
Videmšek, Boštjan: Plan B: pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti. 
Foto.: Matjaž Krivic. Spremna beseda Lučka Kajfež Bogataj. Ljubljana: UMco, 2020, 262 str. 
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Knjigo priporočam odraslim in mladim bralcem; tudi srednješolcem, njim morda še posebej, 

ker se odločajo za poklice, delovanje v življenju in na svetu. Knjiga je napisana poznavalsko in 

angažirano, obenem pa razumljivo in spodbudno; mdr. se mi zdi primerna za srednješolske 

debatne in bralne klube, medgeneracijska srečanja idr. Poleg tega je mogoče povabiti na 

gostovanje oba avtorja, novinarja Boštjana Videmška in fotografa Matjaža Krivica.  

Za razmislek in v spodbudo: najbolj uspešne zelene prakse po svetu, ki pa res uspevajo samo 

v kombinaciji napredne tehnologije in sociologije, sicer "ni vse zeleno, kar trdijo, da je 

zeleno". Prav pridobivanje litija - potrebnega za mobilni preobrat - z nizkimi 

okoljevarstvenimi standardi, kjer je vse podrejeno poslu, lahko povzroči ogromno postranske 

škode. Toda, kot je zapisala Lučka Kajfež Bogataj, "planeta B nimamo. Na Zemlji smo bili 

rojeni in tu bomo tudi umrli. Lahko pa imamo plan B." 

»Zakaj morate knjigo prebrati? V prvi vrsti zato, da se boste zavedli, da rešitve so in da so 

celo bolj dostopne in izvedljive, kot se sprva zdi. Zelena prihodnost ne sme biti več vprašanje, 

še manj problem, ampak dejstvo in rešitev. Boštjan je knjigo pripravil udarno, zanimivo, z 

izobiljem jasnih in razumljivih informacij, Matjaževe fotografije pa so tista pika na i vsemu 

skupaj. Preberite za boljši danes in še lepši jutri.« 

https://maticpise.wordpress.com/2020/08/14/plan-b/ 

 

 

 

 

https://maticpise.wordpress.com/2020/08/14/plan-b/


V spodbudo za branje: 

O avtorju na zadnjem zavihku    
Lučka Kajfež Bogataj: Planeta B nimamo, lahko pa imamo Plan B, spremna bes., str. 261-262 
Bibliografija: str. 251-259 

Povezave: 

https://www.bukla.si/knjigarna/naravoslovje/ekologija/plan-b.html 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7629     

https://www.mladina.si/199918/bostjan-videmsek-plan-b/ 

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f158a1f57c76/bostjan-videmsek-rad-bi-bil-

malo-manj-razvajeno-pezde 

 

Po branju pa debata, iskanje dodatnih informacij idr.  

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

Za srednješolce in odrasle, za branje in debato v medgeneracijskih skupinah bi bile primerne tudi 

naslednje avtorjeve knjige: 

Videmšek, Boštjan: NA BEGU: moderni eksodus (2005-2016): z begunci in migranti na poti proti 

obljubljenim deželam. Foto: Jure Eržen. Spremna beseda Ervin Hladnik-Milharčič. Ljubljana: 

UMco, 2016. (Zbirka S terena) 

Videmšek, Boštjan: UPOR. Arabska pomlad in evropska jesen.  Foto: Jure Eržen. Predgovor Slavoj 

Žižek. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013.  

Videmšek, Boštjan: VOJNA TERORJA: deset let po 11. septembru: poročilo priče.  Foto: Jure 

Eržen. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.  

Boštjan Videmšek je raziskovalni novinar, razgledan in izkušen; poleg njegove metode 

raziskovanja navdušujejo tudi njegov pogum, prodornost, občutljivost … Vedno pa je njegove 

prispevke mogoče dopolniti z bolj zahtevnimi viri s področja politike, sociologije, zgodovine idr. 

 

 

mag. Tilka Jamnik 
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