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POVZETEK
Namen tega poročila je posredovanje informacij in izkušenj, pridobljenih na pogajanjih o
podnebnih spremembah pod okriljem Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja
(UNFCCC), in znanja o podnebnih spremembah, pridobljenega v vlogi predstavnika Slovenije
pri Medvladnem forumu za podnebne spremembe (IPCC), tistim, ki se bodo v Sloveniji
ukvarjali s to tematiko, bodisi poklicno bodisi za splošno izobrazbo. Uvodu o problematiki
podnebnih sprememb in mednarodnem odzivu nanje sledi pregled vseh 21 zasedanj Konference
pogodbenic UNFCCC, s poudarki na najpomembnejših mejnikih. Nato sta podana opisa dveh
pravnih instrumentov, ki sta bila sprejeta v okviru UNFCCC, Kyotskega protokola iz leta 1997
in Pariškega sporazuma iz leta 2015. Tema sledi opis ukrepov za blaženje podnebnih sprememb
in prilagajanju njim, in sicer s pomočjo slovenskega Operativnega programa zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov. V naslednjem poglavju je predstavljen osnutek strategije prehoda
Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060, izdelek Službe vlade za podnebne spremembe,
ki je delovala v letih 2010-2012. Na kratko je omenjena tudi pomoč Slovenije kot razvite države
državam v razvoju. Naslednji dve poglavji zajemata prikaz delovanja Slovenije v pogajalskem
procesu v okviru UNFCCC, od začetka leta 1994 do danes, s poudarkom na osebnih izkušnjah.
Sledita še poglavji o znanstvenih osnovah podnebnih sprememb in o tem, kako se le-te
manifestirajo v Sloveniji. V prilogi so podani ključni podatki iz najnovejše verzije Operativnega
programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

ABSTRACT
The purpose of this report is to transfer the information and experience gained in the
negotiations under the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), and the
knowledge about climate change gained as the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) Focal Point for Slovenia, to those in Slovenia who will deal with these issues, be
professionally or for a general background. The Introduction, containing the description of the
climate change issue and the international response thereto, is followed by the overview of all
21 sessions of the Conference of the Parties to the UNFCCC, with the emphasis on most
important milestones. As next, two descriptions are given of two legal instruments adopted in
the frame of the UNFCCC, namely the Kyoto Protocol in 1997 and the Paris Agreement in
2015. These are followed by the description of mitigation and adaptation measures by means
of the Slovenian Operational Programme for Reducing Greenhouse Gas Emissions. In the next
chapter the Draft Strategy for the Transition of Slovenia into Low-Carbon Society by the Year
2060 is presented, the product of the Government Office of Climate Change which operated in
the period 2010-2012. Also the assistance of Slovenia as a developed country to developing
countries is briefly mentioned. The next two chapters are dealing with the activities of Slovenia
in the UNFCCC negotiations process, from 1994 up to date, with the focus on personal
experience. The last two chapters are on scientific basis of climate change, and on observed
climate change in Slovenia. In the annex, key data from the latest version of the Operational
Programme for Reducing Greenhouse Gas Emissions are presented.
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UVOD
Pogajanja o podnebnih spremembah oziroma o spoprijemanju z njimi že dobrih 20 let potekajo
pod okriljem Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC). Ta konvencija je bila,
skupaj s Konvencijo o biotski raznovrstnosti in Konvencijo ZN o boju proti širjenju puščav,
sprejeta na Konferenci ZN o okolju in razvoju (UNCED), ki je potekala v Riu de Janeiru od 3.
do 14. junija 1992. Konferenco so imenovali tudi Rio Vrh (Rio Earth Summit), ker je na njej
sodelovalo veliko število državnih voditeljev (116). Da bi zagotovili izvajanje tam sprejetih
dokumentov, posebno Deklaracije iz Ria o okolju in razvoju ter Agende 21, so ustanovili
Komisijo za trajnostni razvoj (CSD), ki je delovala v okviru Združenih narodov. Po 21 letih,
leta 2013, je to komisijo nadomestil Politični forum na visoki ravni za trajnostni razvoj, prav
tako pri Združenih narodih.
Potem, ko je konvencijo o podnebnih spremembah (v nadaljevanju: Konvencija ali UNFCCC)
ratificiralo 50 držav, je 21. marca 1994 postala veljavna. Na tej osnovi je že naslednje leto, od
28. marca do 7. aprila 1995, potekalo prvo zasedanje Konference pogodbenic UNFCCC, COP1
(COP – Conference of the Parties, Konferenca pogodbenic, najvišje telo Konvencije).
Predsedovala mu je takratna nemška ministrica za okolje Angela Merkel.
Od takrat potekajo zasedanja COP vsako leto, praviloma novembra in/ali decembra. Le enkrat
je bilo zasedanje v sredini leta, in sicer julija 2001. Takrat je bilo v Bonnu dodatno zasedanje,
imenovano COP6-bis, ki je bilo organizirano kot formalno nadaljevanje zasedanja COP6, ki se
je v Haagu novembra 2000 končalo neuspešno. Prav malo je manjkalo, da bi se neuspešno
končal tudi COP6-bis, saj se države oziroma njihovi ministri nikakor niso mogli dogovoriti
glede nekaterih pravil za operacionalizacijo Kyotskega protokola (v nadaljevanju: Protokol ali
KP). Kompromisno rešitev, ki je obvarovala COP6-bis pred neuspehom, jim je uspelo doseči
šele v noči pred zaključkom zasedanja.
Poleg zasedanj COP potekajo vsakoletna redna zasedanja delovnih teles Konvencije (in
Protokola) tudi v poletnem času, in sicer maja/junija v Bonnu, kjer je sekretariat Konvencije,
pred njegovo preselitvijo iz Ženeve (leta 1996) pa so ta zasedanja potekala v Ženevi.
Pred dogodki, ki naj bi prinesli zelo pomembne rezultate, se frekvenca zasedanj poveča. Tako
je bilo pred zasedanji COP3 v Kyotu, COP15/CMP5 (CMP, v prvih treh letih veljavnosti
Protokola imenovan MOP – Konferenca pogodbenic Kyotskega protokola) v Koebenhavnu in
COP21/CMP11 v Parizu. Na vsakem od njih naj bi sprejeli daljnosežen sporazum; v Kyotu in
v Parizu se je to tudi zgodilo.
Večkrat so že bile dane pobude, predvsem s strani razvitih držav, da bi letna zasedanja COP
potekala le vsako drugo leto, a predlog doslej še ni dobil dovolj podpore, da bi bil sprejet.
Sestavni del vsakega COP-a je ministrski del ali segment na visoki ravni (»High Level
Segment« – HLS), ki praviloma poteka zadnje 2-4 dni zasedanja. Le tu in tam se je ministrskega
dela udeležil tudi državni voditelj kakšne manjše države. V dveh primerih pa je bilo drugače,
ko so bili na COP povabljeni vsi voditelji. Obakrat je bilo načrtovano, da bo sprejet nov,
globalni sporazum. Prvič je bilo to leta 2009 v Koebenhavnu (COP15/CMP5) drugič pa lani v
Parizu (COP21/CMP11). Na povabilo danske vlade se je odzvalo okoli 125 državnih voditeljev,
na povabilo francoske pa okoli 150. Kot je znano, zasedanje v Koebenhavnu ni bilo uspešno,
vsaj ne v pogledu sprejetja novega sporazuma. Za neuspeh je bilo več vzrokov, verjetno pa so
bili glavni naslednji:
-

zelo nizka raven zaupanja med državami v razvoju in razvitimi državami, kar je bilo
opazno že celo leto pred zasedanjem in je onemogočalo vidnejši napredek na pogajanjih;
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-

posledično preskromno pripravljen osnutek sporazuma za končno obravnavo;
neorganizirano ali slabo organizirano sodelovanje voditeljev na pogajanjih (to je bila
naloga predvsem danskega predsedstva COP);
neustrezno vodenje zasedanja.

