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Zadeva: Poziv k podpori Resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji 

 

Spoštovani, 

 

pišemo vam kot poslanki oziroma poslancu Državnega zbora, članu Odbora za infrastrukturo, okolje 

in prostor. Dne 6. 10. 2021 boste ponovno obravnavali Predlog Resolucije o podnebni in okoljski krizi 

v Republiki Sloveniji. Nevladne organizacije, združene v Mreži za prostor, ki združuje organizacije s 

področja trajnostnega urejanja prostora, in v Planu B za Slovenijo, mreži nevladnih organizacij za 

trajnostni razvoj, podpiramo sprejem resolucije, saj je prizadevanje za blaženje podnebnih sprememb 

v središču naših dolgoletnih prizadevanj. Pričakujemo, da boste sprejem podprli tudi vi in oddali svoj 

glas za nadaljnjo obravnavo in njen sprejem. S tem boste izrazili tudi svoje priznanje podnebnih in 

okoljskih izrednih razmer, vaše stališče pa bodo volivci vrednotili v času prihajajočih volitev. 

 

Evropski parlament je že leta 2019 razglasil podnebne in okoljske izredne razmere1, najnovejše šesto 

poročilo IPCC2, ki ga je odbor nedavno obravnaval, opozarja na slabše stanje kot dosedanja poročila 

in opozarja na razkorak med potrebnimi ukrepi in ukrepi, ki se dejansko izvajajo za blaženje 

podnebnih sprememb. Poročila Podnebnega ogledala3 za Slovenijo kažejo na premajhen napredek, 

posebej v luči novih EU ciljev za leto 2030, hkrati pa opozarjajo na velik manko potrebnih 

horizontalnih struktur za skladno izvajanje potrebnih ukrepov blaženja podnebnih sprememb in 

prilagajanja nanje v vseh državnih sektorjih. 

 

Sprejem Resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji bi pomenil tako prepoznavanje in 

priznavanja krizne situacije, čemur mora slediti tudi prednostno izvajanje potrebnih ukrepov 

                                                             
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_SL.html  
2 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/  
3 https://podnebnapot2050.si/rezultati-slovenije/letno-podnebno-ogledalo/  

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/16e3955b624348cc0eb1a936e12a41e30c32792333eb9b4589affdfdf565706c
https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/16e3955b624348cc0eb1a936e12a41e30c32792333eb9b4589affdfdf565706c
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_SL.html
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://podnebnapot2050.si/rezultati-slovenije/letno-podnebno-ogledalo/


Podnebni program obeh mrež nevladnih organizacij iz sredstev Podnebnega sklada financirata Eko sklad j.r in 

Ministrstvo za okolje in prostor. Mnenja predstavljena v tem dokumentu ne odražajo nujno stališč Ministrstva 
za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.  
 

(predvsem Nacionalnega podnebnega in energetskega programa) in sprejem sistemskega zakona. 

Široka podpora pozivu »Večina pričakuje ukrepe«4 je že v letu 2019 pokazala na širšo družbeno 

podporo razglasitvi podnebne krize in pripravljenost družbe na potrebne spremembe.  

 

V pričakovanju, da boste 6. 10. 2021 podprli sprejem predloga Resolucije o podnebni in okoljski 

krizi v Republiki Sloveniji, vas pozdravljamo. 
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4 https://www.podnebnakriza.si/  

https://www.podnebnakriza.si/

