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Dajte no, gospa županja.
Vse je bilo že zmenjeno.
Sedaj ni čas za pomisleke.
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Ste resni? Fosilija ima
več kot 100 let izkušenj.
Kako lahko kdo
verjame, da bo nekaj
vetrnic proizvedlo
dovolj velike količine
električne energije, ki jo
potrebujemo?

Saj nimam
pomislekov. Samo
pravim, da je nekaj
mestnih svetnikov
izrazilo zanimanje
za drug predlog. Za
Vetronov predlog.

Ja, ampak veste, gospod Lignitsky,
tu je še vse večja zaskrbljenost zaradi ...
no, saj veste ... podnebnih sprememb.

Hipijevske bedarije kar preskočiva.
Saj veste, da bo naša elektrarna
najučinkovitejša svoje vrste.

O tem se strinjam z vami gospod Lignitsky.
A vsi niso tega mnenja. Z volitvami pred
vrati čez manj kot 18 mesecev si ne morem
privoščiti nezadovoljstva med volivci.

Še več! Zahvaljujoč
naši novi investiciji
bomo lahko zaprli nekaj
manjših, manj učinkovitih
elektrarn. To pa je zelo
dobro za planet, kajne?

Kakorkoli že, ne bodite tako pesimistični. Podnebne
spremembe zaenkrat niso problem. Se bomo z njimi
ukvarjali, če bodo to kdaj postale. Morda veste za
kakšen problem, ki ga znanost ni mogla rešiti?

Hmmm ... Rak.
Revščina. Lakota.

Menda ne mislite, da vaše
volivce brigajo takšne stvari?
Vaši volivci hočejo elektriko
in to bi trenutno morala
biti vaša prva skrb.
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Finančno podpiramo
več kot 50 dogodkov in
organizacij v mestu.
Saj si ne želite, da bi
se to spremenilo, kaj?

Dajte no, gospa županja.
Kaj je narobe z vami?
Ste slabo spali?

Vetrne elektrarne. Je to
volivcem všeč? Grde ogromne
vetrnice do kamor seže oko?
Zapomnite si, če zgradimo
novo elektrarno, bomo lahko
finančno
podprli
mnoge
projekte
z
denarjem,
ki
ga bomo ustvarili. To vam
obljubim!.

Ne, seveda ne,
ampak ...

Morda imate prav. A morate
prepričati ljudi. Organizirajte
reklamno kampanjo.

Nočem imeti nikakršnih
problemov.

Te odločitve ne
boste obžalovali,
gospa županja.

Vem.
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Gospa županja, za danes sem
zaključila z delom. Lahko
grem?

Seveda Zofija.
Mislim, da bomo šli
vsi.

Bil je naporen dan!

Gospa županja! O pomembnih stvareh
bi se želela pogovoriti z vami! Prosim,
gospa županja!

Ne zdaj.
Nimam časa.

Hej, Zofija! Kaj
pa pomeni ves ta
kraval?

Hej! Ne vem točno…
nekaj v zvezi z
elektrarno.
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“Stran s fosilno energijo – za
obnovljivo energijo”

Grrr! Politiki! Nikoli
ne poslušajo!
Pridi, Marija, nadaljujva z
zbiranjem podpisov.

Podnebne spremembe so resna
grožnja. Neobnovljivi viri
energije uničujejo naš
planet.

O čem se gre
peticija?

Politikom želimo
sporočiti, da si veliko
državljanov želi
električno energijo iz
obnovljivih virov in
ne iz premoga.

Nočemo, da Fosilija
pri nas zgradi novo
elektrarno. Bi želeli
podpisati?

Če ne premog,
kaj pa?

Obstaja veliko
alternativ. Sonce,
veter ... smo ZA
obnovljive vire!

Če Fosilija
zagotavlja le fosilno
energijo, kdo pa potem
zagotavlja zeleno?

Obstaja več dobaviteljev.
Eden od njih, Vetron,
želi zgraditi vetrne
elektrarne na Prepišnem
polju.

Aha! O tem sta torej
govorila ...
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Bomo prebrali letake. Hvala
in vso srečo s peticijo!

Mislim, da bom šla kar
domov. Utrujena sem.

Oh ... res? No,
prav.