Predsedstva COP-ov, ki so sledili Koebenhavnu, so se iz tega neuspeha mnogo naučila in so se
temu primerno potrudila, da niso ponavljala napak danskega predsedstva. To je zelo dobro
uspelo tudi Francozom, ki so odlično vodili samo zasedanje (na čelu z zunanjim ministrom
Lurentom Fabiusom), že pred tem pa so izvajali obsežno diplomatsko dejavnost po celem svetu
in si tako zagotovili konstruktivno sodelovanje mnogih voditeljev, od katerih bi nekateri sicer
lahko sporazumu nasprotovali in onemogočili njegovo sprejetje.
Kljub vsemu pa so svetovni voditelji na zasedanju v Koebenhavnu sprejeli dva pomembna
sklepa: zavezo, ki so jo kasneje še večkrat potrdili, da bodo omejili rast povprečne globalne
temperature na največ 2 oC glede na predindustrijsko obdobje, kar je seveda mogoče doseči
samo z ustreznim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov; in sklep voditeljev razvitih držav,
da bodo do leta 2020 povečali pomoč državam v razvoju za spoprijemanje s podnebnimi
spremembami na 100 milijard USD letno.
Ob tem se lahko vprašamo, zakaj je nov sporazum sploh potreben, saj imamo že Konvencijo in
Protokol. Problem je v tem, da je Konvencija le okvirna in kot taka nima izvršilne moči,
Protokol pa vključuje le obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) 37 držav
Aneksa I, v katerem so razvite države (države Aneksa II) in države na prehodu v tržno
gospodarstvo (tudi: države v tranziciji), skupno imenovane industrializirane države. Dodaten
problem je povzročil izstop ZDA, države z največjimi emisijami, iz Protokola v začetku leta
2001, ko je prevzela oblast nova administracija pod vodstvom predsednika Georga W. Busha.
Protokol je bil sicer prvi korak v pravo smer, ima pa mnogo premajhno moč, da bi v njegovem
okviru lahko dosegli potrebno zmanjšanje svetovnih emisij za omejitev rasti povprečne
globalne temperature pod 2 oC glede na predindustrijsko raven. To je postalo še posebej izrazito,
ko so začele emisije nekaterih držav v razvoju, posebno t.i. hitro rastočih gospodarstev
(Kitajska, Indija, Južna Afrika, Brazilija, Argentina, Indonezija, Južna Koreja, itd.), zelo hitro
naraščati in so emisije držav ne-Aneksa I v razmeroma kratkem času močno presegle emisije
razvitih držav (države Aneksa I) (slika 1).
Cilj prvega ciljnega obdobja Kyotskega protokola (2008-2012) je bil, da bi države Aneksa I v
tem 5-letnem obdobju zmanjšale svoje emisije v povprečju za 5,2% glede na leto 1990. Ta
številka se je nekoliko znižala po izstopu ZDA iz Protokola, še malo bolj pa po izstopu Kanade
čez nekaj let. Za drugo ciljno obdobje (2013-2020) so se države obvezale k nadaljnjemu
zmanjšanju emisij, vendar so izven njega ostale ZDA, Kanada, Japonska, Nova Zelandija,
Rusija, Ukrajina in Belorusija. Preostale države Aneksa I so odgovorne za le okoli 15%
svetovnih emisij CO2.
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Slika 1: Zgodovinske emisije TGP za države Aneksa I, države ne-Aneksa I (s sektorjem
LULUCF (Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo) in brez njega) ter za mednarodni
letalski in ladijski promet. Indikacija negotovosti podatkov je podana s stolpcem napak za leto
2000. (Vir: Results of the emission inventory EDGAR v4.2 of November 2011, European
Commission / Joint Research Centre; EDGAR: Emission Database for Global Atmospheric
Research. Povezava na spletu: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/background.php)
ZDA so bile dolgo časa na prvem mestu po emisijah TGP, leta 2007 pa jih je prehitela Kitajska.
Tega leta so bile sicer emisije ZDA največje v zgodovini, 7.400 Mt ekvivalenta CO2, kitajske
po so jih s 7.456 Mt prvič presegle. Ameriške emisije so po tem letu začele upadati in so leta
2012 dosegle vrednost 6.545 Mt ekvivalenta CO2, kitajske pa so nadaljevale s hitro rastjo. Slika
2 prikazuje potek emisij CO2 Kitajske, ZDA, EU28 in Indije v obdobju 1959-2013 in projekcije
emisij CO2 teh držav do leta 2019, ko naj bi kitajske emisije dosegle ali celo presegle skupne
emisije ZDA, EU28 in Indije.
Čeprav so mnoge države v razvoju nekaj let temu močno nasprotovale, je sčasoma prevladalo
prepričanje, da morajo svoj del k zmanjšanju svetovnih emisij prispevati tudi države v razvoju,
kar je zajeto tudi v novem (Pariškem) sporazumu. Ob tem ni za nobeno državo sporno, da jim
morajo pri omejevanju in kasneje zmanjševanju emisij ter pri prilagajanju na negativne učinke
podnebnih sprememb pomagati razvite države, tako v finančnem kot v tehnološkem pogledu.
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Slika 2: Emisije CO2 Kitajske, ZDA, EU28 in Indije v obdobju 1959-2013 ter projekcije emisij
teh držav do leta 2019. (Vir: CDIAC; Le Quéré et al 2014; Global Carbon Budget 2014.
Povezava na spletu: http://www.slideshare.net/GlobalCarbonProject/global-carbon-budget2014)
V procesu ZN o podnebnih spremembah si države (196 pogodbenic Konvencije, od katerih jih
je 192 tudi pogodbenic Protokola) prizadevajo doseči končni cilj Konvencije, Kyotskega
protokola in zdaj Pariškega sporazuma, ki je začrtan v 2. členu Konvencije:
»… doseči ustalitev koncentracij toplogrednih plinov v ozračju na ravni, ki bi preprečevala
nevarno antropogeno poseganje v klimatski sistem. Ta raven naj bi bila dosežena v takem
časovnem okviru, ki bi ekosistemom dovoljeval, da se naravno prilagodijo podnebnim
spremembam, da ne bi bilo ogroženo pridobivanje hrane, in da bi bilo omogočeno nadaljevanje
gospodarskega razvoja na trajnosten način.«
Strokovnjaki menijo, da spoprijemanje s podnebnimi spremembami ni samo naloga, ki zahteva
in bo zahtevala veliko naporov, finančnih sredstev in, ne nazadnje, politične volje, ampak je
