SPOROČILO ZA MEDIJE
Lokalne volitve 2010: ambiciozne podnebno energetske zaveze županskih kandidatov
Ljubljana, 5. oktober – Kandidati in kandidatke na županskih volitvah v desetih mestnih občinah
so si na podnebno energetskem področju zastavili ambiciozne cilje. To je glavno sporočilo
odgovorov na vprašalnik, ki ga je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, poslala
vsem 71im županskim kandidatom in kandidatkam v mestnih občinah, z odgovori pa jih je
sodelovalo 36. V Umanoteri bodo spremljali delovanje izvoljenih kandidatov in kandidatk ter čez
štiri leta preverili, ali so dane zaveze izpolnili.
Podnebne spremembe in boj z njihovimi posledicami so izjemno pomembna tema tudi za občine. Zato so
v Umanoteri v brošuri »Župan morda ne more rešiti planeta, lahko pa vsaj začne«, ki so jo poslali
županskim kandidatom in kandidatkam v mestnih občinah, sestavili seznam 11 ukrepov, ki so v obdobju
2010-14 na lokalni ravni realno izvedljivi. Del poslane brošure je tudi vprašalnik o predvolilni zavezi
kandidatov za podnebno-energetsko področje. Do konca septembra so prejeli 36 izpolnjenih vprašalnikov.
Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov je Umanotera izdelala podnebne profile županskih kandidatov in
kandidatk. Ti kažejo, da so se prav vsi kandidati in kandidatke zavezali k dvema ukrepoma: spodbujanju
in razvoju izrabe obnovljivih virov energije ter prenovi programov za primer izrednih razmer (poplav,
gozdnih požarov, vročinskih valov ipd...). Slednje ni presenetljivo, saj so kandidati in kandidatke
vprašalnike izpolnjevali sredi septembra, ravno v času hudih poplav, ki so prizadele Slovenijo.
Praktično vsi kandidati in kandidatke (35 od 36ih) so se zavezali tudi, da bodo izpolnili štiri ukrepe. Izdelali
bodo strategijo trajnostne mobilnosti od omejevanja osebnega motornega prometa v mestnih središčih do
posodabljanja in spodbujanja javnega prometa in kolesarjenja. Spodbujali bodo energetske prenove
obstoječih in gradnje energetsko učinkovitih novih zgradb ter izvedli program učinkovite zunanje
razsvetljave. Zavezali so se tudi, da bodo izboljšali sistem ločenega zbiranja odpadkov, zgradili
kompostirnico organskih odpadkov ter poskrbeli za urejeno in sodobno odlagališče odpadkov.
V najmanj primerih so kandidati in kandidatke obkrožili ukrep, ki predvideva izdelavo scenarija vplivov
podnebnih sprememb na njihovo občino in iz scenarija izhajajoč program prilagajanja občine na
pričakovane vplive podnebnih sprememb ter ustrezno prilagoditev prostorskih in infrastrukturnih načrtov.
V Umanoteri predpostavljajo, da je razlog, da se je za ta ukrep odločilo manj kandidatov in kandidatk, v
tem, da vidijo izdelavo scenarija vplivov podnebnih sprememb kot nalogo, ki jo mora opraviti država.
Podnebne profile županskih kandidatov in kandidatk na lokalnih volitvah 2010 si lahko ogledate na spletni
strani http://www.umanotera.org/index.php?node=241.
Brošura »Župan morda ne more rešiti planeta, lahko pa vsaj začne« z vprašalnikom je nastala v okviru
projekta potujoče razstave o možnih posledicah podnebnih sprememb pod naslovom SLOVENIJA, 50 +.
Razstava je v času od februarja do avgusta obiskala 10 slovenskih mest, v 11 Mercator centrih, kjer se je
zvrstila tudi vrsta spremljajočih dogodkov. Projekt je izvajala Umanotera, bil je 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

