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Spoštovani gospod Elon Musk! 

 

Podnebne spremembe so največji problem današnjega časa, saj prinašajo posledice, ki 

pomembno vplivajo na življenje na Zemlji. Vem, da se tega zavedate tudi vi, g. Musk, saj ste 

eden izmed najvplivnejših ljudi na svetu. Prepričana sem, da lahko stvari premaknete v pravo 

smer. V svojem pismu se na Vas obračam s prošnjo, da s svojimi finančnimi sredstvi omogočite, 

da se bo na področju varstva narave in našega planeta storilo več, kot se je do sedaj. 

Žal na svetu še vedno premalo ljudi skrbi za ohranjanje čiste narave. Problemov ne jemljemo 

dovolj resno. Premalo se zavedamo, kaj se lahko zgodi, če ne bomo ukrepali. Znanstveniki nas 

že dolgo časa opozarjajo na to,. Državni voditelji, predstavniki ministrstev za okolje in 

znanstveniki bi se morali redno sestajati in iskati skupne rešitve, ki bi jih svet moral 

brezkompromisno upoštevati. Običajno pa zmanjka za to denarja, najbrž zmanjka tudi volje. 

Na neukrepanje politike opozarja peščica ljudi, predvsem mladi, ki se bojijo za življenja 

naslednjih rodov. Po svetu organizirajo proteste, s katerimi želijo sporočiti, da moramo 

ukrepati proti podnebnim spremembam zdaj, ne jutri. Predstavnica mlade generacije Greta 

Thunberg je ena izmed aktivistov. Ljudi in predstavnike držav želi spodbuditi k varovanju okolja 

in planeta. Sodeluje pri različnih akcijah proti podnebnim spremembam, se udeležuje 

protestov po svetu, izdaja knjige in snema dokumentarne filme, ki kažejo krute posledice 

podnebnih sprememb. Močno se trudi, saj se zaveda posledic. Škoda, da ni na svetu več tako 

vplivnih naravovarstvenikov! 

Vsi vemo, da so največji vzrok podnebnih sprememb predvsem izpušni in toplogredni plini, ki 

nastajajo npr. pri izgorevanju premoga in nafte. Velik problem predstavlja tudi sečnja oziroma 

krčenje gozdov. Posledice so opazne povsod v naravi, v rastlinskem svetu, pri živalih in ljudeh. 

Najnevarnejše je večanje ozonske luknje, zaradi katere se je povečala prisotnost ultra vijoličnih 

žarkov in močnejše sevanje, visoke temperature in ekstremni vremenski pojavi: vročinski 

valovi, gozdni požari, suše, poplave … Pomembno opozorilo je tudi taljenje ledu na Arktiki in 

Antarktiki. Ta posledica močno vpliva na življenje živih bitij, ki so jim odvzeti njihovi naravni 

habitati. Polarni medvedi so ogroženi in izumirajo zaradi taljenja ledu. Globalno segrevanje 

povzroča taljenje polarnih ledenikov, to povzroča dvig morske gladine, kar ima za posledico 

poplave in erozijo. V nekaterih državah se povečuje število smrti zaradi ekstremno visokih 

temperatur. Katastrofalnih posledic je še veliko, zato se moramo odločiti, kako ukrepati in 

omiliti že nastalo škodo. Še je čas za rešitve, gospod Elon Musk, a potrebujemo tudi Vašo 

pomoč. 

Najprej bi morali torej znižati emisije toplogrednih plinov. To bi lahko storili tako, da bi na 

primer uvedli obvezno ekološko kmetovanje, drugačno uvajanje načinov reje npr. gradnjo 

naprav za pridobivanje bioplina iz živinskih gnojil. Lahko bi znižali ceno za ladijski in železniški 

promet, ki je okolju bolj prijazen, namesto da tovor prevažamo s pomočjo tovornjakov po 

cestah. Namesto nafte, premoga, zemeljskega plina, torej neobnovljivih virov, bi vsi ljudje 



morali začeti uporabljati vodno, sončno, vetrno, geotermalno energijo. Že s temi ukrepi bi 

veliko pripomogli k izboljšanju stanja na našem planetu. 

Menim, da je veliko ljudi vsak dan ekološko usmerjenih in skrbi za naravo. Sama vsako leto v 

začetku aprila sodelujem pri čistilni akciji svojega kraja. Poberemo veliko odpadkov iz narave, 

ki tja ne sodijo. Takšne akcije imajo tudi prednosti - s prijatelji se družim, zabavam in sem 

telesno aktivna na prostem, hkrati pa naredim še nekaj dobrega za našo lepo okolico. K 

reševanju planeta pripomoremo učenci, ki se vozimo z avtobusom in tako koristimo javni 

promet. S prijateljicami se na trening peljemo skupaj, tako gre v ozračje manj izpušnih plinov, 

hkrati porabimo manj goriva. Ko grem na sprehod, med potjo velikokrat poberem kak odpadek 

in ga vržem v smetnjak. Tudi doma redno ločujemo odpadke in jih odlagamo na ekološke 

otoke. Opazila sem, da mama pri nakupovanju uporablja stare nakupovalne vrečke. Ne kupuje 

vedno novih. Ko grem pod tuš ali pa si umivam zobe, pazim, da ne tratim vode po 

nepotrebnem … Možnosti, da storimo ekološko pomembne premike, je še veliko več, samo 

voljo je treba zbrati in ukrepati.  

Podnebne spremembe in njene posledice, skrb za naravo in pomen obnovljivih virov  bi morale 

postati številka ena na predvolilnih političnih programih. Ljudje bi morali bolj resno razmišljati 

o ekoloških problemih in ukrepih ter jih tudi uresničevati. Vsak posameznik lahko naredi nekaj 

dobrega za planet. Lahko se odpravi v šolo ali službo s kolesom ali z javnim avtobusom, redno 

ugaša luči, pazi na skrbno rabo pitne vode … Naša naloga je, da rešimo naš planet, preden bo 

prepozno!  

Dragi gospod Elon Musk, verjamem, da boste prisluhnili klicu našega planeta po varovanju. 

Prav Vi lahko postanete eden izmed glavnih ambasadorjev čiste narave in prave okoljske 

politike. Verjamem, da bomo z Vašo pomočjo uspeli ohraniti naš planet zelen in zdrav. 

 

Lep pozdrav. 

 

 

Maja Ravnikar 


