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Za politiko, obrnjeno v prihodnost ! 
 
V času, ko se cel svet sooča z globalnimi razsežnostmi in posledicami podnebnih sprememb, voditelji najbolj 
naprednih držav in uspešnih podjetij razmišljajo trajnostno. V Sloveniji medtem ne dosegamo niti ciljev 
Kjotskega protokola, še naprej načrtujemo nove avtoceste in termoelektrarne na premog, gradimo 
energetsko neučinkovite zgradbe in ne upoštevamo okoljskih meril pri javnih naročilih. S pozidavo plodne 
zemlje in zavarovanih območij, onesnaževanjem pitne vode, s pogini čebel in izlovi medvedov se tudi 
kažemo nedorasli vlogi razvite družbe. 
 
Slovenija je z zaključkom predsedovanja Svetu Evropske unije, uvedbo evra, članstvom v EU in NATU 
izpolnila večino pričakovanj svojih državljanov iz časa osamosvojitve. Po različnih primerjavah spadamo med 
približno 30 najrazvitejših držav, le po vedno bolj pomembnem merilu, merilu okoljskih politik, ostajamo del 
nerazvitih, zaostalih in v preteklost obrnjenih družb. 
 
Razvitost neke države se meri tudi v kakovosti bivanja njenih državljanov, še posebej to velja za urbana 
področja, kjer je bil v zadnjih desetletjih v Sloveniji poudarek predvsem na gradnji cest, parkirišč in obvoznic, 
popolnoma pa so bile zanemarjene potrebe pešcev, kolesarjev in varnost najmlajših. Obenem je gradnja 
velikih trgovinskih centrov in industrijskih con na obrobju mest povzročila zamiranje starih mestnih jeder, 
relativno poceni gorivo in kult avtomobila pa propad mestnega in primestnega javnega prevoza. 
 
 
Društvo Zeleni krog Krško smo ustanovili ravno z namenom dviga kakovosti mestnega življenja v Krškem 
in osveščanja občanov in organov oblasti o najnovejših ekoloških smernicah. Menimo, da organi oblasti do 
sedaj niso naredili zadosti v tej smeri oz. skoraj nič, zatorej: 
 
 
Spoštovani kandidat/ka za mesto poslanca/ke v DZ, 
 
od Vas občani Krškega upravičeno pričakujemo več posluha in zavzetosti pri dvigu kakovosti mestnega 
življenja ter skrb za okolje in naše zdravje. Za kaj takega boste kot poslanec/ka v DZ imeli veliko priložnosti. 
Prav zato vas vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Volivci si bomo tako pred volitvami 
ustvarili sliko o posameznem kandidatu in se na samih volitvah lažje in bolj pravilno odločili. 
 
Če se pri odgovoru ne morete omejiti na odgovor DA ali NE oz. izbrati enega od ponujenih (ABC), prosimo 
za jasen in konkreten odgovor v največ dveh ali treh stavkih. 
 
Izpolnjen vprašalnik nam, prosimo, pošljite po navadni pošti na naslov Zeleni krog Krško, Na Resi 1, 8270 
Krško, najkasneje do 05.09.2008 ali pa ga, po dogovoru, pridemo iskat osebno k vam. 
 
Vaše odgovore bomo, skupaj z odgovori drugih kandidatov, v primerjalnem načinu objavili na naši spletni 
strani www.zelenikrog.org. 
 
 
 
Hvala in lep pozdrav!       Zeleni krog Krško 
 
 
 
 


