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POVZETEK
Magistrsko diplomsko delo predstavi in kritično ovrednoti temeljno podnebno zakonodajo. Njen
ključni namen je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov – predvsem ogljikovega dioksida, ki je
glavni krivec za antropogene podnebne spremembe. Naloga najprej analizira podnebno politiko in
temeljne podnebne sporazume sprejete na mednarodni ravni. Glede na hierarhijo pravnih aktov in
dejstvo, da je Slovenija država članica Evropske unije, magistrsko diplomsko delo nadalje
obravnava podnebno zakonodajo EU. Ta za doseganje mednarodnih zavez določa dolžnost
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, povečanja obnovljivih virov energije v končni rabi ter
izboljšanja učinkovite rabe energije. Vsaka država članica nato z namenom uresničitve zavez
sprejme pravne akte. Magistrsko diplomsko delo analizira slovenske pravne vire s področja
podnebnih sprememb, ki poleg temeljnih zakonov in sektorske zakonodaje zajemajo tudi
programske in strateške dokumente, ki sicer niso pravno zavezujoči, a kljub temu pomembni. Iz
njih razberemo veljavna pravila, opise stanja okolja, cilje in stopnjo učinkovitosti ukrepov. Poleg
tega pa je mogoče na njihovi podlagi identificirati sektorje, glede katerih bo treba ukrepati bolj
odločno. Kot takšna se v nalogi izpostavita industrija in promet. Na podlagi analize trenutne
podnebne zakonodaje lahko zaključimo, da osredotočanje zgolj na blaženje posledic podnebnih
sprememb ne bo zadostovalo. Potrebno bo najti tudi učinkovit način prilagajanja nanje. Možnosti
za uspeh je veliko, ključno vlogo pri tem pa bo odigralo pravo, saj nas spremlja na vsakem koraku
in s svojimi določbami odraža in spreminja naš pogled na svet.

Ključne besede: podnebne spremembe, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, podnebna
zakonodaja, obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, ukrepi blaženja in prilagajanja.

ABSTRACT
The present work presents and critically evaluates fundamental climate legislation, the core
purpose of which is to reduce global greenhouse gasses emissions, particularly of carbon dioxide
– the green house emission primarily responsible for anthropogenic climate change. The work first
analyses international climate policy and legal framework on the international level. Considering
the hierarchy of legal acts and the fact that Slovenia is a EU member state, the work continues to
discuss EU climate policy and law. In order to meet international commitments, the EU must
implement legislation and policy that will help reduce greenhouse gas emissions, increase the
production and usage of renewable energy and improve energy efficiency. Each member state is
required to ratify and implement EU law through legal acts. The work analyses this process on the
example of Slovenia. In addition to cardinal law and sectoral legislation, the work examines legal
sources include programming and strategic documents, which may not be legally binding, but are
nonetheless important as they provide an overview of the current state of the environment, current
regulations, goals to be achieved and other underlying measures that have already been taken. An
overview of these documents allows for the identification of fields that require more decisive
actions to be taken; the present work highlights two of those fields - industry and transportation.
Based on the analysis of the current climate legislation the present work concludes, that
concentrating efforts on the mitigation of climate change consequences is not enough. We will
also need to find ways to adapt to the future climate reality. There is plenty of possibility for
success. Law will play the key role in securing it, since it accompanies us at every step while its
power curbs our worldview.

Keywords: climate change, reduction of greenhouse gas emissions, climate legislation, renewable
energy sources, energy efficiency, mitigation and adaptation measures.
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1. UVOD
Za današnjo podobo Zemlje in izjemno pisano biodiverziteto je med drugim zaslužno prav
specifično podnebje. Organizmi se iz generacije v generacijo zelo počasi spreminjajo, in se na ta
način izpopolnjujejo in prilagajajo okolju, v katerem živijo. Temu neustavljivemu procesu pravimo
evolucija. Dejstvo je, da se je Zemljino podnebje od nekdaj spreminjalo, vendar je hitrost, s katero
človek danes vpliva na podnebne spremembe – z izjemo redkih izrednih dogodkov, kot je padec
asteroida pred 65 milijoni let – v zgodovini brez primere. Prav zato, ker je evolucija tako počasen
proces, so številna živa bitja zaradi antropogenega spreminjanja podnebja ogrožena. Če se bo
podnebje še naprej tako hitro spreminjalo, se mnoga izmed njih ne bodo mogla prilagoditi novim
podnebnim razmeram. Segrevanje ozračja nedvomno ne bo ogrozilo vseh živih bitij, saj ne smemo
podcenjevati moči narave. Vendar tudi sposobnost človeka za prilagajanje podnebnim
spremembam ni neomejena.
V magistrskem diplomskem delu poskušam odgovoriti na vprašanje, ali še imamo možnost
preprečiti katastrofalne posledice podnebnih sprememb, ugotavljam, kaj smo na pravnem področju
že storili ter se sprašujem, na katerih področjih nas čaka še veliko dela. Pravo bo namreč odigralo
ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam, saj nenazadnje predstavlja ustroj naše
civilizacije, nas spremlja na vsakem koraku ter odraža in spreminja naš pogled na svet. Tako
glavnino magistrskega diplomskega dela predstavljajo temeljni pravni dokumenti in ukrepi, s
katerimi poskuša človek ustaviti oziroma vsaj omiliti spreminjanje podnebja, ki ga je sam
povzročil. Treba je omeniti, da so že same podnebne spremembe zelo širok pojem, saj nanje vpliva
ogromno dejavnikov, tako naravnih kot tistih, ki jih povzroča človek. Že če se osredotočimo le na
te, kmalu ugotovimo, da skoraj vsaka človekova dejavnost prispeva k podnebnim spremembam,
vsako izmed njih pa nato urejajo posebni pravni predpisi. Zato sem se odločila vsebino zožiti na
najbolj perečo problematiko in se pri tem poskušala osredotočiti predvsem na ukrepe, ki so še
posebej aktualni za Slovenijo, ter na to, kaj lahko Slovenija kot samostojna država stori, in kakšno
vlogo ima kot država članica EU.
Za boljše razumevanje problematike podnebnih sprememb v drugem delu najprej predstavim
pojem podnebja, nato pa v tretjem delu obravnavam ključno izhodišče za navedeno problematiko.
To je učinek tople grede in toplogredni plin ogljikov dioksid, ki igra osrednjo vlogo pri segrevanju
ozračja. Poleg navedenega pa drugi del obsega tudi kratek zgodovinski pregled, znotraj katerega
1

posebno mesto pripada industrijski revoluciji, v času katere je človek v pičlih dveh stoletjih
popolnoma spremenil delovanje podnebnega sistema. Obravnavam pa tudi meje, do katerih se naš
planet še lahko prilagodi, in posledice, ki jih bodo podnebne spremembe najverjetneje prinesle.
V četrtem, petem in šestem delu predstavim temeljni pravni okvir na področju preprečevanja
podnebnih sprememb – od mednarodnih dokumentov, prek zakonodaje EU, vse do nacionalnih
zakonov, predpisov, programov in strategij.
V sedmem delu razčlenim ključne ukrepe in politike preprečevanja nadaljnjih podnebnih
sprememb, obravnavam pa tudi panoge, ki bi morale biti deležne več pozornosti in bolj odločnih
ukrepov.
V zadnjem, osmem delu poudarim še enega izmed ključnih ukrepov prilagajanja podnebnim
spremembam. Nujno bo treba nasloviti vprašanje neposrednih posledic podnebnih sprememb, saj
te ne le, da prihajajo, ampak so že tu, in še desetletja ne bodo nikamor odšle.
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2. PODNEBJE
Podnebje je dragocen naravni vir, ki o našem življenju odloča bolj, kot smo si pripravljeni priznati.
Vpliva na življenjski slog v vseh aspektih – na gostoto poseljenosti, izbor poljščin in domačih
živali, način gradnje, razpoložljivost vodnih virov in zdravje. Slovenska članica mednarodnega
odbora za podnebne spremembe prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj je podnebje opredelila kot
»značilnost vremena nad nekim območjem v mnogo daljšem časovnem obdobju, praviloma vsaj
tridesetih let. Gre za splet vremenskih razmer, tipičnih za območje, skupaj s opisom njihove
pogostnosti in sezonske spremenljivosti.« Podnebje je zelo kompleksen pojem, saj ga določa stanje
podnebnega sistema, ki ga sestavljajo atmosfera, hidrosfera, kriosfera, biosfera in njihove
interakcije.1
Podnebje posameznih predelov Zemlje opredeljujejo mnogi dejavniki, ki so povezani z
dovajanjem in odvajanjem energije (toplote) ter vlažnosti na ta območja. Ti dejavniki so različno
sončno obsevana posamezna območja, prenosi energije z vetrovi in morskimi tokovi, lokalno
pogojeni presežki oziroma primanjkljaji energije ali vlage, lega ob morju na zahodnih ali vzhodnih
predelih kontinentov, lastnosti tal in drugi.
Podnebje se je v preteklosti spreminjalo brez človekovega posredovanja, kar je naravna
spremenljivost podnebja. V zadnjih dvesto letih pa na podnebje s svojimi dejavnostmi močno
vpliva človek. Ta vpliv je globalen, kar pomeni, da se vpliv človekovega delovanja čuti tudi na
zelo oddaljenih lokacijah in ne le lokalno. Nenehno spreminjamo pravzaprav vse življenjsko
okolje, od kopnega, morja in zraka do biosfere. To pa povzroča globalne okoljske probleme, ki ji
je težko rešiti.

1

L. Kajfež-Bogataj, VROČI NOVI SVET (2012), str. 28.
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3. PODNEBNE SPREMEMBE
Vsaka sprememba v zemeljskem podnebnem sistemu, ki vpliva na količino energije, ki vstopa v
sistem oziroma ga zapušča, spremeni Zemljino sevalno ravnotežje. Posledično se lahko spremeni
temperatura ozračja in zemeljske površine. Naravni dejavniki, ki povzročajo takšne spremembe,
so sprememba sevanja Sonca, sprememba oblike zemeljske orbite in osi vrtenja ter veliki
vulkanski izbruhi, pri katerih svetlobo odbijajoči delci dosežejo visoke plasti ozračja. Na podnebne
spremembe pa ne vplivajo le naravni dejavniki, ampak jim botruje tudi človek z onesnaževanjem
ozračja z aerosoli in mikroskopskimi delci, ki absorbirajo ali odbijajo sončne žarke. Človek na
podnebje nadalje vpliva z deforestacijo, s katero spreminja način, kako zemeljska površina odbija
in vpija sončno toploto. Najmočnejše spremembe pa povzroča z višanjem vsebnosti toplogrednih
plinov (TGP) v ozračje, kar zmanjšuje sevanje energije v vesolje, in je posledično več ostane v
zemeljskem podnebnem sistemu.2
Spremembe celotnega podnebnega sistema so nedvomne, splošne in enotne: segrevajo se tla,
ozračje, celinske vode in oceani, talijo se ledeniki in morski led, gladina morij pa se zvišuje. Za to
imamo danes trdne dokaze, čeprav so se meritve temperature zraka in količine padavin v
svetovnem merilu začele šele pred dobrimi dvesto leti. Ker za starejša obdobja nimamo klimatskih
statistik, ki bi nam omogočale analizirati spremenljivost podnebja, se pri rekonstrukciji podnebnih
razmer v predinstrumentalnem obdobju 3 večinoma uporabljajo posredni zapisi nekdanjega
podnebja. Med neposredne vire se umeščajo razne podnebne kronike, posredni viri pa so tudi
fenološki podatki, podatki o letinah, gibanje cen prehranskih izdelkov in podobno. Uporabni so
tudi zgodovinski podatki o ledenikih, geološke analize morenskega gradiva, raziskave lišajev in
gozdarske dendroklimatološke raziskave, pri katerih o podnebnih razmerah za pretekla stoletja
sklepamo iz debeline drevesnih letnic. Podnebje v starejših obdobjih lahko ocenimo tudi z
analizami cvetnega prahu v usedlinah, ki so se nabrale na dnu jezer in morij, ter s fosilnimi ostanki
rastlin in živali. Najboljši vir o podnebju za skoraj milijon let nazaj pa so v ledu ujeti drobni
mehurčki zraka. Omogočajo nam namreč neposreden dostop do sestave ozračja v preteklih
obdobjih. Z njimi je mogoče ugotoviti povezavo med TGP in podnebjem. Raziskave so pokazale,

2

Slovenija znižuje CO2, zakaj je potrebno CO2 zniževati - o podnebnih spremembah, URL: http://www.slovenijaco2.si/index.php/o-co2 (6.11.2018)
3
Čas za katerega še nimamo rednih in sistematičnih opazovanj vremena.
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da so v zgodovini obdobja visokih temperatur vedno sovpadala z obdobji visoke vsebnosti TGP v
ozračju. 4

3.1 UČINEK TOPLE GREDE
Kot pove že samo ime, učinek tople grede povzročajo toplogredni plini. Najpomembnejši med
njimi so

vodna para, ogljikov dioksid,

metan,

dušikov oksid,

ozon in nekateri

klorofluoroogljikovodiki (freoni). Učinek tople grede je osrednjega pomena za življenje na Zemlji,
saj se brez njega življenje najverjetneje sploh ne bi razvilo. Povprečna temperatura Zemljinega
površja bi bila namreč nižja za kar 33 °C.
Kako deluje učinek tople grede? Zemljo bolj kot vse drugo greje Sonce. Sončno sevanje prehaja
skozi čisto in jasno ozračje skoraj neovirano, le majhen del se ga odbije od oblakov. Del se ga nato
odbije tudi na površini Zemlje. Koliko, je odvisno od odbojnosti površja, del pa se absorbira in jo
ogreva. Tudi segreto Zemljino površje seva, in sicer z večjo valovno dolžino, kar imenujemo
infrardeča svetloba. To sevanje bi brez TGP v ozračju neovirano ušlo nazaj v vesolje. TGP pa del
infrardečega sevanja vpijejo in začnejo sami sevati v vse smeri. Del sevanja gre tako nazaj v
vesolje, del pa proti Zemljini površini, ki ga sprejme, in se zato dodatno ogreje. Na ta način ostane
del toplote, ki bi se sicer izgubila v vesolju, ujet v tleh in spodnjem delu ozračja. Če se torej
koncentracija TGP povečuje, se s tem zmanjšuje prepustnost ozračja za sevanje površja.
Posledično se povečuje učinek tople grede, kar povzroči dvig temperature površja in s tem
spreminja celotni podnebni sistem. 5

3.1.1. OGLJIKOV DIOKSID
Velikost toplogrednega učinka je odvisna od količine TGP v ozračju in njihove vrste. Daleč največ
je vodne pare, vendar ta ne povzroča podnebnih sprememb, saj v ozračju zaradi kroženja ostaja
premalo časa in se tam tudi ne kopiči. Prav tako človek ne more znatno vplivati na količino vodne

4
5

L. Kajfež-Bogataj, KAJ NAM PRINAŠAJO PODNEBNE SPREMEMBE (2008), str. 18 - 20.
L. Kajfež-Bogataj, PLANET, KI NE RASTE (2017), str. 36 - 38.
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pare v ozračju.6 Glavni vzrok podnebnih sprememb so TGP, ki učinkujejo daleč od svojih virov in
še dolgo v prihodnost. Takšna sta zlasti metan in ogljikov dioksid (CO2).
CO2 je nestrupen plin. Nastaja pri gorenju snovi, ki vsebujejo ogljik, celičnem dihanju in gnitju. Iz
ozračja ga delno izločajo rastline s fotosintezo, delno ga vežejo oceani, preostali del pa ostane v
ozračju. Je količinsko najpomembnejši TGP, ki ga sprošča človek s svojo dejavnostjo. K
povečanju količine CO2 v ozračju človek največ prispeva s kurjenjem fosilnih goriv,
nezanemarljivo pa je tudi človekovo spreminjanje ekosistemov, predvsem z uničevanjem gozdov,
saj se s tem zmožnost rastlin, da CO2 izločijo iz ozračja, zmanjšuje. Različna fosilna goriva
povzročajo različne količine emisij na enoto energije, ki se iz njih pridobiva – največ emisij
povzroča premog, nekaj manj nafta, najmanj pa zemeljski plin. Proizvodnja električne energije in
toplote, promet ter industrija povzročajo takšen porast CO2 v ozračju, da ga narava ne more dovolj
hitro odstranjevati z naravnimi procesi, kar povzroča spreminjanje podnebja.7
Zaradi dolge življenjske dobe CO2 (od 50 do 200 let) bodo dosedanji izpusti učinkovali na naše
podnebje še zelo dolgo. Ravno zato je tako pomembno, da izpuste čim prej omejimo, saj tudi
takojšnje zmanjšanje ne bi pomenilo takojšnega prenehanja segrevanja ozračja. Tudi v primeru,
da bi vsebnost TGP danes stabilizirali, bi se Zemlja do konca 21. stoletja ogrela še za približno
1 °C.8

