
 

 

 

                                        Planet, ki ne raste… 

 

 

 

 

 

 Moje mnenje 

Predstavitev, ki nam jo je predstavila ga. Lučka Kajfež Bogataj, mi je bila zanimiva in 

poučna, saj je govorila o tem, kako mi uničujemo Zemljo in o spremembah Zemlje na 

slabše. Mislim, da je predstavitev tudi zelo koristna, saj se moramo začeti zavedati, 

kako mi vplivamo na Zemljo in kako to lahko izboljšamo, oziroma rešimo, kar se še da 

rešiti. Izvedela sem tudi veliko novih informacij. Npr., da zdaj imamo v razvoju 3 

prihodnosti (prihodnost 1-ki se je bojimo, prihodnost 2-ki jo pričakujemo, prihodnost 

3-ki si jo želimo, za katero se lahko borimo). Izvedela sem tudi, da 80% vsega, kar 

proizvajamo, uporabimo enkrat in nato zavržemo, da 80% vseh virov uporabi le 20% 

prebivalcev planeta, da je več kot 95% vseh virov iz narave zavrženih, preden gotovi 

izdelki pridejo v trgovino, da je pretvorba premoga v svetlobo le 3% učinkovita, ter da 

samo 20% energije goriva v rezervoarju avta dejansko premika avto po cesti. Podatek, 

kateri me je tudi presenetil je, da če bi bil svet nas s samo 100 prebivalci, bi: 80 živelo 

v neustreznih stanovanjih, 50 bi bilo podhranjenih, 19 bi moralo preživeti z manj kot 1 

EVRO na dan, 17 ne bi imelo dostopa do kakovostne pitne vode, 6 bi imelo v lasti 60% 

našega premoženja in 1 sam bi imel univerzitetno izobrazbo. Všeč mi je tudi, da je 

naštela stvari, oziroma dejavnosti, s katerimi mi uničujemo Zemljo, kako lahko mi 

pomagamo k lepši Zemlji, kaj moramo delati in česar ne smemo, ter na kaj moramo 

biti pozorni, saj vse te napake lahko spremenimo, le pozorni moramo biti na njih. Poleg 

predstavitve, mi je bilo všeč, da je veliko izražala svojega mnenja, všeč mi je njeno 

razmišljanje, saj je zelo prepričljivo govorila, pa tudi na kakšen način oziroma kako 

razmišlja oseba , ki je strokovnjakinja na tem področju.  
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