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Zadeva: Pisna poslanska pobuda 

 

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno 

poslansko pobudo, da po zgledu drugih evropskih držav razglasi podnebno krizo in se 

aktivno zavzame za njeno reševanje, ki jo naslavljam na Vlado Republike Slovenije. 

 

 

S spoštovanjem! 

 

 

 

 

Poslanska skupina Socialni demokrati 
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-Pisna poslanska pobuda 
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POSLANSKA PUBUDA 

 
 

 

Poslanska skupina Socialnih demokratov poziva Vlado Republike Slovenije, da v 

Sloveniji razglasi podnebno krizo in pripravi celovit načrt podnebnih ukrepov v 

vseh sektorjih, med drugim pa:  

 naj določi nove podnebne cilje, tako da se Slovenija zaveže k zmanjšanju 

izpustov toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030, 

 s celovitim načrtom spodbudi razogljičenje vseh gospodarskih in družbenih 

sektorjev, še posebej pa v energetiki, transportu, kmetijstvu, industriji in javnem 

sektorju, 

 pripravi zeleno proračunsko in davčno reformo, da na socialno pravičen način 

obdavči emisije CO2 tako, da bodo za škodo, povzročeno okolju in ljudem, 

dejansko plačali onesnaževalci, hkrati pa ukine okolju škodljive subvencije iz 

državnega proračuna, 

 sprejme potrebne ukrepe za to, da zmanjšamo obseg cestnega prometa z 

modernizacijo železniške infrastrukture in javnega potniškega prometa, 

 spodbuditi tehnološko in energetsko prenovo energetsko intenzivnih 

industrijskih panog, 

 sprejeti nov načrt spodbud obnovljivih virov energije, da se poveča 

učinkovitost in gospodarnost javnih sredstev pri povečanju deleža obnovljivih 

virov energije, 

 spodbudi spreminjanje življenjskih vzorcev in večjo varčnost življenjskih, 

prehranskih, potrošniških in potovalnih navad, 

 ohranjanje naravne raznovrstnosti in biodiverzitete z varovanjem naravnih 

dobrin in narave, vključno s prenovo zakonodaje o varovanju okolja, zaščiti 

naravnih rezervatov in zaščitenih območij, 

 vključi ozaveščanje o podnebju in odgovornem okoljskem ravnanju v redne 

izobraževalne programe osnovnih in srednjih šol. 

 

Vlado pozivamo tudi k pripravi zakona in časovnice za zapiranje Premogovnika 

Velenje, ki naj vključuje tudi vire in načine za okoljsko, energetsko, socialno in 

gospodarsko obnovo Šaleške doline pred zaprtjem Termoelektrarne Šoštanj. 
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Vlado pozivamo tudi, da naj pospeši pripravo nacionalnega energetsko-podnebnega 

načrta do leta 2030, energetskega koncepta do leta 2050 in strategijo toplogrednih 

plinov do leta 2050, s katerimi naj na strateški in izvedbeni ravni podpre izvajanje 

ukrepov za dosego podnebnih ciljev. 

 

Obrazložitev: 

 

Podnebna kriza niso več zgolj in samo prazne ugotovitve različnih strokovnjakov s 

področja podnebja, vremenskih pojavov in podnebnih sprememb, podnebna kriza je vse 

bolj vidna in prisotna v naših vsakdanjikih. Podnebne spremembe imajo vpliv na 

kakovost našega življenja in močno vplivajo na delovanje naše družbe in planeta. 

 

Izredne podnebne spremembe, vremenske ujme in drugi pojavi, ki se vse bolj kažejo kot 

uničujoča sila našega planeta so postali realnost. Prebivalstvo sveta je postavljeno pred 

dejstvo, da so podnebne spremembe rezultat tega kako in na kakšen način gospodarimo 

z našim planetom in njegovimi resursi, ki so nam dani v upravljanje. 