3.2 ČLOVEKOV VPLIV
Podnebje našega planeta torej ni stalnica, vendar se v človeški zgodovin še ni spreminjalo tako
hitro, kot se v zadnjem stoletju. Vzrok segrevanja je jasen – človeštvo je spremenilo sestavo
ozračja in lastnosti površja do te mere, da se je spremenilo energijsko ravnovesje na površini
Zemlje. Strmo naraščanje uporabe fosilnih goriv in sprememba rabe tal sta obremenila ozračje z
dodatnimi TGP, med katerimi količinsko prednjači CO2.
Vse skupaj se je začelo, ko je človeška vrsta posegla po kemični energiji, shranjeni v nafti,
premogu in plinu. Posledično nismo bili več odvisni le od naravnih danosti in smo tako vstopili v

6

M. Ravnik, TOPLA GREDA: PODNEBNE SPREMEMBE, KI JIH POVZROČA ČLOVEK (1997), str. 14.
Focus, kaj so podnebne spremembe, URL: http://focus.si/kaj-delamo/programi/podnebje/kaj-so-podnebnespremembe/ (7.11.2018)
8
op. cit., URL: http://www.slovenija-co2.si/index.php/o-co2 (7.11.2018)
7
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novo geološko dobo, ki smo jo poimenovali kar po nas samih. Antropocen se je začel z industrijsko
revolucijo, ki so jo omogočili raba fosilnih goriv, izum parnega stroja in lokomotive. Prvo
masovno uporabljeno fosilno gorivo je bil premog. Prišlo je do razvoja obrti in trgovine, znanosti
in tehnologije. Povečala se je pridelava hrane, kar je povzročilo hitro rast svetovnega prebivalstva.
K temu je pripomogel tudi sočasni razvoj medicine. Industrijska revolucija je pomenila začetek
masovnega potrošništva in proizvodnje najrazličnejših izdelkov. V sredini 19. stoletja pa je
človeštvo dokončno odkrilo še uporabnost nafte. S pojavom letalske in avtomobilske industrije je
prav nafta postala gonilo naše mobilnosti. Nato pa je po drugi svetovni vojni nastopila t. i. doba
velikega pospeševanja, v kateri živimo še danes. Človekov vpliv na okolje se je namreč začel
povečevati veliko hitreje kot v prejšnjih stoletjih. Razlog zanjo sta bili večja raba fosilnih goriv in
globalizacija z mednarodnimi komunikacijskimi, gospodarskimi in finančnimi mrežami. Svet je
tako postal povezan in vse bolj soodvisen. Ker nista več poznali meja, sta napredovali tako znanost
kot tehnologija, ob vseh teh spremembah pa je še naprej skokovito naraščalo število prebivalstva.
Pika na i je bila svetovna prevlada ZDA v tistem času, ki je prinesla gospodarski razvoj, ki je
temeljil na kapitalu in na t. i. neoliberalizmu, ki temelji na nenehni gospodarski rasti in prepričanju,
da je »narava neskončna in brezplačna samopostrežna«.9

3.3. MEJE ZMOGLJIVOSTI PLANETA
Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj znanstveno določene meje zmogljivosti planeta definira kot »še
varne ravni, ki so dovolj daleč od pragov, ki jih ne smemo preseči, če ne želimo nepovratno
poslabšati stanja okolja ter s tem ogroziti odpornosti ekosistemov in spraviti v nevarnost našega
preživetja in preživetja naslednjih generacij.«10 Vendar hkrati poudarja, da varne meje ni. Še do
nedavnega je veljalo, da se povprečna svetovna temperatura ne sme zvišati za več kot 2 °C v
primerjavi s predindustrijsko dobo.11 Temu cilju so sledili tudi na zasedanju konference
pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah v Parizu konec leta
2015, ko je bil sprejet Pariški podnebni sporazum (COP21). Vendar prof. dr. Kajfež Bogataj pri
tem opozarja, da je to bolj politično kot pa znanstveno določena meja. Poudarja, da nikakor ne gre
za varno mejo, temveč za mejo, do katere se ekosistem še lahko prilagodi. Segrevanje planeta
9

L. Kajfež-Bogataj (2017), op. cit., str. 19 - 23.
Ibidem, str. 25.
11
Obdobje med letom 1850 in letom 1900.
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primerja s povišano telesno temperaturo človeka. Morda se 2 °C res ne zdi veliko, vendar vsi vemo,
da se človek v primeru povišane telesne temperature za 2 °C ne počuti dobro. Oktobra 2018 je
»varno mejo 2 °C« na 1,5 °C znižal Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC), organ
pod pokroviteljstvom Organizacije združenih narodov (OZN) za ocenjevanje znanosti o podnebnih
spremembah. Izdal je namreč posebno poročilo, v okviru katerega se je osredotočil na regionalne
in globalne učinke segrevanja ozračja pri tleh za 1,5 °C glede na predindustrijsko dobo ter učinke
primerjal s scenarijem segrevanja za 2 °C. Znotraj poročila so vodilni svetovni znanstveniki
predstavili nedvoumne dokaze, da lahko v primeru omejitve dviga temperature na 1,5 °C
preprečimo številne globalne posledice segrevanja ozračja. Vendar so hkrati poudarili, da je cilj
dosegljiv le v primeru hitrih in daljnosežnih sprememb v vseh sektorjih gospodarstva. Predvsem
pa bo treba opustiti rabo fosilnih goriv in preiti na obnovljive vire energije (OVE).

3.4. PODNEBNA OBČUTLJIVOST SLOVENIJE
Splošnih ugotovitev o podnebnih spremembah v svetu ne moremo enostavno prenesti na Slovenijo,
saj je zanjo značilna izjemno velika podnebna pestrost. Na njenem majhnem območju se prepletajo
trije zelo različni podnebni tipi: submediteranski, alpski in celinski tip podnebja. Razlog tiči v
pokrajinski raznovrstnosti, saj se v Sloveniji stikajo kar štiri naravne enote – Jadransko morje,
Alpe, Dinarsko gorstvo in Panonska kotlina.
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je izvedla projekt analize trendov iz preteklosti,
imenovan Podnebna spremenljivost Slovenije, ki je pokazal pestre spremembe podnebnih
spremenljivk po Sloveniji. Na podlagi tega obsežnega projekta so opisali glavne značilnosti
podnebnih sprememb v obdobju med letoma 1961 in 2011. Ugotovili so, da se je Slovenija zaradi
svojih geografskih značilnosti segrevala hitreje od svetovnega povprečja. Medtem ko se je
globalna temperatura v tem obdobju dvignila za približno 0,8 °C, je bil v Sloveniji izmerjen dvig
povprečne temperature za 1,7 °C. Trend naraščanja temperature zraka je bil nekoliko večji v
vzhodni polovici države. Temperatura je v vseh letnih časih z izjemo jesenskega močno naraščala.
Število in moč vročinskih valov sta se povečala, obdobja hladnega vremena pa so postala manj
pogosta in izrazita. Padavinske spremembe niso bile preveč izrazite. Zaradi toplejših zim sta se
zmanjšala količina snega in trajanje snežne odeje. Na letni ravni se je trajanje sončnega obsevanja
v povprečju povečalo za 10 %, najbolj na račun povečanja v spomladanskem in jesenskem času.
8

Na desetletje se je trajanje sončnega obsevanja tako povečalo za od 30 do 40 ur. Zračni tlak je v
povprečju zrastel za 1,5 hPa. Zračni tlak je pomembna meteorološka spremenljivka za opis
vremenskega dogajanja na večjem območju, saj opisuje moč ciklonov in anticiklonov. Medletni
cikel temperature zraka pri tleh pa je glavni dejavnik nihanja zračnega tlaka skozi leto.
Temperatura vode se je zviševala s trendom 0,2 °C na desetletje za površinske vode in 0,3 °C na
desetletje za podzemne vode.12

3.5.

GLOBALNE

POSLEDICE

SEGREVANJA

OZRAČJA,

APLICIRANE

NA

SLOVENIJO
Svet kot celota se je glede na predindustrijsko dobo segrel za okoli 1 °C, torej smo že na približno
dveh tretjinah scenarija povišanja temperature za 1,5 °C. V zadnjih 30-ih letih je temperatura
naraščala za okoli 0,2 °C na desetletje, torej bi ob nadaljevanju tega trenda že v približno 25-ih
letih dosegli znanstveno določeno »varno mejo«. V Sloveniji pa smo to raven že presegli, saj je
temperaturni dvig med drugo polovico 19. stoletja in trenutnim stanjem ocenjen že na 2,5 °C. 13
Globalno segrevanje po svetu še zdaleč ni enako izrazito, temveč je odvisno zlasti od lastnosti
površja (voda ali kopno) in geografske širine. Temperaturne spremembe bodo večje nad kopnim
kot nad oceani, do največjih sprememb pa bo prišlo na skrajnem severu planeta. Slovenija leži na
prehodnem območju med Sredozemljem z velikim povečanjem izredno vročih poletnih dni in
severnim ter vzhodnim delom Evrope z izrazitim popuščanjem mraza v najhladnejših zimskih
dneh. Podobno velja za padavine – Slovenija leži na prehodu med Sredozemljem z verjetnim
zmanjšanem letne višine padavin in pogostejšimi sušami ter severnejšimi kraji s povečanjem letne
količine padavin. Zaradi reliefne in podnebne pestrosti Slovenije pa lahko pričakujemo vsaj
nekoliko različno izrazitost učinkov podnebnih sprememb nad posameznimi območji. 14
V nadaljevanju so na primeru Slovenije predstavljene posledice, ki jih lahko pričakujemo ob
nadaljnjem segrevanju ozračja na globalni ravni.

12

ARSO, podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011, URL:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/PSSbrosura_spread_SLO.pdf (9.11.2018)
13
ARSO, kaj pomeni 1,5 °C namesto 2 °C toplejše Zemljino površje za Slovenijo, URL:
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/Kaj%20pomeni%201.5%20stopinje%20z
a%20Slovenijo.pdf (12.11.2018)
14
Ibidem.
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Dvig morske gladine in zakisanje oceanov

Morska gladina se bo v prihodnosti dvigovala zaradi dveh učinkov. Prvi je temperaturno raztezanje
morske vode zaradi globalnega segrevanja, drugi pa je taljenje ledu – ledenikov, ledenih kap in
ledenih pokrovov. Gladina svetovnega morja se je od 19. stoletja v povprečju dvignila že za
približno 20 cm in se trenutno dviguje za okoli 3 do 4 mm na leto. V Sloveniji pa se je od leta 1960
dvignila za 10 cm in se v zadnjih letih dviguje za približno 5 mm na leto. Ne glede na to, ali bomo
dosegli »varno mejo« ali ne, pa bo morska gladina naraščala tudi po letu 2100 in se lahko ustali
šele več 10 m nad današnjo ravnjo. Dvig morske gladine pa bo regionalno precej različen.15
Podnebne spremembe pa povzročajo tudi težave v morjih. Pri množičnem izpusta CO2 v ozračje
se namreč velik del tega raztopi v oceanih. Oceani CO2 skladiščijo, voda se segreva, postaja vse
bolj zakisana, količina kisika pa posledično pada in povzroča zadušitve številnih organizmov.
Navedeni pojav lahko naše oceane, ki so danes polni življenja, zgolj v nekaj desetletjih popolnoma
spremeni.


Sprememba količine in razporeditve padavin

Zaradi zvišane temperature zraka in oceanov se je povečala tudi vlažnost zraka. S tem pa je
povezana povečana pogostost obilnih padavin tudi tam, kjer je opažen trend zmanjševanja letnih
količin padavin. Letna količina padavin se na globalni ravni nad kopnim povečuje, na regionalni
pa so trendi zelo različni. 16
V Sloveniji se bo količina padavin najverjetneje v hladni polovici leta povečala, v topli pa
zmanjšala. Tako bodo pretoki rek pozimi in spomladi večji, poleti pa manjši. Nekatere reke lahko
tudi delno ali v celoti presahnejo. Pogostejše suše bodo zaradi padca ravni podtalnice pomenile
tudi težave s preskrbo s pitno vodo. Zmanjšanje količine vode bo posredno prizadelo kmetijstvo,
energetiko in predelovalno industrijo, kar bo povzročilo dvig cen vode, hrane in električne
energije.17

15

Ibidem.
L. Kajfež-Bogataj (2008), op. cit., str. 33-34.
17
Slovenija znižuje CO2, projekcije podnebnih sprememb v Sloveniji, URL: http://www.slovenijaco2.si/index.php/o-co2/projekcije-podnebnih-sprememb-v-sloveniji (13.11.2018)
16
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Kljub temu da se bodo zimske padavine najverjetneje okrepile, jih bo zaradi višjih temperatur manj
padlo v obliki snega. Ob manjši količini snega pa se bo nevarnost obsežnih poplav pozimi močno
povečala. Že nekaj let opažamo tudi neustavljiv trend krčenja ledenikov. Triglavski ledenik je še
leta 1946 meril 14,4 ha, do leta 2012 pa se je skrčil na 0,5 ha.


Vpliv na biološko raznovrstnost

Število ogroženih rastlinskih in živalskih vrst je že samo zaradi antropogenih vplivov, kot so
širjenje mest, izsekavanje gozdov, industrijski način kmetovanja in pretirano izkoriščanje naravnih
virov, večje kot kdaj koli prej. Podnebne spremembe pa le še poglabljajo problematiko
zmanjševanja biološke pestrosti.
Sprememba vegetacije
Zaradi povečane koncentracije CO2 se bodo tundra, tajga, zeleni in zimzeleni gozd premaknili
proti poloma. Če bo pospešeno segrevanje povzročilo prehiter premik vegetacije, nekatere rastline
ne bodo imele dovolj časa za prilagoditve, in bodo zato izumrle. 18
V Sloveniji bodo najverjetneje prevladovale toploljubne listnate drevesne vrste, v Panonski nižini
pa celo zimzelene rastline. Prišlo bo do premika rastlinskih pasov in gozdne meje navzgor, v višje
nadmorske višine. Najbolj bodo prizadeta nižja rastišča, na katerih je bila sestava gozda
antropogeno spremenjena z uvajanjem smreke, ki sicer naseljuje hladnejše predele. Zaradi toplih
in sušnih let so se v slovenskih gozdovih močno namnožili podlubniki, ki so že popolnoma zredčili
smrekove gozdove. Odmiranjem iglastih gozdov pa povečuje nevarnost za erozijo in plazenje. 19


Možni vplivi na prehransko varnost

Zaradi podnebnih sprememb bodo pritiski na svetovno pridelavo hrane in s tem na prehransko
varnost vse večji. Vpliv bo na različnih območjih Zemlje zelo različen, saj bo odvisen od sedanjih
podnebnih razmer in tal, trenda sprememb ter razpoložljivosti sredstev in infrastrukture za
obvladovanje podnebnih sprememb. Kakovost pridelka bo slabša, cene pa se bodo zvišale.

18

Op. cit., URL: http://www.focus.si/files/Publikacije/prirocnikCC.pdf (14.11.2018)
Op. cit., URL: http://www.slovenija-co2.si/index.php/o-co2/projekcije-podnebnih-sprememb-v-sloveniji
(14.11.2018)
19
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V Sloveniji se bodo močno povečala tveganja na področju kmetijstva. Zaradi milih zim bo
prezimilo več škodljivcev, toplejše in bolj vlažno podnebje bo ugodnejše za bolezni, zaradi česar
bo poraba sredstev za varstvo rastlin večja. Na prehransko varnost pa bo močno vplival tudi
naslednji sklop posledic podnebnih sprememb 20:


Ekstremni vremenski dogodki

Povečali se bosta moč in pogostost vremenskih ujm, kar lahko pravzaprav občutimo že danes. Vse
več je orkanskih vetrov in neurij s točo, pojavljajo se pozne oziroma zgodnje slane, žled, vse več
je poplav, po drugi strani pa tudi suš, ki so tesno povezane s požari v naravnem okolju.


