PA ŠE DVE GLAVNI
VPRAŠANJI!

KOBILARNA LIPICA, KRAS

DANES

1. KAJ BOSTE V PRIMERU IZVOLITVE NA PODNEBNOENERGETSKEM PODRO»JU ZAGOTOVO NAREDILI DO
NASLEDNJIH VOLITEV LETA 2014?



ObËina bo imela in izvajala program zmanjševanja
izpustov toplogrednih plinov ter prehoda v
nizkoogljiËno družbo.



Izdelali bomo strategijo trajnostne mobilnosti od
omejevanja osebnega motornega prometa v mestnih
središËih do posodabljanja in spodbujanja javnega
prometa in kolesarjenja z ustreznimi stezami in
parkirišËi.



Kobilarna je pomemben kulturni spomenik, obkrožen s pašniki, po katerih že
veË kot 500 let dirjajo plemeniti konji. IdiliËna kraška krajina privabi vsako
leto veliko ljubiteljev jahanja in drugih turistov ter ponuja eno najbolj
razkošnih doživetij na Slovenskem.

Sprejeli bomo dolgoroËni naËrt razvoja energetike



Spodbujali bomo energetsko prenovo obstojeËih
in gradnjo energetsko uËinkovitih novih zgradb.



ObËina bo izvedla program uËinkovite zunanje
razsvetljave, ki prepreËuje nepotrebno svetlobno
onesnaževanje in prihrani znatno koliËino energije
in nepotrebnih stroškov.



Spodbujali bomo lokalno in ekološko pridelavo
hrane, ekološke tržnice, urejene vrtiËke, gojenje
avtohtonih sort ter pomagali pri vzpostavljanju
semenske banke.



Vzpostavili ali izboljšali bomo sistem loËenega
zbiranja odpadkov, kompostirnico organskih
odpadkov ter poskrbeli za urejeno in sodobno
odlagališËe odpadkov.

»lovek najprej spremeni sebe, nato svojo okolico, svoj kraj,
svojo domovino in šele potem lahko spremeni tudi svet.
»e ljudje ne spremenimo sebe in s tem sveta, se bo planet tako
spremenil, da ga morda že Ëez 50 let ne bomo veË prepoznali.
Sebe pa še manj.

JUTRI?

 v lokalni skupnosti na podroËju oskrbe in rabe energije.
ObËina bo spodbujala in razvijala izrabo obnovljivih
virov energije: sonËna, geotermalna (npr. toplotne
Ërpalke), vodna, lesna biomasa, hidroenergija ...

ŽUPAN MORDA NE
MORE REŠITI PLANETA,
LAHKO PA VSAJ ZA»NE.

Huda suša kobilarno spremeni v hišo duhov, hlevi so opušËeni, zaradi
nenehnih požarov je okolica opustošena. Znameniti drevoredi so sedaj le še
Ëeta ožganih dreves. Leta 2100 spomeniško zavarujejo še nekaj redkih
okostij slovitih lipicancev.

OTOK LJUBEZNI, REKA MURA

DANES









Reka in brežine so bogate z živalskimi vrstami in biotopi. ZnaËilna krajina
omogoËa razvoj turizma, razvito je kmetijstvo in obstajajo naËrti o
izkorišËanju reke za pridobivanje elektriËne energije.

Izvajali bomo akcije za ozavešËanje obËanov o
podnebnih spremembah ter o ukrepih, kaj lahko
stori vsakdo med nami. Poskrbeli bomo tudi za
programe za šole in za mala in srednja podjetja
ter za sodelovanje in podporo nevladnim
organizacijam, ki razvijajo programe z okoljsko
pomembnimi vsebinami.
ObËinska uprava bo obËanom in drugim obËinam
zgled tako z gradnjo okolju prijaznih javnih objektov
kot z zelenim javnim naroËanjem, programi zelene
pisarne in okoljsko ozavešËenim upravljanjem
javnih zadev.
Izdelali bomo tudi scenarij vplivov podnebnih
sprememb na našo obËino ter iz njih izhajajoË
program prilagajanja naše obËine na priËakovane
vplive podnebnih sprememb. Prostorske in
infrastrukturne naËrte bomo preverili glede
na ta priËakovanja.
Prenovili bomo program za primer izrednih razmer,
pri Ëemer bomo posebno pozornost namenili doslej
redkim pojavom, ki se utegnejo v prihodnosti
pojavljati mnogo pogosteje (vroËinski valovi,
poplave, gozdni požari).

2. GLEDE »ESA OD NAŠTETEGA NIKAKOR NE BOSTE
POPUSTILI V PRIMERU KOALICIJSKIH DOGOVOROV?

Tartinijev trg,
Piran
DANES

JUTRI?

Zaradi izrazito bolj suhega in toplega podnebja nekje okrog leta 2100 poleti
reka Mura presahne. Umik reke pomeni razpad ekosistemov, ki so se razvili
ob njej, poslediËno pa tudi zamrtje kmetijskih in turistiËnih dejavnosti.

Pripravila: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
www.umanotera.org, avgust 2010
Besedilo: Boštjan Tadel
Fotografije in obdelava fotografij: Marko Petrej (navdih.net)
Celostna podoba in oblikovanje: www.bergla.si
Tisk: www.medium.si / Naklada 250 izvodov

Obmorska pokrajina je zadnjih nekaj tisoËletij varno živela ob predvidljivih nihanjih ravni morske gladine. Tudi v Sloveniji zlasti obmorska mesta pomenijo
pomemben del identitete.

Tartinijev trg,
Piran
JUTRI?

Projekt SLOVENIJA, 50 + je podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške
preko FinanËnega mehanizma EGP in Norveškega finanËnega mehanizma.
Morska gladina se je dvignila za skoraj 4 metre. Prebivalce mest je poplavljanje odgnalo, kmetovalci so izgubili pomembne površine, slana voda vdira v podtalnico,
stavbna dedišËina je prepušËena uniËenju. NekoË slavnih Solin ni veË.

