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Na mladih svet stoji, pravi že star pregovor! In kaj jim bomo odrasli v resnici zapustili? Kakšen bo zanje
ta svet?
Mladi težko spremljajo in gledajo kako neodgovorni odrasli onesnažujejo Zemljo, saj se uničuje njihova
prihodnost. Vse bolj si prizadevajo, da postanejo slišani člani družbe. Ne želijo več biti prezrti in ne
želijo več le praznih obljub. Vse več mladih je ozaveščeno, da je skrb za okolje pomembna življenjska
naloga, saj je to njihov edini dom. Pri tem jih moramo podpreti tudi odrasli in jim dati zgled. Potrebne
so konkretne dejavnosti, saj so posledice onesnaževanja okolja vidne in jih v mnogih državah že
izkušajo.
Vsak med nami lahko prispeva k izboljšanju stanja v okolju tudi z na videz nepomembnimi dejavnostmi.
Vsaka dejavnost v tej smeri se pridruži drugim, ki se prav tako odvijajo po svetu, kar vodi v še več
takšnih dejanj. Vsa pa spreminjajo svet na bolje. Zato je zelo pomembno, da se izvajajo čim večkrat.
Pomembno je da se tega zavedamo v vsakem trenutku in da je to zavedanje del našega vsakodnevnega
življenja.
Tudi mladi v Sloveniji se udejstvujejo pri skrbi za okolje in zeleno prihodnost. Trudijo se po svojih močeh
na prostovoljni bazi. V nadaljevanju so predstavljeni nekateri njihovi projekti, ki so bili izvajani v letih
od 2016 do 2019. Na dogodkih so se zabavali in hkrati svoj čas namenili skrbi za okolje. Leto 2020 in
2021 je zaznamovala pandemija COVID-19, vendar to ne pomeni, da mladi niso bili aktivni na tem
področju. Delovali so individualno v domačem okolju.

Fotografija: lastni vir nacionalnega koordinatorja za okolje in trajnostni razvoj
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PIKNIKI

Druženje 8.6.2017, Ljubljana
ob Ljubljanici, več kot 35
udeležencev: Na pikniku se je
odvijalo mnogo aktivnosti, med
drugim kviz o skrbi za okolje,
športne, družabne in umetniške
delavnice ter priprava
vegetarijanske hrane.

DOGODKI NA TEMO SLUŽENJA
PLANETU
organiziranih s strani mladih

DEJAVNOSTI
nesebičnega
služenja planetu

POHODI

ŠTUDIJSKI
KROŽKI

Druženje 23.6.2018,
Kostanjevica na Krki, več kot
30 udeležencev:
Najpomembnejši del piknika,
ki je ponudil tudi številne
športne in ustvarjalne
delavnice, je bila akcija
čiščenja bregov reke Krke s
kanuji.

Druženje 15.6.2019, Adlešiči
ob Kolpi, cca 35 udeležencev:
Tudi na tem pikniku, katerega
tema je bila Lov za
vrednotami, se je del piknika
posvetilo skrbi za okolje in
pobiranju smeti na obrežju
reke Kolpe.
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Čistilna akcija na Otočcu,
20.10.2019.

Čiščenje gozda 2.6.2018, park
Arboretum Volčji potok, več
kot 20 udeležencev:
V prelepi junijski soboti se je
odvijala akcija nesebičnega
služenja v Arboretumu Volčji
potok. Po uvodnem krajšem
pogovoru z delovodjo –
inženirjem zaposlenem v
parku, so se udeleženci z
vlakcem odpeljali do predela
gozda, ki so ga očistili. V
gozdu, ki ga je poškodoval
žled, so čistili posušeno in
uničeno hlodovje in ga
pospravljali na kupe.
Fotografije: vir MSSO Slovenija
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Pohod na Roblek, 6.10.2017
cca 15 udeležencev: Tekom
pohoda se je odvijala čistilna
akcija po Robleku.

ŠTUDIJSKI
KROŽKI
Služenje planetu - pohod na
Porezen, 16.9.2018, cca 20
udeležencev: Med pohodom na
najvišji vrh Cerkljanskega
hribovja so udeleženci pobirali
odpadke.

Služenje planetu - pohod na
Trdinov vrh, 20.10.2018, cca
30 udeležencev: Udeleženci so
se odpravili na najvišji vrh
Gorjancev ter med pohodom
pobirali odpadke.

Pohod na Orle, 24.11.2019,
več kot 10 udeležencev: Med
pohodom za človeške vrednote
na Orle, Golovec so udeleženci
pobirali odpadke. Na Orlah je
bilo postreženo vegetarijanko
kosilo.
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Študijski krožek, 18.4.2019 na
temo energij in njihovega
vpliva na Zemljo. Dejavniki, ki
vplivajo na te energije
(fizična, mentalna in duhovna)
in kako uporabiti energije za
služenje planetu.

Študijski krožek, 15.10.2016
na temo, kako služiti planetu.

Študijski krožek, 19.4.2018 na
temo okoljevarstva na Dan
Zemlje.

POHODI

Študijski krožek, 18.10.2018
na temo predstavitve
programa Strop nad željami.
NE tratimo hrane, NE
zapravljajmo denarja, NE
zapravljajmo časa, NE
zapravljajmo energije.
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»Danes svet izgublja ekološko ravnotežje, saj človek zaradi popolne sebičnosti krade materi Zemlji
njene naravne vire, npr. premog, nafto, železovo rudo. Rezultat tega nespametnega početja so pogosti
potresi, poplave in podobne uničujoče naravne katastrofe. Človeško življenje bo našlo izpolnitev le
takrat, ko bo ohranjeno ekološko ravnotežje. Ravnotežje v človeškem življenju in ravnotežje v naravi
sta enako pomembna.«
- Sathya Sai Baba
Ohranite naravo za prihodnje rodove!
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