 

Britanski parlament je prvi na svetu razglasil izredne podnebne spremembe, njemu pa 

so sledile tudi druge države in mesta po svetu. 8 držav in več mest in okrožij je do zdaj 

razglasilo podnebno krizo. Podnebno krizo so razglasile države naše soseske, nam 

najbližja Avstrija je podnebno krizo razglasila pred kratkim in se zavzela, da bo boj 

zoper podnebne spremembe uvrstila kot prednostno nalogo svojega mandata. Podnebne 

krize pa se ne zavedamo samo v Evropi, temveč se jo zavedajo tudi širom sveta. Dokaz 

o tem, da se podnebna kriza dogaja in da se je zavedamo vsi so tudi zbrani podpisi 

ameriških senatorjev in poslancev. 

 

Britanska nevladna organizacija Oxfam navaja, da je revnejša polovica svetovnega 

prebivalstva odgovorna le za 10 % izpustov toplogrednih plinov, živi pa pretežno v 

državah, ki so zaradi podnebnih sprememb najbolj ranljive. Na drugi strani je 

najpremožnejših 10 % svetovnega prebivalstva odgovornih za kar polovico izpustov.   

Zato Socialni demokrati ne bomo dovolili, da bodo pri reševanju podnebne krize kratko 

odnesli socialno ogroženi ljudje.  
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Dan ekološkega oziroma okoljskega dolga, ko človeštvo porabi vse vire, ki jih narava 

lahko obnovi, je letos nastopil najbolj zgodaj v zgodovini, 29. julija. Še posebej 

zaskrbljujoče je, da je Slovenija porabila vire še hitreje od svetovnega povprečja, že 27. 

aprila. Za primerjavo, lani je v dolg narave Slovenija stopila 11. maja. Največjo težavo 

predstavljajo izpusti toplogrednih plinov, v Sloveniji je največji problem prav cestni 

promet. 

 

Zastrašujoči so tudi podatki, da milijonu živalskih in rastlinskih vrst po vsem svetu 

grozi izumrtje. Ne smemo pozabiti, da je naše preživetje odvisno od narave, ki nam daje 

vodo, zemljo in zrak. Desetletja plenjenja gozdov, zidanja, zastrupljanja vode, morja in 

zraka so pustile posledice. 

 

Socialni demokrati se zavedamo, da gre pri podnebni krizi in njenemu reševanju za 

globalni problem, ki presega nacionalne ravni posameznih držav. Hkrati pa opozarjamo, 

da smo soočeni s krizo, ki ogroža vse, zato je naša solidarna in etična dolžnost, da 

naredimo vse v svoji moči za preprečitev in omilitev posledic segrevanja ozračja. V prvi 

vrsti to pomeni dolžnost zakonodajne in izvršilne veje oblasti, da z akcijo in ukrepi 

podpreta izvajanje sprejetih mednarodnih obveznosti, kot je Pariški podnebni sporazum, 

pa tudi skupno evropsko ukrepanje na podnebnem področju. 

 

Več nevladnih organizacij je že pozvalo vlado, da naj podnebne spremembe prepozna 

kot nacionalno krizo. Zato tudi poslanci poslanske skupine Socialnih demokratov 

dajemo pobudo, da Vlada Republike Slovenije razglasi podnebno krizo in med svoje 

prioritete uvrsti tudi reševanje le te. S tem ukrepom bo Vlada Republike Slovenije 

sporočila, da se podnebne krize zaveda in mednarodni skupnosti dala jasen signal, da 

lahko računa na našo aktivno participacijo pri reševanju le te. Razglašanje izrednih 

podnebnih sprememb pa ne bo dovolj, če ne bomo sprejeli ustreznih ukrepov. Kar je pa 

najbolj pomembno, potrebna bo vključenost vsakega slehernega posameznika, premik v 

globalni, družbeni zavesti. Na vseh nas je, da ustrezno pripomoremo k izboljšanju 

razmer.  

 