Verjemi mi, Fosiliji ne gre
zaupati. Vetronov predlog bi bil
verjetno precej boljši za naše
mesto.

Dragi, ne pozabi, da
delaš zanje. Ne ugrizni
roke, ki te hrani!

Ne delam zanje. Naša
oglaševalski hiša dela
zanje. Upam, da imam še
vedno pravico povedati, da
mi niso všeč.

Očka, zakaj nisi z
aprosil za delo na
kakšnem drugem
projektu?

Ne morem si kar
izmišljevati, ljubica.
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Fosilija je naša
najboljša stranka in
dobro plačajo.

Si že kdaj slišala za Vetron?

Ravno sem jih poiskala na
internetu. Poglejta to.

Vetron
Za vas

Za okolje

Za prihodnost

Vetrna, hidro in sončna električna energija za vaš dom? Kliknite tu.
Preberite si več o naši elektriki z oznako EKOenergija.

Si že kdaj slišal za
EKOenergijo?
Ne. Poglej njihovo
internetno stran. Aha, tu
je in to... WOW, v 30 jezikih!

EKOenergija
domov

o nas

Eko oznaka za električno energijo
oznaka

kako kupiti EKOenergijo

EKOenergija je mreža 35 evropskih okoljevarstvenih organizacij iz večine evropskih držav. Spodbujamo uporabo
električne energije iz obnovljivih virov, potrošniku želimo dati možnost, da ob nakupu električne energije dobi nekaj več.
EKOenergija je obenem ime za edino pan-evropsko eko oznako
za električno energijo. EKOenergija je obnovljiva energija.
EKOenergija proizvajajo v elektrarnah, ki izpolnjujejo trajnostne
kriterije, ki jih določa mreža EKOenergija.

“Kot evropski potrošnik lahko
prosto izbirate dobavitelja
električne energije in vrsto
električne energije, ki jo
želite kupiti.”

Več o zeleni električni energiji in podnebnih
spremembah ->
Več o našem Podnebnem skladu ->

Sploh nisem vedela,
da obstaja toliko
dobaviteljev. Vedno smo
imeli samo Fosilijo.
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… hej, poglejta to. »Okoljski
sklad EKOenergije«.
Le kaj je to?

Okoljski sklad EKOenergije
Od vsake prodane MWh
EKOenergije proizvedene v
hidroelektrarnah, se najmanj
0,10 € nameni v Okoljski
sklad EKOenergije. S tem
denarjem se financirajo
projekti rečnih obnov.
Več →

Kaj še počne ta
EKOenergija?

Kaže, da postavljajo okoljske
kriterije za elektrarne. Poglejta
to.
Za elektrarne na
biomaso imajo
postavljene kriterije
o učinkovitosti in
celo izključujejo
elektrarne, ki za gorivo
uporabljajo biomaso, ki
bi lahko bila hrana..

Zakaj ne zamenjamo
dobavitelja? Naš denar bi se
dejansko porabil za nekaj
dobrega.

Klikni na »Kako kupiti
EKOenergijo«, Zofija.
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Hej, Zofija! Se
danes počutiš kaj
bolje?

Pravzaprav ja. O nečem
pomembnem bi se rada
pogovorila z vami vsemi.

Bolj pomemben kot trening?
Naše moštvo ima to nedeljo
tekmo.

Misliš tisto na Prepišnem polju?
Ja. V tem trenutku
odločajo o tem, kakšno
elektrarno naj bi tam
zgradili.

Vsekakor. Ste že slišali, da hočejo
zgraditi novo elektrarno?

Včeraj sem malo razmišljala
o tem in mislim, da bi lahko
kaj storili v prid predloga za
izgradnjo vetrnih elektrarn.

In o tem se moramo pogovarjati zdaj?
Prišli smo trenirat!

Nočem izgubiti nedeljske tekme
zaradi tvojega teženja!
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Ne gre le za MOJE teženje. Veliko
aktivistov zagovarja vetrne
elektrarne.

Prepričana sem, da ste
že slišali za globalno
segrevanje in podnebne
spremembe. Z zeleno elektriko
jih lahko ustavimo, pa še
naše mesto bi bilo lahko za
zgled ostalim.

