Lokalne volitve 2010: Podnebni profili županskih kandidatov
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Kandidatka/kandidat

Bojan Kekec,
SDS, s podporo NSI

Gregor Macedoni,
neodvisni kandidat, s podporo
Zares

Podnebne zaveze v mandatu 2010-2014 (legenda na str. 2)
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Povzetek: zaščita vodovarstvenih
področij, vzpodbujanje pitja vode iz
√ √ √ √ √ pipe, znižanje uporabe plastenk in
plastičnih vrečk.
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Vprašalnika niso izpolnili: 
•
•
•

Alojzij Muhič, SLS in Zveza za Dolenjsko, s podporo liste Radi imamo
Novo mesto in podeželje
Igor Perhaj, neodvisni kandidat s podporo gibanja Slovenska pot
Milena Kramar Zupan, SD, s podporo LDS, DeSUS in društva Julija

√

Spletna stran

www.bojan-kekec.si.

Regijsko odlagališče odpadkov bo s
sodobno tehnologijo omogočalo
www.gregormacedoni.si.
√
predelavo vsaj 60% zbranih odpadkov
in njihovo nadaljnje izkoriščanje.

Legenda zavez županskih kandidatov v mandatu 2010-2014:
1. Izračunali bomo ogljični odtis občine.
2. Občina bo imela in izvajala program zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov ter prehoda v nizkoogljično družbo.
3. Izdelali bomo strategijo trajnostne mobilnosti od omejevanja osebnega motornega prometa v mestnih središčih do
posodabljanja in spodbujanja javnega prometa in kolesarjenja z ustreznimi stezami in parkirišči.
4. Sprejeli bomo dolgoročni načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti na področju oskrbe in rabe energije.
5. Občina bo spodbujala in razvijala izrabo obnovljivih virov energije: sončna, geotermalna (npr. toplotne črpalke), vodna, lesna
biomasa, hidro ...
6. Spodbujali bomo energetsko prenovo obstoječih in gradnjo energetsko učinkovitih novih zgradb.
7. Občina bo izvedla program učinkovite zunanje razsvetljave, ki preprečuje nepotrebno svetlobno onesnaževanje in prihrani
znatno količino energije in nepotrebnih stroškov.
8. Spodbujali bomo lokalno in ekološko pridelavo hrane, ekološke tržnice, urejene vrtičke, gojenje avtohtonih sort ter pomagali
pri vzpostavljanju semenske banke.
9. Vzpostavili ali izboljšali bomo sistem ločenega zbiranja odpadkov, kompostirnico organskih odpadkov ter poskrbeli za urejeno
in sodobno odlagališče odpadkov.
10. Izvajali bomo akcije za ozaveščanje občanov o podnebnih spremembah ter o ukrepih, kaj lahko stori vsakdo med nami.
11. Poskrbeli bomo tudi za programe za šole in za mala in srednja podjetja ter za sodelovanje in podporo okoljevarstvenim
nevladnim organizacijam.
12. Občinska uprava bo občanom in drugim občinam zgled tako z gradnjo okolju prijaznih javnih objektov kot z zelenim javnim
naročanjem, programi zelene pisarne in okoljsko ozaveščenim upravljanjem javnih zadev.
13. Izdelali bomo scenarij vplivov podnebnih sprememb na našo občino in iz njih izhajajoč program prilagajanja naše občine na
pričakovane vplive podnebnih sprememb ter ustrezno prilagodili prostorske in infrastrukturne načrte.
14. Prenovili bomo program za primer izrednih razmer, pri čemer bomo posebno pozornost namenili doslej redkim pojavom, ki se
utegnejo v prihodnosti pojavljati mnogo pogosteje (vročinski valovi, poplave, gozdni požari).
Anketa za podnebne profile županskih kandidatov in brošura »Župan morda ne more rešiti planeta, lahko pa vsaj
začne«(http://www.umanotera.org/index.php?node=12&id=12843 ) sta nastali v okviru projekta potujoče razstave o možnih posledicah
podnebnih sprememb pod naslovom SLOVENIJA, 50 +. Razstava je v času od februarja do avgusta 2010 obiskala 10 slovenskih mest, v
11 Mercator centrih, kjer se je zvrstila tudi vrsta spremljajočih dogodkov. Projekt je izvajala Umanotera in je bil podprt s subvencijo
Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma ter pod sponzorstvom
Poslovnega sistema Mercator.
Informacije: Karmen Kogoj Ogris, 01 439 71 00, info@umanotera.org, www.umanotera.org

