GRADIVO ZA MEDIJE
(1) Izjave članov projektne skupine Slovenija znižuje CO2: dobre prakse
Dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije: Projekt ocenjujem kot pomemben
zaradi dosedanjih pozitivnih izkušenj z dobrimi praksami na področju trajnostne mobilnosti. Imajo
namreč pomembno izobraževalno in motivacijsko funkcijo pri delu z različnimi javnostmi. Mobilnost se
kaže kot eden najtrših orehov pri spopadanju s podnebnimi spremembami, vendar mnogi dobri primeri
kažejo, da ni nezlomljiv. S sodelovanjem želim prispevati svoj delež k postopni prevladi dobrih nad
slabimi praksami na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji.
Dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani: V Sloveniji ne smemo po poti,
kako proizvesti več energije, ampak kako z manj energije ustvariti več izdelkov in tu sta les ter
predelava lesa edinstvena. Les bi morali (po vzoru Avstrijcev) proglasiti za strateško nacionalno
surovino in sistematično podpreti lesarsko branžo v sklopu celotne verige od gozdarstva, predelav
lesa, oblikovanja in njegove končne energetske izrabe. Sedaj podpiramo samo začetek (gozdarstvo)
in konec (kurjenje), kar je nespametno in za Slovenijo škodljivo. Najmanj toliko kot kurjenje lesa bi
morali stimulirati predelavo ter nakup lesnih izdelkov in objektov.
Dr. Sašo Medved, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani: Povabila k sodelovanju pri
projektu sem se razveselil. V zadnjih letih smo namreč na področju učinkovite rabe energije, predvsem
v široki rabi, dosegli pomembne rezultate. Sodobne nove stavbe danes na primer rabijo le desetino
energije v primerjavi s povojno grajenimi. Varčevanje z energijo se dopolnjuje z energetsko oskrbo s
pretvarjanjem obnovljivih virov energije. Vendar na obeh področjih ne izkoriščamo potencialov zadosti
ambiciozno in načrtno. Zato se mi zdi prav, da pokažemo na najboljše dosežke pri nas in primere iz
tujine na področjih, kjer smo manj uspešni, ter dvome nadomestimo s spoznanji o novih priložnostih. V
tem vidim osnovni pomen projekta.
(2) Izjave partnerjev projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse
Andrej Beloglavec, v. d. vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji: V Evropski komisiji
smo prepričani, da se trajnostni razvoj in rast ne izključujeta. To je tudi osrednje vodilo gospodarske
strategije Evropa 2020, s katero smo si zastavili troje: da mora razvoj gospodarstva temeljiti na znanju
in inovacijah; da bomo spodbujali nizkoogljično gospodarstvo, temelječe na trajni rabi virov, in da
bomo povečali zaposlenost. Nova in vzdržna delovna mesta bomo v globalni konkurenci lahko
zagotovili le, če se osredotočimo na inovacije in nove tehnologije, vključno z "zelenimi". Za to pa
potrebujemo pretok znanja. S projektom Slovenija znižuje CO2 - Kako jim je uspelo? želimo spodbuditi
točno to - povezovanje in širjenje znanja. Še posebej me veseli, da pri projektu partnersko
združujemo moči evropske institucije, slovenske vlade in civilne družbe, pričakujemo pa tudi tesno
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in podjetji.
Darijan Košir, direktor Urada Vlade RS za komuniciranje: Ideja za projekt Slovenija znižuje CO2:
dobre prakse je nastala v partnerstvu med Evropsko komisijo, Vlado RS in Evropskim parlamentom. V
zadnjih letih so se v Sloveniji namreč razvile različne praktične rešitve, ki stremijo k blaženju učinkov
podnebnih sprememb in k prilagajanju nanje ter k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja, hkrati pa
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prispevajo h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. Vendar pa te dobre prakse še niso dovolj
poznane in razširjene. Javnomnenjske raziskave namreč kažejo, da so Slovenci sicer dobro
ozaveščeni o vzrokih in posledicah podnebnih sprememb, vendar zelo počasi spreminjajo tovrstne
navade na osebni in družbeni ravni. Zato si želimo si, da bi dobre prakse postale tudi splošna praksa.
Nataša Goršek Mencin, vodja Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji:
Pogajanja o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov s ciljem zavreti podnebne spremembe se
osredotočajo predvsem na CO2, čeprav človeštvo v ozračje spušča tudi druge pline, ki ga segrevajo.
Na plenarnem zasedanju 14. septembra so zato evropski poslanci z veliko večino sprejeli resolucijo o
celovitem pristopu k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO. Poslanci
zahtevajo ukrepe za zmanjšanje proizvodnje in uporabe HFC ter ustrezno shranjevanje odpadnih
plinov, ki uničujejo ozonski plašč. To je le eden od ukrepov Evropskega parlamenta v povezavi s
bojem s podnebnimi spremembami. Potrebno pa jih bo zagotovo še veliko in še več.
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