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Eva: Zakaj ekološke katastrofe v Sloveniji ne dobijo pravičnega epiloga (Kemis ipd.)? Zakaj 
storilci okoljskih zločinov niso kaznovani? 
 
Najprej bom pojasnila, kaj jaz menim o tem, kje in kako bi morali umeščati Kemisu podobne 
tovarne. 
Država bi morala imeti vnaprej (usklajeno z občinskimi prostorskimi načrti) predvidena področja, 
kjer bi se takšne tovarne lahko gradile. Prav tako je izrednega pomena, da so z vidika varnosti 
ves čas strogo nadzirane s strani zunanjih inšpekcijskih služb. 
V Sloveniji te zgodbe ne dobijo epiloga, ker je v Sloveniji žal navada, da nihče za nič ne 
prevzema odgovornosti in nikogar ni sram. In to je zelo narobe. Še posebno to velja za politike 
in takšni projekti se brez vednosti politike tako ali tako ne izvajajo. 
 
Ines: Glede na cilj zastavljen v pariškem podnebnem sporazumu (omejiti ogrevanje ozračja pod 
2 oz. 1,5°C) - se vam zdi ta cilj realen/dosegljiv in zakaj (ja/ne)? Kaj bi države morale delati, kako 
ukrepati, da bi cilj dosegli in kako nameravate k temu pripomoči vi kot predsednik/predsednica? 
 
Zastavljeni cilj se mi zdi potreben in realen. V prvi vrsti je zelo pomembno osveščanje. 
Vsak izmed nas lahko naredi veliko. Prizadevati si moramo za trajnostno mobilnost. Pripomorem 
že sedaj tudi z lastnim vzgledom. Rada se po mestu odpravim peš ali s kolesom. Ko je treba 
dlje, to žal ni možno. 
Verjamem, da bodo tudi slovenski znanstveniki pripomogli k hitrejšemu razvoju novih tehnologij 
in motorjev, ki bodo manj obremenjevali okolje, 30 % vseh emisij toplogrednih plinov je namreč 
posledica prometa. 
Drug pomemben faktor je zelena energija: sončna energija, vetrna energija, energija valovanja, 
geotermalna energija, energija biomase. Tudi ta je v domeni strokovnjakov in deloma 
naravovarstvenikov (vetrnice in ptiči). Kar lahko stori vsak izmed nas je manjša poraba vode in 
pridno ugašanje luči. In ozaveščanje. Verjamem, da bomo znali ohraniti okolje tudi za zanamce. 
 
Gašper: Ali menite, da bi morala Slovenija pristopiti k pogodbi OZN o prepovedi jedrskega 
orožja. Zakaj da ali zakaj ne? 
 
Da, menim da bi morali pristopiti k pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, prav tako tudi vse 
države, ki jedrsko orožje imajo. Odpovedati bi se morali razvoju novega orožja in stare zaloge na 
primeren način uničiti. Sicer je lahko naša prihodnost in prihodnost celotnega planeta zelo 
ogrožena. 
 
Gašper: Zakaj novi energetski zakon z Ministrstvom za infrastrukturo na čelu ne predvidi in ne 
začrta plana za večletno tranzicijo iz fosilnih goriv na zeleno energijo? Ali načrtujete takšno 
tranzicijo? 
 
Menim, da je glavni razlog za to problematika in stroški povezani s TEŠ 6 – predrag projekt, 
termoelektrarna, ki se prepogosto kvari, je precej izčrpala proračunska sredstva, ki bi jih sicer 
lahko namenili tranziciji na zeleno energijo. Upam, da bo Slovenija čim prej zrela za to tranzicijo, 
da bomo lahko zanamcem predali tako lepo deželo, v kakršno smo se sami rodili. Tranzicijo 
podpiram. 
 
 
 
 
 



Jerneja: Kako lahko, oziroma kako boste vi in vaši kolegi v vladi in državnem zboru 
zaščitili/poskrbeli za ohranjanje biodiverzitete? 
 
Ljudje nismo nič več in nič manj kot del narave, povezan in odvisen od vseh njenih ostalih delov. 
Prvi korak k ohranitvi biodiverzitete in tudi ključen, je osveščanje in vzgoja. Dosledno moramo 
spoštovati tudi Konvencijo o biološki raznovrstnosti (ratificirana v Sloveniji l. 1996). 
Potrebujemo projekte, kot je Natura 2000, in moramo si prizadevati tudi za trajnostno 
kmetijstvo. Pri tem je treba imeti v mislih tudi manjši pridelek in temu primerno kmeta nagrajevati 
za naravi prijazno kmetovanje. Če vsak prispeva po svoje, bomo skupaj dosegli veliko. 


