
ČE BI JAZ ODLOČAL(A) O ZELENI PRIHODNOSTI IN BOJU PROTI PODNEBNIM 

SPREMEMBAM 

 

V petek 20. 1. 2023 je v Mariboru na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli potekala 
razprava Če bi jaz odločal(a) o zeleni prihodnosti in boju proti podnebnim 
spremembam. 

Na razpravi smo svoje predloge predstavili evropski poslanki Ljudmili Novak, 
evropskemu poslancu dr. Klemenu Grošlju in ambasadorki evropskega podnebnega 

pakta Katarini Trstenjak iz instituta Jožefa Štefana. Razpravo je vodil moderator 
Jakob Jež. 

Na razpravi je 13 šol predstavilo svoje predloge, med njimi tudi naša. Naš predlog 

smo zastopale dijakinje 3.f razreda Zarja Peček, Tonka Protner in Maja Stupan. 

Dogodek smo pričeli z nagovorom Andreja Miholiča iz pisarne Evropskega 

parlamenta in koordinatorjem programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. 
Nato je sledil pozdravni govor Katje Rak, ravnateljice Srednje zdravstvene in 
kozmetične šole Maribor. Razprava je potekala z vprašanji dijakov o ciljih Evropske 

unije za zmanjšanje podnebnih sprememb in ali so ti cilji dosegljivi in dovolj 
ambiciozni, o ključnih pogojih, ki jih bo morala Evropska unija sprejeti za napredek v 

boju proti podnebnim spremembam ter o najbolj in najmanj ambicioznih članicah 
Evropske unije v napredku v brez ogljični družbi. Razpravo je vodil moderator Jakob 
Jež. 

V osrednjim delu razprave je vsaka šola je predstavila svoj predlog. Začela je 
Srednja šola za oblikovanje Maribor je predlagala  skupni Evropski globalni predpis, 

večjo gradnjo jedrskih elektrarn in boljšo izobrazbo ljudi o pravi lnem shranjevanju 
jedrskih odpadkov, ter poudarila  problem količine nastalih odpadkov v tekstilni 
industriji. Nadaljevala je Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, ki je 

izpostavila problem količine plastičnih odpadkov, predstavili so idejo o večji možnosti 
recikliranja teh odpadkov in povratni embalaži v trgovinah. Predlagali so tudi več 

trgovin v katerih bi lahko uporabil svojo embalažo npr. steklene posode. Nato je 
Srednja šola Slovenska Bistrica predstavila problem plastičnih odpadkov. Predlagali 
so preoblikovanje pakiranja proizvodov in minimaliziranje nepotrebne količine 

plastike. Za njimi je svoj predlog predstavila Gimnazija Ormož ki je govorila o 
projektu, ki so ga izvedli na njihovi šoli v obliki menjalnice oblačil, nakita in stvari, ki 

jih ne uporabljajo več. Predlagali so tudi prepoved vožnje osebnih avtomobilov v 
večjih središčih mest in večjo uporabo e-skirojev in koles, več izkoriščanja obnovljivih 
virov energije in zmanjšanje količine embalaže. Nadaljevala je Druga gimnazija 

Maribor s predlogi o zaprtju elektrarn na fosilna goriva, spodbujanju domačih sončnih 
elektrarn, prepovedi uporabe nepotrebne plastične embalaže in omejevanju 

osebnega motornega prometa. Naslednja je svoj predlog predstavila Strojna šola 
Ptuj. Govorili so o  Zelenem dogovoru EU, trajnostnih gorivih v prometu in večjo 
uporabo sončnih celic. Nato smo svoj predlog predstavili tudi mi Prva gimnazij 

Maribor. Govorili smo o projektu Parkiraj in se odpelji se z avtobusom, ki ga imajo v 
naši prestolnici. Projekt smo predlagali za Maribor in ostala večja mesta, saj bi s tem 

bistveno zmanjšali emisije v mestu in razbremenili ceste. Za nami je svoj predlog 



predstavila tudi Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor. Dijak, ki je zastopal 

šolo je predstavil svojo zeleno pot v šolo. V šolo je ves teden prihajal peš, kar mu je 
vzelo 1,5 ure časa dnevno. Predlagali so večjo uporabo e-koles. Nadaljeval je Dijaški 

dom Antona Martina Slomška, ki so spodbujali k uporabi zelenega vodika. Nato je 
Srednja elektro-računalniška šola predstavila svoj predlog o brez ogljični prihodnosti, 
ozaveščanju mladih in uporabi zelenega vodika. Svoj predlog je nato predstavila 

Gimnazija Lava iz Celje, ki so predstavili brez emisijska vozila na vodik in naselitev 
alg na morsko dno, saj alge dobro absorbirajo CO2. Za njimi je Gimnazija in srednja 

šola Ruše predstavila probleme odplak pesticidov v kmetijstvu, hrupnega 
onesnaževanja in emisij. Predlagali so posodobitev železniškega prometa, večje 
število elektrarn na biomaso, sonce in veter. Na koncu se nam je preko spleta 

pridružila še Ekonomska šola Murska Sobota, ki so izrazili željo o soudeležbi pri 
zasajanju dreves v okviru Zelenega dogovora za biotsko raznovrstnost in kako bi se 

temu projektu lahko priključili mladi. Sledila so še vprašanja s publike in preko spleta. 

 

Pripravila: Maja Stupan, 3.f 
 

 


