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Eva: Zakaj ekološke katastrofe v Sloveniji ne dobijo pravičnega epiloga (Kemis ipd.)? 
Zakaj storilci okoljskih zločinov niso kaznovani? 
 
To se tudi sam sprašujem. Zakaj imamo prebivalke in prebivalci Slovenije občutek, 
da za svoja dejanja nihče ne odgovarja, razen malega človeka, ki mu rubijo hišo za nekaj 
100 evrov. To je potrebno spremeniti in tukaj bom v primeru izvolitve zelo odločno zahteval, 
da prav vsak funkcionar, uradnik za svoja dejanja prevzame odgovornost. Enako velja 
tudi za ljudi, ki so vpleteni v gospodarski kriminal, ekološki ali kašen drugo kaznivo dejanje. 
Odgovarjati morajo pred ustreznimi inštitucijami, in to, da imajo denar in drage odvetnike ali 
prijatelje na visokih položajih ne more biti razlog, da odidejo s sodišč nekaznovani ali da so 
celo pomiloščeni s strani predsednika republike, ko jih sodišče pravnomočno obsodi. 
 
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? 
 
Če bosta Evropa in cel svet dojela, da za gospodarsko rast ne potrebujemo fosilnih goriv in 
bomo tudi ljudje pripravljeni spremeniti svoje navada (na primer, da v velikih mestih ne 
potrebuješ svojega avtomobila), potem nam lahko uspe. Upanje mi daje tudi odločitev 
Kitajske, ki se je usmerila v razvoj zelenih tehnologij in vlaga enormna sredstva v obnovljive 
vire energije. Postati želi celo svetovna velesila na tem področju. Seveda je problem ZDA, ki 
so iz podnebnega sporazuma odstopile, a posamezne države v ZDA nadaljujejo z ukrepi 
mimo zvezne vlade, saj se zavedajo, kako pomembno je, da se uresničuje pariški podnebni 
sporazum. 
 
Na žalost Slovenija tukaj še spi, saj so se investicije v obnovljive vire energije skoraj ustavile. 
Nerazumljivo. Kot predsednik bom opozarjal in pozival odgovorne, da ukrepajo, ter javnost, 
da sama spremeni navade in neprestano izvaja pritisk na politiko, da ukrepa. Razmišljam pa 
tudi, o tem se bom posvetoval s stroko, da bi ustanovil svetovalno-delovno skupino v 
okviru predsedniškega urada, ki se bo ukvarjala s prilagajanjem na podnebne spremembe. 
 
Gašper: Ali menite, da bi morala Slovenija pristopiti k pogodbi OZN o prepovedi 
jedrskega orožja. Zakaj da ali zakaj ne? 
 
Jedrsko orožje je dejstvo. Slovenija je članica NATA, ki ima v okviru svoje obrambne 
strategije tudi jedrsko orožje. To je dejstvo mimo katerega ne moremo. Me pa preseneča, da 
se Slovenija po podatkih, ki jih imam, ni udeležila Konference OZN o jedrski razorožitvi, za 
katero se zavzema preko 100 članic in je potekala julija letos. Glede na neudeležbo lahko 
dobimo občutek, da Slovenija ne podpira jedrsko razoroževanje in neširjenje le tega oziroma 
celo, da podpira njegovo uporabo. Sam osebno sem proti jedrskemu orožju, a se zavedam, 
da sedanja generacija politikov jedrskega razoroževanja ne bo dosegla. Jedrskega orožja je 
kvečjemu več, kot ga je bilo in vedno več je indicev, da so ga sedanji voditelji pripravljeni tudi 
uporabiti. Priča smo napetostim med ZDA oziroma Natom in Rusijo ali ZDA in Severno Korej. 
V primeru izvolitve se bom zavzemal, da Slovenija pristopi k pogodbi OZN o prepovedi 
jedrskega orožja, ki je podpisalo 122 držav julija letos, a mi je jasno, da se to čez noč ne bo 
uredilo. Polagam pa velika upanja v mlado generacijo, ki prihaja, da bo imela več pameti in 
to veliko nevarnost za naš planet tudi dokončno odpravila. 
 
 
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? 
 
Iskreno povedano, ne vem zakaj ne sledimo večini Evropskih držav ter si ne postavimo 
jasnega in izvedljivega cilje za prehod iz fosilnih goriv na zeleno energijo in seveda na tem 
tudi konkretno delamo, nameni zadostna finančna sredstva, ne pa samo govorimo in 
sprejemamo strategije. Nekaj dni nazaj nas je sicer presenetila novica, da je vlada potrdila 
strategijo o alternativnih gorivih v prometnem sektorju, ki posebno pozornost namenja 
hibridnim vozilom in vozilom na električni pogon ter da predvideva, da po letu 2030 ne bo več 
novih avtomobilov na notranje izgorevanje. Podpiram takšen cilj, a sem do njega skeptičen 
zaradi vsaj dveh razlogov. 
 
