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Kampanja Ukrepaj zdaj! je pred podnebnim vrhom v Koebenhavnu leta 2009 povezala v akcijo slovenske 
organizacije civilne družbe in posameznike, ki so zahtevali da Slovenija odigra svojo vlogo v boju proti 
podnebnim spremembam. Pobudniki kampanje – Focus društvo, Umanotera, Greenpeace v Sloveniji in Brez 
izgovora Slovenija – kampanjo ponovno oživljamo. Naše iniciativo bomo v nadaljevanju osredotočali na 
sprejem ambicioznega podnebnega zakona za Slovenijo, ki bo postavil okvire za prehod Slovenije v 
nizkoogljično družbo. 
 
Cilj kampanje Ukrepaj zdaj! je javnost informirati o procesu sprejemanja podnebnega zakona za Slovenijo ter 
ustvariti pritisk javnosti za sprejem ambicioznega in učinkovitega zakona. Kampanja Ukrepaj zdaj! zahteva 
sprejem podnebnega zakona za Slovenijo, ki bo določil dolgoročni cilj zmanjšanja izpustov v skladu z 
znanstvenimi ugotovitvami o dinamiki podnebnih sprememb, opredelil potrebne mehanizme za zagotavljanje 
zmanjšanja izpustov ter strog mehanizem spremljanja izvajanja in doseganja ciljev. 
 
Prebivalce Slovenije pozivamo, da se udeležijo spletnega shoda v podporo podnebnemu zakonu na 
www.ukrepajzdaj.org in tako vlado in poslance Državnega zbora pozovejo, da sprejmejo ambiciozen in 
učinkovit podnebni zakon za Slovenijo.  
 
Podnebni zakon lahko postavi okvire za prehod v nizkoogljično družbo, usmerja sprejemanje politik, ukrepov 
in investicijskih odločitev, gospodarstvu in družbi kot celoti pa da jasen signal, da so podnebne spremembe 
resna grožnja, s katero se moramo nujno, hitro in učinkovito spopasti.  
 
Pobudniki in podporniki kampanje Ukrepaj zdaj! 
 
Pobudniki kampanje so organizacije: Focus društvo za sonaraven razvoj, Umanotera - Slovenska fundacija 
za trajnostni razvoj, Greenpeace Slovenija in Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija. 
 
Kampanji se lahko pridruži vsaka organizacija ali posameznik, ki podpira ambiciozen in učinkovit podnebni 
zakon za Slovenijo.  
 
Zakaj potrebujemo podnebni zakon? 
 
Podnebne spremembe so realna grožnja, s katero se moramo takoj in učinkovito spopasti. Neukrepanje 
lahko povzroči katastrofalne posledice, ki bodo življenje na planetu naredile nevzdržne. Če ne želimo, da se 
podnebna kriza spreobrne v podnebni zlom, z ukrepanjem ne smemo odlašati. 
 

http://www.ukrepajzdaj.org/


Svoj del odgovornosti pri reševanju izziva nosi tudi Slovenija, ki pa zaenkrat pri doseganju ciljev zmanjšanja 
izpustov toplogrednih plinov ni uspešna. Za učinkovito spopadanje s podnebnimi spremembami so potrebni 
veliki premiki; naše gospodarstvo moramo do sredine stoletja skoraj popolnoma dekarbonizirati. 
 
Pobudniki kampanje Ukrepaj zdaj! verjamemo, da je mejnik za prehod v nizkoogljično družbo podnebni 
zakon. Z zakonom določen cilj zmanjšanja emisij bo podjetjem in gospodinjstvom dal potrebno gotovost. 
Zakon je prav tako najboljši način zagotavljanja, da bodo podnebne spremembe vzela resno vsa ministrstva 
ter vse vlade, ki bodo v prihodnje vodile Slovenijo. 
 
Podnebni zakon je potreben, saj politiki le redko gledajo preko dnevnih novic in štiriletnih mandatov. Z 
zakonom pa lahko določimo dolgoročne cilje zmanjšanja emisij in s tem zagotovimo potrebno gotovost 
podjetjem in državljanom o tem, kam gremo, in potrebne signale za investicije v spremembe, ki jih 
potrebujemo v naših domovih, naših življenskih slogih in naših podjetjih na poti v nizkoogljično družbo. 
 
S podnebnim zakonom bomo vzpostavili kratkoročne akcijske načrte za zmanjšanje izpustov, ki bodo omejili 
dovoljene izpuste toplogrednih plinov na enak način kot proračun države omejuje njeno trošenje. Jasni 
zavezanci za zmanjšanje izpustov in redno poročanje o napredku pri doseganju ciljev pa bodo omogočali 
sprotno in pravočasno sprejemanje ukrepov, ki bodo popravili morebitna odstopanja od zastavljenih ciljev.  
 
Podnebni zakon bo začrtal smer ukrepanja in vzpostavil odgovornost v boju proti podnebnim spremembam. 
Podnebni zakon ne bo prinesel trajnosti, ki jo želimo, bo pa vzpostavil okvir za njeno doseganje.  
 
Podnebni zakon bo našim sogovornikom v okviru mednarodnih pogajanj o podnebnih spremembah in na 
ravni Evropske unije dal jasen signal, da je Slovenija pripravljena na resno spopadanje s podnebno krizo.  
 
Proces sprejemanja podnebnega zakona 
 
Osnutek zakona je bil objavljen v začetku junija 2010. Do 15. oktobra 2010 bo o zakonu potekala javna 
razprava. Po zaključku javne razprave in medresorkega usklajevanja bo zakon sprejet na vladi in poslan v 
Državni zbor. Pričakuje se, da bo Državni zbor zakon obravnaval v začetku naslednjega leta.  
 
Začele so se tudi priprave na oblikovanje dolgoročne podnebne strategije za Slovenijo, orisi katere naj bi bili 
javnosti predstavljeni v času, ko bo zakon poslan v obravnavo v Državnem zboru. 
 
Predvidene aktivnosti kampanje Ukrepaj zdaj! 
 
September 2010 (do sprejema zakona) potek spletnega shoda v podporo podnebnemu 

zakonu 

začetek oktobra 2010 srečanje podpornikov kampanje s pripravljalci 
zakona 

november 2010 srečanje podpornikov kampanje s poslanci 
 
 

*** 
 
Več informacij: 
Anela Bešo, anela@focus.si, 031 204 595, www.ukrepajzdaj.org 
 
Kontakt: 
Barbara Kvac, Focus društvo barbara@focus.si, 040 722 149 
Dejan Savić, Greenpeace Slovenija, dejan.savic@greenpeace.si, 040 165 195 
Vida Ogorelec Wagner, Umanotera, vida@umanotera.org 
Jan Peloza, Brez izgovora Slovenija, jan.peloza@noexcuse.si, 040 732 212 
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