Zakaj tako misliš?
V nekaterih državah
proizvedejo več kot 20
% elektrike v vetrnih
elektrarnah. In to
je šele začetek

Daj no Zofija.
Veter ... Hahaha!
To je brez veze ...

To sranje so si izmislili
hipiji, ki bi nas radi prisilili,
da živimo kot praljudje,
Zofija.

… Čakaj, a ni Fosilija
naš sponzor?

Če bodo oni več zaslužili, bomo tudi mi
morda imeli več denarja!
Zakaj bi ... ah,
pozabite.

Ja. Zakaj
vprašaš?

Gre za možnost
izbire. Rada bi
samo, da malo
premislite o tem.
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Vse lepo in prav, Zofija, a kaj lahko
mi naredimo? O tem bo odločal
mestni svet, ne mi..

Tudi jaz bi izbrala
zeleno elektriko, a
dvomim, da bo nas kdo
kaj vprašal.

In zato smo rekli, da je
neumno pogovarjati se
o teh stvareh. Zdaj pa na
igrišče, imamo pametnejše
stvari za počet.

Ampak, morda
pa lahko kaj
storimo ...

Zofija, delaš v mestni
hiši, kajne? Si se že
kdaj poskušala o tem
pogovoriti z njimi?

Ne še. Najprej sem
se želela malo
pozanimati o tem
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Zadnjič sem slišala
vaš pogovor z gospodom
Lignitskym.

Gospa županja? Bi
lahko govorila z
vami?

To se te ne tiče,
Zofija.

… Ne zdaj.
Delo imam.

Saj vem ... a upam, da
se bo mesto odločilo
za zeleno električno
energijo.

Naše mesto je že veliko naredilo, Zofija.
Ravno smo uvedli ločeno zbiranje odpadkov.
Ne moremo pa rešiti sveta.
Zelena električna
energija je plemenit
cilj …, a žal ni tako
enostavno.

Ampak če ne
bomo začeli z
zeleno ...

Zakaj ne?
Ker veter ne piha vedno,
Zofija … naše mesto pa
potrebuje veliko energije.

Premlada si še, da
bi razumela.

Zelena električna energija
je morda res prihodnost ...
ni pa sedanjost.
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Oh … pričakovala sem
nekoga starejšega.

Sem prostovoljka pri EKOenergiji.
Me veseli, da sva se spoznali, Zofija.
Rekla si, da imaš nekaj vprašanj.

Nekdo mi je povedal, da ne moreš vedeti, ali je elektrika, ki
pride skozi vtičnico, dejansko zelena. Kako potem ta zelena
energija deluje?

Če želiš zeleno električno energijo, jo moraš zahtevati
od svojega dobavitelja. Oni potem s potrdili o izvoru
dokazujejo, da imajo dovolj zelene električne energije,
da zadostijo povpraševanju po njej.

Potrdili o
izvoru?

Če želi dobavitelj prodati več zelene elektrike,
kot je proizvede, lahko kupi Potrdila o
izvodu od drugih proizvajalcev zelene
električne energije. A v vsakem primeru se
lahko en certifikat proda samo enkrat. Za več
informacij si poglej našo internetno stran.

Super! Hvala!

ja! Država za vsako MWh proizvedene električne
energije izda dobaviteljem certifikat,
imenovan Potrdilo o izvoru (PoI). Dobavitelji
lahko prodajo toliko zelene električne
energije, kolikor imajo potrdil o izvoru.

Sodelujem preko EVS, Evropske prostovoljske službe.
To je program EU, ki omogoča mladim, da gredo
v tujino in prostovoljno delajo v neprofitnih
organizacijah. Pri EKOenergiji nas je več
prostovoljcev iz različnih držav.

Mimogrede ... kaj si mislila s tem,
ko si rekla, da si prostovoljka
pri EKOenergiji?

Kaj res? Wow!
Oh, imam še par vprašanj v
zvezi s Podnebnim skladom ...
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Zofija! Dobili smo
tvoje sporočilo. Torej
brez sreče pri županji,
kaj?

Sem ti rekel, da je to
vse brez veze.

Kot tiste
hipijevske
zgube?

Nisem je mogla pripraviti, da
bi kaj prebrala. Mislim, da je
čas za novo strategijo.

