
Nujni poziv Vladi 
Republike Slovenije
Podpisani posamezniki in organizacije pozivamo Vlado Republike 
Slovenije, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo 
ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

1.
Alarmantne razsežnosti podnebnih 

sprememb so znanstveno dokazane in 
zahtevajo takojšnje ukrepanje, če želimo 

preprečiti nepovratno poslabšanje 
pogojev za življenje nas in naših potomcev. 

2.
Podnebne spremembe so edina 
grožnja, ki ogroža prav vse dele

slovenske družbe, vse naše
dejavnosti in naše dolgoročno

preživetje.

3.
Slovenija se segreva dvakrat hitreje 

od svetovnega povprečja. Suše,
vročinski valovi, poplave in neurja so 

vse pogostejši in vse bolj
intenzivni.

4. 
Po Ustavi Republike Slovenije za naše 

zdravo življenjsko okolje skrbi država, zato 
mora vlada nemudoma začeti izpolnjevati 

svojo dolžnost in preprečiti podnebno 
katastrofo.

5.
Republika Slovenija se je k ukrepanju

zavezala s podpisom Pariškega 
podnebnega sporazuma. Prioriteta Vlade 

RS mora biti pospešen prehod na 
brezogljično družbo.

6. 
Ker Vlada RS prav zdaj sprejema ključne 

odločitve glede naše podnebne prihodnosti, 
pričakujemo, da se bo odzvala odločno in z 
zavezujočim načrtom ukrepanja, ki nam bo 

omogočil dolgoročni obstoj.

Nujni poziv Vladi RS je pripravila skupina organizacij in posameznikov, ki podnebne spremembe prepoznava 
kot resno grožnjo našemu preživetju. Med podpisniki so: Čebelarska zveza Slovenije · Planinska zveza Slovenije 
· Rdeči Križ Slovenije · Karitas · Nacionalni svet invalidskih organizacij · Zveza Tabornikov Slovenije · Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije · Zveza potrošnikov Slovenije · Društvo novinarjev Slovenije · SAZU - Svet za varovanje okolja · 
MIRA – Ženski odbor Slovenskega centra PEN · Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM · Zveza prijateljev mladine 
Slovenije · Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC · Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni 
razvoj · Focus, društvo za sonaraven razvoj · Greenpeace CEE, Slovenija · Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije 
· Mladinski svet Slovenije · SLOGA · Slovenska filantropija · Amnesty International · Mirovni inštitut · Zveza delovnih 
invalidov Slovenije · Inštitut za ekonomsko demokracijo · Mreža Plan B za Slovenijo · Mreža Asociacija · Sindikat 
prekarcev · Danes je nov dan · Državljani sveta · Sindikat Mladi plus · Mladi za podnebno pravičnost · Študentska Iskra 
· Inštitut za ekologijo · Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani · Skupnost občin Slovenije · Mreža za prostor 
in mnogi drugi.  
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