tudi priložnost, da proučimo in ocenimo obstoječe vzorce našega delovanja in jih spremenimo
v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja, potrošništva, mobilnosti in na sploh življenja. V
prid hitrega in odločnega zmanjšanja emisij TGP govorijo mnogi izračuni ekonomistov, ki
kažejo, da bo odlašanje z ukrepi mnogo dražje kot pravočasno ukrepanje. Poleg gospodarske
škode pa bo imelo neukrepanje ali pozno ukrepanje proti podnebnim spremembam za posledico
tudi katastrofe velikega obsega in s tem človeške žrtve, pri večjem dvigu povprečne globalne
temperature pa lahko pride tudi do nepovratnih sprememb, npr. do zaustavitve Zalivskega toka.
Zgornje ugotovitve lepo povzema naslednji stavek, ki si ga je za moto izbral Sekretariat
Konvencije, ki opravlja izredno obsežno in strokovno zahtevno delo:
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(Prevod: »Spoprijemanje s podnebnimi spremembami na pravočasen in cenovno učinkovit
način je nedvomno poseben izziv, vendar je tudi največja priložnost, ki smo jo kadarkoli imeli
za načrtovanje varnejšega, bolj zdravega in bolj trajnostnega sveta za vse.«)
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PREGLED DOSEDANJIH ZASEDANJ COP IN COP/CMP
Zasedanja COP in kasneje COP/MOP (prvi dve) oz. COP/CMP (od vključno tretjega naprej)
so si bila po pomenu in odmevnosti med seboj zelo različna.
Najvažnejši sklep COP1 v Berlinu marca-aprila 1995 je bil ustanovitev t.i. »Berlinskega
mandata«, v okviru katerega naj bi do COP3 pripravili protokol ali drug pravni instrument, v
katerem bi bile določene obveznosti razvitih držav glede zmanjšanja emisij TGP. Zelo
pomemben in daljnosežen je bil tudi sklep, da se državam v razvoju ne sem nalagati nobenih
novih obveznosti. Na to so se države iz te skupine sklicevale še vrsto let, ko je bilo že
popolnoma jasno, da brez njihovega sodelovanja emisij ne bo mogoče dovolj zmanjšati, da bi
omejili rast povprečne globalne temperature na ali pod 2 oC nad predindustrijsko raven.
COP2 je potekal julija 1996 v Ženevi. Sprejel je znanstvene ugotovitve o podnebnih
spremembah, ki jih je objavil Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC, znanstveno
telo za področje podnebnih sprememb). Pripravljena je bila ministrska deklaracija, ki pa ni bila
sprejeta. ZDA so zavrnile »usklajene politike« in se namesto le-teh zavzele za prožnost; pozvale
so k pravno zavezujočim srednjeročnim ciljem (glede zmanjšanja emisij).
COP3, decembra 1997, je bil velik dogodek. Bil je težko pričakovan in pogajanja na njem so
bila zelo intenzivna. Tako v Kyotu kot v medijih po svetu je bil COP3 deležev velike pozornosti
in publicitete. Rezultat zasedanja je znan – Kyotski protokol, v katerem so bile določene
obveznosti zmanjšanja emisij razvitih držav, poleg tega pa trije t.i. kyotski ali prožni mehanizmi:
Trgovanje z emisijami (ET), Skupno izvajanje (JI) – projekti med državami Aneksa I, in
Mehanizem čistega razvoja (CDM) – projekti v državah v razvoju s sodelovanjem držav Aneksa
I. Gre seveda za projekte, ki imajo za cilj zmanjšanje emisij TGP, pri projektih CDM pa mora
biti izkazan tudi prispevek k trajnostnemu razvoju države gostiteljice. Gostiteljice projektov JI
so (bile) praviloma države v tranziciji, ob sodelovanju razvitih držav.
Glavni cilj COP4 v Buenos Airesu (novembra 1998) je bil razrešiti nerešena vprašanja iz
Kyotskega protokola. Pokazalo se je, da so ta vprašanja preveč kompleksna in pretežavna, da
bi jih razrešili na tem zasedanju. Zato je bil sprejet Akcijski načrt iz Buenos Airesa (Buenos
Aires Plan of Action), v katerem so bili določeni roki za dokončanje dela na kyotskih
mehanizmih, finančnih mehanizmih (za pomoč državam v razvoju pri spoprijemanju s
podnebnimi spremembami) ter razvoju in prenosu tehnologij. Na tem zasedanju sta Argentina
in Kazahstan kot prvi državi v razvoju izrazila pripravljenost sprejeti obveznost zmanjšanja
emisij.
COP5 v Bonnu (oktobra-novembra 1999) je bilo predvsem tehnično zasedanje, na katerem so
se nadaljevale priprave pravil za operacionalizacijo Kyotskega protokola.
Priprave na COP6 v Haagu (novembra 2000) so spremljala velika pričakovanja, saj na bi na
njem sprejeli pravila za izvajanje Protokola. Pogajanja so hitro prešla v politično razpravo o
zelo občutljivih temah, ki so zajemale predvsem: zahtevo ZDA, da se za izpolnitev obveznosti
zmanjšanja emisij štejejo tudi ponori CO2 v gozdovih in kmetijskih zemljiščih; nesoglasja o
tem, kakšne naj bodo posledice (kazni) za države, ki ne bodo izpolnile svojih obveznosti
zmanjšanja emisij; in težave pri iskanju načinov, kako bi zagotovili državam v razvoju potrebna
finančna sredstva za spoprijemanju z negativnimi učinki podnebnih sprememb in za merjenje
in, po možnosti, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Ker pogajalci, na koncu skupaj z
ministri, niso mogli doseči soglasja o spornih zadevah, je bil na predlog predsedujočega Jana
Pronka (nizozemskega ministra za okolje) sprejet sklep, da bo COP6 v Haagu samo prekinjen
in se bo nadaljeval prihodnje leto kot njegov drugi del.
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Julija 2001 je tako v Bonnu potekal drugi del COP6, t.i. COP6-bis. To zasedanje je potekalo po
tem, ko je George W. Bush postal predsednik ZDA in so le-te zavrnile Kyotski protokol (marca
2001). Posledica tega je bila, da je delegacija ZDA odklonila sodelovanje na sestankih delovnih
teles Protokola in je bila tam prisotna samo kot opazovalka. To dejstvo je vsekakor olajšalo
pogajanja drugim delegacijam, ki so se tako uspele uskladiti glede glavnih političnih tem. To
je bilo za mnoge presenečenje, saj so bila pričakovanja pred zasedanjem precej nizka. Soglasje
je bilo doseženo, med drugim, o naslednjih temah:
-

