
 

 

  

Poziv na podnebni štrajk - 27. 9. 2019 ob 11.55  

ZAKAJ NA 'ŠTRAJK'? (z besedami mladih) >> ZATO!  

»Marca nas je več kot dvanajst tisoč zasedlo ulice in trge desetih slovenskih mest. Zahtevali smo odločno ukrepanje 
proti podnebni krizi in dostojno življenje na ohranjenem planetu za vse. 

Na vlado smo naslovili konkretne in izvedljive ukrepe, a se do danes ni zgodilo praktično nič. Še več, zadnji vladni 
podnebni dokumenti so v nasprotju z resno podnebno politiko. Zato gremo spet na štrajk! 

Podnebne spremembe so grožnja vsem nam - pred njimi ne moremo zbežati ali se skriti! Ukrepati moramo zdaj, 
preden bo prepozno! 

Zapustili bomo šolske klopi, pisarne, tovarne in domove za upokojence ter se v petek, 27. septembra, ob 11:55, 
protestno zbrali na Trgu Republike v Ljubljani ali v enem izmed drugih krajev po Sloveniji! 

Podnebni štrajki so zajeli svet na pobudo mladih. Nadaljevati pa jih moramo skupaj. Zato na štrajk pozivamo prav 
vse - od kuharjev in programerk do delavcev v industriji in upokojenk!!« 

(vir: https://www.facebook.com/events/513467045866087/) 

KDAJ, KJE IN KAKO SE BO 'ŠTRAJKALO'?  

Za zdaj naj bi se protesti izvedli v osmih krajih po Sloveniji: Ljubljana, Brežice, Koper, Maribor, Nova Gorica, Novo 
mesto, Litija in Ormož. Zelo verjetno je, da se bo pridružil še kak kraj. 

V dokumentu so zajete lokacije vseh protestov in kontakti (telefon in e-mail) organizatorjev:: 
https://drive.google.com/file/d/1IClMJtNF5PkW89bpKNTlV4Mzol3DjgLO/view. 

Več > > 

Dokažimo, da nam ni vseeno in podprimo naše otroke v boju za skupno 
prihodnost. Skupaj smo močnejši! 

NOVICE  
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Nagradni natečaj za video/animacijo SKEI Mladi  
18.09.2019 - Imaš idejo?  

 

Info SKEI št. 8/2019  
16.09.2019 - Avgust je mesec, ki je namenjen tudi druženju.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 
prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 
ne boste več prejemali.  
 

 

 

 

http://skei.si/nLog/newsletter-962/user-0/url-5985/
http://skei.si/nLog/newsletter-962/user-0/url-5986/
http://skei.si/nLog/newsletter-962/user-0/url-5983/
http://skei.si/nLog/newsletter-962/user-0/url-5985/
http://skei.si/nLog/newsletter-962/user-0/url-5986/