Misliš, da bo par
čačk na papirju
pomagalo?
Omenjala si
peticijo.

Nismo zavezani Fosiliji za vse življenje. Moramo
povedati čim več ljudem. Mogoče lahko končno
preklopimo vsaj del elektrike na zeleno elektriko.

Ja. In kar je še pomembneje, hočem, da
imajo ljudje izbiro.

Lahko bi natisnili
letake. Ali plakate.
Nekaj bi jih lahko
obesil na mojem
faksu.

Ja, ampak mi smo nogometni klub. Nismo
»rešimo svet« klub. A morda vidite na steni
kakšen napis »mir« ali »rožice«?

Zakaj te toliko skrbi? Saj ne
trošimo klubskega denarja
za naše aktivnosti.

Počasi. Saj smo
prijatelji, kajne?
Zakaj ne bi delali še
kaj drugega skupaj?

Nimam časa za
vašo hipijevsko
kampanjo. Najdite
si kakšen drug
prostor za to.
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Tvegamo, da bomo
izgubili sponzorja

Misliš, da res...?

Seveda. In kako si bomo
potem lahko privoščili
lepo pokošeno travico na
igrišču, klubske drese in
klimatizirano pisarno?

Saj jim ne
nasprotujemo kot
klub. Ne bodo umaknili
sponzorstva.

Ne bodi tako naivna. Če bo
večina od nas sodelovala v
tej neumni kampanji, bodo to
vedeli. In zakaj bi nam potem še
naprej dajali denar?

Morda pa ne potrebujemo
toliko denarja. Mislim, kdo
pa še uporablja klimo tukaj?
In ali res potrebujemo nove
drese vsako sezono?

Zakaj ne?

Oh, kaj res? In kdo jim
bo povedal?

Naše fantovsko moštvo je skoraj
pripravljeno za nastop na regijskem
prvenstvu. Temu se ne mislimo
odpovedati zaradi tebe.
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Lahko zdaj
končno začnemo s
treningom?

Počasi, Marko. Saj bomo.
Zmaga ni odvisna le od
treninga. Pomemben je tudi
ekipni duh.

In če Fosilija umakne
sponzorstvo, bomo pač
našli nekoga drugega.
Ne potrebujemo toliko
denarja. Še vedno
bomo igrali.

Ampak kaj
pa
prvenstvo ...

Zmaga ali poraz
sta odvisna
od nas, ne od
Fosilije ...

A vseeno upajmo,
da Marko ne bo
imel prav.

Bomo videli ...

Kreteni. Veliko
sreče. To boste še
obžalovali.
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Ta izgled letaka
mi je všeč.

Morda se lahko
spomnimo kaj
boljšega. To je preveč
na prvo žogo.

Mora biti
enostavno,
da je bolj
razumljivo.

Dajemo jih
ljudem, ki
nimajo pojma.

Misliš, da je
»Preklopi na zeleno
elektriko!« dovolj
dobro?

S knjižnico smo se
dogovorili, da bomo
tam lahko imeli
okroglo mizo!

En mesec časa imamo. Bo dovolj za
oglaševanje dogodka?

Ti si prava oseba za to, Zofija.
Nas vse si prepričala! Tvoj
govor bo zagotovo odličen.

Jaz lahko prevzamem
oglaševanje.
Ti pa delaj na
predstavitvi, Zofija.

Jaz ... jaz nisem
nameravala
govoriti ...
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Gospod, podpišite našo peticijo za
izgradnjo vernih elektrarn!

To so verjetno tisti, ki so
poslali elektronsko pošto o
preklopu na zeleno energijo.

Tudi jaz sem jo dobil. Še enkrat
sem šel čez Vetronov predlog.
Boljši je, kot se spominjam.

Kaj pa ti David?
Si ga prebral?

Ne. Nimam časa
za te eko-bedarije.

Predlog v bistvu sploh
ni slab. Poglej njihovo
internetno stran. Kaže …
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… da si boš naredil drede
in hodil okoli v sandalih,
če bo šlo tako naprej.

Kaj pa, ko veter ne piha,
ali ko sonce ne sije?
Kaj potem?

Nekje sem prebral,
da vetrnice
pobijajo ptiče.

