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Razprave in ukrepi so ključnega pomena 
za reševanje podnebne krize. V Evropi 
potrebujemo ljudi, sposobne za komunikacijo 
in izražanje svojih idej, mnenj in pomislekov 
o podnebnih spremembah, da se bomo lahko 
drug od drugega učili in oblikovali rešitve, ki bodo 
primerne za vse. Kot družba moramo združiti 
moči, da se soočimo z enim največjih izzivov naše 
generacije. Tukaj pridete na vrsto vi!

Želeli bi se vam zahvaliti, da ste pripravljeni 
organizirati srečanje Peer Parliament, na 
katerem bodo vaši prijatelji, družina, sodelavci in 
sosedje razpravljali o najbolj perečih podnebnih 
vprašanjih našega časa. Kot organizator 
srečanja Peer Parliament ste del evropske 
pobude, v okviru katere ljudje razpravljajo 
o podnebnih spremembah. Na razpravah, ki 
potekajo po vsej celini, bomo izrazili svoje ideje 
in se učili drug od drugega z namenom, da 
pomagamo Evropi doseči njen cilj, da postane 
do leta 2050 prva podnebno nevtralna celina in 
družba na svetu.

Kako gostiti 

Peer Parliament:

vodnik za organiziranje 

podnebne razprave v skupini



Cilj
Cilj srečanj Peer Parliament je na podlagi prejetih informacij sprejeti skupno odločitev o ključnih vprašanjih 
glede podnebnih ukrepov. Na voljo so različne možnosti ukrepanja, predlagate pa lahko tudi svoje ideje. Za 
plodno razpravo na podlagi informacij vam ponujamo veliko uporabnega gradiva. V izmenjavi misli in mnenj 
vseh članov skupine se boste veliko naučili in se dogovorili za skupne rešitve nekaterih najbolj perečih 
vprašanj našega časa. O vaših mnenjih in odločitvah bodo razpravljali na okroglih mizah, na katerih bodo 
sodelovali snovalci politik, ki bodo vključeni v konferenco o prihodnosti Evrope.

Kako gostiti Peer Parliament?
Peer Parliament lahko organizirate v petih preprostih korakih. Ta vodnik lahko uporabite kot pomoč pri 
moderiranju razprave, tako da bo lahko vsak udeleženec na strukturiran način izrazil svoje mnenje in ideje. 
Z njegovo pomočjo boste lahko na koncu razprave oblikovali jasne rezultate, ki bodo posredovani Evropski 
komisiji.

Razprave na srečanjih Peer Parliament zadevajo tri glavne teme:

Za vsako od teh tem smo pripravili gradivo, 
da boste imeli dovolj informacij za vodenje 
razprave. Vsaka tema je sestavljena iz dveh 
glavnih vprašanj in številnih možnih rešitev, 
o katerih boste razpravljali v skupini. Preden 
boste razpravljali o prednostih in slabostih 
posamezne možnosti, boste v gradivu 
izvedeli več o njej. Vendar niso pomembni le 
naši predlogi – želimo slišati tudi vaše! Med 
razpravo podajte svoje misli, ideje in rešitve. 

Ko se v skupini seznanite z možnimi rešitvami in se pogovorite o njihovem vplivu, je čas za 
glasovanje. V skupini boste vsakega člana prosili, da razporedi različne možnosti od tiste, ki jo najbolj 
podpira, do tiste, ki jo najmanj. Kot gostitelj boste prešteli glasove, zabeležili rezultate in jih naložili na 
spletno stran Peer Parliament.
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Kljub smernicam, ki vam jih ponujamo, naj bi bilo srečanje Peer Parliament bolj priložnostni pogovor 
o podnebju kot uradna razprava. Poskrbite za sproščenost udeležencev, ker bo to spodbudilo boljšo 
razpravo. Kot pomoč smo za vas pripravili načrt za srečanje Peer Parliament, tako da boste 
z njim dobili zanimive in pomenljive rezultate. 

Prvi korak je priprava na razpravo, še preden se ta začne. Že majhna 
količina priprav bo pripomogla k nemotenemu teku pogovora. 

• Zberite udeležence: Povabite 5–10 oseb, ki se zanimajo za razpravo. 
To so lahko izkušeni podnebni zagovorniki ali osebe, ki se s to 
tematiko še niso srečale. Bolj kot bodo različni ljudje v skupini, bolj 
zanimiva bo razprava. Povabite lahko prijatelje, družino, sodelavce, 
sosede – izbira je vaša. 

• Izberite kraj dogajanja: Izberite prostor, kjer bo potekala razprava. 
To je lahko najbližja kavarna, mestni park ali celo vaša dnevna soba. 
Poskrbeti morate samo, da je udeležencem udobno in da v okolici ni 
preveč hrupno, saj želite, da udeleženci slišijo drug drugega.