Vpliv na zdravje

Usodne posledice za človeško telo imajo predvsem vročinski valovi. Podnebne spremembe
vplivajo tudi na razporeditev pelodov in s tem na količino alergenov ter sprožajo zgodnejše
cvetenje alergenih rastlin. Prav tako ustvarjajo tudi vse ugodnejše razmere za razvoj in širjenje
prenašalcev bolezni, kot so komarji, klopi, podgane in podobno.21


Transnacionalno nevojaško ogrožanje

Podnebne spremembe bodo sprožile tudi politične, ekonomske, migracijske, socialne,
zdravstveno-epidemološke in druge krize. Okolje je vse bolj ranljivo in že danes prihaja do
preseljevanja in premestitev prebivalstva in ponekod, še zlasti v Afriki in na Bližnjem vzhodu, tudi
do boja za naravne vire. S segrevanjem ozračja bodo razna tveganja, kot so lakota, poplavljanje,
nezadostne količine vode in bolezni, skokovito narasla. Mednarodne ocene predvidevajo, da bodo
podnebne spremembe postale prevladujoč vzrok preseljevanja in migracij. Več milijonov ljudi bo
moralo zapustiti svoje domove. Kot da to dejstvo že samo po sebi ni dovolj zastrašujoče, bo
povečan tok migracij prav gotovo povzročil politične napetosti med državami in znotraj njih, kar
se žal kaže že danes v primeru beguncev in ekonomskih migrantov.22

20

L. Kajfež-Bogataj (2008), op. cit., str. 54-61.
Op.cit., URL: http://www.slovenija-co2.si/index.php/o-co2/projekcije-podnebnih-sprememb-v-sloveniji
(14.11.2018)
22
L. Kajfež-Bogataj (2008), op. cit., str. 110-113.
21
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4. MEDNARODNI PRAVNI OKVIR NA PODROČJU PREPREČEVANJA PODNEBNIH
SPREMEMB
Znanstvena spoznanja o človekovem vplivu na podnebje je povzročilo zanimanje javnosti, zaradi
česar je okoljska problematika postala tudi politična tema. Za mednarodno sodelovanje na
področju varstva okolja je bila prelomna Stockholmska konferenca, sklicana v okviru OZN leta
1972, ki je sprejela celovita izhodišča mednarodne skupnosti za varstvo okolja. Na tej konferenci
je bil ustanovljen Program OZN za okolje (UNEP), ki deluje pod okriljem Generalne skupščine
ter Ekonomskega in socialnega sveta. Zato to ni specialna agencija OZN, kar pomeni, da ni
samostojna mednarodna organizacija. Kljub temu ima UNEP veliko avtoriteto, saj so v njegovem
institucionalnem okviru potekala pogajanja o najpomembnejših mednarodnih pogodbah o varstvu
okolja. V zvezi s preprečevanjem podnebnih sprememb je treba še posebej poudariti področje skrbi
za atmosfero in znotraj tega vzpostavljeno skupino predpisov in institucionalnih rešitev za
podnebne spremembe. 23
Ker je politika potrebovala zanesljive in najnovejše znanstvene informacije, sta Svetovna
meteorološka organizacija (WMO) in UNEP leta 1988 ustanovila Medvladni forum o podnebnih
spremembah (IPCC). Njegov namen je vladam na vseh ravneh zagotoviti znanstvene informacije,
ki jih lahko uporabljajo za razvoj podnebnih politik. Ocene foruma predstavljajo glavno podlago
za mednarodna pogajanja o zmanjševanju izpustov TGP. Šteje 195 držav članic, kar pomeni skoraj
univerzalno članstvo. Znotraj foruma so tri delovne skupine – prva se ukvarja s fizikalnim ozadjem
podnebnih sprememb, druga obravnava vplive, prilagajanje in ranljivost, tretja pa se ukvarja z
blaženjem podnebnih sprememb. Poglavitna aktivnost IPCC je priprava poročil (AR) in njihova
objava v rednih časovnih intervalih. Poročila vsebujejo prispevke vseh treh delovnih skupin in
sintezno poročilo. Prvo poročilo (AR1) iz leta 1990 je imelo ključno vlogo pri oblikovanju Okvirne
konvencije ZN o spremembi podnebja.24 V njem so poudarili podnebne spremembe kot izziv, ki
ga ne more rešiti posamezna država oziroma regija in zahteva usklajeno delovanje na ravni
mednarodne skupnosti. Zadnje poročilo (AR5) je bilo objavljeno v letih 2013 in 2014 in

23

D. Türk, Temelji mednarodnega prava, str. 236-237.
Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja - United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC), URL:
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
(4.12.2018)
24
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uporabljeno kot vsebinsko izhodišče za mednarodna pogajanja o zmanjševanju emisij TGP na
konferenci pogodbenic Konvencije ZN o spremembi podnebja (COP21) v Parizu leta 2015, ko je
bil sprejet Pariški podnebni sporazum.25 Šesto poročilo (AR6) bo predvidoma objavljeno leta
2022, vendar med tem pripravljajo in objavljajo tudi posebna poročila. 26

4.1. OKVIRNA KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O SPREMEMBI PODNEBJA
Konvencija je bila sprejeta na Konferenci ZN o okolju in razvoju, ki je potekala leta 1992 v Riu
de Janeiru. Veljavna je postala leta 1994, ko jo je ratificiralo petdeset držav. Gre za ključno
mednarodno pogodbo na področju omejevanja podnebnih sprememb. Njen temeljni cilj je ustalitev
koncentracije TGP v ozračju na takšni ravni, ki bi preprečila nevarno antropogeno poseganje v
podnebni sistem. Ta raven naj bi bila dosežena v časovnem obdobju, ki bi ekosistemom omogočil
naravno prilagoditev na podnebne spremembe, zagotavljal nemoteno pridelovanje hrane in
omogočil trajnostni gospodarski razvoj. 27
Zavedanje o prisotnosti problema podnebnih sprememb je pomemben dosežek Konvencije.
Ugotavlja namreč, da je podnebni sistem nekaj nedeljivega, kar je skupno vsem nam, ter poudarja,
da lahko njegovo stabilnost omajejo izpusti TGP in da je treba zato nujno uvesti določene politične,
pravne in ekonomske ukrepe, ki bodo pripeljali do željenih učinkov v naravi. Države pogodbenice
so se s Konvencijo zavezale poročanju o izpustih TGP, načrtovanju in izvedbi ukrepov, ki so
potrebni za boj proti podnebnim spremembam ter prilagajanju nanje. Pomemben prispevek je prav
tako zaveza držav, da razvijajo in aplicirajo nove tehnologije in postopke, ki prispevajo k nižjim
izpustom in koncentraciji TGP v ozračje ter informirajo javnost o dogajanju na področju
podnebnih prememb. Hkrati pa se je razviti svet s Konvencijo zavezal tudi zagotavljanju finančne
in tehnološke pomoči državam v razvoju pri njihovem boju s podnebnimi spremembami. 28

25

Pariški podnebni sporazum, URL:
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf (4.12.2018)
26
Slovenija znižuje CO2, politično-zakonodajno ozadje preprečevanja podnebnih sprememb URL:
http://www.slovenija-co2.si/index.php/povezave#IPCC (4.12.2018)
27
UNIS, UNFCCC, URL: http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/thematic_info_climate_change_unfccc.html
(5.12.2018)
28
M. Klun, A. Kuhelj, R. Slabe Erker, UČINKOVITOST EKONOMSKE POLITIKE (2011), str. 96 - 100.
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Konvencija deli države podpisnice v tri skupine: države pogodbenice iz Aneksa I - razvite države
(države Aneksa II) in države na prehodu v tržno gospodarstvo (med njimi tudi Slovenija), države
pogodbenice iz Aneksa II - razvite države in nepristopnice k Aneksu I - večinoma države v razvoju.
Odkar je Konvencija postala veljavna, se njene pogodbenice enkrat letno sestajajo na zasedanju
Konference pogodbenic (COP), na t. i. podnebnih pogajanjih. Namen teh je poiskati odgovore na
vprašanje, kako se najbolj učinkovito spoprijeti s podnebnimi spremembami na način, sprejemljiv
za vse.
Slaba stran konvencije je ta, da je le okvirna, in zato v njej niso določene konkretne obveznosti
držav pogodbenic za zmanjšanje izpustov TGP. To pomeni, da je bilo za večjo osredotočenost in
učinkovitost ukrepov za boj proti podnebnim spremembam treba sprejeti dodatek h Konvenciji,
kar se je zgodilo leta 1997 v Kjotu na Japonskem.

4.2. KJOTSKI PROTOKOL
Kjotski protokol29 je bil sprejet dve leti po začetku pogajanj, na zasedanju COP3. Pogajanja so bila
zelo zapletena, saj so pogajalci skušali uvesti množico različnih, pogosto nasprotujočih si
interesov, in določiti čim več podrobnosti za izvajanje protokola. Opisali so ga kot »najbolj
zapleten nevojaški sporazum v zgodovini«. Za začetek veljavnosti sta bila določena dva pogoja:
ratificirati ga je moralo vsaj 55 držav pogodbenic Konvencije in pogodbenice iz Aneksa I, ki so ga
ratificirale, so morale biti odgovorne za najmanj 55 % skupnih emisij CO2 v letu 1990. Pri drugem
pogoju se je zapletlo, ko so ZDA umaknile svoj podpis in Protokola niso ratificirale. To je bilo
problematično tudi zaradi dejstva, da so ZDA dolgo časa prispevale največ emisij TGP, dokler jih
leta 2007 ni prehitela Kitajska.30
Industrializirane države, ki so zgodovinsko največ prispevale k podnebnim spremembam, je
Protokol pravno zavezal doseganju ciljev zmanjšanja izpustov TGP. V njem je bilo določeno, za
koliko odstotkov morajo posamezne razvite države glede na izhodiščne emisije zmanjšati svoje
emisije v prvem ciljnem obdobju, ki se je začelo leta 2008 in končalo 2012. Cilj je bil, da bi države
Aneksa I v tem petletnem obdobju zmanjšale svoje emisije v povprečju za 5,2 % glede na
29

Kjotski protokol, URL: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (6.12.2018)
A. Kranjc, Mednarodna podnebna pogajanja in sodelovanje Republike Slovenije v tem procesu, URL:
http://www.slovenija-co2.si/upload/Poro%C4%8Dilo_pogajanja.pdf, str.15-16 (6.12.2018)
30
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izhodiščno leto. Kaj je to točno pomenilo za Slovenijo? Ob sprejetju Slovenija še ni bila članica
Evropske unije (EU), zato je obveznost zmanjšanja emisij v prvem ciljnem obdobju sprejela
samostojno in bila za izpolnitev tudi sama odgovorna. Vendar pa je bil vpliv EU na države
kandidatke že takrat močan. Z EU so imele redna posvetovanja in dogovorile so se, da bodo imele
enake obveznosti, tj. zmanjšanje emisij v petletnem obdobju 2008–2012 v povprečju za 8 % glede
na izhodiščno leto. Za večino držav je bilo to leto 1990, države z ekonomijo v tranziciji pa so lahko
izbirale zanje najbolj ugodno leto. Slovenija je tako izbrala leto 1986, ko so bile njene emisije
precej višje kot leta 1990.31 Da bi dosegli dogovorjeno zmanjšanje emisij v prvem ciljnem
obdobju, je takratno Ministrstvo za okolje, prostor in energijo leta 2003 izdalo Operativni program
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov,32 ki je bil v naslednjih letih večkrat noveliran.
Istega leta kot je v veljavo vstopil Kjotski protokol (2005), so na COP11 v Montrealu sprejeli
soglasje o nadaljevanju izvajanja navedenega protokola tudi po letu 2012. EU je nato sprejela
pravno zavezujoč Podnebno energetski paket,33 s katerim je določila smernice za pripravo
dopolnitev Protokola za obdobje 2013–2020. Na COP18 v Dohi leta 2012 so bile te dopolnitve
sprejete v obliki Amandmaja iz Dohe h Kjotskemu protokolu, v katerem je bilo torej določeno
drugo ciljno obdobje (potem pa naj bi se začel izvajati Pariški sporazum). Države so se zavezale
nadaljnjemu zmanjšanju emisij, vendar so zunaj zaveze ostale ZDA, Kanada, Japonska, Nova
Zelandija, Rusija, Ukrajina in Belorusija. To je bilo problematično, saj so bile preostale države
Aneksa I odgovorne le za 15 % svetovnih emisij CO2. Pri delitvi bremen za drugo ciljno obdobje
je bila Slovenija že članica EU in je bila vključena v delitev. EU kot celota je sprejela obveznost
zmanjšanja emisij do leta 2020 za 20 % glede na leto 1990. Za doseganje navedenega cilja so bile
za proizvajalce energije in večje industrijske enote, ki so bili vključeni v sistem Skupnosti za
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (ETS sektorji), določene obveznosti na ravni
EU, za emisije iz sektorjev, ki niso bili vključeni v shemo EU trgovanja z emisijami (ne-ETS
sektorji), pa so bili za vsako državo članico določeni individualni cilji. 34
S pogajanji je bilo treba nadaljevati, ker je Konvencija le okvirna in nima izvršilne moči, Kjotski
protokol pa vključuje le obveznosti zmanjšanja emisij TGP industrializiranih držav, zato ni imel

