
 Spletni video prenos Državljanskega foruma:"Ali lahko Piranski zaliv postane Mehiški?", Portorož, 11.6.2010

Arhiv spletne klepetalnice, ki je potekala ob spletnem video prenosu Državljanskega foruma
"Ali lahko Piranski zaliv postane Mehiški?
" v Portorožu 11. junija 2010. S prisotnimi predstavniki ribičev, okoljevarstveniki, pomorski
strokovnjaki ter domačini sta se pogovarjala evropska poslanca Alojz Peterle in Zoran Thaler.

.

  
      
    -  Torek, 08. junij 2010 13:13       Simon Delako       Spletni video prenos državljanskega
foruma "Ali lahko Piranski zaliv postane Mehiški?" se bo začel v petek, 11. junija ob 11.00 uri.
Lepo vabljeni k posredovanju vaših vprašanj za evropske poslance Lojzeta Peterleta, Zorana
Thalerja in Tanjo Fajon prek spletnega foruma http://evropske-volitve.si/forum/28/137.html , na
katerem so dostopne dodatne informacije o dogodku.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:00     Simon Delako     Pozdravljeni! Udeleženci forum se zbirajo v
dvorani. Dogodek se bo začel čez 5 minut.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:03     Simon Delako     Prišla sta tudi slovenska poslanca v
Evropskem parlamentu Lojze Peterle in Zoran Thaler.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:06     Simon Delako     Forum se začenja...  
    -  Petek, 11. junij 2010 10:06     Simon Delako     Pozdravljeni in dobrodošli v spletnem
video prenos državljanskega foruma z naslovom "Ali lahko Piranski zaliv postane Mehiški?".
 
    -  Petek, 11. junij 2010 10:06     Simon Delako     Uvodno besedo bo podala dekanja
Fakultete za pomorstvo in promet.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:08     Simon Delako     Forum poteka v Portorožu na Fakulteti za
pomorstvo in promet, Pomoršakova 1. Na forumu bosta sodelovala evropska poslanca Lojze
Peterle (EPP/NSi) in Zoran Thaler (S&D/SD).   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:08     Simon Delako     Izhodiščna vprašanja razprave so
naslednja: Kakšna vprašanja se Sloveniji zastavljajo ob izkušnji v Mehiškem zalivu? Kako
preprečiti tovrstne ali podobne dogodke pri nas? Kaj tako imenovano zeleno morje pomeni za
delovanje tukajšnjih pristanišč?   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:08     Simon Delako     Kakšen vpliv ima odvisnost od morja na
gospodarsko in turistično dejavnost zaledja? Kako pojme, kot so ribiška politika, ribištvo,
trajnostni razvoj in kakovost bivanja, razlagamo v Sloveniji?   
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    -  Petek, 11. junij 2010 10:09     Simon Delako     Lepo vabljeni k spremljanju neposrednega
video prenosa in sodelovanju v spletni klepetalnici, prek katere lahko v živo zastavite vaša
vprašanja evropskima poslancema.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:10     Simon Delako     Odsotnost je upravičila evropska poslanka
Tanja Fajon.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:10     Simon Delako     Lojze Peterle in Zoran Thaler bosta podala
nekaj uvodnih besed in svoja pričakovanja v zvezi z današnjo razpravo.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:17     Simon Delako     Lojze Peterle je izpostavil problem
onesnaževanja in koncept makro-regije kot okvira za varstvo morja in obale. Ekološki vidik v
Piranskem zalivu je še posebej pomemben.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:23     Simon Delako     Zoran Thaler se udeležuje današnjega
foruma, ker bi rad slišal mnenja strokovnjakov in ljudi, ki se ukvarjajo z ekologijo morja. Situacija
v Mehiškem zalivu se verjetno ne more zgoditi v Piranskem zalivu. Vseeno je severni Jadran
občutljiv ekosistem, v katerem se vsako onesnaženje pozna (npr. odplake reke Pad in Soče).
 