• Pripravite se: Posredovali vam bomo učno gradivo, ki vsebuje nekaj 
pomembnih dejstev, slik in informacij, da začnete razpravo. Gradivo 
pripravite tako, da ga bodo udeleženci lahko prebrali – ali jim ga 
predhodno pošljite po elektronski pošti. Po potrebi lahko gradivo tudi 
natisnete, vendar priporočamo njegovo uporabo v digitalni obliki.

• Pustite domišljiji prosto pot: Želimo, da udeleženci vašega srečanja 
razmišljajo široko. Njihovo ustvarjalnost lahko spodbudite tako, da 
jim izročite pisala in papir, ter pripravite prigrizke in pijačo, da bodo 
imeli več energije.

• Bodite pozorni na čas: Merjenje časa je zelo pomembno. Razprava 
bo potekala nemoteno, če boste določili čas za različne dele razprave 
ali če boste celo določili člana skupine, ki vam bo pomagal, da se 
boste držali urnika.

Pet korakov za uspešno 

vodenje srečanja 

Peer Parliament

PRVI KORAK: 

Priprava prizorišča

https://europa.eu/climate-pact/resources/peer-parliaments-toolkit_en


Pozdrav udeležencev (približno 5 minut)
• Pozitivno in prijetno ozračje je za uspeh srečanja Peer Parliament ključnega 

pomena – v takem ozračju bodo razprave živahnejše in rezultati boljši. 
Pozdravite udeležence in jih seznanite med seboj. Predstavite temo razprave 
in podajte praktične informacije o razpravi.

Predstavitev (približno 10 minut)
• Predstavite namen razprave in preverite, ali je namen jasen vsem 

udeležencem. Pojasnite cilj, načrt in strukturo razprave ter svojo vlogo 
moderatorja. Udeležencem povejte, da boste skrbeli za aktivno razpravo, 
ki ne bo skrenila s poti, ter za to, da bo imel priložnost sodelovati vsak 
udeleženec. Pojasnite, da boste beležili čas in poskrbeli, da bo cilj razprave 
dosežen. In ne pozabite: v razpravi lahko, tako kot drugi udeleženci, 
sodelujete in glasujete tudi sami. 

• Udeležencem predstavite šest osnovnih pravil razprave.

1. Bodite konstruktivni, odprti in odkriti.

2. Govorite le takrat, ko dobite besedo.

3. Upoštevajte časovno omejitev govora.

4. Vsak mora imeti možnost spregovoriti vsaj enkrat. Srečanja Peer 
parliament so varno mesto za izražanje idej.

5. Pustite drugim, da končajo govor, preden spregovorite sami.

6. Prisluhnite drugim in upoštevajte raznolikost mnenj v skupini. Pravilnih, 
napačnih, dobrih ali slabih odgovorov ni.

• Za prebijanje ledu: Prosite udeležence, naj se predstavijo in ostalim povejo 
zabavno ali zanimivo zgodbo iz svojega življenja, ki je povezana s temo 
razprave (mobilnost, energija ali potrošnja).

DRUGI KORAK: 

Pozdrav udeležencev in predstavitev

15’



UVOD: Preberite vsebino (iz učnega gradiva) in se seznanite 
z različnimi možnostmi (približno 15 minut) 

• Kot gostitelj preberite vprašanje in možne rešitve ter preverite, ali vsi 
razumejo podane informacije. Možnosti bodo podrobneje pojasnjene 
v spodnjih razdelkih.

• Člana skupine lahko prosite, naj na glas prebere splošne osnovne 
informacije. 

• Po potrebi dajte udeležencem čas, da preberejo podrobnejše informacije 
o vsaki možnosti.

• Prosite jih, naj razmislijo o prednostih ali slabostih vsake možne rešitve.

RAZPRAVA: Moderirajte razpravo in prisluhnite pogledom drugih 
(približno 30 minut)

• Ko vsi udeleženci preberejo gradivo, začnite razpravo.

• Vsak naj dobi priložnost za govor brez prekinitev. Pripombe in odgovore 
dovolite šele potem, ko je imel vsak udeleženec priložnost spregovoriti. 

• Pomagajte si s temi vprašanji:

• Katera od naštetih štirih možnosti se vam zdi primernejša? Katera se vam 
zdi najmanj primerna? Zakaj?

• Se spomnite kakšnih dodatnih načinov, s katerimi bi dosegli klimatsko 
nevtralnost na tem področju? Kako bi opisali dodatno (peto) možnost?

• Zabeležite dodatne ideje, ki se utrnejo v razpravi, in dovolite skupini, da se 
odloči, katero idejo želi dodati na glasovanje (vnesti kot „Option E“). Če ni 
jasnega soglasja, glasujte o različnih predlogih z dvigom rok.

GLASOVANJE: Nadzirajte postopek glasovanja (približno 15 minut)

• Ko se razprava zaključi, oznanite, da je napočil čas za končno razvrstitev 
vaše skupine. Uporabite lahko postopek glasovanja, ki je opisan tukaj, ali 
pa izberete drug mehanizem sprejemanja odločitev.