31

Ibidem, str. 5-22.
Glej podrobneje 6. poglavje.
33
Glej podrobneje 5. poglavje.
34
Ibidem, str. 14-22.
32
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dovolj velike moči, da bi v njegovem okviru lahko dosegli potrebno preprečitev podnebnih
sprememb. To je postalo še posebej izrazito, ko so začele emisije nekaterih držav v razvoju, t. i.
hitro rastočih gospodarstev (Kitajska, Indija, Južna Afrika, Brazilija in podobne), zelo hitro
naraščati in so emisije držav ne-Aneksa I v razmeroma kratkem času močno presegle emisije
razvitih držav. Sčasoma je postalo jasno, da je potreben nov sporazum, ki bo vseboval tudi
omejitve in kasneje zmanjšanje emisij držav v razvoju. 35 Pri tem so te zahtevale, da mora novi
sporazum vsebovati tudi prilagajanje podnebnim spremembam, razvoj in prenos tehnologij ter
finančno pomoč razvitih držav državam v razvoju za spoprijemanje s podnebnimi spremembami.
Jasno je postalo tudi, da globalni sporazum, v katerega bodo vključene vse države, ne bo mogel
delovati po enakem načelu kot Kjotski protokol, tj. po principu na zasedanju določenih odstotkov
zmanjšanja emisij posameznih držav. Mnenja so bila enotna – treba bo upoštevati načelo o skupni,
a različni odgovornosti, in o različnih okoliščinah in zmožnostih posameznih držav. Sprejet je bil
sklep, da bo vsaka država sama pripravila svoj cilj, za kakšen delež bo do leta 2030 zmanjšala
emisije. Tak pristop je uveljavljen tudi v Pariškem sporazumu. 36
Kljub vsakoletnemu zasedanju Konference pogodbenic se pri omejevanju izpustov ni kaj dosti
spremenilo. Države niso bile za blaženje podnebnih sprememb pripravljene ničesar žrtvovati;
nobena ni želela izgubiti gospodarske rasti, zapreti termoelektrarn ali ustaviti gradnje že
načrtovanih, zmanjšati črpanja nafte, števila letal na nebu in potrošniškega standarda svojih
prebivalcev. Nepripravljenost se je najbolj pokazala na Konferenci leta 2009 v Kopenhagnu
(COP15). Načrtovano je bilo, da bo sprejet nov, pravičen, ambiciozen in pravno zavezujoč globalni
sporazum, a zasedanje ni bilo uspešno. Leta 2012 se je zato zgodilo zgoraj opisano podaljšanje in
dopolnitev Kjotskega protokola. Kljub vsemu so voditelji razvitih držav sprejeli dva sklepa: da je
potrebno omejiti rast povprečne globalne temperature na 2 °C glede na predindustrijsko dobo in
da bodo do leta 2020 povečali pomoč državam v razvoju na 100 milijard ameriških dolarjev letno.
Prvi podnebni sporazum po Kjotskem protokolu pa je bil oblikovan šele na Konferenci pogodbenic
leta 2015 v Parizu (COP21).37
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Ibidem, str. 5-6.
Ibidem, str. 17-19.
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L. Kajfež-Bogataj (2017), op. cit., str. 38-41.
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4.3. PARIŠKI SPORAZUM
Francija je že mnogo pred zasedanjem COP21 začela izvajati zelo obsežno diplomatsko aktivnost
po celem svetu, in si tako prizadevala, da bi se ta zaključil s sprejetjem sporazuma. Te aktivnosti,
izboljšanje medsebojnega zaupanja med razvitimi državami in državami v razvoju na podnebnih
pogajanjih ter sodelovanje nekaterih držav (predvsem ZDA in Kitajske) so obrodili sadove. Pariški
sporazum je prvi univerzalni in pravno zavezujoči svetovni podnebni dogovor, ki določa globalni
akcijski načrt, s pomočjo katerega naj bi preprečili najbolj nevarne posledice podnebnih
sprememb. Vsebuje dolgoročni cilj omejitve zvišanja povprečne svetovne temperature na precej
manj kot 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevati, da ne bi presegli zvišanja za
1,5 °C. Sporazum je začel veljati novembra 2016, izvajati pa naj bi se začel leta 2020 in bo glede
izpustov TGP prvič zavezoval skoraj vse države sveta.38 Države so pred in med pariško konferenco
predložile celovite nacionalne podnebne akcijske načrte za zmanjšanje emisij. Vendar trenutni cilji
glede zmanjšanja emisij nikakor niso dovolj ambiciozni, da bi uresničili dolgoročne cilje, zato so
eno najpomembnejših določil Sporazuma t. i. petletni cikli. V njih bodo države pregledale
izvajanje in (ne)ustreznost zadnjih ciljev in si, če bo le mogoče, zastavile ambicioznejše cilje.
Vlade so privolile, da bodo zaradi preglednosti in nadzora druga drugo in javnost obveščale, kako
napredujejo pri izpolnjevanju svojih ciljev. Razvite države pa so se zavezale državam v razvoju še
naprej nuditi finančno pomoč za ukrepe, s katerimi bodo lahko zmanjševale emisije in postale
odpornejše na posledice podnebnih sprememb. 39
Države so pri Pariškem sporazumu ubrale drugačen pristop kot pri Konvenciji in Protokolu, kjer
je bil uveljavljen sistem kvot. Šlo naj bi za bolj stimulativen pristop, ki naj bi v nasprotju z
določitvijo kvot spodbujal »dokazovanje med državami«. Dodatno pa naj bi bile države bolj
motivirane pri izpolnjevanju zavez po logiki; če si bodo same določile cilje, jim bodo tudi sledile.
Sicer pa iz vseh treh mednarodnih pogodb izhajajo izjemno šibke obveznosti. Tako pravzaprav
sploh ne gre za prave mednarodne pogodbe, ker ne gre za obveznost rezultata, temveč le za

38

Ameriški predsednik Trump je denimo junija 2016 javnosti naznanil umik iz sporazuma, ker naj bi ta povzročal
gospodarsko škodo ZDA in Američane prikrajšal za milijone delovnih mest. Izstop bo možen šele novembra 2020,
kar pomeni, da bi se ZDA lahko poslovile šele po prihodnih ameriških volitvah, zato bi morebitni novi predsednik
lahko še spremenil odločitev Trumpa.
39
Evropski svet, Svet EU, Pariški sporazum o podnebnih spremembah, URL:
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climate-change/timeline/ (10.12.2018)
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dolžnost prizadevanja. Državo se namreč ne preganja, če cilja ne doseže, ampak le, če opusti
dolžnost prizadevanja, kar pa je izjemno težko dokazati. 40
Izhajamo iz ureditve, kjer ima osrednjo vlogo suverenost države – njena politična in ozemeljska
celovitost. Na koncu bo država sama izvrševala pravila in nadzirala izvrševanje. Zgolj sprejemanje
pravil torej ne bo zadostovalo, poleg tega bo potrebna tudi volja držav. Države bodo morale same
sprejeti ukrepe in začeti sodelovati. Vendar trenutni rezultati prizadevanj niso spodbudni. Kljub
temu da je mogoče dejstvo, da so se predstavniki 150-ih držav na pariški konferenci sploh uspeli
kaj dogovoriti, šteti za uspeh, končni uspeh še zdaleč ni zagotovljen. Ko so namreč države
numerično opredelile, kaj so resnično pripravljene prostovoljno storiti, se je izkazalo, da smo še
zelo daleč od cilja zvišanja povprečne temperature za manj kot za 2 °C. Klimatologi ocenjujejo,
da se bo pri tako neambicioznih zavezah povprečna temperatura dvignila za 2,9 °C pa vse do
3,4 °C.41 Pariški sporazum je sprva veljal za velik uspeh, sedaj pa je vedno bolj jasno, da so ga
države podpisale »s figo v žepu«, kar se je pokazalo tudi na zadnji konferenci pogodbenic COP24
v Katovicah decembra 2018, ki je veljala za enega izmed mejnikov na poti do začetka izvajanja
Pariškega sporazuma. Konferenca je bila sicer uspešna pri sprejemanju knjige o izvajanju
Pariškega sporazuma, t. i. knjige pravil, s katerimi bodo države omejile izpuste TGP in na ta način
zagotovile, da se temperatura ne bo zvišala za več kot 2 °C. Razmeroma uspešen je bil tudi
napredek pri zagotavljanju finančne pomoči državam v razvoju, saj dogovor določa, da morajo
razvite države oblikovati poseben denarni sklad in opredeliti vire, iz katerih bodo črpale sredstva
za ta namen. Po drugi strani pa je zelo zaskrbljujoče, da so nekatere države zavrnile, da bi bilo že
omenjeno Posebno poročilo IPCC, ki izpostavlja kritično stanje razmer in pomen omejitve dviga
temperature za 1,5 °C, sploh tema pogovora.42 Države so se tako izognile zavezam k zmanjšanju
izpustov TGP še pred začetkom veljavnosti Pariškega sporazuma, in se tako izognile takojšnjemu
ukrepanju, kar kaže na pomanjkanje razumevanja katastrofalnih posledic podnebnih sprememb,
na katere je opozorilo Posebno poročilo.43
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Povzeto po predavanjih v sklopu dogodka »Pravo in podnebne spremembe« na PFLJ, dne 21.2.2019, V. Sancin,
Mednarodno in pravo EU o podnebnih spremembah.
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Ibidem.
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Nam bo uspelo obvarovati Zemljo? V Katovicah zelena luč pariškemu podnebnemu dogovoru., URL:
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/nam-bo-uspelo-obvarovati-zemljo-v-katovicah-zelena-luc-pariskemupodnebnemu-dogovoru/474873 (18.5.2019)
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Povzetek posebnega poročila za odločevalce, URL: https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf (18.5.2019)
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5. OKVIR EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU PREPREČEVANJA PODNEBNIH
SPREMEMB
Evropska unija je svojo podobo zgradila na podlagi idej in vrednot, s katerimi se identificira.
Podnebne spremembe so tudi v kontekstu EU eden največjih dolgoročnih problemov, s katerimi
se srečuje človeštvo. Z Lizbonsko pogodbo,44 ki je začela veljati leta 2009, je v pogodbah EU prvič
zapisano, da je boj proti podnebnim spremembam eden od ciljev okoljske politike EU.45 Evropska
unija pa se je že prej izkazala kot vodilna na področju preprečevanja podnebnih sprememb. Ker
pa gre za področje nenehnih mednarodnih pogajanj, je za vodilno vlogo ključno spoštovanje
mednarodnih sporazumov. Tako je morala EU ukrepati odločneje, če je želela izpolniti zaveze iz
prvega ciljnega obdobja Kjotskega protokola in zmanjšati emisije TGP za 8 % glede na izhodiščno
leto. V ta namen je Evropska komisija leta 2000 sprejela Evropski program o podnebnih
spremembah (ECCP), ki je pripeljal do sprejetja številnih politik in ukrepov za zmanjševanje
emisij TGP. Drugi Evropski program o podnebnih spremembah je bil sprejet leta 2005.46
Leta 2007 so se predsedniki vlad in držav članic dogovorili za celovit pristop k oblikovanju
podnebne in energetske politike. Zavezali so se prehodu EU v visoko energetsko učinkovito,
nizkoogljično gospodarstvo. V ta namen so določili tri cilje, ki se morajo uresničiti do leta 2020:
- 20 % zmanjšanje emisij TGP glede na leto 1990;
- 20 % obnovljivih virov v končni rabi energije;
- 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti.
Za dosego teh ciljev je Evropska komisija naslednje leto državam članicam predlagala sprejetje
obvezujoče zakonodaje, imenovane Podnebno energetski paket, ki sledi t. i. ciljem 20-20-20.
Veljati je začel leta 2009 in je v EU predstavil nove ideje o intenzivnem zmanjševanju emisij TGP
in iskanju lastnih alternativnih virov energije, ki bi zmanjšali odvisnost od uvoza iz tretjih držav
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Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti,
podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007, Uradni list Evropske unije 2007/C 306/01.
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M. Klun, A. Kuhelj, R. Slabe Erker, op. cit., str. 109-130.
46
Evropska komisija, Evropski program o podnebnih spremembah, URL: https://ec.europa.eu/clima/policies/eccp_sl
(12.12.2018)
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sveta in s tem zagotovili stalnost in stabilnost dobave energije. Temelji Podnebno energetskega
paketa so štiri zakonodajna besedila:
1. Direktiva 2009/29/ES o izboljšanju in razširitvi sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do
emisije toplogrednih plinov, 47 ki predstavlja revizijo že obstoječega sistema ETS. Sistem določa
zgornjo mejo skupne količine TGP, ki jo lahko izpusti več kot 11 000 obratov – elektrarne,
proizvodni obrati in letalski prevozniki, ki letijo v sodelujočih državah in med njimi, ter skupaj
pokriva približno 45 % emisij TGP v EU. Cilj za leto 2020 je za vse države članice enak in znaša
21 % zmanjšanje izpustov v primerjavi z letom 2005. Gre za poskus EU, da s tržnimi mehanizmi
vpliva na zmanjšanje emisij CO2. Upravljavec onesnaževalske naprave ima pravico do emisije
plinov v obsegu emisijskih kuponov, ki jih zanjo pridobi. Če izpusti presežejo pridobljene ali
kupljene pravice do izpustov, so predvidene visoke denarne kazni. Namen sistema ekonomskega
vrednotenja in trgovanja z emisijami TGP naj bi podjetja spodbuditi k stroškovno učinkovitim
načinom zmanjšanja emisij. Zgornja meja dovoljene skupne količine TGP se sčasoma znižuje, kar
naj bi privedlo do zmanjšanja skupnih izpustov. V prvem obdobju trgovanja pa se je zgodilo ravno
obratno. Države so z radodarnim razdeljevanjem kuponov proizvajalcem omogočile neomejeno
proizvajanje emisij brez stroškov. Ker so države izdale preveč kuponov, je bilo podjetjem
omogočeno tudi ustvarjanje ogromnih dobičkov s prodajo presežka kuponov. Na drugi strani pa
so se večji onesnaževalci, ki so kupovali dodatne kupne, s tem izognili izboljšavam, ki bi jih morali
namestiti zaradi prevelike količine emisij. 48 Sistem je bil deležen veliko popravkov, vendar če
želimo znižati izpuste TGP, trgovanje s CO2 ni prava pot. Izpuste namreč le prestavlja, namesto
da bi jih zmanjševal, poleg tega pa omogoča še dobičke.
2. Odločba 406/2009/ES o porazdelitvi prizadevanj, 49 ki opredeljuje cilje držav članic za
zmanjšanje emisij TGP v ne-ETS sektorjih. Ti proizvedejo približno 55 % skupnih emisij EU.
Največ emisij prispevajo sektorji, kot so promet, stavbe (ogrevanje), kmetijstvo in odpadki, zato
jim je treba nameniti največ pozornosti. Cilj za posamezno državo je določen glede na njeno
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Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES
z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
Uradni list Evropske unije, L 140/64.
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M. Klun, A. Kuhelj, R. Slabe Erker, op. cit., str. 109-115.
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Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, Uradni list Evropske unije, L140/136.
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relativno bogastvo.50 Nacionalni cilji glede emisij se gibljejo od 20 % zmanjšanja za najbogatejše
države članice do 20 % povečanja za najrevnejše. Slovenija je v okviru te odločbe sprejela cilj
zvišanja izpustov za 4 % glede na leto 2005. To je morda smiselno z ekonomskega vidika ne pa z
vidika skupne in globalne zavezanosti k zmanjšanju emisij. Nujni ukrepi na področju varstva
našega planeta ne morejo biti zgolj ekonomsko naravnani. Nanje bi morali gledati bolj kot na
moralno etično zavezo za ohranitev Zemlje za prihodnje rodove vseh živih bitij. 51 S to odločbo naj
bi EU kot celota prispevala k 10 % zmanjšanju emisij v ne-ETS sektorjih do leta 2020 (glede na
leto 2005). Maja 2018 pa je bila na področju porazdelitve prizadevanj sprejeta Uredba 2018/842, 52
ki pomeni zavezo voditeljev EU k 30 % zmanjšanju emisij v ne-ETS sektorjih do leta 2030. Uredba
upošteva, da se zmožnosti držav članic za ukrepe razlikujejo, in določa različne nacionalne cilje v
razponu od 0 % do 40 % zmanjšanja za leto 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 2005.
3. Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije, 53 na podlagi
katere ima vsaka država članica svoj cilj, ki je prilagojen njenim zmožnostim pridobivanja OVE.
Ti cilji pa naj bi na evropski ravni dvignili delež OVE na 20 % do leta 2020.
4. Direktiva 2009/31/ES54 ustvarja okvir, ki omogoča zajemanje in shranjevanje CO2.
Pomembno je, da ima posamezna država članica EU sprejeto svojo okoljsko politiko, saj imajo
države za uveljavljanje Podnebno energetskega paketa različne možnosti in zmožnosti. V luči
navedenega je Evropska komisija za ta področja predlagala nacionalne akcijske načrte. Za
prispevek Slovenije pri omejevanju globalnega segrevanja ozračja sta torej pomembna predvsem
drugi in tretji temelj, saj ima kot država članica možnost samostojnega oblikovanja ukrepov in
politik na teh področjih. 55