Obstajajo drugi viri
obnovljive električne energije, ki
so vedno na voljo. Na primer hidro
energija in biomasa. Poleg tega
se izboljšuje tudi tehnologija
shranjevanja energije.

Visoke zgradbe in promet pobijejo
mnogo več ptičev kot vetrnice, da
podnebnih sprememb ne omenjam.
Seveda je pomembna tudi
lokacija vetrnic. EKOenergija
vse to upošteva.

Ali ni vetrna
energija zelo draga?
Bodo računi za
elektriko višji?
Ne drži več,
da je obnovljiva
električna energija
dražja.

Zakaj ne
sežgemo
mestnih
odpadkov? To
je obnovljiv
vir, kajne?

Kaj ko bi kar
sam nabavil
sočne celice?

Če bi elektrarne na premog plačale
ceno za onesnaženost okolja, ki
jo povzročajo, bi bila elektrika iz
obnovljivih virov mnogo cenejša od
njihove. Poleg tega pa bo veter, za
razliko od premoga, vedno zastonj.

Prosim,
ne vsi
naenkrat!

Kaj pa ta EKOenergija?
Lahko oni zgradijo vetrne
elektrarne za nas?

Da, vi na desni
strani.
EKOenergija je oznaka,
ki zagotavlja zelenost
električne energije. Vetron
bo zgradil vetrne elektrarne.

Nihče vas ne sili, da kupite
elektriko od Vetrona. Gre se samo
za to, da imate možnost izbire.

Ali bo zrak v mestu
boljši, če se odločimo
za vetrno energijo?
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Kljub mladosti si
danes nastopala
izredno dobro!

Bi bili pripravljeni o tej temi
spregovoriti na radiu? Ob petkih
imamo posebno oddajo o…

Dal jih bom na pult. Prepričan
sem, da jih bodo moje
stranke rade vzele.

Ja, seveda.
To bi bilo
super!
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Hvala gospod
Mikuž. Moram
priznati, da sem
imela tremo.

Preklopili smo na
EKOenergijo

Oh… no, lahko se
pogovorimo še enkrat,
ampak…

Poglejte seznam vseh podjetij,
ki so preklopila na zeleno
električno energijo! To je
dobra priložnost za mesto in
za našo stranko…

Ljudje to
želijo.

Oh, no … ljudsko voljo
moramo upoštevati.

V dveh mesecih jim je uspelo
zbrati več kot 5000 podpisov,
s katerimi zahtevajo, da na
Prepišnem polju gradi Vetron.

Ste za sestanek prihodnji
teden, da se pogovorimo o
razpisu za elektrarno?
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TA MULA!
To je vse
zaradi nje!

Pred tem nihče še ni slišal
za EKOenergijo in Vetron
ni brigal nikogar. Sedaj pa,
samo zaradi nje …

Koliko pogodb smo
že izgubili?

…morda bo gibanje
razpadlo, če se
znebimo vodje. Sicer
počasi, a zagotovo!

Približno 50 podjetij
je preklopilo na …

Da ne omenjam
županje, ki nam je
obrnila hrbet!

Ampak kako? Zelo je
priljubljena. Na svojo stran
je dobila nogometni klub in
prišla celo do županje…

Res? In to mi
poveš šele
zdaj?
…njen oče dela na
naši oglaševalski
kampanji. Njena mama je
brezposelna…
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Gospod Lignitsky? Kako vam
lahko pomagam?
Oprostite
za trenutek.
Vzemite si 5
minut.

… da, ampak …

… on je eden od
naših ključnih
sodelavcev …

… To je veliko
denarja.

… Bom videla kaj
lahko storim …

… čim prej tem bolje.
Se bo zgodilo, gospod
Lignitsky.

To je bilo lažje, kot sem
si mislil. Urša, pripravi
nakazilo

V nasprotnem
primeru boš ti
kriv.

Dobro porabljen
denar, gospod
Lignitsky.

Sedaj grem na
televizijo. Moram
vrniti ugled našemu
podjetju.
Ti pa nazaj na delo.
Komaj čakam kakšne
dobre novice.

25

Oči! Naše moštvo je
zmagalo današnjo
tekmo! Uvrstili smo se na
regionalno prvenstvo!

