
Kaj pomeni podnebna 
pravičnost in kako jo doseči?

Izidor Ostan Ožbolt

Mladi za podnebno pravičnost

Ljubljana, december 2020



Struktura predstavitve

• Okoljska destruktivnost obstoječega sistema ter štiri osnovne 
podnebne neenakosti 

• Kaj pomeni podnebna pravičnost?

• Kako naprej? Država, pravo, gibanje



Okoljska destruktivnost obstoječega sistema

• Obstoječi sistem:
• Cilj: maksimizacija dobička

• Investiranje preteklega dobička za rast in širitev podjetja za zmago v 
konkurenčni tekmi med podjetji – nov dobiček – investiranje novega dobička 
za še večjo rast – itn. Rezultat: (neskončna?) rast BDP, porabe energije, emisij 
TGP in naravnih virov

• Neskončna rast na omejem planetu ni mogoča



4 osnovne neenakosti podnebne krize

1. Neenakost pri povzročanju podnebnega zloma oz. za podnebno krizo 
nismo krivi vsi enako

• „Razviti“ proti „razvijajočim“ na globalni ravni: zgodovinske emisije: 
Evropa + ZDA 60%, Kitajska 13%, Afrika + J. Amerika 9%

• Bogatejši proti revnejšim v določeni državi: ZDA: najbogatejši do 80x 
več emisij CO2 kot najrevnejši

2. Neenakost pri posledicah podnebnega zloma in zmožnostih 
spopadanja z njimi

• Globalna raven: Slovenija vs. Bangladeš; sirski konflikt

• Znotraj držav: privatni gasilci v kalifornijskih požarih



3. Neenakost pri nošenju stroškov in koristi reševanja podnebne krize

• Globalna raven: kobalt v Kongu

• Znotraj držav: rumeni jopiči v Franciji ter ukrep zvišanja davka na 
gorivo brez resnejših omilitvenih ukrepov

4. Neenakost pri obravnavanju narave oz. kako obstoječe reševanje 
podnebnih sprememb uničuje naravo

• Inferioren pogled na naravo: naravni kapital

• Uničevanje narave za „reševanje“ podnebne krize: hidroelektrarne na 
Muri in srednji Savi



Kaj pomeni podnebna pravičnost?

• Ni stanje, temveč proces

• Proti-sistemsko zavzemanje za dostojno življenje na ekološko pestrem 
in ohranjenem planetu za vse

• Boj za podnebno pravičnost kot antisistemski, antikolonialni, delavski 
in naravovarstveni boj

• Prepletenost podnebne krize z drugimi problemi sodobnega sveta



Kako naprej?

• Vloga države: pomembna; konkretni in progresivni ukrepi (npr. MZPP 2019)

• Pravo:
• omejitev: zakonito izvajanje trenutnega družbenega dogovora (ne globlje 

spreminjanje)
• pozitivno: nadzor skladnosti sprejemanja in izvajanja zapisanih podnebnih politik ter 

„proaktivnost“ sodišč (Urgenda – sodišče popravi malomarno delovanje države s 
konkretnimi višjimi cilji znižanja TGP)

• Gibanje: 
• gradnja alternativne družbe, izobraževanje, povezovanje civilne sfere in pritisk na 

politiko
• Mladi za podnebno pravičnost: 

• FB, IG, mladizapodnebnopravicnost@gmail.com



Predlogi MZPP Podnebni štrajk, sep. 2019

• 1. Vlada naj rešuje podnebne spremembe kot krizo globalnih razsežnosti.

• 2. Zahtevamo takojšnje ukrepe za ozelenitev proračuna ter pospešen prehod v pravično, 
brezogljično, sodelujoče in krožno gospodarstvo.

• 3. Zahtevamo vsaj 40-odstotno znižanje emisij v prometu do leta 2040 glede na leto 
2005, s prednostnim spodbujanjem javnega potniškega prometa, hoje in kolesarjenja.

• 4. Zahtevamo vsaj 1500 kakovostnih javnih najemnih stanovanj na leto, ki bodo cenovno 
dostopna, visoko energetsko učinkovita, čim bolj samozadostna in z dostopom do 
kakovostnega javnega potniškega prometa in kolesarskega omrežja, ter druge ukrepe za 
dosego dostopnih, kakovostnih in energetsko učinkovitih stanovanj za vse.

• 5. V skladu s Pariškim podnebnim sporazumom moramo v Evropski uniji opustiti uporabo 
premoga najkasneje do leta 2030. Zato zahtevamo, da se delovni skupini Vlade za 
prestrukturiranje premogovnih regij podeli mandat za pripravo pravičnega in 
nadzorovanega načrta za zaprtje Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje ter 
oblikovanje načrta za prehod v zeleno in socialno prihodnost regije. Omenjena objekta 
naj se na pravičen, socialno sprejemljiv in postopen način zapre najkasneje do leta 2030.



• 6. Zahtevamo uvedbo štiridnevnega delovnega tedna ob istem plačilu, sprva 
poskusno, po letu 2025 pa obvezno, ter sočasno spodbujanje nematerialnega 
preživljanja prostega časa.

• 7. Zahtevamo državno zajamčena zelena delovna mesta na področju skrbi za 
posameznika, skupnosti in okolje.

• 8. Zahtevamo vključitev celostne, družboslovne, humanistične in naravoslovne 
obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja ter v 
prihajajočo Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju.

• 9. Zahtevamo ukrepe za prehod v sonaravno kmetijstvo ter pospešen prehod na 
večinoma rastlinsko, ekološko, čim bolj lokalno in polnovredno prehrano.

• 10. Zahtevamo ustavitev trenutnega in nadaljnjega slabljenja Zakona o ohranjanju 
narave ter njegovo dosledno in strokovno izvajanje, s ciljem preprečitve v človeški 
zgodovini še nevidenega upadanja populacij, izumiranja vrst in izgube 
biodiverzitete (Mladi za podnebno pravičnost, 2019)

• Več na https://docs.google.com/document/d/1b-
x0kygmLIsAgTzgcxQ2FaI96W8yMcF26aT1abqxbA8/edit?fbclid=IwAR34qBhQA-
1hUPzNOGmDHN5rbDrhFNk7hp4a0OHSvoymW2ifZ4Ztqknc05g#

https://docs.google.com/document/d/1b-x0kygmLIsAgTzgcxQ2FaI96W8yMcF26aT1abqxbA8/edit?fbclid=IwAR34qBhQA-1hUPzNOGmDHN5rbDrhFNk7hp4a0OHSvoymW2ifZ4Ztqknc05g

