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Globalno segrevanje je žal zgolj eno od ogledal razvojnega modela, zasnovanega 

na zdravorazumsko zgrešeni osnovni predpostavki, da je na omejenem planetu in 

omejenimi samočistilnimi zmogljivostmi mogoča trajna in neomejena količinska 

in emisijska gospodarska rast. Zgolj v obdobju 1990-2010 so se globalne emisije 

toplogrednih plinov povečale za skoraj 50 %, v zadnjih desetih letih za več kot 

četrtino. Letno pa človeštvo proizvede že nad 40 milijard ton emisij CO2, omejena 

zmogljivost našega ozračja pa globalno presegamo za 3-krat!  

Tudi zadnje letošnje poročilo sveta evropskih akademij znanosti dramatično 

opozarja, da zlasti pospešeno taljenje arktičnega, grenlandskega in 

vzhodnoantarktičnega ledu ter letošnje slabljenje Zalivskega toka v severnem 

Atlantiku nakazuje, da nekatere spremembe podnebja potekajo še hitreje od že 

sicer skrb vzbujajočih napovedi podnebnih modelov. Čas za kontrolirano iskanje 

rešitev ozračja se nepovratno izteka! 

Zaradi dolge življenjske dobe npr. CO2, ki v ozračju ostaja več kot 100 let, lahko 

torej antropogeno pospešene podnebne spremembe le omejimo, ne moremo pa jih 

več preprečiti. Najmanj kar lahko storimo pa je, da s odločnimi in obvezujočimi 

sklepi pariške podnebne konference OZN, torej z planetarnim načrtom izdatnega 

zmanjšanje emisij CO2 in drugih TGP omejimo najbolj nevarne posledice 

podnebnih sprememb. Na videz ambiciozen cilj omejenega povečanja temperatur 

za največ 2 oC je dejansko le spodnja, zasilna in negotova globalna podnebna 

obrambna zgolj za najbolj nevarne posledice podnebnih sprememb.  

Pariško srečanje mora končno z obvezujočimi sklepi preprečiti nadaljnji tihi 

podnebni terorizem naftnih, premogovnih, plinskih, avtomobilskih, vojaških in 

drugih centrov dejanske ekonomske, finančne in s tem globalne politične moči, ki 

si npr. s finančno podporo volilnim kampanjam vodilnih politikov zagotavljajo 

bajne dobičke tudi na račun pospeševanja podnebnih sprememb! Odpor 

visokoogljičnih lobijev bo zaradi izgube velikih dobičkov, ki pa uničujejo skupno 

dobrino planeta, torej ozračje, brezobziren in neizprosen, zastopniki njegovih 

interesov bodo podtalno delovali tudi v Parizu.  

Slovenija z skoraj 10 tonami letnih emisij toplogrednih plinov na prebivalca kar 

za okoli 5-krat presega nosilnost ozračja. Z lobistično in žal s podporo večine 

političnih strank izsiljeno gradnjo TEŠ 6, ki naj bi obratovala vse do leta 2054, so 

državljanom okoli vratu obesili težak podnebni in ekonomski mlinski kamen. Zato 

bo za Slovenijo prehod v nizkoogljično družbo še bolj zahteven, a okoljsko, 

ekonomsko in zaposlitveno nujen. To smo dolžni planetu in prihodnjim 



generacijam. Od slovenskih politikov zato upravičeno pričakujemo in zahtevamo, 

da na pariškem podnebnem srečanju: 

1. Energično in brezkompromisno zagovarjajo sprejetje skupnega globalnega 

dogovora o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ki bo omejil globalno 

segrevanje pod 2 oC; 

2. Ne glede na izid pariške konference naj EU in Slovenija znižata lastne 

emisije TGP do leta 2030 za najmanj 40 %. S trajnostno prenovo 

gospodarstva, prometa, gospodinjstev mora Slovenija izziv podnebnih 

sprememb hkrati izkoristi za temeljito prenovo, za odprtje okoli 60.0000 

novih zelenih delovnih mest do leta 2025/2030 v vseh slovenskih regijah in 

za ekologizacijo gospodinjstev, občutno povečanje prehranske in 

energetske samooskrbe;  

3. Slovenija naj poveča naravno odpornost do učinkov podnebnih sprememb, 

izdela nacionalno strategijo in akcijske državne in regionalne plane 

prilagajanja na podnebne spremembe. 

Svetovnim, evropskim in slovenskim politikom pariške konference sporočamo: 

čas za poziranje, objemanje pred kamerami in fotoaparati tokrat omejite na 

minimum, na maksimum pa dvignite energijo za zaključevanje napada na ozračje, 

za sklenitev premirja s svetovnim ozračjem!  

Mi vam bomo, tako kot danes, vztrajno dihali za ovratnik!  

 

                       Dušan Plut 

 