To je super,
ljubica …

Izgledaš
utrujen …

Saj sem … mislim …
odpustili so me.
Da … danes?
Ampak kako?
Zakaj?

On je bil.

Danes je z nami gospod Lignitsky! Povejte
nam, gospod Lignitsky, kaj si vi mislite o
trenutni kampanji EKOenergije?
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Pravijo, da gre za
racionalizacijo
… češ, da morajo
zmanjšati stroške.

To nima nobenega
smisla! Ti si vendar
eden od najboljših …
zakaj bi te …

Mislim, da je prenapihnjena. Na proizvodnjo
elektrike se dobro spoznam in če bi jo lahko
zadostno proizvajali z vetrnicami, bi to že
počeli. Na žalost danes še vedno veliko ljudi
naseda kvazi-okoljevarstvenim puhlicam.

Oh daj no, Zofija,
saj ni tako …
zloben ….

Fosilija je najboljša izbira za naše mesto. Čist,
učinkovit in zanesljiv premog namesto nekih …

Vetron bo dobil pogodbo, poleg
tega pa nas podpira vse več
ljudi. Si opazil koliko podjetij
in trgovin je v zadnjem času
preklopilo na EKOenergijo?

On je bil, oči. Fosilija je vse
manj priljubljena in županja
je pristala na sestanek z
mestnimi svetniki glede
gradnje na Prepišnem polju.

To je grozno. Kaj bomo
sedaj? Oba bi morala
nehati s to kampanjo.
Enostavno ni vredno.

Kdo je ta Zofija, vodja
okoljevarstvenega
gibanja v našem mestu?
Kakšni so njeni motivi?

.. in ti, ljubica, si glavna
pobudnica. A še vedno ne
morem verjeti, da bi me
zato odpustili.

Mama! Bolj umazano, kot
bodo igrali, težje nas bodo
strli! Če so tako zlobni, se
jim moramo še bolj odločno
postaviti po robu!

Poleg tega, če za vsem
stoji Fosilija, tako ali
tako ne bom dobil nazaj
službe. Moram pač najti
novo.

Bo sprejela izziv in
se soočila z nami
pred kamero?
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Dejansko me
vabijo na pogovor
v oddajo!

Poklicali so me. Oddaja
je prihodnji teden, jaz pa
čisto nepripravljena!

Daj no Zofija! Glej na to kot na
izpit. Seveda si pripravljena. Vse,
o čemer govoriš zadnje čase, je
EKOenergija in obnovljivi viri.

Saj vem, a to je drugače!
Veliko ljudi dejansko
gleda oddajo in veliko od
njih je za Fosilijo. In če
rečem kaj narobe?

Poslušaj, to je
najboljša priložnost,
da dosežeš vse. Slavna
si, Zofija!

In … moj oče je
že izgubil službo
zaradi tega.

Lahko ti pomagamo
pri pripravi.
Napišimo nekaj
argumentov, jaz bom
voditelj.

Zofija, ali niste
nekam mladi, da bi se
ubadali z elektrarnami?
Zakaj počnete to,
kar počnete?
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Se ne bi bilo bolj
pametno posvetiti
študiju?

Na fakulteto grem
prihodnje leto, a
resnično verjamem v
obnovljive vire energije
in EKOenergijo.

Kot mlada oseba imam
največ za izgubiti zaradi
podnebnih sprememb. Gre za
mojo prihodnost.

In to ni nekaj, na
kar lahko kar tako
pozabim in prestavim
nekam v prihodnost, po
zaključku študija.

Ali dejansko verjamete,
da bo zelena električna
energija rešila planet?
Ali ne obstajajo druge
rešitve?

Preklop na obnovljive vire je nujen
korak, ki ga moramo narediti, če
želimo rešiti naš planet. In to takoj.

Prav tako moramo
spremeniti naš način
življenja … na primer
jesti manj mesa in
preživljati počitnice
bližje doma.

Zelena električna
energija je samo
del rešitve.
Potrebujemo
tudi energetsko
učinkovitost.

Ampak da, obnovljiva energija je
nujna. Brez preklopa na obnovljive
vire ne bomo rešili problema
podnebnih sprememb. Vsi bi se morali
tega zavedati.
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Zofija, primarno podpirate
predvsem dobavitelje
EKOenergije.

Kako to
mislite?

