
 

 

Ljubljana, 22. februar 2013 
 
 
 
Dragi mladi aktivisti, 
 
 
V Poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo vsakršno aktivnost, ki 
opozarja in ozavešča o podnebnih spremembah in njihovih posledicah. Še 
posebej  nas veseli, da se vas  je tolikšno število slovenskih otrok in mladine 
vključilo v mednarodni projekt o podnebnih spremembah.    
 
Problematika podnebnih sprememb je prav gotovo ena izmed tistih, o katerih se 
govori premalo. Ledino pri ozaveščanju so na tem področju orale številne 
nevladne, okoljske in druge organizacije, katerih glas je bil s strani velikih 
mednarodnih institucij ter tudi politične javnosti pogostokrat preslišan. Vendar 
glas, čeprav sprva šibak, je ostal ter vse glasneje opozarjal na katastrofalne 
posledice, ki jih prinašajo podnebne spremembe. 
 
Podnebnih sprememb ne vidimo, jih ne okušamo ter ne otipamo neposredno. 
Zato se nam včasih zde tako daleč. Ţal pa je realnost njihovih posledic še 
posebej blizu tistim, ki ţivijo v slabih, katastrofalnih razmerah. 
 
Vizija Socialnih demokratov je pravična druţba. Solidarna druţba. Druţba, v 
kateri bi se drţavljanke ter drţavljani Slovenije ter vsi prebivalci našega planeta 
počutili dobro. Ţal se te ali podobne besede mnogokrat slišijo kot neuresničljive. 
Pa vendar, verjamemo, da naš cilj ni nedosegljiv. Socialni demokrati si bomo še 
naprej prizadevali za uresničitev naše vizije, zapisane v programu Socialnih 
demokratov 2011-2015: "S sprejemom strategije Slovenije za prehod v 
nizkoogljično druţbo in s podnebnim zakonom bomo v Slovenijo pripeljali 
uspešne prakse in spodbude za prehod druţbe, prebivalstva, gospodarstva, 
energetike, prometa, kmetijstva in drugih sektorjev v druţbo z nizkimi izpusti 
toplogrednih plinov. Na globalnih in regionalnih ravneh bomo delovali v skladu z 
Deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike 
podnebnih sprememb, sprejeto v mandatu naše vlade, in uresničevali tako 
globalno kot tudi lokalno dimenzijo nujnosti prehoda v nizkoogljično druţbo." 
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Naj spomnim, da je vlada Boruta Pahorja leta 2009 ustanovila Urad za 
podnebne spremembe, ki je bil lani ukinjen. Prav tako je bila z izgovorom 
varčevanja pospremljena ukinitev Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije. 
Ukinitvam smo Socialni demokrati ostro nasprotovali. Menimo, da je bil s tem 
strojen velik korak nazaj, zato bo v bodoče potrebno ponovno vzpostaviti 
učinkovito institucionalno raven, katere prioriteta bodo prav podnebne 
spremembe.  
 
 
Dragi mladi Veliki aktivisti! 
 
 
Pokazali ste, tudi nam politikom, da volja premaga vse. Dokazali ste, da 
modrost ne domuje več le v letih, izkušnjah, temveč tudi v ţelji.  
 
Ţelimo vam veliko uspeha na vaši poti, z zavedanjem, da moramo tudi politiki 
storiti še več. Vi ste najboljša spodbuda.  
 
 

Poslanska skupina Socialnih demokratov 
 
 

Janko Veber, 
vodja Poslanske skupine Socialnih demokratov 

 
 