50

BDP/prebivalca.
M. Klun, A. Kuhelj, R. Slabe Erker, op. cit., str. 109.
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Uredba (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju
emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za
izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013, Uradni list Evropske unije L
156/26.
53
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES, Uradni list Evropske
unije, L140/16.
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Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju
ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES,
2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006, Uradni list Evropske unije,
L140/114.
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Medtem ko je EU napredovala pri izpolnjevanju ciljev za leto 2020 pa je bilo treba razmisliti o
nadaljnjih korakih. Rezultat je bil Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 20202030,56 sprejet leta 2014. V njem so bili določeni trije ključni cilji za leto 2030:
- najmanj 40 % zmanjšanje emisij TGP glede na leto 1990;
- vsaj 27 % delež OVE v končni rabi;
- najmanj 27 % izboljšanje energetske učinkovitosti.
Evropska komisija je nadalje novembra 2016 predlagala obsežen zakonodajni sveženj o čisti
energiji, ki ga je uradno poimenovala Čista energija za vse Evropejce (Zimski zakonodajni
paket). Zakonodajni sveženj poudarja pomen energetske učinkovitosti, opredeljuje cilje povezane
z OVE in krepitvijo moči odjemalcev. Do leta 2050 pa naj bi bila proizvodnja električne energije
v Evropi v celoti brezogljična. Predvidevali so, da bo postopek razpravljanja in sprejemanja vseh
vključenih dokumentov trajal dve leti. Pogajanja so se v letu 2018 res zaključila, formalni sprejem
vseh dokumentov, ki so del svežnja o čisti energiji, pa Svet EU predvideva še v letu 2019.57 Ključni
dokumenti svežnja so:
- revidirana Direktiva o energiji iz obnovljivih virov energije, 58 katere ključni cilj je, da se do leta
2030 na ravni EU pridobi 32 % energije iz OVE;
- revidirana Direktiva o energetski učinkovitosti, 59 ki za EU določa nov cilj povečanja energetske
učinkovitosti za 32,5 % do leta 203060 (na področju URE je pomembna novost tudi revidirana
Direktiva o energetski učinkovitosti stavb,61 ki vključuje ukrepe, ki bodo pospešili prenovo stavb
v energetsko učinkovitejše sisteme in izboljšali energetsko učinkovitost novih stavb);
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Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij,
Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020-2030, URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0015:FIN:SL:PDF (14.12.2018)
57
European commission, Clean energy for all Europeans, URL: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energystrategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans (15.12.2018)
58
Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe
energije iz obnovljivih virov (prenovitev), Uradni list Evropske unije L 328/82.
59
Direktiva (EU) 2018/844 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive
2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, Uradni list
Evropske unije L 156/75.
60
Revidirana Direktivo o energiji iz obnovljivih virov energije in revidirana Direktiva o energetski učinkovitosti
spreminjata oziroma višata ključne cilje EU za leto 2030 iz t. i. »cilja 40-27-27« na t. i. »cilj 40-32-32,5«.
61
Direktiva 2010/31 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb
(prenovitev), Uradni list Evropske unije L 153/13.
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- Uredba o upravljanju energetske unije, 62 ki je ključni del svežnja o čisti energiji. Je krovni
zakonodajni akt, s katerim naj bi zagotovili izpolnitev energetskih in podnebnih ciljev EU do leta
2030. V njem je opredeljeno, kako bodo države članice sodelovale med seboj in z Evropsko
komisijo, da bi dosegle ambiciozne cilje. To vključuje predvsem cilje glede OVE in energetske
učinkovitosti ter dolgoročne cilje EU na področju emisij TGP. Določeni so tudi nadzorni
mehanizmi, s katerimi se bo zagotavljajo uresničevanje ciljev, poleg tega pa je v uredbi predvideno
tudi poročanje v skladu z Okvirno konvencijo ZN in Pariškim sporazumom. Uredba od držav
članic zahteva pripravo nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, v katerih bodo določile
politike in ukrepe za zmanjševanje podnebnih sprememb za obdobje do leta 2030.63
Poleg kratkoročnih podnebnih ciljev do leta 2030 pa je bilo treba oblikovati tudi dolgoročne cilje.
Evropska komisija je tako leta 2011 oblikovala dolgoročno perspektivo, ki jo je predstavila v
Načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050,64
t. i. Kažipot 2050. Načrt opisuje stroškovno učinkovito pot za dosego zmanjšanja emisij TGP v
razponu med 80 % in 95 % za obdobje med letoma 1990 in 2050. Najnovejša strateška dolgoročna
vizija, imenovana Čist planet za vse,65 pa je bila sprejeta novembra 2018. Cilj, ki ga določa, je
znatno drugačen, saj predstavlja nadgradnjo dolgoročnega podnebnega cilja na neto-ničelne
emisije oziroma ogljično nevtralnost do leta 2050.
Treba je omeniti tudi ukrepe na področju prometa, saj se emisije iz navedenega sektorja še vedno
povečujejo. Komisija je v letih 2017 in 2018 sprejela tri obsežne svežnje ukrepov za mobilnost,
imenovane tudi Evropa v gibanju, katerih cilj je zaključiti proces, ki se je začel z Evropsko
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Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije
in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) őt. 663/2009 in (ES) őt. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta,
direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega
parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) őt. 525/2013
Evropskega parlamenta in Sveta, Uradni list Evropske unije L328/1.
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Evropski svet, Svet EU, Energetska unija za Evropo, URL: https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/energyunion/ (15.12.2018)
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Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij,
Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0112:FIN:SL:PDF (14.12.2018)
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Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij,
Čist planet za vse, Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno
gospodarstvo, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=sl
(12.6.2019)
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strategijo za mobilnost z nizkimi emisijami.66 Strategija je bila oblikovana leta 2016 in
izpostavlja, da je treba za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma pospešiti razogličenje v
prometnem sektorju, glede emisij TGP in onesnaževal pa je treba zagotoviti trend zmanjševanja,
in sicer do ničelnih emisij do sredine stoletja. V zadnjem mobilnostnem svežnju je Komisija med
drugim predstavila podlago, ki določa nove standarde za emisije CO 2 iz osebnih avtomobilov,
kombiniranih vozil in prvič doslej tudi tovornjakov. Pripravila je reformo cestninjenja, s katero
bodo cestnine odvisne od prevožene razdalje, obračunavanje pa bo pametnejše, saj bodo uvedeni
popusti za čistejša vozila. Hkrati spodbuja tudi kombinirano uporabo različnih načinov prevoza
(npr. s tovornjaki in vlaki) za tovorni promet.67
Kljub temu da je EU zelo dejavna na področju sprejemanja obsežnih svežnjev ukrepov,
namenjenih preprečevanju podnebnih sprememb, in dokaj uspešno izpolnjuje tudi zastavljene
obveznosti, so se emisije TGP v zadnjih nekaj letih zopet zvišale. Celotni napredek se upočasnjuje
predvsem zaradi povečane rabe energije ter upočasnjenega uvajanja energije iz OVE.68 Poleg tega
je treba izpostaviti dejstvo, da se vloga EU vse bolj rahlja, Združeno kraljestvo jo zapušča,
dvigujejo pa se populistična gibanja. S tem se zmanjšuje tudi funkcija EU na področju podnebnih
sprememb. Zgovorna je tudi primerjava med podnebno-energetskimi cilji za leto 2020, ki so bili
sprejeti v času tik po širitvi EU in so bili zelo ambiciozni, in cilji za leto 2030. Ti vsebujejo
minimalne ambicije, saj države članice lahko same določajo svoje nacionalne cilje, ki so vsi skupaj
manj ambiciozni od cilja, sprejetega na ravni EU. Če bo EU želela obrniti trend, bodo morale
države članice nujno oblikovati jasne nacionalne politike in ukrepe za nadaljnje zmanjšanje emisij.
Prav tako bo treba cilj ničelne stopnje neto emisij TGP doseči čim prej, vsekakor pa pred letom
2050, in okrepiti tudi kratkoročne cilje.
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Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij,
Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami, URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0501 (24.5.2019)
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Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, EU in Pariški sporazum o podnebnih spremembah: ocena
napredka na podnebni konferenci v Katovicah, URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0716&from=EN (19.12.2018)
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European Environment Agency, Trends and projections in Europe 2018, URL:
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy (20.12.2018)
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6. NACIONALNA PODNEBNA ZAKONODAJA
Zaradi globalnosti podnebnih sprememb morajo biti cilji in obveznosti zmanjševanja emisij TGP
dogovorjeni na mednarodni ravni. V Sloveniji smo ukrepom preprečevanja in prilagajanja na
podnebne spremembe zavezani na podlagi mednarodnih obveznosti in obveznosti zaradi članstva
v EU. Tako smo morali sprejeti določeno zakonodajno podlago in pripraviti programske
dokumente z izvedbenimi načrti ukrepov. Kot najvišji strateški dokument je bil oblikovan
Nacionalni program varstva okolja (NPVO),69 vendar se je leta 2012 iztekel in do danes še ni
bil sprejet nov. Posamezna področja pa imajo svoje operativne programe, druge programe in načrte
ali strategije.
Dva instituta s področja podnebnih sprememb ureja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1).70 Prvi je
sistem trgovanja s pravicami do emisij TGP, kateremu je namenjen velik del določb. Skozi te so v
slovenski pravni red inkorporirane že omenjene evropske direktive, ki urejajo trgovanje s
pravicami do emisij TGP ETS sektorja in so temelj Podnebno energetskega paketa EU. Drugi
institut je Sklad za podnebne spremembe (Podnebni sklad), ki je ustanovljen v okviru državnega
proračuna, in sicer zaradi sofinanciranja ukrepov blaženja in prilagajanja posledicam podnebnih
sprememb. Vir financiranja Podnebnega sklada so prihodki, pridobljeni s prodajo emisijskih
kuponov iz sistema trgovanja. Gre torej za namenski sklad, ki je podvržen pravilom s področja
javnih financ ter nenehnim spremembam v mednarodnem in evropskem okolju, ki usmerjajo
razvoj na področju podnebnih sprememb. Decembra 2016 je Vlada RS na predlog Ministrstva za
okolje in prostor (MOP) sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne
spremembe (Program SPS),71 ki je v letu 2018 doživel spremembe glede povečanja obsega
kreditiranja okoljskih naložb in dodeljevanja nepovratnih finančnih pomoči. Upravičeni nameni
porabe sredstev Podnebnega sklada so določeni predvsem na podlagi prednostnih nalog iz
OP TGP 2020. Za upravljanje sklada je pristojno MOP, ki letno poroča pristojnemu organu EU o
porabi sredstev. Na tem mestu je treba omeniti tudi Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
edino specializirano ustanovo v Sloveniji, ki zagotavlja finančno podporo za okoljske projekte.
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Nacionalni program varstva okolja, Uradni list RS, št. 83/99 in 41/04 – ZVO-1.
Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
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Spremenjeni Program SPS namreč določa dodatna sredstva za nepovratne finančne spodbude za
nekatere namene oziroma ukrepe, ki jih po pooblastilu MOP dodeljuje Eko sklad. 72 Namen Eko
sklada je spodbujanje trajnostnega razvoja skladno s skupno okoljsko in energetsko politiko EU
ter operativnimi in akcijskimi programi, sprejetimi na njihovi podlagi. Finančno pomoč nudi
predvsem preko kreditiranja pravnih in fizičnih oseb in to z bistveno nižjo obrestno mero in daljšo
dobo odplačila kot pri kreditiranju s strani komercialnih bank. Druga oblika finančne pomoči pa
so nepovratne finančne spodbude. Finančna pomoč in spodbude Eko sklada so namenjene celoviti
obnovi stanovanjskih stavb, zamenjavi starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso ali z
ogrevalnimi toplotnimi črpalkami, izgradnji kolesarske infrastrukture, nakupu okolju prijaznih
avtobusov in komunalnih vozil, subvenciji za električna in hibridna vozila ter kolektorje ipd.73
ZVO-1 ureja tudi ključno načelo, ki mu bomo morali slediti, če bomo želeli biti učinkoviti pri
izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. To je načelo trajnostnega
razvoja, ki je bilo kot političen dogovor na globalni ravni prvič sprejeto na Konferenci ZN o okolju
in razvoju v Rio de Janeiru, ZVO-1 pa ga ureja v 4. členu, ki se glasi: »Država in samoupravna
lokalna skupnost morata pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih
pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujati takšen gospodarski in
socialni razvoj družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti
zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja.« Prof. dr. Senko
Pličanič v svoji knjigi Temelji Ekološkega prava (Kako uzakoniti zmernost pri človekovih odnosih
z živalmi, rastlinami in neživim svetom) navedeno načelo ustrezneje poimenuje »načelo naravno
ravnovesje ohranjajočega razvoja«. Slovenski prevod angleškega izvirnika sustainable
development namreč ne ustreza najbolj pomenu, ki ga besedna zveza zasleduje. Pomembno je
namreč, katera vrednota naj se trajnostno ohrani, in to je naravno ravnovesje. Cilj načela je namreč
doseči družbo, v kateri bi se ljudje lahko še naprej materialno razvijali, hkrati pa zmerno posegali
v naravo, ter tako ohranjali naravno ravnovesje. 74
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Prvi Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP) je Slovenija
sprejela leta 2003 z namenom izvrševanja Kjotskega protokola in posledičnega zmanjšanja emisij
TGP za 8 % glede na izhodiščno leto, čemur se je zavezala z njegovo ratifikacijo. V OP TGP so
bili pripravljeni ter finančno in količinsko ovrednoteni ukrepi za zmanjševanje emisij TGP. Na
podlagi ocene stanja njihovega izvajanja so bile v naslednjih letih izdelane prenovljene različice
tega programa. Leta 2009 je bil sprejet najbolj razčlenjen OP TGP do leta 2012 (OP TGP-1).75
Tako je z implementacijo ključnih instrumentov Sloveniji uspelo izpolniti obveznosti iz prvega
kjotskega ciljnega obdobja. 76 Z namenom uresničevanja obveznosti iz drugega kjotskega ciljnega
obdobja in s tem t. i. ciljev 20-20-20 Podnebno energetskega paketa EU, ki je služil kot osnova za
oblikovanje ukrepov drugega ciljnega obdobja, je Vlada RS leta 2014 sprejela Operativni program
ukrepov zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 (OP TGP 2020).77 Določa temeljne cilje, načela,
prioritete in usmeritve za ukrepanje v Sloveniji na področju blaženja podnebnih sprememb do leta
2020 s pogledom do leta 2030. Zagotavlja okvir za izvajanje aktivnosti in gradi na že sprejetih
programih, uveljavljenih instrumentih in ukrepih, ki jih dopolnjuje z dodatnimi ukrepi. Kot ključna
gradnika za izvajanje evropske zakonodaje na področju podnebne politike je treba omeniti zlasti
Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE)78 in Akcijski načrt za energetsko
učinkovitost (AN URE)79. V OP TGP 2020 so nacionalni cilji prevedeni v sektorske cilje in
ukrepe. Področja, na katera se osredotoča, so: zelena gospodarska rast, stavbe, promet, kmetijstvo,
industrija (ne-ETS sektorji), ravnanje z odpadki, raba tal in gospodarjenje z gozdovi,
izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje in informiranje. Vizija OP TGP 2020 je preprečiti
nevarne posledice spreminjanja podnebja in zadržati globalno segrevanje ozračja pod mejo 2 °C.
To naj bi dosegli s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo, katerega rast ne bo temeljila na
povečani rabi naravnih virov in energije, ampak bo z učinkovitostjo in inovacijami zmanjševala
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emisije TGP, izboljševala konkurenčnost ter spodbujala rast in zaposlenost. Decembra 2018 je
izšlo že tretje letno poročilo o izvajanju OP TGP 2020.80 Poročilo podaja oceno doseganja ciljev
in pregled izvajanja ukrepov ter v priporočilih izpostavlja tista področja, na katerih bi bilo treba
ukrepati bolj odločno.81
Državni zbor RS je leta 2009 sprejel Deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove
svetovne politike do podnebnih sprememb.82 Z njo je določil splošna izhodišča za udeležbo
Slovenije v globalnih podnebnih pogajanjih. Z Deklaracijo je bilo na podlagi priporočila IPCC
sprejeto stališče, da bi morale razvite države znižati izpuste med 25 % in 40 % do leta 2020 in med
80 % in 95 % do leta 2050. Politika na področju boja zoper podnebne spremembe je bila označena
kot prednostna in prehod v nizkoogljično družbo kot vodilna razvojna paradigma. Deklaracija
poudarja načelo trajnostnega razvoja, ki naj se uresničuje s trajnostnim upravljanjem z naravnimi
viri in smotrno gradnjo in upravljanjem infrastrukture, razvojem trajnostne mobilnosti ter
krepitvijo mehanizmov, ki zagotavljajo močno socialno povezanost družbe in skupnosti in okolju
prijazen razvoj. Državni zbor se je na podlagi Deklaracije skupaj z Vlado zavezal oblikovanju
Zakona o podnebnih spremembah, ki do danes še ni bil sprejet, in Nacionalne strategije za boj
zoper podnebne spremembe. Namesto te smo zaradi pomanjkanja časa leta 2016 dobili le
Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam.83
Državni zbor je z Deklaracijo tudi pozval Vlado, da pravočasno pripravi prenos vse relevantne
zakonodaje EU s področja podnebnih sprememb v nacionalni pravni red, še posebej Podnebno
energetskega paketa EU, in naj v ta namen pripravi tudi Nacionalni energetski program. Tako je
bil leta 2014 sprejet nov Energetski zakon (EZ-1),84 ki v nacionalni pravni red prenaša vso
zakonodajo EU s področja OVE in energetske učinkovitosti. Na podlagi EZ-1 je na predlog Vlade
leta 2018 Državni zbor z resolucijo sprejel Energetski koncept Slovenije (EKS),85 ki je osnovni
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razvojni dokument na področju energetike in je nadomestil Nacionalni energetski program. Podaja
usmeritve in vizijo energetske politike Slovenije. Konkretni cilji in ukrepi pa so, oziroma bodo
določeni v akcijskih načrtih, NEPN in dolgoročni strategiji prehoda v nizkoogljično družbo. EKS
je dokument usmerjevalne narave in se zato ne opredeljuje do posameznih konkretnih projektov.
Določa strateške cilje in usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050, ter s tem postavlja
izhodišča za nadaljnje odločitve pri zagotavljanju oskrbe z energijo na trajnosten način.
Leta 2017 je bila sprejeta še Strategija razvoja Slovenije 2030,86 ki predstavlja dolgoročne
razvojne temelje Slovenije. Podnebni izzivi so bili s tem vključeni v krovni razvojni okvir države,
vendar jim ta ne namenja prav veliko pozornosti. Vlada pa naj bi do konca leta 2019 pripravila
Dolgoročno strategijo nizkih emisij do leta 2050, čemur Slovenijo zavezujeta Pariški sporazum
in Uredba o upravljanju energetske unije. Navedena dokumenta Slovenijo zavezujeta tudi, da do
konca leta 2019 pripravi Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki bo pokril obdobje
do leta 2030 in določil cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije, ki so:
razogličenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg ter raziskave, inovacije in
konkurenčnost. Treba je omeniti tudi projekt LIFE podnebna pot 2050, ki predstavlja neke vrste
lokalno IPCC skupino. Cilj štiriletnega projekta je odločevalcem na področju podnebnih
sprememb zagotoviti podporo s spremljanjem napredka in načrtovanjem ukrepov, ki bodo
Sloveniji omogočili zastaviti in uresničiti lasten cilj zmanjševanja emisij TGP in tako prispevati k
uresničitvi mednarodnega cilja.
Nacionalna zakonodaja s področja podnebnih sprememb je zelo kompleksna, saj poleg temeljnih
zakonov in sektorske zakonodaje zajema tudi programske in strateške dokumente. Ti sicer niso
pravno zavezujoči, so pa okvir, iz katerega razberemo veljavna pravila, saj vsebujejo opise stanja
okolja, cilje in ukrepe države. Na nacionalni ravni imamo torej na področju podnebnih sprememb
ogromno formalno zavezujočih in nezavezujočih predpisov. Spoprijemanje z izzivi, ki nam jih
prinašajo podnebne spremembe zahteva pripravo in izvedbo kratkoročnih in dolgoročnih politik s
širokega spektra področij, kot so energetika, promet, industrija, kmetijstvo, odpadki idr. S
sprejetjem Deklaracije o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do
podnebnih sprememb leta 2009 smo dobro zastavili boj s podnebnimi spremembami. Nato je bila
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z odlokom ustanovljena Služba Vlade RS za podnebne spremembe. Delovala je dobro, imela
konstruktiven pristop, spodbujala k debati, posredovana so ji bila gradiva strokovnjakov. Služba
je pripravljala strategijo prilagajanja podnebnim spremembam in celo dve verziji Zakona o
podnebnih spremembah. Potem pa se je razvoj na področju podnebnih sprememb kar naenkrat
ustavil, strategija se je prenehala pripravljati, in tudi Zakon o podnebnih spremembah še do danes
ni bil sprejet. Leta 2012 je Državni zbor Službo ukinil, področje podnebnih sprememb pa je prešlo
v pristojnost MOP. Slovenija je resno pristopila le k izvajanju OP TGP, pa še to zato, ker se izvaja
pod budnim očesom EU. Sedaj se nakazuje sprejem Zakona o podnebni politiki, ki ga je MOP že
podalo v javno obravnavo. V njem so opredeljeni cilji, ki sledijo podnebnim ciljem Pariškega
sporazuma. Sprejem navedenega zakona je nujen, saj bomo na ta način celovito uredili vsaj okvir
za vzpostavitev podnebne politike v Sloveniji, ključno vlogo pri določanju natančne podnebne
politike pa bodo še vedno imeli sektorska zakonodaja ter programski in strateški dokumenti.
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7. KLJUČNI UKREPI IN POLITIKE BLAŽENJA PODNEBNIH SPREMEMB
Iz drugega poglavja izhaja, da je glavni vzrok antropogenega globalnega segrevanja ozračja
večinoma povezan z ogromnimi količinami CO2, ki jih sproščamo v ozračje z zgorevanjem fosilnih
goriv. Proizvodnja in poraba energije prispevata daleč največji delež izpustov TGP, ki izhajajo iz
človekove dejavnosti. Fosilna goriva se večinoma uporabljajo za proizvodnjo električne energije,
za ogrevanje in kot pogonsko gorivo. Problem je treba torej rešiti pri viru, in sicer pri energijskem.
Dolgoročno bo treba zmanjšati porabo fosilnih goriv, zaradi česar se bodo zmanjšali tudi izpusti
TGP. To pa lahko storimo le na dva načina; z izbiro čistejših virov energije, na primer z
nadomeščanjem fosilnih virov energije z obnovljivimi in zmanjšanjem skupne porabe energije
prek prihrankov energije, ter večjo energetsko učinkovitostjo, na primer z energetsko sanacijo
stavb ali uporabo okolju prijaznejših načinov prevoza.
V središču izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe, je torej vprašanje energetike – naše
porabe energije in odvisnosti od fosilnih goriv. Oskrba z energijo je ena izmed človekovih
temeljnih potreb, zato mora biti ta zanesljiva in konkurenčna, pri tem pa mora biti energetska
politika skladna s politiko trajnostnega razvoja. Tako energetika predstavlja pomembno dejavnost,
ki se je danes znašla na prelomnici prehoda iz fosilnih na nefosilne vire, kar bo zahtevalo
preoblikovanje uveljavljenih vzorcev njenega delovanja. Naš energetski sistem ni trajnostno
ustrezen, predvsem zaradi previsokih emisij TGP in ostalih onesnaževal, prevelike porabe na enoto
dodane vrednosti in velikega deleža izkoriščanja neobnovljivih virov. Struktura slovenske oskrbe
z energijo je bila v letu 2017 namreč sledeča: naftni proizvodi (32 %), jedrska energija (24 %),
premog (17 %), obnovljivi viri (16 %) in zemeljski plin (11 %).87
Kako uspešno se bomo spopadli s podnebnimi spremembami bo torej odvisno predvsem od
učinkovitosti izvajanja ukrepov blaženja, tj. odpravljanja vzrokov podnebnih sprememb, torej z
zmanjševanjem človekovega vpliva na podnebni sistem, predvsem z zmanjševanjem emisij TGP.
Poleg ukrepov blaženja podnebnih sprememb pa bodo izjemnega pomena tudi ukrepi prilagajanja
nanje. 88 Ukrepi spopadanja s podnebnimi spremembami so med seboj tesno prepleteni, zaradi
večje preglednosti pa so v nadaljevanju razdeljeni na podpoglavja.
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7.1. PREHOD NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE
Poznamo različne vrste energije, ki jo pridobivamo s pomočjo energetskih virov, obnovljivih in
neobnovljivih. Med neobnovljive vire energije uvrščamo fosilna in jedrska goriva. Fosilna goriva
so nastala v geološki preteklosti na osnovi organskih spojin, vsebujejo ogljikovodike in pri
zgorevanju sproščajo TGP, zato so eden glavnih vzrokov spreminjanja podnebja. Mednje
uvrščamo premog, nafto in zemeljski plin. Omogočila so razvoj industrije in s tem izrinila prej
prevladujoče OVE, ki niso bili kos vse hitrejšemu razvoju. Vendar postaja pomen rabe obnovljivih
virov zaradi vse večje porabe energije in učinkov, ki jih imajo fosilna goriva na okolje, vse večji.
Obnovljivi viri energije »vključujejo vse vire energije, ki jih zajamemo iz stalnih naravnih
procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza s
katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija).«89
V nasprotju z neobnovljivimi viri energije njihovo zajemanje ne pomeni tudi porabe, imajo zelo
majhen vpliv na okolje, stroški obratovanja pa so praviloma zelo nizki in so vir, ki je lokalno
dostopen. Zato zmanjšujejo odvisnost od uvoza virov energije in povečujejo energetsko varnost.
Tako se bo treba v prihodnosti usmeriti predvsem na pridobivanje energije iz tovrstnih virov,
vendar je tudi pri izkoriščanju teh potrebna previdnost.