Prožni mehanizmi, ki so jih ZDA predhodno močno zagovarjale (Trgovanje z
emisijami, Skupno izvajanje in Mehanizem čistega razvoja). Eden glavnih elementov
sporazuma o prožnih mehanizmih je bil, da ne bo omejitve na količino emisijskih enot,
pridobljenih na ta način, če bodo domače aktivnosti predstavljale signifikanten delež
naporov države za zmanjšanje emisij oz. izpolnitve obveznosti iz Protokola.

-

Ponori CO2. Dosežen je bil sporazum, da bo možno pridobiti emisijske enote z vrsto
dejavnosti, ki odvzemajo CO2 iz ozračja ali ga shranjujejo, vključno z gospodarjenjem
z gozdovi in kmetijskimi površinami ter revegetacijo, brez omejitve za količino
emisijskih enot, pridobljenih na ta način. V primeru gospodarjenja z gozdovi pa je bil
sprejet Dodatek Z, v katerem so bile določene omejitve za količine, pridobljene iz
gospodarjenja z gozdovi, za vsako do držav Aneksa I. Tako je bila npr. za Japonsko
določena ta omejitev na 13 milijonov ton, kar predstavlja 4% njenih emisij v
izhodiščnem letu. Za gospodarjenje s kmetijskimi površinami so države lahko dobile
emisijske enote samo za povečanje ponora nad tistim leta 1990.

-

Skladnost (compliance). Končno odločanje o ukrepih v primeru neskladnosti držav z
njenimi obveznostmi iz Protokola (non-compliance) je bilo preloženo na COP7, je pa
že bilo predvideno, da bodo morale države, ki ne bodo dosegle cilja, nadomestiti
manjkajoče zmanjšanje emisij s faktorjem 1,3, da v času neskladnosti ne bodo mogle
oz. smele sodelovati v prodajanju presežkov zmanjšanja emisij, in da bodo morale
izdelati akcijski program za vrnitev v skladnost (z obveznostmi).

-

Financiranje. Doseženo je bilo soglasje o ustanovitvi treh novih skladov za pomoč
državam v razvoju pri spoprijemanju s podnebnimi spremembami:
o Posebni sklad za podnebne spremembe (Special Climate Change Fund),
namenjen za vrsto dejavnosti v zvezi s podnebnimi spremembami;
o Sklad za najmanj razvite države (Least-developed-country Fund) za podporo
nacionalnim akcijskim programom za prilagajanje podnebnim spremembam v
teh državah;
o Sklad Kyotskega protokola za prilagajanje (Kyoto Protocol Adaptation Fund).

