


2 leti manj! 





Nafta, največje zlo našega časa 

Onasneževanje 

Konflikti  

Pohlep in laži 



Onasnaževanje  

CO2 

PM delci 

Plastika 

Izlitja 

… 



Piran 
Najhujše poplave v zadnjih petdeset letih 



Najhujši požari v Avstraliji 



2 leti manj! 

 

1 milijarda za zdravljenje bolezni, ki so dokazano 

posledica slabega zraka! 

 

To so podatki WHO, Svetovne znanstvene 

organizacije 



Svetovni konflikti 

Velika večina, da ne rečem vsi, konflikti so povezani z nafto. 

Ne zaradi količin, ampak zaradi cene! 

Promet s surovo nafto pada za približno 1.500 milijard dolarjev na letnem 

nivoju. 

Okoli leta 2000 so bila kar štiri naftna podjetja med desetimo najbogatejšimi 
na svetu!  

In danes? 



Konflikti naslednje generacije 

• Zdaj pa so se začeli konflikti tudi v državah, kjer imajo velike količine 

materialov, ki so potrebni za izdelavo baterij - Bolivija in Čile! 

• Namen je jasen - kontrolirati količino proizvodnje in ceno materialov, ki so 

potrebni za izdelavo baterij. 

• Na ta način upočasniti proizvodnjo električnih avtomobilov! 



Znanstveniki 

• Že leta 1977 je Exxon dobil poročilo, v katerem znanstveniki svarijo pred 

totalnim kolapsom ekosistema do leta 2050. 

• Od takrat dalje namenjajo pri Exxonu veliko denarja, da bi ljudi prepričali, 
da to ni res in da je to zarota “zelenih telebanov”. 

• Pred leti je Exxon namenil za lažno propagando 160 milijonov dolarjev na 

letnem nivoju. 



1.000 : 1 

• Vlade po svetu namenjejo 1.000x več denarja za subvencije naftni 
industriji, kot za okoljske projekte in subvencije v zelene tehnologije! 

• V Sloveniji sta največ denarja na področju trajnostne mobilnosti dobili dve 
dizelski podjetji: Petrol in Hidria 



Laži in mediji 

• Mediji in določene “neodvisne” raziskovalne ustanove so dovzetne za 
dotok denarja od naftnih podjetij! Zato “raziščejo” in napišejo, kar jim je 
naročeno! 

• Dokazano je, da je nemški ADAC namenoma zavajal svoje člane o 
električnih avtomobilih in njihovem uplivu na okolje! 



To smo mi! 
Ali bomo nekaj naredili, 

ali pa se bomo potopili  







Tesla 3 najbolje prodajan model na Norveškem in na Nizozemskem! 
VW namenil 60 milijard evrov za čistejšo avtomobilsko prihodnost! 

Eppur si muove 



Hvala za vašo pozornost! 