• Vsakega udeleženca prosite, naj možnosti, ki se mu zdi najprimernejša, 
podeli najvišjo oceno (pet točk), drugi najprimernejši možnosti štiri 
točke in tako naprej do najmanj primerne možnosti, ki prejme eno točko. 

• Udeležence prosite, naj izpolnijo glasovnice (na koncu vodnika), ali pa 
sami zberite njihove ocene. Kot gostitelj morate prešteti glasove in na 
točkovni list za vsako možnost zabeležiti skupen rezultat. Nato zabeležite in 
oznanite končno skupno razvrstitev vseh možnosti skupine. 

• Če imata dve možnosti enako število točk, prosite udeležence, naj se 
z dodatnim dvigom rok odločijo za primernejšo možnost. 

TRETJI KORAK: 

Vprašanje za razpravo št. 1
45-60’



Ponovite elemente tretjega koraka (UVOD, RAZPRAVA, GLASOVANJE), 
s tem da se tokrat osredotočite na vprašanje za razpravo št. 2.

ČETRTI KORAK: 

Vprašanje za razpravo št. 2
45-60’
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Čestitke – kot gostitelj ste se odlično odrezali! S telefonom posnemite skupinsko 
fotografijo ali kratek videoposnetek ter takoj preidite na „zahvalo in slovo“. 
Rezultate lahko naložite tudi skupaj, po spodnjih navodilih.

Naložite rezultate skupine (približno 10 minut)
• Obiščite spletno stran Evropski podnebni pakt in naložite svoje rezultate. 

Izberite ustrezno temo in oddajte rezultate samo za vprašanja, o katerih ste 
razpravljali. Navedite skupno oceno, ki jo je skupina dodelila za vsako možnost. 
Navedite tudi „Option E“, ki jo je izbrala vaša skupina (uporabite lahko največ 120 
znakov v angleškem jeziku). 

• Navedite podatke o skupini (velikost skupine, povprečna starost itd.), da bomo 
lahko vaše rezultate primerjali z rezultati drugih skupin. Podali boste lahko tudi 
povratne informacije o gradivu in orodjih. 

• Naložite sliko vaše skupinske razprave (sebek skupine ali zaslonski posnetek 
digitalnega srečanja), s čimer dokazujete, da ste res organizirali srečanje Peer 
Parliament. Če želite, da vašo fotografijo uporabimo za komunikacijske namene, 
označite ustrezno okence.

• Če želite, lahko posnamete tudi kratek video, da lahko dejansko slišimo vaše 
glasove. Vključite lahko tudi stavek ali dva o tem, kaj menite o razpravi Peer 
Parliament, katere možnosti so se vam zdele primernejše ter katero rešitev je 
predlagala vaša skupina. Videoposnetek nato naložite na platformo in z nami 
delite njegovo povezavo.

• Ko končate, kliknite „Submit“, da naložite rezultate.

Zahvala in slovo (približno 5 minut)
• Vsem v skupini se zahvalite za njihove dragocene prispevke in jim povejte, 

da bodo njihovi glasovi in ideje slišane. Če želijo biti udeleženci obveščeni 
o rezultatih srečanj Peer Parliament – ali če želijo organizirati svoje srečanje – jim 
povejte, da lahko svoje interese prijavijo na spletni strani.

• Rezultate svoje razprave, predloge, slike in videoposnetke lahko delite 
v družbenih medijih z uporabo ključnikov #EUClimatePact in #PeerParliaments.

• Na večjezični digitalni platformi za Konferenco o prihodnosti Evrope lahko 
delite ideje, o katerih ste razpravljali na srečanju Peer Parliament, in se 
vključite v nadaljnje razprave o vaši viziji prihodnjih evropskih podnebnih politik 
z ljudmi iz vse Evrope. Na platformi se povezuje na tisoče evropskih državljanov, 
ki želijo deliti svoje poglede na prihodnost Evropske unije.

PETI KORAK: 

Pošljite rezultate in zaključite razpravo
15’

https://www.instagram.com/ourplanet_eu/?hl=en
https://www.linkedin.com/showcase/eu-environment-climate/?originalSubdomain=be
https://www.youtube.com/user/EUClimateAction
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/
https://www.facebook.com/EUClimateAction/
https://twitter.com/EUClimateAction
https://www.instagram.com/ourplanet_eu/?hl=en
https://www.linkedin.com/showcase/eu-environment-climate/?originalSubdomain=be
https://www.youtube.com/user/EUClimateAction
https://www.facebook.com/EUClimateAction/
https://twitter.com/EUClimateAction
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PeerParliamentsResultsSubmission
https://europa.eu/climate-pact/peer-parliaments_en
https://futureu.europa.eu/?locale=sl
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Ballots for question 2
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