Pri vseh teh zadevah je ostalo za uskladiti še precej podrobnosti, o katerih naj bi se pogajali že
čez slabega pol leta v Marakešu. Čeprav je v zadnji noči že izgledalo, da bo tudi drugi del COP6
propadel, ga je predsedujočemu, nizozemskemu ministru za okolje Janu Pronku, uspelo rešiti.
Končal se je z velikim uspehom, saj so bila pripravljena skoraj vsa pravila za izvajanje
Protokola, ki naj bi jih sprejeli decembra istega leta na COP7.
COP7 v Marakešu (oktobra-novembra 2001) je bil uspešen, potem ko je udeležencem po zelo
težkih pogajanjih uspelo sprejeti vse potrebne sklepe za izvajanje Protokola. Ključni sklepi so
se nanašali na mehanizme, ponore, finance in skladnost (compliance). S tem so bila državam
odprta vrata za ratifikacijo Protokola. Celoten sveženj sklepov se je imenoval Marakeška
soglasja (Marrakech Accords). ZDA so nadaljevale z vlogo opazovalke, mnogi pa so upali, da
si bodo sčasoma premislile in ratificirale Protokol, kar bi zaradi njihovih velikih emisij močno
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pripomoglo k njegovemu začetku veljavnosti. Za to je bilo namreč potrebno, da ga ratificira
najmanj 55 držav, med katerimi so tudi razvite države, ki so bile leta 1990 odgovorne za
najmanj 55% emisij CO2 vseh razvitih držav. Med najpomembnejšimi sklepi COP7 so bili:
-

Pravila za izvajanje mednarodnega trgovanja z emisijami med državami pogodbenicami
Protokola in za izvajanje CDM in JI;
Režim za skladnost (Compliance regime), ki je določal ukrepe v primeru
neizpolnjevanja obveznosti zmanjšanja emisij iz Protokola;
Pravila za obračunavanje emisijskih enot, pridobljenih s projekti JI in CDM.

Oktobra-novembra 2002 je v New Delhiju potekal COP8. Tam je bila sprejeta ministrska
deklaracija, ki je pozvala razvite države, naj omogočijo prenos tehnologij v države v razvoju,
in naj kolikor je mogoče zmanjšajo učinek podnebnih sprememb na te države. Dan je bil tudi
večji poudarek na prilagajanju podnebnim spremembam kot kdaj prej. Ves čas je bilo prisotno
pričakovanje, da bo Rusija ratificirala Protokol, ker je bil po izstopu ZDA in Avstralija to pogoj,
da bo začel veljati (ZDA so bile v letu 1990 odgovorne za 36% svetovnih emisij, Rusija pa za
17%). Vendar je Rusija sporočala, da potrebuje še več časa za razmislek. Domnevno je bil
glavni ali edini vzrok za nepripravljenost Rusije, da ratificira Protokol, v tem, da so iz Protokola
izstopile ZDA, ki naj bi odkupile ogromne količine (več milijard ton ekvivalenta CO2) ruskega
presežka enot zmanjšanja emisij, da bi na ta način izpolnile svojo obveznost zmanjšanja emisij
za 7% v obdobju 2008-1012 glede na leto 1990. S tem pa so bile milijarde dolarjev, ki bi ji jih
plačale ZDA, za Rusijo izgubljene in ni več imela pravega interesa ratificirati Protokol. Ruski
presežek enot zmanjšanja emisij (t.i. vroč zrak – hot air) je izviral iz tega, ker je Rusija pristala
samo na cilj 0% v obdobju 2008-2012 glede na leto 1990. Ker so njene emisije po razpadu
Sovjetske zveze in planskega gospodarstva upadle v obdobju 1990-1997 za okoli 40% (od okoli
3,5 na okoli 2 milijardi ton ekvivalenta CO2), je pomenil cilj 0% ne samo, da ji ne bo treba
emisij zmanjšati, pač pa, da jih bo lahko zelo povečala, ne da bi s tem ogrozila izpolnitev svoje
obveznosti iz Protokola. Podobno je bilo z Ukrajino, ki je sledila Rusiji in v Kyotu sprejela cilj
0%, njene emisije pa so v obdobju 1990-1997 upadle za okoli 60% (od okoli 1 na okoli 0,4
milijarde ton).
Na COP9 (Milano, decembra 2003) so se pogodbenice sporazumele, da bodo sklad za
prilagajanje, sprejet na COP7, uporabljale predvsem za pomoč državam v razvoju za
prilagajanje podnebnim spremembam, poleg tega pa tudi za izgradnjo zmogljivosti preko
prenosa tehnologij.
Decembra 2004 je v Buenos Airesu potekal že drugi COP, COP10. Udeleženci so ocenjevali
napredek v 10 letih od COP1 in bodoče izzive, s poudarkom na zmanjševanju emisij in
prilagajanju podnebnim spremembam. Začeli so tudi z razpravo o mehanizmih v drugem
ciljnem obdobju Kyotskega protokola, po letu 2012.
Naslednje leto, novembra-decembra 2005, je v Montrealu potekalo zelo pomembno zasedanje,
COP11/MOP1, saj je pred tem Kyotski protokol postal veljaven, ko ga je ratificirala tudi Rusija.
Ruska ratifikacija je bila za veljavnost protokola nujna, ker so se ZDA odločile, da ga ne bodo
ratificirale. Najbolj si je za rusko ratifikacijo prizadevala EU. Začetek veljavnosti protokola je
bil vzrok, da je bilo to eno največjih zasedanj COP, na katerem je sodelovalo več kot 10.000
udeležencev. Sprejet je bil Montrealski akcijski načrt (Motreal Action Plan) za delovanje
Kyotskega protokola po letu 2012, ko naj bi se tudi dogovorili za večje zmanjšanje emisij. V
skladu s členom 3.9 Protokola, ki določa, da se mora razprava o bodočih obveznostih držav
Aneksa I začeti najmanj 7 let pred koncem prvega ciljnega obdobja, je bila ustanovljena Ad hoc
delovna skupina za bodoče obveznosti držav Aneksa I v okviru Kyotskega protokola (AWGKP).
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Na COP12/MOP2 v Nairobiju (novembra 2006) so bili sprejeti: 5-letni načrt pomoči državam
v razvoju za prilagajanje podnebnim spremembam; postopki in načini plačevanja v Sklad za
prilagajanje; izboljšave Mehanizma čistega razvoja.
Glavni rezultat zasedanja COP13/CMP3 na Baliju (decembra 2007) je bil Balijski akcijski načrt
(Bali Action Plan), v okviru katerega so potem potekala t.i. strukturirana pogajanja o okviru za
obdobje po letu 2012, torej po koncu prvega ciljnega obdobja Kyotskega protokola.
Ustanovljena ja bila Ad hoc delovna skupina za dolgoročno sodelovanje v okviru Konvencije
(AWG-LCA), v okviru katere naj bi potekala pogajanja o nujnem stopnjevanju izvajanja
Konvencije pred letom 2012 in po njem.
Zasedanje COP14/CMP4 je potekalo decembra 2008 v Poznańu, na Poljskem. Glavna tema
pogajanj je bila, kaj bo nasledilo Kyotski protokol. Dogovorjena so bila načela financiranja
sklada za pomoč najrevnejšim državam za spoprijemanje s posledicami podnebnih sprememb.
Decembra 2009 je v Koebenhavnu potekal težko pričakovani COP15/CMP5, na katerem naj bi
sprejeli nov, globalni sporazum za obdobje po letu 2012. Pričakovanja danske vlade in svetovne
javnosti so bila visoka. Na tako pomemben dogodek so Danci povabili tudi voditelje vseh držav;
prišlo jih je okoli 125, med njimi voditelji največjih držav. Mnoge države niso bile zadovoljne
zaradi netransparentno vodenega procesa. Tekst sporazuma, ki je bil v pripravi dve leti, ni
dosegel končne, sprejemljive oblike. Približno 25 voditeljev, med njimi ameriški in kitajski, je
pripravilo »politični sporazum« v 13 odstavkih. Le-ta na plenarnem zasedanju ni bil sprejet;
Konferenca pogodbenic se je samo »seznanila z njim«, zato ni imel veljave formalnega sklepa.
Značilnost tega sporazuma je bila kolektivna volja razvitih držav, da pomagajo državam v
razvoju s finančnimi sredstvi iz novih in dodatnih virov, ki naj bi do leta 2020 dosegla vrednost
100 milijard USD letno. Obljubili so pomoč za 3-letno obdobje 2010-2012 v višini 30 milijard
USD (Slovenija je v ta namen obljubila 8 milijonov USD). Voditelji so izrazili odločenost, da
omejijo rast povprečne globalne temperature pod 2 oC nad predindustrijsko ravnijo. Zavzeli so
se za zaščito gozdov in okrepitev njihove vloge kot ponora ogljikovega dioksida ter za takojšnjo
ustanovitev mehanizma za REDD+ (Zmanjševanje emisij iz krčenja in degradacije gozdov ter
ohranjanje gozdov, trajnostno gospodarjenje z njimi in povečevanje zalog ogljika v gozdovih),
ki bi omogočil mobilizacijo finančnih virov v razvitih državah. Pred koncem zasedanja je bil
podan predlog, naj se državam omogoči, da se temu političnemu sporazumu v prihodnjih
mesecih pridružijo, in sicer tako, da sekretariatu pošljejo ustrezno pisno izjavo. Predlog je bil
sprejet in naslednje leto je več kot 140 držav formalno izrazilo podporo sporazumu.
COP16/CMP6 je potekal decembra 2010 v Cancúnu, Mehika. Tam so bili sprejeti Cancúnski
dogovori, ki so med drugim vsebovali naslednje sklepe:
-

