
Zgorevanje velikih količin premoga, nafte in plina, intenzivno kmetijstvo in 
sečnja gozdov v ozračje pošiljajo neznosne količine plinov, ki zadržujejo 
sončno toploto in s tem segrevajo naš planet. Povprečna globalna tem-
peratura vrtoglavo narašča, skupaj z njo pa tudi pogostnost ekonomskih, 
socialnih in okoljskih katastrof. Podnebne spremembe ne grozijo samo 
človeštvu, temveč tudi tebi in tvoji prihodnosti. Vedi, da je tisoč malenko-
sti, s katerimi lahko začneš spreminjati najprej svoj način življenja, nato pa 
vplivaš tudi na ravnanje tvoje okolice in odločitve politikov, ki jih voliš.



Opažaš sušna poletja? Deževne zime? Hude 
nalive, nevihte ter pogoste toče? Kaj vse bodo 
takšni skrajni vremenski pojavi povzročili na 
globalni ravni, ne vemo. Živalske in rastlinske 
vrste izumirajo tako rekoč pred našimi očmi. 
Jutri lahko izginejo milijoni ljudi, k selitvam so 
lahko prisiljeni celi narodi, izginotje pa grozi tudi 
vrsti otoških in nizkih obmorskih držav. 

V nevarnosti so ne le življenja, temvec tudi hrana, zdravje in 
zaloge pitne vode.

Podnebne spremembe ogrožajo ves planet, pri čemer je zelo verjetno, 
da se bodo bogate države s podivjano naravo veliko lažje soočale. 
Neprimerno večje katasrofe lahko pričakujemo v nerazvitih državah, 
kjer so človeška življenja mnogo bolj odvisna od narave in zato ranljiva 
v naravnih nesrečah. 

Pokaži zrelost in vplivaj na zmanjšanje porabe energije in 
fosilnih goriv!

Na voljo imamo rešitve, ki lahko bistveno prispevajo k zmanjšanju 
pritiskov na okolje. Znanstveniki ocenjujejo, da lahko s trenutno 
razpoložljivimi tehnologijami zmanjšamo emisije toplogrednih plinov 
za 75 %, ne da bi pri tem trpela naše udobje ali gospodarstvo! Seveda 
pa se morajo najprej zganiti ljudje, kot si ti.

Spremenjeno podnebje že kaže svoje zobe.



Energija: manj pokuriš, vec denarja imaš!

Manjša raba energije vpliva na zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. Uporabljaj zeleno energijo 
– elektriko in toploto iz obnovljivih virov, kot npr. 
biomase ali sončne energije. Zamenjaj žarnice z 
energetsko varčnimi, ki trajajo dlje in porabijo manj 
električne energije. Iz električnega omrežja izključuj 
vse naprave, ki jih trenutno ne uporabljaš. Dobro 
izoliraj svoje stanovanje ali hišo.

Prevoz: bodi faca & pusti, da te peljejo!

Za nakup avtomobila, njegovo vzdrževanje in gorivo, plačilo davkov 
porabiš več denarja, kot ga lahko kadar koli za javni prevoz. Od lokalnih 
oblasti zahtevaj, naj namesto cest posodabljajo javni prevoz. Čim 
večkrat se pelji skupaj z najbližjimi, s prijatelji ali sodelavci. Kadar moraš 
voziti, vozi učinkovito: izogibaj se agresivnemu speljevanju in močnemu 
zaviranju, vzdržuj tlak v zračnicah, zmerno uporabljaj klimatsko napra-
vo, redno servisiraj vozilo in ne prevažaj nepotrebne prtljage. 

Hrana: uporabljaj samo svežo in lokalno pridelano!

Kupuj lokalno pridelano hrano, saj prevoz dobrin do trgovin povzroča 
nepotrebno obremenitev okolja. Pakiranje in priprava zmrznjene hrane 
je energetsko prav tako zelo potratno, zato vedno izbiraj svežo hrano. 
Imej čim manjši hladilnik, redno ga čisti in vzdržuj, predvsem pa ga čim 
manj odpiraj! 



Pomagaj politikom preiti od besed k dejanjem!
Zahtevaj od politikov, da problem glede podnebnih sprememb končno 
vzamejo resno! Sprejmejo naj jasne ukrepe za varčevanje z energijo, 
za razvoj obnovljivih virov energije, za uveljavitev javnega prevoza, za 
vzpodbujanje raziskav in razvoj okolju prijaznih tehnologij, predvsem 
pa naj ustavijo skrite in odkrite subvencije fosilni industriji.

Po pošti, mailu, sms-u ali telefaxu pošlji predsedniku vlade sporočilo:

Ozaveščevalno kampanjo “Spreminjam navade, ne pa podnebja!” finančno podpirajo:

European Commission - DG Education and Culture
Evropska komisija – Direktorat za izobraževanje in kulturo

Ta publikacija je nastala s finančno podporo Evropske komisije – finančna postavka: 
Ukrepi v korist civilne družbe. Mnenje in stališča, izražena v tej publikaciji, odražajo zgolj 
mnenja in stališča avtorja in zato Evropska komisija ne more biti odgovorna za vsebino 
le-teh.       

Janez Janša
Predsednik vlade RS

Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske
Podpora iz programa MATRA KAP
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Urad vlade RS
za informiranje