Sončna energija

Sončna energija se že stoletja izrablja pri številnih tradicionalnih načinih gradnje, v zadnjih
desetletjih pa jo izkoriščamo z napravami, kot so sončne celice, s katerimi proizvajamo elektriko
(fotovoltaika), in sončni kolektorji, s katerimi grejemo vodo.
Slovenija je država, ki ima zaradi enakomerne osončenosti velik potencial za izkoriščanje sončne
energije. Izkoriščali bi jo lahko po celotni državi z izjemo območij s pogosto temperaturno
inverzijo. Tudi v prihodnje bo težko pričakovati, da bi podnebne spremembe vplivale na možnost
pridobivanja sončne energije. Gre za eno od najhitreje rastočih oblik izkoriščanja OVE na svetu in
ima velik potencial.90
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Vetrna energija

Vetrna energija nastaja zaradi obsevanja Zemljinega površja s sončnimi žarki – ti različne dele
kopnega, morja in ozračja segrevajo z različno močjo. Zračni tokovi nastanejo z dvigovanjem
toplejšega oziroma vlažnejšega zraka, ker podenj priteka hladnejši oziroma bolj suh zrak. Veter je
eden najstarejših energetskih virov. V preteklosti so ga uporabljali v prometu in transportu
(jadrnice), za pogon mlinov na veter in črpanje vode. Danes pa v vetrnih elektrarnah energijo vetra
pretvarjamo v električno. Na ta način zadovoljujemo zelo malo svetovnih energetskih potreb,
vendar je vetrna energija med najhitreje rastočimi panogami za proizvodnjo električne energije. 91
V Sloveniji imamo le dve večji vetrni elektrarni. Bolj razširjeno uporabo ovirajo predvsem težave
z umeščanjem v prostor, saj lahko motijo življenjsko okolje ptic in netopirjev, uničujejo krajinsko
sliko neokrnjene narave in lahko v neposredni bližini povzročajo veliko hrupa. Druga ovira pa je
povprečna hitrost vetra – vetrnice največ električne energije proizvedejo pri hitrosti vetra med 15
m/s in 25 m/s, za obratovanje pa potrebujejo veter s hitrostjo vsaj 5 m/s. V Sloveniji so takšna
območja redka. Najdemo jih predvsem na višje ležečih krajih, predvsem na grebenih dinarskih
gorskih planot. Zaradi podnebnih sprememb pa lahko pričakujemo, da se bodo glavni zunanji
parametri za delovanje vetrnih elektrarn spremenili; denimo hitrost in pogostost ekstremnih vetrov
in prevladujoče smeri vetra.92


Hidroenergija

Hidroenergija je energija tekočih voda in posledica gibanja naravnega vodnega kroga, ki ga
poganja sončna energija – sončni žarki povzročijo izhlapevanje vode, ta se dvigne v obliki vodnih
hlapov in oblikuje v oblake. Ko se vodni hlapi dovolj shladijo, se zopet utekočinijo in voda se v
obliki padavin vrne nazaj na Zemljo. Voda nato zaradi gravitacijske sile odteka v nižine, kar
izkoriščamo v hidroelektrarnah. Vendar je hidroenergija OVE le na videz, in sicer zato, ker dež
ves čas pada in reka posledično ves čas teče. Pa tudi to se zaradi globalnega segrevanja ozračja
spreminja, saj postajajo suše vse pogostejše in dolgotrajnejše. Glede posegov v prostor in vplivov
na okolje pa je gradnja hidroelektrarn izjemno netrajnostna. Zajezitev reke je najbolj grob poseg v
delovanje rečnega sistema, vpliva na njegove samočistilne sposobnosti, v akumulacijah zadržuje
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plavine, prod, mulj in nevarne snovi. V Sloveniji smo že žrtvovali reke Savo, Dravo in Sočo, tako
da v hidroelektrarnah proizvedemo približno 30 % vse električne energije. Brez hidroelektrarn
ostaja le še reka Mura, pa tudi ta najverjetneje ne za dolgo. Posledice izgradnje hidroelektrarn si
zato oglejmo na primeru te reke. Gre za območje regijskega parka Mura, ki je hkrati tudi del
območja Natura 2000. Tam je žarišče redkih naravnih habitatov, območje velike biotske
raznovrstnosti, tam domujejo bobri, vidre in skoraj izumrli jesetri ter gnezdijo številne ogrožene
vrste ptic. Hidroelektrarne bi imele velik negativen vpliv na biodiverziteto, vendar to še zdaleč ne
bi bila edina negativna posledica. Reka in poplavna območja so ključnega pomena tudi za tam
živečo lokalno skupnost. Izgradnja hidroelektrarn bi imela negativen vpliv na površinske in
podzemne vode, zaradi česar bi bilo ogroženo zagotavljanje pitne vode, s katero se oskrbuje okoli
55 000 prebivalcev, povečala bi se verjetnost poplav, zmanjšala bi se populacija rib, saj bi bile
ovirane njihove migracije. Poleg vse navedene škode zaradi izgradnje hidroelektrarn je treba
poudariti tudi nesmiselnost izgradnje, saj bi bil delež energije, pridobljene s predlaganimi
pregradami, zanemarljiv.93


Energija plimovanja

Vrtenje Zemlje in gravitacijske sile Lune in Sonca povzročajo pojav plime in oseke. Energijo
plimovanja je v elektrarnah mogoče pretvoriti v električno energijo. Zmogljivost elektrarn je
odvisna od količine vode in frekvence plimovanja. Postavitev elektrarne je smiselna le, če je
razlika med plimo in oseko večja kot 3 metre in če obstaja naravni rečni ali morski zaliv. Vendar
tudi takšne elektrarne povzročajo vplive na okolje – spremeni se ekosistem, kar lahko prizadene
vegetacijo in živali. 94


Energija iz biomase

Biomasa so vsi živi, mrtvi in razkrojeni organizmi ter organske snovi, ki jih ti organizmi
proizvajajo. V biomasi je zbrana sončna energija, ki se je v fotosintezi pretvorila v kemično.
Najbolj razširjeni viri so les (polena, sekanci in peleti), organski odpadki (živinorejski in
komunalni odpadki, kanalizacijska voda) in hitrorastoče, visoko energijske kulturne rastline, iz
katerih pridobivamo biogoriva. Energijo pridobivamo z zgorevanjem biomase, sežigom odpadkov,
93
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v bioplinarnah pa se uporablja plin, ki nastane ob gnitju organskega materiala. Biomasa predstavlja
kar 14 % delež v strukturi svetovne oskrbe z energijo. Pomembna je predvsem v državah v razvoju.
V Sloveniji je velik potencial predvsem glede pridobivanja energije iz lesne biomase, saj kar
58,2 % naše države pokriva gozd. Njena uporaba se hitro povečuje, predvsem zaradi državnih
spodbud in uvajanja nove tehnologije. Je pa to vir energije, ki je zelo odvisen od tega, kako se
bodo podnebne spremembe odrazile na gozdnih ekosistemih. 95
Pri pridobivanju biogoriva prevladujeta dve strategiji. Prva je vzgoja poljščin, ki so bogate s
sladkorjem (sladkorni trst, sladkorna pesa, sladki sirek) ali škrobom (koruza). Iz njih se z
alkoholnim vrenjem pridobiva etanol. Druga je vzgoja rastlin, ki vsebujejo velike količine olja
(oljna palma, soja, alge, oljna ogrščica, sončnice idr.). V Sloveniji je največji tehnološki potencial
za proizvodnjo biodizla ali surovega rastlinskega olja kot alternativnega pogonskega goriva.
Osnovna surovina zanju je olje, pridobljeno s hladnim stiskanjem oljne ogrščice ali sončnic.
Pomislek, ki se poraja glede proizvodnje biogoriv pa je, da se izdelujejo iz pridelkov, ki bi se lahko
uporabljali v prehrani, zato bi širjenje proizvodnje lahko zmanjšalo prehransko varnost in zvišalo
cene hrane. Pridelava negativno učinkuje tudi na biotsko raznovrstnost, varstvo voda in tal, zaradi
spreminjanja podnebja pa je bodoča kmetijska proizvodnja tako ali tako nepredvidljiva. 96