Vse se je začelo kot iniciativa za vetrno
energijo, a kmalu smo ugotovili, da
lahko dosežemo mnogo več, če delujemo
kot del gibanja EKOenergija.

Všeč nam je, da se s
prodajo EKOenergije
spodbujajo nove
investicije v izkoriščanje
obnovljivih virov.

Ko kupimo električno energijo od dobavitelja EKOenergije, se
del našega denarja nameni za projekte zaščite podnebja.

To pomeni, da z nakupom storimo nekaj
dobrega. Kako to deluje v praksi?

Denar gre organizacijam z
izkušnjami na tem področju
Pred kratkim je šel del denarja
tanzanijski NVO Oikos, ki je
opremila šolo v ruralnem delu
Tanzanije s sončnimi celicami.
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Zdi se, da je vaša
kampanja uspešna. V
informativni oddaji so
poročali o sestankih med
županjo in mestnimi svetniki.
Prihodnost Prepišnega polja
je še vedno odprta,
nič še ni odločeno.

Pa ste kdaj pomislili na
zaposlene pri Fosiliji? Kaj se
bo zgodilo z njimi, če vam uspe?
Ali bodo vsi izgubili službe?

Ljudem hočemo dati
možnost izbire, da
bodo sami naredili
prvi korak k obnovljivi
električni energiji.
Nova delovna mesta se
bodo odprla v obnovljivem
sektorju. Ker pa se preklop na
obnovljive vire ne bo zgodil
čez noč, bo dovolj časa za
prilagajanje delavcev.

Lahko nam uspe.

Kako lahko izbiram, če ne
poznamo možnosti,
ki so na voljo?

Čudoviti cilji.
Mislite, da vam
bo uspelo?

Bolj trajnostna prihodnost
je mogoča, a mora biti produkt
dela vseh nas. Zato se naša
kampanja osredotoča
na informiranje.

Zelena električna
energija je še vedno
podcenjena in
potrebuje priložnost
za rast.
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V zvezi z razpisom za
izgradnjo elektrarne na
Prepišnem polju.

Prispela sta dva
predloga: Fosilija
želi zgraditi
termoelektrarno na
premog, Vetron pa
vetrne elektrarne.

Glasovanje
je
zaključeno.
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70 % za Vetron. Torej
bo mesto sklenilo
pogodbo z Vetronom.

Dve leti kasneje in
… kako so se stvari
spremenile!

Sklenitev pogodbe z
Vetronom se je izkazala
za pravo odločitev.
Ozaveščenost o podnebnih
spremembah je vse večja.

Fosilija ni več
najvplivnejše podjetje v
mestu. Vidite te oglase za
Vetron? Ti so delo mojega
očeta.

Tudi EKOenergija se je
razširila. Zdaj imajo
že 45 dobaviteljev.

Pri njih delam kot prostovoljka,
skupaj z mnogimi drugimi mladimi.
Z denarjem zbranim iz prodaje
EKOenergije bomo financirali tri
podnebne projekte.

Zelena
prihodnost še
nikoli ni bila
tako blizu.
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Kaj lahko storim sam?
Podnebne spremembe so v tem trenutku največji izziv za človeštvo. Poročila o vse večjih
koncentracijah toplogrednih plinov in njihovi pričakovani vplivi na podnebje so vse bolj zaskrbljujoči.
Edina dobra novica je, da vemo, kako preprečiti drastično segrevanje ozračja. Tehnološko in
ekonomsko je mogoče živeti, ne da se preobremenjuje naš planet.
Na žalost vse premalo odločevalcev te probleme jemlje resno. Oklepajo se obstoječega stanja in
si izmišljujejo kratkoročne rešitve. Na srečo je veliko ljudi takšnih, kot je Zofija: ljudi, ki ukrepajo,
namesto da čakajo na bolj ambiciozne mednarodne podnebne dogovore.
Dejanja posameznikov niso kričanje osamljenega v puščavi. So zaščitna znamka vse večje skupine
ljudi, ki verjamejo, da je to pot v prihodnost. In ta skupina ne bo ostala neopažena s strani politikov,
ki želijo zmagati na volitvah v naslednjih letih. Niti ne bo ostala neopažena s strani podjetij, ki želijo
prodajati svoje produkte v prihodnjih desetletjih. Poleg tega pa so ta dejanja logična tudi za naše
vsakdanje življenje. Če postanemo okolju bolj prijazni, lahko privarčujemo veliko denarja, pa še
pozitivno vplivamo na naše zdravje.