v obdobju 2013-2015 bo potekala obravnava dolgoročnih ciljev;
vzpostavljena sta Cancúnski okvir za prilagajanje in Odbor za prilagajanje;
vzpostavljen je Tehnološki mehanizem, ki vključuje Izvršni odbor za tehnologijo (TEC)
ter Klimatski tehnološkim center in mrežo (CTCN);
ustanovljen je Zeleni podnebni sklad (GCF), v katerega naj bi se od vključno leta 2020
naprej stekalo 100 milijard dolarjev letno za pomoč državam v razvoju za spoprijemanje
s podnebnimi spremembami; to je bil najodmevnejši sklep zasedanja.

Zasedanje v Cancúnu velja za eno najbolj uspešnih, k čemur so gotovo pripomogle izkušnje,
pridobljene na razmeroma neuspešnem predhodnem zasedanju v Koebenhavnu.
COP17/CMP7 je v novembru-decembru 2011 gostila Južna Afrika v Durbanu. Sprejeta je bila
vrsta sklepov, npr. za operacionalizacijo Zelenega podnebnega sklada in o dolgoročnem
sodelovanju v okviru Konvencije. Najpomembnejša pa je bila ustanovitev Ad hoc delovne
skupine za Durbansko platformo za okrepljeno akcijo (ADP), katera naloga je bila »razviti
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protokol, drug pravni instrument ali usklajen izdelek s pravno močjo v okviru Konvencije,
primeren za vse pogodbenice«. ADP naj bi končala delo najkasneje leta 2015, nov instrument
pa naj bi postal veljaven leta 2020. Poleg tega je dobila ADP nalogo, naj razišče načine za
zaprtje vrzeli v ambiciji pred letom 2020 glede na cilj 2 oC.
Mnoge je presenetilo, ko se je Katar kot pomemben proizvajalec nafte in član OPEC ponudil
za gostitelja zasedanja COP18/CMP8. Enak namen pa je imela tudi Južna Koreja, ki se je s
Katarjem dolgo borila za to čast. Očitno je bil Katar močnejši in Koreja je kasneje, mogoče
malo na ta račun, dobila sedež Zelenega podnebnega sklada. Zasedanje je bilo v novembru in
decembru 2012 v Dohi. Najvažnejši sklep je bil sprejetje Amandmaja iz Dohe h Kyotskemu
protokolu. V njem je določeno, da bo drugo ciljno obdobje Kyotskega protokola trajalo 8 let,
od 2013 do 2020, vsebuje pa tudi obveznosti zmanjšanja emisij držav Aneksa I, razen seveda
tistih, ki se drugemu ciljnemu obdobju niso pridružile; kot je navedeno zgoraj, so te države:
ZDA, Kanada, Japonska, Nova Zelandija, Rusija, Ukrajina in Belorusija.
COP19/CMP9 je potekal v Varšavi novembra 2013. Sprejet je bil sklep ADP s povabilom
državam naj začnejo ali okrepijo pripravo svojih Predvidenih nacionalno določenih prispevkov
(INDC). Vzpostavljen je bil Varšavski okvir za REDD+.
Decembra 2014 je Lima, Peru, gostila COP20/CMP10. Večina pozornosti in dela je bila
namenjena pogajanjem v okviru ADP. Sprejet je bil Poziv iz Lime k podnebni akciji, ki naj bi
pospešil pogajanja s ciljem doseganja novega sporazuma v letu 2015. Pogajanja so potekala
tudi o dvigu ambicije za zmanjšanje emisij pred letom 2020. Na koncu je bila sprejeta
Ministrska deklaracija o vzgoji in ozaveščanju. V njej je poudarjeno, da je treba vsem ljudem
omogočiti dostop do informacij o podnebnih spremembah in njihovih učinkih ter jih vključiti v
dejavnosti za blaženje podnebnih sprememb in prilaganje nanje. Ministri so tudi apelirali na
vlade, naj razvijejo strategije vzgoje, ki bodo vsebovale podnebne spremembe v učnih načrtih,
in naj vključijo ozaveščanje o podnebnih spremembah v nacionalne razvojne in podnebne
strategije in politike, v skladu z njihovimi nacionalnimi prioritetami.
COP21/CMP11 je potekal novembra-decembra lani (2015) v Parizu oz. v njegovem predmestju
Le Bourget. Francija pred zasedanjem ni vzdrževala visokih pričakovanj, kot jih je šest let prej
Danska; vedela je, da uspeh ni zagotovljen, in dobro je vedela za napake, ki jih je pri vodenju
COP15/CMP5 storila Danska. Že leto ali dve pred zasedanjem je izvajala zelo obsežno
diplomatsko aktivnost po celem svetu, da bi čim bolj pridobila državne voditelje za sprejem
sporazuma. Te aktivnosti, izboljšanje medsebojnega zaupanja med razvitimi državami in
državami v razvoju na podnebnih pogajanjih, sodelovanje nekaterih držav v zadnjem času na
področju podnebnih sprememb, predvsem ZDA in Kitajske, odlično predsedovanje francoskega
zunanjega ministra Laurenta Fabiusa, mogoče pa nekoliko tudi vse večje zavedanje politikov,
da nas podnebne spremembe res ogrožajo, vse to je pripeljalo do tega, da je bil na koncu sprejet
Pariški sporazum. Mnogi menijo, da je to velik, pomemben korak v boju proti podnebnim
spremembam; nekateri so rekli, da je to zgodovinski dogodek; vsi pa se strinjajo, da je sporazum
dobra osnova, na kateri bo potrebnega še veliko dela, da bi dosegli cilj – zmanjšanje emisij
dovolj zgodaj in v dovolj veliki meri, da bi omejili rast povprečne globalne temperature pod 2
o
C, po možnosti ne več kot 1,5 oC nad predindustrijsko ravnijo. Le v tem primeru lahko
pričakujemo, da podnebne spremembe ne bodo povzročile katastrof velikega obsega.
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KYOTSKI PROTOKOL
Kyotski protokol je bil sprejet na zasedanju COP3 v Kyotu, decembra 1997. Slovenija ga je
podpisala 21. oktobra 1998 in ratificirala 2. avgusta 2002. Veljati je začel 16. februarja 2005,
ko ga je ratificirala Rusija. Po izstopu ZDA je bila namreč za njegovo uveljavitev potrebna
ratifikacija Rusije, saj sicer ne bi bilo možno doseči drugega pogoja – da so pogodbenice iz
Aneksa I, ki so ratificirale Protokol, odgovorne za najmanj 55% skupnih emisij ogljikovega
dioksida v letu 1990 v pogodbenicah iz Aneksa I. Prvi pogoj je bil, da Protokol ratificira
najmanj 55 pogodbenic Konvencije.
Osnovni vzrok za to, da je preteklo toliko časa od sprejetja do začetka veljavnosti Protokola, je
bil seveda izstop ZDA. Posledica tega izstopa pa je bila, da Rusija ni imela več pravega interesa,
da Protokol zaživi (enako je veljalo za Ukrajino, ki je v vsem sledila Rusiji). Med pripravo in
sprejemanjem Protokola je bilo vsem znano dejstvo, da bodo ZDA za izpolnitev svoje
obveznosti zmanjšanja emisij od Rusije (in Ukrajine) kupile velike količine emisijskih enot, ker
same doma potrebnega zmanjšanja ne bodo mogle doseči. Z razpadom planskih gospodarstev
so v državah v tranziciji emisije TGP močno upadle (ponekod za več kot 50%). Ker sta Rusija
in Ukrajina vztrajali, da je njuna obveznost v prvem ciljnem obdobju 0%, torej enake emisije
kot v izhodiščnem letu, sta imeli ogromne količine emisijskih enot, ki so jih poimenovali »vroč
zrak« (hot air). Po izstopu ZDA iz Protokola torej ni bilo več kupca za te enote in Rusija se je
pustila vrsto let prositi od EU, naj ratificira Protokol. Menda je bilo na koncu odločilno za ruski
pristanek zagotovilo EU o podpori Rusiji pri vključevanju v Svetovno trgovinsko organizacijo.
Ko je z rusko ratifikacijo postalo dejstvo, da bo Protokol postal veljaven, ga je zelo hitro
ratificirala tudi skupina držav članic OPEC (Organizacija držav izvoznic nafte), kar je bilo za
nekatere sprva presenečenje, saj mu nikakor niso bile naklonjene. Zakaj so to storile, mi je
pojasnil prijatelj iz ene od teh držav: »Zdaj, ko bo protokol veljaven, smo raje del njega, saj
bomo imeli na ta način vpliv na pogajanja pod njegovim okriljem oz. na pripravo in sprejemanje
sklepov.«
Pogajanja, ki so pripeljala do izdelave in sprejetja protokola, so trajala dve leti in pol in so bila
zelo zapletena, saj so pogajalci skušali uveljaviti množico različnih, navadno nasprotujočih si
interesov, in določiti čim več podrobnosti za izvajanje Protokola. Nekdo je opisal Kyotski
protokol kot "najbolj zapleten nevojaški sporazum v zgodovini". Do konca zasedanja v Kyotu
pogajalcem seveda ni uspelo doseči soglasja o vsem, zato je mnogo vprašanj ostalo odprtih še
nekaj let.
Za Slovenijo so bila to zelo pomembna pogajanja, saj je šlo za obveznost zmanjšanja emisij
CO2 in ostalih TGP, kar zadeva celotno gospodarstvo. Takrat je bil že močan vpliv EU na
države kandidatke, med njimi Slovenijo. Imele so redna posvetovanja z EU in dogovorile so se
z njo, da bodo sprejele enako obveznost, t.j. zmanjšanje letnih emisij v 5-letnem obdobju 20082012 v povprečju za 8% glede na izhodiščno leto, ki je za Slovenijo 1986. V zaključni fazi
COP3 v Kyotu, dan po predvidenem zaključku zasedanja, mnogih delegacij ni bilo več tam, ker
niso pričakovale, da se bo zasedanje podaljšalo, in so morale odpotovati. V tem času so
predstavniki Poljske in Madžarske naredili nesimpatično potezo, da so si zase izgovorili
obveznost zmanjšanja emisij za 6%, čeprav so pred tem skupaj s predstavniki drugih držav
kandidatk izjavljali, da bodo sprejeli enak odstotek kot EU, torej 8%.
Slovenijo podnebne spremembe resno ogrožajo, predvsem njen alpski svet, Kras in obalni pas.
Kot najhujše grožnje se kažejo poplave, suše, neurja ter samo naraščanje temperature. Zato je
vitalni interes Slovenije, da se na področju boja proti podnebnim spremembam resnično čim
prej in odločno ukrepa, seveda predvsem z zmanjšanjem emisij TGP. Da bi dosegli dogovorjeno
15