Geotermalna energija

Geotermalna energija je energija vroče Zemljine notranjosti, ki izvira iz njenega nastanka, deloma
pa se še dodatno segreva zaradi jedrskih reakcij v Zemljinem središču. Toplota se prenaša iz jedra
skozi plašč proti zemeljski površini. Izkoriščamo toplotno energijo geotermalnih voda, od njene
temperature pa je odvisno, v kakšen namen jo bomo uporabili. Ločimo visoko temperaturne (nad
150 °C) in nizkotemperaturne (pod 150 °C) geotermalne vire. Prvi, ki doslej v Sloveniji še niso
bili najdeni, se uporabljajo za proizvodnjo elektrike. Drugi pa se uporabljajo neposredno za
ogrevanje – pri nas najpogosteje v termalnih kopališčih, za ogrevanje in hlajenje prostorov in v
industrijskih procesih. Slabost izkoriščanja geotermalne energije je možnost povzročitve ugrezanja
in potresne aktivnosti, termičnega onesnaženja vode in zraka ter sproščanja določenih snovi in
plinov globoko iz Zemlje, ki so lahko škodljivi, ko privrejo na površje (npr. vodikov sulfid). 97
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Delež OVE v celotni oskrbi z energijo je v Slovenij leta 2017 znašal 16 %. Od tega je energija,
pridobljena iz lesa, znašala 51,9 %, hidroenergija 29,4 %, geotermalna in solarna energija 5,3 %,
odpadki in biomasa 5 %, tekoča biogoriva 3,9 %, bioplini 2,3 % ter sončna in vetrna energija
2,2 %.98 Slovenija pa se je z že omenjeno Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije
iz obnovljivih virov zavezala, da bo do leta 2020 dosegla 25 % OVE v končni rabi energije. Z
namenom uresničitve navedene zaveze je Vlada RS sprejela Akcijski načrt za obnovljive vire
energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE).
Ob upoštevanju možnih vplivov podnebnih sprememb na pridobivanje in količine, ki nam bo na
voljo, ima največji potencial za popoln prehod na OVE sončna energija. Če bi znali izkoristiti njen
energetski potencial, bi ta presegel potrebe človeštva, vendar državam že danes omogoča
stroškovno čedalje bolj učinkovit način doseganja okoljskih zavez. Ugodnosti OVE pa vse bolj
prepoznavajo tudi posamezniki. Vedno več ljudi se odloča za postavitev domače sončne
elektrarne. Stanje se je izboljšalo leta 2015 s sprejemom Uredbe o samooskrbi z električno
energijo iz obnovljivih virov energije, ki je bila leta 2018 spremenjena in dopolnjena, da bi se
povečala dostopnost ukrepa samooskrbe z električno energijo iz OVE in da bi se zagotovila
izpolnitev cilja 25 % deleža OVE v končni rabi energije do leta 2020.99 Marca 2019 je bila sprejeta
nova Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije,100 ki nadgrajuje
uredbo iz leta 2015 in v skladu s prihajajočo zakonodajo EU (z že omenjenim Zimskim
energetskim paketom) spodbuja povezovanje lokalnega prebivalstva v namen samooskrbe. Poleg
individualne je omogočena tudi skupinska samooskrba različnih tipov skupnosti, kot so na primer
stanovalci v večstanovanjskih stavbah. Med seboj pa se lahko po novem v t. i. OVE skupnosti
povezujejo tudi odjemalci, ki živijo v bližini in katerih stanovanjski objekti niso primerni za
postavitev naprave za samooskrbo. Te lahko postavijo na primer na strehi bližnjega vrtca, pri
čemer velja, da so v njih proizvedeno električno energijo proizvedli odjemalci, vključeni v
določeno OVE skupnost, čeprav naprave niso postavljene na njihovem objektu. Sončne elektrarne
za samooskrbo delujejo po sistemu neto meritev, ki omogoča shranjevanje viškov pridobljene
energije in prevzem energije iz omrežja takrat, ko sončna elektrarna ne proizvede dovolj energije
za lastne potrebe. To pomeni, da odjemalec na koncu obračunskega obdobja plača samo razliko,
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če je iz omrežja prevzel več, kot je v omrežje oddal. Cene sončnih elektrarn zaradi tehnološkega
razvoja vztrajno padajo in tako postajajo vedno bolj dostopne. K prepoznavnosti in dostopnosti
prispevajo tudi trgovci z električno energijo, ki omogočajo ugodne kredite za postavitev naprav za
samooskrbo in s tem spodbujajo izvajanje ukrepov. Prav tako je od leta 2017 mogoče pridobiti
enkratno nepovratno subvencijo pri Eko skladu za delno kritje stroškov.
Vendar povečanje mikroelektrarn za samooskrbo ne bo zadostovalo, temveč bo tudi v Sloveniji
treba začeti graditi večje in cenejše elektrarne, ki jih s pridom izkoriščajo že v mnogih državah. 101
Sončno energijo pretvarjamo v električno s pomočjo fotovoltaičnih sončnih elektrarn, katerih
velika prednost je, da so najpogosteje postavljene na površine, ki so ekonomsko neizkoriščene.
Najpogosteje so nameščene na strehe objektov in se v tem primeru uvrščajo med vzdrževalna dela
na objektu in ne povzročajo posegov v okolje. 102 To je zelo pomembno, saj na področju blaženja
podnebnih sprememb oziroma rabe OVE pogosto trčimo ob druge okoljske cilje, kot so varovanje
narave in ohranjanje biotske pestrosti, kot je bilo prikazano na primeru hidroelektrarn na reki Muri.
Različni OVE se med seboj razlikujejo glede vpliva na okolje in podvrženosti spremenljivosti
zaradi podnebnih sprememb, zato je treba pri njihovem izkoriščanju ravnati previdno in trajnostno.
Negativne vplive je mogoče s skrbnim načrtovanjem rabe, predvsem pa učinkovito rabo
pridobljene energije zmanjšati na minimum.

7.2. ENERGETSKA UČINKOVITOSTI
Učinkovita raba energije pomeni uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj
energije za doseganje enakih ciljev. Tako na primer s sijalkami LED dobimo enako količino
svetlobe, pri čemer porabijo približno 80 % manj energije. Energetska neučinkovitost se pojavlja
v celotni verigi oskrbe z energijo, tako pri pridobivanju energentov, njihovi pretvorbi in transportu,
kot pri prenosu in končni rabi energije. Skoraj vedno je treba energijo iz oblike, v kateri je
pridobljena, pretvoriti v gorivo, ki je ustrezno za predvideno rabo. Tako je na primer sončno
energijo treba pretvoriti v električno, načrpano surovo nafto pa v bencin. Del prvotne potencialne
energije se pri takšnem procesu pretvorbe izgubi. Prav tako termoelektrarne za proizvodnjo
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električne energije uporabljajo toploto, pridobljeno z zgorevanjem premoga. Pri tem pa se
precejšen del goriva (premoga) porabi za nastanek odpadne toplote, del pa za vsakodnevno
delovanje. Do energetskih izgub oziroma odpadne toplote ne prihaja le pri pretvorbi energije iz
ene oblike v drugo, pač pa tudi pri njeni porabi. Tako vsak dan, ko ogrevamo dom ali vozimo avto,
nekaj energije tudi potratimo. Tako na primer avtomobil na fosilna goriva porabi le približno 20 %
goriva za premikanje vozila, 60 % goriva pa se izgubi v obliki toplote, ki jo odda motor.103
Energetska učinkovitost predstavlja priložnost stroškovno učinkovitega uresničevanja različnih
ciljev, kot so zmanjševanje izpustov TGP, energetska zanesljivost, zmanjšane porabe energije in s
tem lažje doseganje ciljnega deleža OVE. Ključni dejavniki za uspeh so določitev ambicioznih
ciljev, vzpostavitev institucionalnih okvirov, nacionalnih strategij in učinkovitih svežnjev politik,
ki zajemajo predpise, spodbude, krepitve zmogljivosti in informacijska orodja. 104 Slovenija je v
okviru že omenjene Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti pripravila Akcijski načrt za
energetsko učinkovitost do leta 2020 (AN URE 2020). Ta zajema bistvene ukrepe za izboljšanje
energetske učinkovitosti, vključno s pričakovanimi in doseženimi prihranki energije, z namenom
doseganja nacionalnega cilja povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020 in prispevka k
doseganju skupnega cilja EU, tj. povečanju energetske učinkovitosti za 20 %.

7.2.1. ENERGETSKA SANACIJA STAVB
Analiza Evropske komisije (Kažipot 2050) je pokazala, da se skoraj 40 % energije v EU porabi v
stavbah, pri čemer jih je približno 75 % energetsko neučinkovitih, in da je do leta 2050 na tem
področju mogoče zmanjšati emisije za približno 90 %. Če ne bomo ukrepali, se bo poraba energije
izrazito povečala. Povprečne letne temperature se bodo zaradi podnebnih sprememb povečale in
to predvsem v poletnem času. Tradicionalna gradnja stavb v Sloveniji je prilagojena hladnemu
podnebju, zato lahko pričakujemo veliko uporabo klimatskih naprav in s tem obremenitev
elektroenergetskega sistema. Že danes velik del energije porabimo za ogrevanje in hlajenje
energetsko potratnih stavb, zato moramo izboljšati energetsko učinkovitost lokalnega stavbnega

103

SIGNALI EEA 2017, Oblikovanje prihodnosti energije v Evropi: čista, pametna in iz obnovljivih virov, str. 39-

49.
104

O pravnih predpisih EU in Slovenije s področja URE glej 5. in 6. poglavje.

39

fonda prek energetskih in gradbenih predpisov, energetskih izkaznic in s spodbujanjem gradnje
stavb z nično porabno energijo.
Skladno z zahtevo Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti morajo države članice
pripraviti dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda javnih ter
zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb. V Slovenski pravni red je bila zahteva prenesena s
348. členom EZ-1, na podlagi katerega je bila leta 2015 sprejeta Dolgoročna strategija za
spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS),105 ki mora upoštevati vse programe in
akcijske načrte, povezane s tem področjem. Leta 2018 je bila sprejeta dopolnitev, 106 ki predstavlja
nadgradnjo posameznih področij.
Od leta 2019 dalje morajo biti vse novo zgrajene javne stavbe zgrajene kot skoraj nič-energijske,
od leta 2021 pa bo to veljalo tudi za vse ostale novogradnje. Države članice morajo to zagotoviti
v skladu z Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb. Leta 2015 je bil v ta namen in
v skladu s 331. členom EZ-1 sprejet Akcijski načrt za skoraj nič-energetske stavbe za obdobje
do leta 2020 (AN sNES).107 EZ-1 v 46. točki prvega odstavka 313. člena skoraj nič-energijsko
stavbo opredeljuje kot »stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno
količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena
iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.« Definicija obsega določitev minimalnih zahtev
glede največjih dovoljenih potreb za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode in razsvetljavo v
stavbi v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES),108 določitev
največje dovoljene rabe primarne energije v stavbi ter določitev najmanjšega dovoljenega deleža
OVE v skupni dovedeni energiji za delovanje stavbe.
Energetska učinkovitost stavb je označena z energetsko izkaznico, ki jo ureja EZ-1 v členih 333
do 336. Iz nje lahko razberemo razred energetske učinkovitosti na lestvici od A do G, priporočila
za večjo energetsko varčnost, poleg tega pa potrošnikom prek informacije o porabi energije
omogoča primerjavo cene in najemnine stanovanjskih objektov. Sestavni del energetske izkaznice
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so tudi priporočeni ukrepi za povečanje učinkovitosti, ki se nanašajo na stavbo, za katero je bila
izkaznica narejena.

7.3 SEKTORJA, V KATERIH BI BILO TREBA UKREPATI ODLOČNEJE
V Sloveniji se glavnina podnebno-energetskih politik in ukrepov osredotoča na pridobivanje
energije iz OVE in učinkovito rabo energije v stavbah ter deloma na promet, kmetijstvo in
odpadke. Če pa bomo želeli doseči ambiciozne cilje, bomo morali okrepiti prizadevanja vsaj v
sektorju prometa, saj je bila končna raba energije v tem sektorju v letu 2017 zastopana z največjim,
38 % deležem, poleg tega pa je promet kriv za večino izpustov TGP. Dodatno bi bilo nujno treba
več pozornosti nameniti sektorju predelovalne industrije z gradbeništvom, ki kljub svoji veliki
porabi energije in velikemu izpustu CO2 iz industrijskih procesov v razpravah in politikah ostaja
spregledan. Ta je bil namreč s 27 % v letu 2017 drugi največji porabnik energije v Sloveniji. 109

7.3.1 PROMET
Promet je v Sloveniji odgovoren za približno četrtino emisij TGP in kar 99 % vseh emisij CO2 v
prometu je posledica cestnega prometa. Od tega kar 40 % emisij CO2 nastane zaradi rabe
avtomobilov v mestih. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da emisije iz prometa vztrajno naraščajo.
Na tem področju je bilo v Sloveniji sprejetih kar nekaj dokumentov, vendar je bil prometni sistem
prvič celovito obravnavan s Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030,110
ki jo je Vlada sprejela leta 2015. Ker pa je Strategija napisana deklarativno, je Vlada zadolžila
Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) za pripravo izvedbenega dokumenta. Rezultat je bila
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do
leta 2030 (ReNPRP30),111 sprejeta naslednje leto. MZI pa je k trajnostnemu načrtovanju prometa
prispevalo tudi s spodbudami za izdelavo celostnih prometnih strategij na občinski ravni.
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Vendar bo v prihodnje ključna zagotovitev trajnostne mobilnosti, ki pomeni uresničitev potreb
vseh ljudi po mobilnosti, obenem pa zmanjševanje prometa in posledično emisij TGP ter porabe
energije. Trajnostna mobilnost predvideva porabo OVE le do ravni njihovega obnavljanja in
porabo neobnovljivih virov največ do ravni njihovih nadomestkov, na ta način pa bi zagotovili
čistejši zrak, zmanjšali bi se škodljivi vplivi na zdravje ljudi, kakovost bivanja pa bi se izboljšala.
Kar nekaj ukrepov, ki stremijo k zagotavljanju trajnostne mobilnosti prebivalstva se že izvaja, kot
na primer ureditev postajališč javnega prometa, sistem P+R (parkiraj in se pelji), ugodni krediti za
nakup električnih vozil112 (Eko sklad), vzpostavljanje infrastrukture za alternativna goriva, 113
spodbujanje nakupa čistih in energetsko učinkovitih cestnih vozil ipd. Čeprav navedeni ukrepi
zmanjšujejo odvisnost od nafte in blažijo negativne vplive na okolje, cestnega prometa ne
zmanjšujejo v zadostni meri. Razvoj je v zadnjih letih usmerjen predvsem v izboljšanje
avtocestnega prometnega omrežja, kar pa je strokovno, finančno in okoljsko popolnoma
neutemeljeno ter v nasprotju s strateškimi in izvedbenimi dokumenti. Poleg tega pa ukrepi, kot so
načrtovane gradnje novih avtocest in širitev Ljubljanskega avtocestnega obroča, nikakor ne bodo
zmanjšali zastojev v mestih, s čimer naj bi bila izvedba navedenih ukrepov upravičena, ampak bo
učinek ravno nasproten. Navedeni ukrepi so tako popolnoma v nasprotju s politiko zmanjševanja
prometa v mestih, hkrati pa je zaradi tega razvoj javnega potniškega prometa (JPP), ki je
osrednjega pomena za zagotovitev trajnostne mobilnosti, zastal.114
Treba je torej spremeniti miselnost ljudi, kar bo sicer težko, saj je osebni avto spremenil svet, ga
naredil povezanega in ga tako večina posameznikov povezuje s svobodo. Da bomo to dosegli, bo
ključno informirati in ozaveščati javnost, predvsem pa ponuditi učinkovitejšo, cenejšo, varnejšo
in udobnejšo alternativo. Prednostno bo potrebno vlagati v izboljšanje JPP, predvsem v železniško
infrastrukturo, posodobiti in uskladiti vozne rede, povečati frekvence in s tem zagotoviti večje
kapacitete ter izboljšati kolesarsko infrastrukturo. Na področju prometa nas torej čaka še veliko
dela, potrebujemo pa predvsem odločen korak politike v pravo smer in spremembe navad ljudi.

