakinje in dijaki, koordinatorji projekta Ekošole …  

  

Spoštovane gospe in gospodje,  

  

Zelo sem se razveselil povabila nacionalnega koordinatorja programa Ekošole, 

gospoda Cerarja, na vaš dogodek. V svojem mandatu nisem imel veliko priložnosti 

nagovarjati mladih in tistih, ki skrbite za njihovo izobraževanje, zlasti ne na področju 

okolja. Zato mi je še v posebno veselje, da lahko danes z vami delim nekaj svojih 

misli. 

 

Problemov trajnosti, ki jih pomagate reševati z vašimi vsakodnevnimi napori, ni 

mogoče razumeti brez razumevanja globalnih izzivov.   

 

Svet se danes hitro spreminja in je čedalje bolj povezan. Pestijo pa ga tudi čedalje 

večje težave, od podnebnih sprememb, pomanjkanja vode, onesnaženja zraka in 

zemlje, preskrbe z energijo, pa do upadanja biotske raznovrstnosti in propadanja 

ekosistemov.  

 

Hkrati prebivalstvo na našem planetu nevzdržno narašča. V začetku 20. stoletja nas je 

bilo 1.5 milijarde, čez 30 let nas bo za 2 milijardi več. V devetih dneh in šestih urah 

nas je več za prebivalstvo Slovenije.  

 

Obstajajo tudi ocene, da bo se bo do leta 2030 število potrošnikov srednjega razreda 

povečalo za okoli 3 milijarde. Gre za ljudi, ki danes živijo na pragu revščine v velikih 

in hitro rastočih gospodarstvih. To je seveda spodbudno za te tri milijarde ljudi, katerih 

življenjski standard se bo zvišal, in tudi za podjetja, ki bodo pridobila na račun 

zadovoljevanja njihovih potreb. 

 

Vendar pa bo to povzročilo velik dodaten pritisk na številne vire. Do leta 2050 se bodo 

kot posledica tega potrebe po hrani, krmi in vlakninah povečale za okoli 70 odstotkov. 

Že danes pa 60 odstotkov svetovnih ekosistemov, od katerih so ti viri odvisni, propada 

ali pa se jih izkorišča na netrajnosten način. 

 

Učinkovito ravnanje z viri tako postaja osrednje vprašanje naše konkurenčnosti. 

Proizvajati izdelke z manj vode, manj energije, manj surovin, proizvajati izdelke, ki jih 

je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, je tudi s poslovno gospodarskega vidika 

smiselno.  

 

Prepričan sem, da bo prav intenzivna raba naravnih virov najpomembnejši omejitveni 

dejavnik, ki bo v prihodnosti določal našo sposobnost za rast in zagotavljanje višjih 

življenjskih standardov povsod po svetu.  



 

Prehod iz linearnega h krožnemu gospodarstvu, ki učinkovito ravna z viri. Gre za 

gospodarstvo, ki dela v sozvočju z naravo in ne proti njej; gospodarstvo, v katerem 

odpadki ene industrije postanejo surovina druge. Uresničitev tega prehoda pomeni 

spremembo uveljavljenih navad in vzorcev proizvodnje in potrošnje. 

 

V Evropski uniji smo gospodarno rabo virov postavili v središče naše strategije rasti. 

Naš cilj je, da opustimo način proizvodnje, ki temelji na izkopavanju, proizvajanju, 

uporabi in metanju odpadkov stran, in razvijemo model, ki bo spodbujal ponovno 

uporabo in sistematično spreminjanje odpadkov nazaj v nove surovine, ki se ponovno 

vrnejo v proizvodni krog. Pravzaprav nam je pri tem narava lahko za zgled, saj v njej 

vse kroži ter ima vse (in vsak) svoje mesto in namen.  

 

Za uresničitev tega smo v Evropski komisiji nedavno pripravili sveženj, ki vodi v 

smeri krožnega gospodarstva. Naš cilj je Evropa brez odpadkov. Osredotoča se 

predvsem na revizijo zakonodaje Evropske unije na področju odpadkov in 

preusmeritev pozornosti od ravnanja z odpadki k preprečevanju nastajanja odpadkov. 

Vključuje pa tudi pobude za trajnostne stavbe, zeleno podjetništvo in zelena delovna 

mesta. S tem svežnjem želimo odgovoriti na vprašanja, ki še vedno ostajajo odprta, in 

zagotoviti trdne temelje za prehod na zeleno gospodarstvo. 

 

Naj zaključim. Ljudje s svojo dejavnostjo močno vplivamo na ravnotežje planeta. Zato 

je odgovornost vsakega od nas in družbe kot celote do lastne prihodnosti in 

prihodnosti generacije, ki se še pridno uči, bistveno drugačna, kot je bila odgovornost 

pred stoletjem. 

 

Seveda pa potrebujemo čim več dejavnosti na vseh ravneh. Pomembno je namreč 

delovanje vseh, ne le politikov in gospodarstvenikov, temveč tudi vseh posameznikov, 

tako otrok kot odraslih. Vsi si delimo ta naš edini planet in le s skupnimi močmi bomo 

naslovili izzive, s katerimi se soočamo.  

 

Zato pozdravljam projekte, ki spodbujajo tovrstne dejavnosti. Ponosen sem na to, da 

projekt Ekošola v Sloveniji poteka že skoraj dve desetletji in uspešno širi svojo mrežo 

šol, ki varovanje okolja postavljajo na prvo mesto. Razveselil me je tudi podatek, da je 

Slovenija med redkimi državami na svetu, ki v svoj program vključuje tudi fakultete, 

in upam, da se bo ta trend čim prej razširil tudi v ostalih državah. S svojim zgledom in 

izkušnjami lahko veliko pripomorete pri tem, da bodo zelene zastavice plapolale v 

vseh izobraževalnih ustanovah. 

 

Spoštovani udeleženci današnje prireditve,  

 

Pregovor pravi, da na mladih svet stoji. A prihodnost sveta, je zaradi vseh izzivov, ki 

sem jih omenil, vse bolj negotova. Določamo jo že danes. In določamo jo skupaj. 

Odrasli pogosto godrnjamo, da je nekaj narobe z današnjo mladino. A tako so tarnali 

tudi naši starši. In če smo iskreni, je svet, ki ga mladim  prepuščamo v varstvo, nič kaj 



prijazen in zelo krhek. In zagotovo velja, da bo generacija, ki raste prisiljena pokazati 

več modrosti, kot smo jo pokazali mi odrasli. 

 

Dogodki, kot je današnji, zbujajo upanje v boljšo prihodnost. So upanje, da bomo 

ljudje nekoč spet živeli v sožitju z naravo in ne delovali proti njej. So upanje, da bomo 

končno spet razumeli, da smo ljudje del narave in da je skrb za naravo tudi skrb za nas 

same.  

 

Hvala za vaš prispevek in trud pri skrbi za okolje. Opravljate dobro in pomembno delo 

… in lahko ste upravičeno ponosni nanj. Le tako naprej! 

 

Hvala za pozornost!   
 