zmanjšanje emisij v prvem ciljnem obdobju, je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo leta
2003 izdelalo Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki je bil v
naslednjih letih večkrat noveliran. Več o Operativnem programu v nadaljevanju.
Kot je bilo že omenjeno, so ZDA v začetku leta 2001 pod novo administracijo izstopile iz
Protokola. To je bilo moteče za mnoge druge države, saj so bile takrat ZDA daleč največjih
emitor TGP. Posebno je bila zaradi tega prizadeta Japonska, ki se je čutila izdano, saj je bil
Protokol sprejet na Japonskem. Proti koncu zasedanja COP3 v Kyotu je takratni ameriški
podpredsednik Al Gore objavil, da ZDA sprejemajo obveznost zmanjšanja emisij za 7%, kar je
polna dvorana sprejela s stoječimi ovacijami.
Z izstopom ZDA iz Protokola se je zgodil zanimiv preobrat glede t.i. tržnih oz. prožnih oz.
kyotskih mehanizmov (Trgovanje z emisijami, Skupno izvajanje in Mehanizem čistega
razvoja). Do zasedanja v Kyotu so bile največji zagovornik tržnih mehanizmov ZDA, ki so
imele zelo dobre rezultate s svojim programom »Acid Rain« (»cap and trade« program za
zmanjšanje emisij SO2 s trgovanjem med emitorji), EU pa jim ni bila naklonjena. Po izstopu
ZDA pa je pobudo na tem področju prevzela EU in trgovanje z emisijami je postalo njen paradni
konj in glavno orodje za domače zmanjšanje emisij v sektorjih energetika in industrija.
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PARIŠKI SPORAZUM
Pogajanja pod okriljem Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC) so
decembra lani v Parizu, na zasedanju COP21/CMP11, dosegla enega svojih zvezdnih trenutkov.
Sprejet je bil sporazum, ki naj bi ga na osnovi Balijskega akcijskega načrta (COP13/CMP3,
Bali, 2007) sprejeli že leta 2009 v Koebenhavnu na zasedanju COP15/CMP5. Vendar takrat
razmere za to očitno še niso bile zrele. Novi sporazum je bil zamišljen kot korak naprej od
Kyotskega protokola, v katerem so določene le obveznosti zmanjšanja emisij TGP v razvitih
državah. Vendar, pojdimo po vrsti.
Začetki
Leta 1994 je začela veljati UNFCCC, zato je spomladi 1995 potekalo prvo zasedanje
Konference pogodbenic (COP1), in sicer v Berlinu. Predsedovala mu je nemška ministrica za
okolje Angela Merkel. Kot že ime pove, je sama konvencija le okvirna, torej ne vsebuje pravnih
zavez. Zato je bil potreben nek instrument, v katerem bodo take zaveze določene. V Berlinu je
bil sprejet sklep, da morajo pogodbenice tak instrument pripraviti do COP3. Po dobrih dveh
letih pogajanj je bil osnutek sporazuma pripravljen in po še 14 dneh intenzivnih pogajanj v
Kyotu na Japonskem je bil decembra 1997 Kyotski protokol sprejet. V njem je bilo določeno,
za koliko odstotkov glede na izhodiščne emisije morajo posamezne razvite države v prvem
ciljnem obdobju 2008-2012 zmanjšati svoje emisije TGP.
Nadaljnji koraki
Ker zmanjšanje emisij po KP ni bilo dovolj za potrebno zaustavitev oz. preprečitev podnebnih
sprememb, in ker so emisije držav v razvoju zelo hitro naraščale, je sčasoma postalo jasno, da
je potreben nov sporazum, ki bo vseboval tudi omejitev in kasneje zmanjšanje emisij v državah
v razvoju. Pri tem so le-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.
Tako kot po Berlinu so tudi po Baliju potekala intenzivna pogajanja, vendar celo zadnje leto ni
bilo zaznati vidnejšega napredka. Izkazalo se je, da je med državami vladalo veliko nezaupanje,
zato so se pogajalci večinoma oklepali svojih že mnogokrat ponovljenih stališč in niso bili
pripravljeni na nikakršno popuščanje. Med samim zasedanjem COP15/CMP5 v Koebenhavnu
si je danska vlada zelo prizadevala, da bi stvari premaknila z mrtve točke, vendar pri tem ni bi
uspešna. Tudi prisotnost okoli 120 državnih voditeljev ni pomagala. Sporazuma tako na koncu
ni bilo, voditelji razvitih držav pa so sprejeli dva zelo pomembna sklepa: da je potrebno omejiti
rast povprečne globalne temperature na 2 oC glede na predindustrijsko obdobje, in da bodo do
leta 2020 povečali pomoč državam v razvoju na 100 milijard USD letno.
Gostiteljica naslednjega zasedanja (COP16/CMP6, decembra 2010), Mehika, se je na napakah
danske vlade učila in jih leto dni kasneje ni ponovila (to se nanaša predvsem na preglednost
dela na zasedanju). Celo leto je mehiška ekipa sodelovala z dansko in njeni diplomati so
potovali po svetu ter si prizadevali za dvig zaupanja. Posledica njihovega delovanja je bila, da
je bilo zasedanje v Cancunu zelo uspešno.
Sčasoma so se nekatere države v razvoju sprijaznile s tem, da bodo morale tudi same omejiti
oz. zmanjšati emisije TGP, saj drugače cilja 2 oC nikakor ne bo mogoče doseči. To nam postane
jasno, če pogledamo, kakšni so v svetovnem merilu deleži držav, katerih emisije TGP so
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največje: Kitajska 24%, ZDA 12%, EU 9%, Brazilija in Indija po 5,6%, Rusija 5,3%. Seveda
pa so države v razvoju zahtevale, da jim morajo, predvsem najrevnejšim, pri tem finančno in
tehnološko pomagati razvite države.
Postalo je tudi jasno, da globalni sporazum, v katerega bodo vključene vse države, ne bo mogel
delovati po enakem načelu ko KP – ko so »z vrha« določeni odstotki zmanjšanja emisij
posameznih držav. Vsi so se strinjali, da je potrebno 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 koliko bo (do leta 2030) zmanjšala emisije. EU
je že pred tem objavila svoj cilj zmanjšanja emisij za najmanj 40% in ga objavila v dokumentu
Podnebno-energetski okviri 2030.
Tako kot Mehika leto poprej je tudi Južna Afrika pripravila zelo uspešno zasedanje
COP17/CMP7 v Durbanu. Med drugim je bil tam sprejet sklep o ustanovitvi delovne skupine,
ki bo »pripravila protokol, drug pravni instrument ali usklajen dogovor s pravno veljavo, ki bo
sprejemljiv za vse države«; delo naj bi končala najkasneje leta 2015, novi instrument pa naj bi
postal veljaven leta 2020.
Pariz
Že pred začetkom zasedanja, še bolj pa po nastopih preko 150 voditeljev držav in vlad ter GS
ZN Ban Ki-moona prvi dan zasedanja, je vladalo na pogajanjih vzdušje precejšnjega
optimizma. Seveda je bilo jasno, da pogajalce čaka še trdo delo, vendar je bila jasno izražena
politična volja, ki naj bi pomagala preseči najtežje nerešene zadeve (diferenciacija med
državami, finance, ambicije glede emisij, dolgoročni temperaturni cilj). Obetavno je bilo tudi
sodelovanje med državami v zvezi s podnebnimi spremembami, predvsem med Kitajsko in
ZDA, ki sta v predhodnih dveh letih sklenili več odmevnih sporazumov, pa tudi med EU in
Kitajsko. V govorih voditeljev je bilo tudi mnogo zanimivih citatov, npr.: Stvari izgledajo
nemogoče, dokler jih ne naredimo (Nelson Mandela), Mi smo prva generacija, ki občuti
podnebne spremembe, in zadnja, ki se jim lahko uspešno zoperstavi (Barack Obama),
Francosko predsedstvo je v drugem tednu zasedanja ustanovilo »Comité de Paris«, ki ga je
vodil minister Laurent Fabius, v njem pa je sodelovalo mnogo ministrov (sestavni del vsakega
COP je ministrski del zadnje 3 ali 4 dni zasedanja). Od Južne Afrike so si sposodili model
»indaba«, ki predstavlja mirno posvetovanje, dokler ni dosežen kompromis, in je na zasedanju
v Durbanu dobro deloval. Od Koebenhavna pa so se Francozi tudi naučili, da morajo
predsedniki vlad in držav dati pogajalcem politične usmeritve, ne pa se pogajati o tekstu.
Nov in zelo zanimiv pojav je bil nastanek neformalne koalicije ambicioznih, ki je nastala na
pobudo Marshallovih otokov, vključevala pa je okoli 100 držav. Ko so predstavniki teh držav
zadnji dan prišli skupaj v dvorano, so vsi v dvorani začeli spontano ploskati, marsikdo pa je bil
presenečen, ko je med prihajajočimi, ob predstavnikih EU, malih otoških državic in afriških
držav, videl tudi predstavnike ZDA. Rezultat prizadevanj te koalicije je tudi zapis v sporazumu,
da si je treba prizadevati za omejitev rasti povprečne globalne temperature na 1,5 oC, poleg
osnovnega cilja »pod 2 oC«. Ta razlika je življenjsko važna predvsem za male pacifiške otoške
države, ki bi jih zaradi dviga gladine morja za okoli pol metra ali več poplavilo in bi dobesedno
izginile z obličja zemlje.
Trenutni cilji glede zmanjšanja emisij so mnogo premalo ambiciozni, da bi zagotovili omejitev
rasti povprečne globalne temperature na 2 oC. Zato so eno najpomembnejših določil novega
sporazuma t.i. 5-letni cikli, v katerih bodo države pregledale izvajanje in (ne)ustreznost zadanih
ciljev ter po možnosti vsakič prešle na bolj ambiciozne cilje, ki bi svet sčasoma pripeljali na
pot 2 oC. Prvi tak pregled bo že leta 2018, nove cilje pa naj bi prvič sprejeli leta 2023.
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Prisotna je bila zaskrbljenost, da bi bil lahko rezultat razvodenel in nepomemben. Navsezadnje
je rezultat COP21/CMP11 presegel pričakovanja, saj predstavlja pomemben korak proti
ustreznemu obravnavanju podnebnih sprememb. Tudi mnoge nevladne organizacije, ki so
navado zelo kritične do sprejetih sklepov in dogovorov, so izrazile zadovoljstvo s Pariškim
sporazumom. Ob koncu zasedanja so mnogi poudarili, da je sporazum kot kompromis dober,
ne pa popoln, in da se pravo delo zdaj šele zares začenja. Končni uspeh seveda ni zagotovljen,
Pariški sporazum pa predstavlja dobro izhodišče zanj.
Francoska ekipa z ministrom Laurentom Fabiusom na čelu je zasedanje zelo dobro vodila,
mnogo pa so k uspehu pripomogle tudi vse mednarodne aktivnosti, ki jih je Francija izvajala v
zadnjem letu ali dveh.
Pa še drobec, ki ga je prispevala Slovenija, skupaj z nekaterimi drugimi državami – v preambuli
je omemba človekovih pravic.