112

Pri uporabi električnih vozilih je zelo pomembno od kod elektrika pride. Če namreč elektriko proizvajamo s
kurjenjem premoga v termoelektrarnah, tudi z električnim avtom ne pripomoremo k zmanjšanju izpustov CO2.
113
O slabostih alternativnih goriv (biomasi in zemeljskem plinu), glej podrobneje 7.1. podpoglavje.
114
CIPRA, Odziv: Širitev ljubljanskega avtocestnega obroča, URL:
https://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija/aktivnosti-v-teku/koalicija-za-trajnostno-prometno-politiko-mrezaplanb/odziv-siritev-ljubljanskega-avtocestnega-obroca (30.5.2019)

42

7.3.2. INDUSTRIJA
Če bomo želeli uresničiti dolgoročni cilj omejitve zvišanja povprečne svetovne temperature na
precej manj kot 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo oziroma še ambicioznejši cilj zvišanja
za največ 1,5 °C, bo k znižanju izpustov CO2 morala sorazmerno prispevati tudi industrija. Tega
pa nam prav gotovo ne bo uspelo doseči, če bomo še naprej energetsko oziroma emisijsko
intenzivnim podjetjem oproščali plačila trošarine na energente ali pa jim nalagali plačila nižje
stopnje trošarine. 115 Dodatno je tem podjetjem omogočeno tudi plačilo nižje stopnje prispevka za
zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz
OVE116 ter nižje stopnje dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO 2.117 Treba je izpostaviti, da
imajo podjetja tako več deset milijonske prihranke in da gre za podjetja, ki porabijo večino energije
v slovenskem gospodarstvu. Država na ta način umetno ohranja nizko ceno energije in
onesnaževanja. Podjetja tako ne vidijo potrebe, da bi znižala izpuste CO2 in zmanjšala rabo
energije. Sprejete politike na področju rabe energije v Sloveniji torej niso oblikovane stimulativno,
saj sistem deluje po načelu »več energije kot porabiš, več popusta dobiš«, 118 ambicioznih ciljev pa
nam na opisan način zagotovo ne bo uspelo doseči.
Navedene subvencije naj bi pripomogle k večji konkurenčnosti upravičencev, saj cena energentov
vpliva na konkurenčnost, kar je zagotovo še bolj izrazito v primeru energetsko intenzivne
industrije. Vendar bo učinek na dolgi rok ravno obraten, saj umetno ohranjanje domnevno
konkurenčnejšega položaja na mednarodnih trgih ne koristi nikomur. Ne koristi niti
konkurenčnosti, ki jo bo mogoče ohraniti le s tehnološkim prestrukturiranjem podjetij, niti
poskusom blaženja podnebnih sprememb. Morali se bomo čimprej začeti zgledovati po nekaterih
drugih državah članicah EU, ki sicer tudi ponujajo olajšave na energente podjetjem, vendar so te
pogojene z izvedbo ukrepov URE oziroma zniževanjem porabljene energije.119
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8. PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
Uspešnost spopadanja s podnebnimi spremembami ne bo odvisna le od učinkovitosti izvajanja
ukrepov blaženja, pač pa tudi od prilagoditve na neizogibne posledice podnebnih sprememb.
Razlog je v dolgoživosti TGP, zaradi katere bo naš planet potreboval čas, da si opomore, tudi če
bi nam uspelo izpuste popolnoma omejiti. Prilagajanje na podnebne spremembe namreč pomeni
zmanjševanje in izkoriščanje posledic segrevanja ozračja. Namen je zmanjšati tveganje in škodo
zaradi sedanjih in prihodnjih škodljivih učinkov podnebnih sprememb na način, ki bi bil
stroškovno učinkovit ali izkoriščal možne koristi. 120 Idealne prilagoditve so takšne, pri katerih čim
bolj zmanjšamo neugodne vplive in izkoristimo pozitivne. Takšna je na primer energetska sanacija
neizolirane stavbe. Na ta način bomo pozimi porabili manj energije za ogrevanje in s tem zmanjšali
izpuste TGP. Poleti bo v hiši hladno in kljub vse pogostejšim vročinskim valovom ne bo treba
nameščati dragih, energetsko potratnih klimatskih naprav. Dodatna korist pa bo prihranek denarja
za ogrevanje pozimi in hlajenje poleti.
Strokovne podlage in podnebni scenariji za oceno tveganj in ranljivosti predstavljajo prvi korak k
celovitemu in načrtnemu prilagajanju na podnebne spremembe. Vendar natančne hitrosti, s katero
drvimo v toplejši svet, ne more napovedati nihče, poleg tega pa so vplivi podnebnih sprememb v
različnih državah zelo različni. Zato se morajo razlikovati tudi prilagoditveni ukrepi, za njihov
izbor in izvajanje pa so pristojne predvsem države, ki morajo sprejeti specificirane nacionalne
strategije prilagajanja. Da bi države članice EU spodbudila k sprejetju ukrepov, je Evropska
komisija leta 2013 sprejeta Strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam.121 EU nudi
tudi nabor orodij in strokovnih podlag za pripravo, spremljanje ter analizo politik in ukrepov
prilagajanja v okviru portala Climate ADAPT. V luči navedenega je Vlada RS leta 2016 sprejela
že omenjen Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam, ki pa ponuja zgolj okvirne
smernice. Spremljanje celovitosti izvajanja usmeritev naj bi potekalo v okviru istega leta
ustanovljene Medresorske delovne skupine za prilagajanje podnebnim spremembam,
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Podlage za pripravo ocene tveganj in priložnosti, ki jih podnebne spremembe prinašajo Sloveniji, URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/podnebne_spremembe/pripr_podl_prip_ocene_t
veganj.pdf (22.4.2019)
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Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru
regij, Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam, URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0216&from=EN (22.5.2019)
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namenjene medresorskemu usklajevanju aktivnosti, ki prispevajo k prilagajanju podnebnim
spremembam v Sloveniji.
Moramo se zavedati, da so podnebne spremembe že tukaj in da se ekstremni vremenski dogodki
kar vrstijo. Država in občine sicer že sprejemajo posamezne ukrepe za povečanje odpornosti nanje,
vendar potrebujemo celovit pristop k prilagajanju. Ključne ovire pri uvajanju ukrepov prilagajanja
najpogosteje niso tehnične narave, ampak so povezane s pomanjkanjem ozaveščenosti ljudi in
nerazumevanjem resnosti grožnje podnebnih sprememb, predvsem pa z nepripravljenostjo na
spremembe ter nezadostnim sodelovanjem med sektorji pri načrtovanju in upravljanju. Če bomo
v vseh sektorjih dolgoročno izvajali dejavnosti za prilagajanje, bo to prineslo prihranke, prav tako
se bo zmanjšala škoda ob naravnih nesrečah, s tem pa bomo zagotovili večjo varnost prebivalstva,
nova delovna mesta in poslovne priložnosti. Preventivno in takojšnje ukrepanje ima torej
gospodarske, okoljske in družbene koristi, hkrati pa so stroški prilagajanja danes bistveno nižji od
stroškov neukrepanja čez desetletja. Predvsem pa bo treba nujno iskati sinergije med prilagajanjem
in izboljševanjem okoljskega stanja ter blaženjem podnebnih sprememb. 122
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Slovenija znižuje CO2, prilagajanje podnebnim spremembam, URL: http://www.slovenijaco2.si/index.php/dobre-prakse/prilagajanje-na-podnebne-spremembe (22.5.2019)
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9. ZAKLJUČEK
Tekom analize pravnih odgovorov na podnebne spremembe sem ugotovila sledeče. Mednarodna
pogajanja, katerih rezultat so podnebni sporazumi, so predvsem politično naravnana in ne
upoštevajo znanstvenih dognanj v zadostni meri. EU je sicer zelo dejavna na področju sprejemanja
obsežnih zakonodajnih svežnjev ukrepov, vendar se njena vloga vse bolj rahla. V času tik po njeni
širitvi so bili njeni cilji ambicioznejši kot sedaj, ko ji preti izstop Združenega kraljestva in ko se
po Evropi dvigujejo populistična gibanja. Časovno vzporednico lahko potegnemo tudi s Slovenijo,
v času vstopa v EU smo bili veliko bolj dejavni na področju preprečevanja spreminjanja podnebja,
kot smo danes. Resno se je nakazoval sprejem Podnebnega zakona (kar se do danes še ni zgodilo),
delovala je Služba vlade za podnebne spremembe, ki je bila nato, ne da bi jo nadomestili z novo,
ukinjena. Spodbudno pa je da se sedaj nakazuje sprejem Zakona o podnebni politiki.
Cilje, ki smo si jih zastavili v zvezi z blaženjem podnebnih sprememb, lahko razdelimo na
kratkoročne in dolgoročne. Kot mejnik za dosego kratkoročnih ciljev je bilo določeno leto 2030,
za dosego dolgoročnih pa leto 2050. Ob upoštevanju trenutnega odnosa držav do sprejemanja
ukrepov blaženja podnebnih sprememb glede uresničitve dolgoročnih in kratkoročnih ciljev nisem
optimistična. Odnos držav ni pravi, kar se je pokazalo na primer na zadnji konferenci pogodbenic
COP24 V Katovicah konec leta 2018, ko so nekatere države zavrnile predlog, da bi izpuste TGP
začeli zmanjševati še pred začetkom veljavnosti Pariškega sporazuma, in to kljub znanstvenemu
poročilu o nujnosti čimprejšnjega ukrepanja. To tezo pa še dodatno podkrepi dejstvo, da imajo
države le dolžnost prizadevanja in ne obveznost rezultata, zato lahko vsaka trdi, da si je za dosego
cilja prizadevala po svojih najboljših močeh. Dokazati nasprotno pa je skorajda nemogoče.
Kljub temu da trenutni scenarij ni najbolj rožnat, pa podnebne spremembe ob velikih izzivih
ponujajo tudi nove priložnosti. Če jih bomo želeli izkoristiti bo nujen prehod iz izjemno
potrošniško naravnane družbe v brezogljično, to pa nam bo uspelo le, če bomo spremenili
ekonomski model oziroma če bomo v tem videli gospodarsko priložnost. Tudi vloga posameznika
ne bo zanemarljiva. Korenito bomo morali spremeniti naše navade in odnos do narave. V zvezi z
navedenim je treba izpostaviti predvsem tri področja: uporaba okolju prijaznega prevoza, kot so
uporaba JPP, kolesarjenje in pešačenje; uživanje hrane rastlinskega izvora in zmanjšanje količine
zavržene hrane ter varčevanje z energijo, tako z neposrednim zmanjšanjem porabe kot uporabo
učinkovitejših naprav, ključen pa bo prehod na OVE, predvsem na energijo sonca. Skratka,
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zaživeti bomo morali nepotrošniški način življenja ter popolnoma spremeniti današnjo miselnost
– čim več vzemi iz narave, hitro prodaj in zavrzi.
Poleg sprememb na ravni posameznika pa bo nujno potrebna tudi natančno začrtana politika, ki
bo preprečila nasedle naložbe, kot je bila gradnja šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Na žalost
resničen in ne zgolj hipotetičen primer TEŠ 6 bom uporabila kar za ponazoritev izjemno slabe
politike, s katero bomo iz bitke s podnebnimi spremembami najverjetneje izšli kot poraženci. Šlo
je namreč za največjo slovensko naložbo v industrijo premoga oziroma kar v energetiko nasploh,
in to v času, ko bi morali načrtovati učinkovit prehod na OVE. Vendar okoljsko sporen in zgrešen
vidik projekta nikoli ni bil poudarjen v javnosti, saj so ga zasenčile objave o korupciji. Danes se
zdi, da je navedeno politiki prišlo še kako prav, saj je obveljalo, da je bil projekt sicer dober, a
slabo voden. To pa je ustrezalo tudi premogovnemu lobiju.
Res je, da se vpliv posameznika težko primerja z vplivom lobijev, vendar je treba vseeno poudariti,
da sta tudi posameznik in politika med seboj tesno povezana. Če namreč ljudje o nečem ne
razmišljajo, ni pritiska na politiko, ta pa se posledično ničesar ne loti. Ključni akter so tudi mediji,
vendar svojo vlogo večinoma opravljajo nezadostno. V tem kontekstu imajo izjemno pomembno
vlogo nevladne organizacije, saj poskušajo v javnost prodreti z okoljskimi vidiki projektov in tako
ozaveščati ljudi, če že mediji ne uspejo opraviti svoje naloge.
Za podnebno politiko sta enako bistvena tako prilagajanje kot blaženje. Prilagajanju se ne moremo
izogniti, saj niti najbolj uspešno zmanjšanje emisij ne bo ustavilo dodatnega segrevanja. Brez
blaženja pa bodo posledice vse hujše in bodo presegle našo sposobnost prilagajanja. Zaveze sicer
povečujemo, vendar (pre)počasi. Ukrepi prilagajanja so prav tako nezadostni, še dodatno pa se
nenehno poudarja, kako nas bodo nove tehnologije rešile. Sama v tem vidim zgolj nepotrebno
odlašanje, saj bi ogromno lahko postorili že z današnjo tehnologijo. To, kar nujno potrebujemo,
sta politična volja in znanje. Država bi morala znatno povečati investicije v najrazličnejše
aktivnosti na področju podnebnih sprememb. Primanjkuje nam strokovnjakov za podnebne
spremembe, znanja s tega področja pa ni mogoče uvoziti iz tujine, saj bodo posledice, ki jih bodo
povzročile podnebne spremembe na različnih delih sveta zelo različne.
Ugotoviti je, da do danes še nismo dosegli vidnejšega napredka, vendar če brezmejnega
izkoriščanja narave ne bomo znali preprečiti sami, nam bo pri tem pomagala narava sama, saj bodo
življenjske razmere na Zemlji za človeka kmalu postale neznosne. Bistveno je, da ni več
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nikakršnega prostora za odlašanje, vendar se ljudje težko sprijaznimo z dejstvom, da se časi
neskončne brezglave potrošnje in koriščenja naravnih virov, sposojenih od prihodnosti, iztekajo.
Kot je zapisala prof. dr. Kajfež Bogataj: »Podobno težko, kot so se v Kopernikovih časih sprijaznili
s tem, da zemlja ni središče vesolja. Podobno težko, kot z Darwinovim spoznanjem, da je človek le
še ena živalska vrsta več. In podobno težko, kot se je sprijazniti s Freudovo ugotovitvijo, da
človeški um ni povsem racionalen.«123
Drži, da ima Slovenija po eni strani izjemno srečo, saj je EU, katere članica je, vodilna na področju
preprečevanja podnebnih sprememb v svetu. Prav tako se ne dušimo v smeteh, saj je politika EU
na tem področju prav tako med najnaprednejšimi, imamo izjemne naravne danosti, pitne vode nam
ne primanjkuje, velik del države še vedno prekriva gozd in ne betonska džungla in tudi gostota
prebivalstva ni velika.. Vendar pa to ne pomeni, da Slovenija ni na udaru podnebnih sprememb in
da, ko bodo te sprožile številne migracije prebivalstva (do manjših prihaja že danes), nemiri ne
bodo zaznamovali tudi te zelene dežele na sončni strani Alp.
Temeljno načelo, po katerem se moramo ravnati, je načelo trajnostnega oziroma naravno
ravnovesje ohranjajočega razvoja. Vendar današnja izjemno potrošniška družba zagotovo ni
trajnostno oziroma ravnovesje ohranjajoče naravnana. Pač pa ravno nasprotno – z izjemno hitrostjo
spodkopava naravno ravnovesje in porablja vire energije, ki so nastajali milijarde let, pri tem pa
pozablja ne samo na druga živa bitja, pač pa tudi na velik del človeštva. Pravzaprav pa bo tudi
najbolj privilegiranim in največjim zanikovalcem podnebnih sprememb kmalu postalo jasno, da
so pozabili tudi nase. Upam samo, da ne bo takrat za vse prepozno.
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L. Kajfež-Bogataj (2017), op. cit., str. 28.
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