Doma
1. Preklopite na EKOenergijo. Ne samo, da je to
najboljše zagotovilo, da se bo vaš denar porabil za
nekaj dobrega, je tudi jasno sporočilo proizvajalcem
električne energije in politikom, da verjamete v 100
% obnovljivo električno energijo.Check out www.
ekoenergy.org > How to buy EKOenergy?
Oglejte si www.ekoenergy.org/sl/ > Kako kupiti
EKOenergijo?
2.
Za ogrevanje in hlajenje doma uporabite
obnovljive vire energije, kot npr. bioplin ali toplotne
črpalke, ki delujejo na obnovljivo energijo.
3.
Bodite pozorni na vašo porabo energije in
na stroške ter jih poskušajte znižati z naslednjimi
ukrepi:
- Preden kupite hišo ali stanovanje, nujno preverite
energetsko učinkovitost;
- Toplotno izolirajte svojo hišo/stanovanje;
- Perite samo poln pralni stroj, perilo pa posušite
na zraku;
- Ne trošite vode po nepotrebnem, še posebej ne
tople vode;
- Kupujte samo najbolj energetsko učinkovite
električne naprave in jih izklapljajte, ko jih ne
uporabljate;
- Pri kuhanju pokrijte posodo s pokrovom in pustite
hrani, da se ohladi, preden jo daste v hladilnik ali
zmrzovalnik.
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Na cesti
4.
zogibajte se uporabi avtomobila, ko lahko greste peš ali s kolesom. Še bolj zdravo je.
V primeru, da javni transport ni na voljo, poizkusite s CARPOOLING. To je odličen način za prihranek
denarja, zmanjšanje onesnaževanja in omogoča spoznavanje novih ljudi..
5.
Na počitnice ni treba iti nekam daleč. Izogibajte se letenju, le-to je vse večji vir emisij
toplogrednih plinov.

Jejte pametno
6.
Proizvodnja in transport prehrambnih artiklov sta pomembna vira emisij toplogrednih plinov.
Za zmanjšanje lastnega ogljičnega odtisa lahko:
- zmanjšate dnevno porabo mesa in mlečnih izdelkov;
- kupujete lokalno proizvedeno in sezonsko hrano;
- kupujete ekološko prehrano;
- poizkusite ne kupiti več hrane, kot je dejansko lahko pojeste. Za začetek lahko začnete beležiti,
koliko hrane vržete stran.

Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj
7. Pazite na svoje stvari. Dalj časa kot jih
uporabljate, manj odpadkov proizvedete in manj
energije se potroši za proizvodnjo novih.
8. Kupujte rabljene stvari, kvalitetne stvari in stvari,
ki ne potrebujejo embalaže.
9. Kupujte trajnostna darila. Milijoni daril končajo v
smeteh, ne da bi bila kdaj uporabljena. Namesto
tega kupite vašim dragim darilni kupon za
gledališče ali masažo.

Podprite druge
vrednote

in

zaščitite

svoje

10.
Na volitvah podprite kandidate, ki podnebne
spremembe jemljejo resno ter podpirajte
organizacije, ki se ukvarjajo s podnebnimi
spremembami, človekovimi pravicami …

Preberite več na
http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_sl.htm
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Vsemogočna Fosilija namerava zgraditi termoelektrarno na premog na Prepišnem
polju. A ni edina zainteresirana za gradnjo na tem območju. Vetron hoče tam postaviti
vetrne elektrarne. Vetron dobi nepričakovano podporo, ko Zofija in njeni prijatelji
začnejo kampanjo promocije obnovljivih virov energije.
Zofija kmalu odkrije, da to ni samo stvar politike. Na prostem trgu potrošniki lahko
izbirajo, katerega dobavitelja električne energije želijo in kakšno električno energijo
želijo. Kmalu, ko spozna to, začne s kampanjo »preklopi na EKOenergijo«.

»Vse je v možnosti izbire.
Rada bi samo, da premislite malo o tem.«