    -  Petek, 11. junij 2010 10:26     Simon Delako     Oba poslanca sta izpostavila pomen
čezmejnega sodelovanja in si želita povratnih informacij s strani udeležencev foruma v živo in
prek spleta v zvezi z ekološko problematiko Piranskega zaliva in severnega Jadrana.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:27     Simon Delako     Moderator Samo Novak je odprl prvi krog
vprašanj s strani občinstva.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:27     Simon Delako     Lepo vabljeni k posredovanju vprašanj za
evropska poslanca tudi prek te spletne klepetalnice.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:28     Simon Delako     Vaše vprašanje vpišite v spodnje okno in
ga objavite s gumbom Pošlji.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:31     Simon Delako     Prvo vprašanje s strani občinstva se
nanaša na omejena finančna sredstva, ki so namenjena zagotavljanju varni plovbe. Drugo
vprašanje se nanaša na pomanjkanje bodičih izobraženih in strokovno uspodobljenih
morjeplovcev. Na kakšen način torej povečati vpis na pomorsko šolo in fakulteto.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:33     Simon Delako     Lojze Peterle: Vsi moramo živeti z obalo.
Potrebno je urediti socialni status za bodočih dijakov in študentov morjeplovstva.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:34     Simon Delako     Zoran Thaler: Eno sporočilo današnjega
foruma je lahko, da naj mladi v večjem številu pridejo na pomorske šole, ker obstaja
povpraševanje po teh delovnih mestih. Povečati je treba kazni za nevarno plovbo.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:34     Simon Delako     Zoran Thaler: Ali je kdo tukaj, ki se ukvarja
z ekologijo morja in ekološkim varovanjem morja?   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:37     Simon Delako     Odgovor iz občinstva: polovica
onesnaževanja morja prihaja iz obale. Problem je tudi onesnaževanej s strani pristanišč.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:38     Simon Delako     Vprašanje za gledalce spletnega video
prenosa: sta zvok in slika kot se šika? :)   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:39     Simon Delako     Občinstvo: EU je uspela povečati nadzor
onesnaženja ladij s pomočjo satelitov. Pomanjkljivi pa so pravni postopki za sankcioniranje ladij,
ki spuščajo olje v morje.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:44     Simon Delako     Občinstvo: potrebna je zakonodaja, ki bo
sankcionirala škodljive posege v okolje. To je potrebno sprejeti po politični poti. Kaj lahko naredi
Evropski parlament oz. kako lahko vpliva na sprejem bolj restriktivne okoljske zakonodaje v
Sloveniji?   
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    -  Petek, 11. junij 2010 10:47     Simon Delako     Peterle: Problem je moč kapitala, ki
uveljavlja svoj profitni interes na ekološkem področju. Lobisti skušajo vplivati na Evropski
parlament. Zato je končni rezultat zakona odvisen od tega, kako ljudje razumejo problematiko in
na kakšen način so predstavljene. Na področju črpanja bi se dalo postaviti višje okoljske
standarde.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:48     Simon Delako     Lepo vabljeni, da prek spletne klepetalnice
posredujete vprašanja tudi gledalci prek spleta.   
    -  Petek, 11. junij 2010 10:51     Simon Delako     Zoran Thaler: evropske direktive so lahko
dobra podlaga, za varovanje okolja. Okoljevarstveniki se naj poslužujejo pravnih poti tudi na
evropski ravni.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:01     Simon Delako     Sedaj bo podano še vprašanje nekdanjega
evropskega poslanca Aurelija Jurija, ki je bilo posredovano prek spletnega državljanskega
foruma.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:02     Simon Delako     Povezava do prispevka k razpravi in
vprašanja http://www.evropske-volitve.si/forum/topic.html?f=28&t=137#p1126 g. Aurelija Jurija
 
    -  Petek, 11. junij 2010 11:04     Simon Delako     Razprava se je sedaj osredotočila na vlogo
civilne družbe pri naslavljanju ekoloških problemov na obali. Ta vloga bi morala biti močnejša.
 
    -  Petek, 11. junij 2010 11:08     Simon Delako     Občinstvo: sedanje pravne poti pri
varovanju okolja so kontaminirane in neučinkovite. Pravne poti ne morejo zagotoviti varovanja
okolja. Potrebna je večja medijska pozornost ekološkim problemom na obali. Tudi stroka je
pogosto kontaminirana, ker vedno ne izhaja iz znanstvenih dejstev.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:10     Simon Delako     Zoran Thaler: Strinjam se s tem, da so
pravne poti predolge. Problem je, da smo vsi avtomizirani posamzniki z vidika prava. Ne
strinjam se, da je kontaminirana tudi stroka.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:12     Simon Delako     Lojze Peterle: Pomembna je
implementacija Jadransko-jonske pobude. V njej morajo sodelovati tudi ljudje z Obale.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:14     Simon Delako     Občinstvo: skrbi nas trajnostni razvoj naše
Obale. Problemi so za zaposlovanjem in turizmom. Radi bi se pogovorili tuid o teh stvareh.
 
    -  Petek, 11. junij 2010 11:21     Simon Delako     Lojze Peterle je odgovoril na vprašanje g.
Aurelija Jurija in si želi, da se bodo stvari razvijale tako kot je zapisal g. Juri.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:23     Simon Delako     Zoran Thaler - odgovor na vprašanje g.
Jurija: težko bomo od zgoraj navzdol prepričali države, da bodo med seboj sodelovale. Več
možnosti je sodelovanje na ravni občin in regij ob Jadranskem morju. To bo bolj učinkovito kot
pa različne evropske direktive.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:25     Simon Delako     Občinstvo: razprava se je osredotočila na
problem plinskih terminalov.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:31     Simon Delako     Lojze Peterle: plinski terminal je prevelika
dodatna obremenitev za že obremenjeno okolje.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:33     Simon Delako     Zoran Thaler: Raje ne terminalom kot pa
ja. Strinjam se, da sprejemanje odločitev na lokalni ravni brez civilne družbe ni pravilno. Hkrati
je potrebno, da se interesi civilne družbe prevajajo v občinske svete in odločevalcev. Priložnost
za to so lokalne volitve.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:34     Simon Delako     Uradni del foruma se zaključuje.  
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    -  Petek, 11. junij 2010 11:35     Simon Delako     Zahvaljujemo se vse gledalcem za
spremljanje neposrednega video prenosa državljanskega foruma z naslovom "Ali lahko Piranski
zaliv postane Mehiški?" iz Portoroža.   
    -  Petek, 11. junij 2010 11:36     Simon Delako     Z vami sem bil Simon Delakorda. Spletni
video prenos se je zaključil ob 12:35.   
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