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Zadeva: Pobuda za razglasitev podnebne krize v MOL
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na
župana MOL svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor.
Zemljo in življenje na njej ogroža podnebna kriza. Na to so pred nekaj dnevi s člankom v reviji
Bioscience
Magazine
(https://academic.oup.com/bioscience/advancearticle/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806) opozorili znanstveniki iz 153 držav. Podoben poziv k
doslednejšemu varovanju okolja je pred dvema letoma podpisalo več kot 15.000 znanstvenikov iz več
kot 180 držav.
Rezultati nedavne švicarske študije (https://crowtherlab.pageflow.io/cities-of-the-future-visualizingclimate-change-to-inspire-action#210424) so pokazali, da se bodo do leta 2050 temperature v večini
svetovnih mest močno povišale. Najbolj drastične spremembe se obetajo prav Ljubljani, kjer naj bi
bil najtoplejši mesec toplejši za kar 8 stopinj Celzija, medtem ko naj bi se povprečna letna
temperatura dvignila za 3,5 stopinje Celzija. Ljubljani in celotni Sloveniji podnebne spremembe
prinašajo več vročinskih valov in sušnih obdobij, hkrati pa tudi več neurij, toče, poplav in drugih
ekstremnih vremenskih pojavov, kakršnim smo v zadnjem času vedno pogosteje priča.
Ukrepanje v boju proti podnebni krizi je odgovornost celotne družbe. Tudi lokalna skupnost lahko
poskrbi za določene pomembne sistemske ukrepe, s katerimi lahko zavre ali vsaj ublaži posledice
podnebnih sprememb. Zato mesta po vsem svetu pripravljajo in sprejemajo drzne strategije za
razogljičenje, blaženje posledic podnebnih sprememb in ohlajevanje. Po poročanju tednika Mladina
(https://www.mladina.si/192003/z-zelenimi-pobudami-nad-vrocino/) so oziroma bodo na Dunaju za
hladilne ukrepe, med katerimi prednjači ozelenjevanje, namenili 2,3 milijona evrov. V mestu
načrtujejo več kot 13 hektarjev novih zelenih površin. Kjer sajenje dreves ni mogoče, bodo ozelenili
fasade in posadili urbane cvetlične grede. Dreves je v mestu ta hip že 480.000, vsako leto pa posadijo
3000 novih. Tako Dunaj kot tudi druga mesta (npr. Berlin) že uporabljajo tudi t. i. »tehnologijo
spužve«, ki poskrbi, da padavinska voda ne odteče v kanalizacijo, ampak se prek zelenih površin vrne
nazaj v ozračje. Podobne ukrepe sprejemajo tudi druga svetovna mesta; več kot tisoč tako lokalnih
kot državnih oblasti po celem svetu je že razglasilo podnebno krizo, med večjimi evropskimi mesti
tudi London in Pariz (https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarationscover-15-million-citizens/).
Tudi Mestna občina Ljubljana namenja določen del sredstev za ukrepe blaženja in prilagajanja
podnebnim spremembam. V Svetniškem klubu Levica podpiramo projekt energetske prenove javnih
stavb v mestu. Veseli nas tudi, da so v osnutku proračuna za leto 2020 predvidena sredstva za
pripravo strategije blaženja podnebnih sprememb; upamo, da načrti ne bodo vsebovali le priprave
projekta za izvedbo ozelenitve ene strehe, kot je predvideno v istem osnutku. Smiseln bi bil tudi

pregled izvajanja ukrepov in posodobitev Lokalnega energetskega načrta iz leta 2011 v smeri širših,
hitrejših in bolj drastičnih ukrepov, podprtih z zagotovljenimi finančnimi sredstvi za izvedbo.
Predlagamo, da strategija vsebuje konkretne ukrepe na področjih čim hitrejšega razogljičenja
energetske oskrbe v mestu; energetskih sanacij, energetske učinkovitosti oziroma pasivnosti in
ozelenitve vseh javnih stavb v mestu; ozelenitve streh in fasad novih in prenovljenih stavb v zasebni
lasti; povečanja učinkovitosti in dostopnosti javnega potniškega prometa, omejevanja izpustov iz
avtomobilskega prometa in spodbujanja trajnostnih oblik mobilnosti; skrbi za ohranjanje in širitev
zelenih površin, vključno z drevesi, tako v javni kot zasebni lasti; spodbujanja samooskrbe; prepovedi
uporabe plastike v vseh javnih ustanovah … Le konkretni in dosledni ukrepi bodo dosegli želene
učinke. Seveda mora sprejeti strategiji slediti tudi proračun, zato je nujno, da so za ukrepe predvidena
tudi zadostna sredstva; če izvzamemo projekt energetske sanacije, je neposrednemu blaženju učinkov
podnebnih sprememb v letu 2020 namenjen manj kot milijon evrov od skupno 400 milijonov.
Mestna občina Ljubljana je tudi podpisnica nujnega poziva Vladi RS, naj podnebne spremembe
pripozna kot nacionalno krizo (https://podnebnakriza.si/). V luči zapisanega v Svetniškem klubu
Levica pozivamo MOL, naj na območju občine razglasi podnebno krizo in takoj začne izvajati
konkretne ukrepe za boj proti njej in za blažitev njenih posledic.
Tovariški pozdrav,

Urška Honzak,
v imenu Svetniškega kluba Levica