Eden je vsekakor ta, da ne verjamem v resnost vlade, da se bi strategija tudi izvajala. To 
mojo skepso potrjujejo podatki, da so se pri nas za razliko od razvitih Evropskih držav, 
investicije v OVE skoraj ustavile. Ni dovolj sredstev. Če želimo postopno preiti iz fosilnih 
goriv na obnovljive vire energije, potem si moramo to pot jasno začrtati in tudi delati 
konkretne korake, kar vključuje tudi več sredstev za raziskave in razvoj, za investicije, 
sodoben javni potniški promet in za izobraževanje. 
 
Drugi razlog je konkretno povezan z avtomobilsko industrijo. Slovenija je odvisna od 
Nemčije, ki je še odvisna od svoje avtomobilske industrije, saj je od njej neposredno in 
posredno odvisnih enormno število ljudi. Vemo pa, da je za proizvodnjo električnih motorjev 
potrebno veliko manj delavne sile, kot pri proizvodnji motorjev na notranje izgorevanje. 
 
Jerneja: Kako lahko, oziroma kako boste vi in vaši kolegi v vladi in državnem 
zboru zaščitili/poskrbeli za ohranjanje biodiverzitete? 
 
Ljudje se premalo zavedamo, da vsakič, ko izgubimo eno vrste, le to vpliva na obstoj 
nekaterih drugih vrst in to spet vpliva na obstoj nekih drugih vrst in tako naprej. Domino efekt, 
ki ima posledice tudi za človeštvo. Na ta način se močno siromaši naš ekosistem in s tem 
tudi naš življenjski prostor, dobrine in pogoje za razvoj. Vsi smo vsaj enkrat zasledili, s 
kakšnimi posledicami bi se soočil svet, če bi izumrle čebele. 
 
Osebno bom zagovarjal, da se ohranjanje biodiverzitete naloga prav vsakega od nas. Ne 
samo politike in stroke. Na ravni politike pa bom zagovarjal, da si moramo še enkrat postaviti 
jasen, merljive in izvedljive cilje, ki gredo v smer, da resnično postanemo svetovna zelena 
destinacija. To pa pomeni, da je temu primerno potrebno prilagoditi tudi naš gospodarski in 
drug razvoj, da se moramo čemu odpovedati, da bomo nekaj drugega dobili. 
Industrija na kmetijskih in vodovarstvenih območjih nima mesta. 
 
Matjaž: Marjan Šarec, v občini Kamnik delate v smeri promocije trajnostne mobilnosti 
(npr. projekt Zelena os Kamniška Bistrica, razvoj javnega potniškega prometa). Pa 
vseeno je velik delež vaših občanov primoran na delovno mesto oz. v šolo (v druge 
občine) dnevno voziti z osebnim avtomobilom. Podobno stanje je tudi drugod po 
Sloveniji. Če izvoljen, kako nameravate nasloviti problematiko ne-trajnostnega 
prometa v Sloveniji, slabega stanja javnega potniškega oz. tovornega prometa, 
zapostavljanje ranljivih skupin ljudi (premladi, starejši, socialno ogroženi, gibalno 
ovirani idr.), ki nimajo dostopa do osebnih vozil in kako bi mlade spodbudili k bolj 
zdravemu slogu življenja? Posledično s tem naslovite tudi področja javnega 
zdravja, okolja in varstva podnebja. 
 
Kamnik je pred kratkim sprejel svojo celostno prometno strategijo tako kot še preko 60 drugih 
občin. Nadaljujemo z izgradnjo zelene osi ob Kamniški Bistrici, načrtuje se varna kolesarska 
povezava do Ljubljane, ipd. Problem, ki ga sam vidim je, da je vsaka občina zase naredila 
strategijo. Potrebovali bi skupno strategijo, znotraj katere bi imeli strategije za posamezna 
območja. Dejstvo pa je, da Slovenija močno zamuja na področju prometne politike 



tako na področju železniške infrastrukture kot sodobnega javnega potniški prometa. Če vlak 
iz Kamnika v Ljubljano vozi 50 minut in samo na eno uro ter si tudi v prometnih konici hitrejši 
z avtomobilov, potem bodo ljudje zaradi časa, ki ga je vedno manj, izbrali avto. Vlada, če želi 
zmanjšati število osebnih avtomobilov na cestah, mora ljudem zagotoviti sodoben in hiter 
model javnega potniškega prometa. Za začetek bi bilo dobro, da se sprejmejo ukrepi in 
zagotovijo sredstva za nadgradnjo javnega potniškega prometa na območju ob-ljubljanskih 
občin in Ljubljane ter enako na območju Maribora. Je pa potrebno misliti vsaj 10 let naprej, 
saj kot kaže bo v digitalni mobilnosti lastništvo vozil vse manj potrebno. Prihajajo avtonomna 
vozila, tudi avtobusi, delitev prevozov, različne platforme kot na primer Uber, ipd. To so 
smeri, o katerih mora politika v Sloveniji razmišljati, sprejeti odločitve in nato ukrepati. 
Predsednik lahko poziva odgovorne, skliče posvet, pridobi informacije, spodbuja javnost, da 
se izvaja pozitiven pritisk na vlado, da naj ukrepa, da se končno v naši državi preide od 
besed k dejanjem. 
  
Za dodatna pojasnila smo z veseljem na voljo. 
  
Z lepimi pozdravi, 
 

Nika Vrhovnik 

predstavnica za stike z javnostmi 

 


