
 
 

 

Ljubljana, 2.6.2017 
 

ČAS ZA PODNEBNO UKREPANJE JE ZDAJ 

 

Spoštovani predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar, 

 

Včeraj je predsednik Donald Trump Združene države Amerike umaknil iz pariškega podnebnega 

sporazuma. Njegova odločitev je v nasprotju z željami večine Američanov in postavlja ZDA v osamel 

položaj napram drugim državam sveta. Na nedavnem vrhu G7 so se svetovni voditelji ponovno 

zavezali k odločnemu podnebnemu ukrepanju in spoštovanju pariškega sporazuma, svojo zavezo 

sporazumu v odzivu na Trumpovo odločitev potrjujejo še drugi svetovni voditelji, danes pa svoje 

skupno in okrepljeno podnebno ukrepanje naznanjata tudi Evropska Unija in Kitajska.  

 

Kot predsednik Vlade RS od vas pričakujemo, da boste skupaj z drugimi državami EU prevzeli 

vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. V odzivu na Trumpovo odločitev ste dejali, da 

ostaja Slovenija zavezana varovanju našega planeta. Ali namerava slovenska vlada to zavezo držati 

in izpolniti pričakovanja svojih prebivalcev, bo pokazal že Energetski koncept Slovenije. 

Zahtevamo, da se spoštovanje Pariškega sporazuma odraža v nastajajočem Energetskem 

konceptu Slovenije, ki mora jasno začrtati pot pravočasnega opuščanja fosilnih goriv, najprej 

premoga1. 

 

Podnebni ukrepi niso pravna ali politična razprava – gre za neizogibno dolžnost trenutnih voditeljev 

držav, da zaščitijo ljudi in planet. Vsaka odgovorna vlada ve, da moramo sodelovati v pospešeni 

tranziciji k čisti energiji, saj je to neodložljiva odločitev za dobro ljudi in podnebja ter edinstvena 

priložnost za naše gospodarstvo.  

 

Vodja Greenpeacea v Sloveniji, 

mag.  Nina Štros 

 

 

 

                                                           
1 V svoji zadnji analizi je inštitut Climate Analytics ocenil, kdaj bi se morala zapreti vsaka od obstoječih evropskih 

termolektrarn, da bi se izognili najhujšim posledicam podnebnih sprememb in uresničili cilj Pariškega sporazuma. Glede na 

njihove ocene bi se naj peti blok Termoelekrarne Šoštanj zaprl najkasneje do leta 2023, šesti blok pa do leta 2028. 

 



V vednost:  

podpredsednik vlade in minister za javno upravo Boris Koprivnikar,  

podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec,  

podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, 

minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič,  

ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. 