19

UKREPI ZA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN
PRILAGAJANJE NANJE
V nadaljevanju si bomo ogledali primere strateških pristopov soočanja s podnebnimi
spremembami, ki v veliki meri izhajajo iz dokumentov na mednarodni ravni (sklepi Konference
pogodbenic UNFCCC in KP, poročila IPCC, dokumenti EU). Za celovit nabor ukrepov
blaženja podnebnih sprememb predstavljamo primer Slovenije, saj smo tak pristop začeli
razvijati že leta 2003. Pri prilagajanju na podnebne spremembe pa so lahko Alpske države,
povezane s konvencijo in kasneje v makroregijo, zgled drugim regijam in državam.
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
Leta 2003 je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo pripravilo Operativni program
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. V njem so bili identificirani ter finančno in količinsko
ovrednoteni ukrepi za zmanjšanje emisij v sektorjih, kot so energija vključno s prometom,
industrijski procesi, kmetijstvo in gozdarstvo, odpadki. Poleg teh ukrepov so bili zelo
pomembni tudi naravni ponori ogljikovega dioksida, predvsem gozdovi, ki jih je smela
Slovenija po sklepu Konference pogodbenic za izpolnitev svojih obveznosti v prvem ciljnem
obdobju Protokola uporabiti do letne višine 0,36 Mt C, kar je 1,32 Mt CO2. Vsi ukrepi, skupaj
s ponori, naj bi zagotovili izpolnitev obveznosti Slovenije iz Kyotskega protokola, ki je bila
zmanjšanje povprečnih letnih emisij TGP prvem ciljnem obdobju 2008-2012 za 8% glede na
izhodiščno leto 1986.
Ker ob sprejetju Kyotskega protokola Slovenija še ni bila članica EU, je obveznost zmanjšanja
emisij v obdobju 2008-2012 sprejela samostojno in je bila za njeno izpolnitev tudi sama
odgovorna. Za EU15 kot celoto je veljala enaka obveznost zmanjšanja emisij kot za Slovenijo,
torej 8%, med seboj pa so si države članice to obveznost razdelile v okviru t.i. delitve bremena.
Ta okvir oz. razpon je bil zelo širok, in sicer med -28% in +27% (Luksemburg -28%, Nemčija
in Danska -21%, Avstrija -13%, Velika Britanija -12,5%, Belgija -7,5%, Italija -6,5%,
Nizozemska -6%, Finska in Francija 0%, Švedska +4%, Irska +13%, Španija +15%, Grčija
+25%, Portugalska +27%). Pri delitvi bremena za drugo ciljno obdobje 2013-2020 je bila
Slovenija že članica EU in je bila tako v delitev vključena. EU27 kot celota je sprejela obveznost
zmanjšanja emisij do leta 2020 za 20% glede na leto 1990, za vsako državo članico pa so bili
določeni individualni cilji za emisije iz sektorjev, ki niso vključeni v shemo EU trgovanja z
emisijami (ne-ETS sektorji); v to shemo so vključeni proizvodnja energije in večje industrijske
enote.
Na začetku je veljala ocena, da bo implementacija ustreznih pravnih aktov EU, katerih cilj je
bil zmanjšanje emisij TGP, zadostovala za izpolnitev obveznosti iz Protokola. V tem okviru so
bili glavni ukrepi: CO2 taksa, pospeševanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije, energijske nalepke za gospodinjske aparate, termične izolacijske lastnosti gradbenih
materialov, rokovanje z odpadki, trgovanje z elektriko in zemeljskim plinom, seznanjanje
potrošnikov z emisijami CO2 iz motornih vozil, promocija bio goriv in trošarine na fosilna
goriva in elektriko.
Na osnovi preračunov evidenc emisij TGP za predhodna leta je bil v naslednjem letu (2004)
operativni program ustrezno noveliran. V naslednjih letih so bile, v sodelovanju s strokovnjaki
Instituta Jožef Stefan in drugih institucij, izdelane še novejše verzije operativnega programa.
Najbolj razčlenjen operativni program je vlada sprejela julija 2009 (revidirani Operativni
program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 - OP TGP-1). Razlog je bila
ocena stanja izvajanja OP TGP za leto 2008, ki je pokazala, da se je več kot tretjina ukrepov
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izvajala nezadovoljivo (med njimi vsi v sektorju promet). Posledica tega je bilo naraščanje
emisij toplogrednih plinov, zlasti v sektorju promet, projekcije za obdobje do leta 2012 pa so
pokazale, da bi prišlo do več kot 5-odstotnega preseganja kyotskega cilja.
OP TGP-1 je določal 24 celovitih ukrepov, ki so bili podrobneje razčlenjeni v 86 ukrepov oz.
instrumentov posameznih resorjev (11 ministrstev in vladnih služb v obdobju 2009-2011, 6
ministrstev po reorganizaciji vlade v letu 2012) in spremljanje na letni ravni. Celoviti ukrepi so
bili:
1. Sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov
2. Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
3. Davki, takse in regulirane cene za energijo
4. Povečanje okoljske učinkovitosti proizvodnje električne energije in toplote v velikih
kurilnih napravah
5. Ukrepi v industriji
6. Spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom
7. Spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije
8. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije kot vira toplote
9. Spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju
10. Energijsko označevanje in minimalni standardi za izdelke in naprave
11. Energetska učinkovitost stavb in toplotne izolativne lastnosti gradbenih proizvodov
12. Zmanjševanje izpustov iz osebnih motornih vozil
13. Spodbujanje rabe biogoriv
14. Spodbujanje javnega potniškega prometa
15. Trajnostni tovorni promet
16. Emisije toplogrednih plinov iz tranzitnega prometa
17. F-plini (fluorirani toplogredni plini)
18. Ukrepi v kmetijstvu
19. Zmanjšanje emisij iz ravnanja z odpadki
20. Prožni mehanizmi Kyotskega protokola (CDM, JI)
21. Trajnostno gospodarjenje z gozdovi in ponori CO2
22. Izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje in promocija
23. Tehnološki razvoj in raziskave
24. Druge naloge
25. Dodatni ukrepi (vključeni leta 2010)
V Tretjem poročilu o spremljanju izvajanja OP TGP-1 (Vir: Tretje poročilo o spremljanju
izvajanja Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012,
oktober 2012, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Povezava na spletu: http://www.energetikaportal.si/novica/n/tretje-porocilo-o-spremljanju-izvajanja-operativnega-programazmanjsevanja-emisij-toplogrednih-pli/) bila podana indikativna ocena, da bodo skupne emisije
na nivoju, oziroma malenkostno nižje (-0,2%) od emisij iz leta 2010. Temu je sledila napoved,
da v kolikor v letu 2012 ne bo prišlo do bistvenega povečanja emisij iz tekočih goriv, in ob
intenzivnem izvajanju vseh predvidenih ukrepov, nakupi kyotskih enot ne bi bili potrebni. Sicer
se je zmanjšanje emisij v letih 2009 - 2011 (v letu 2009 kar za 9,2% glede na leto 2008) pripisalo
predvsem vplivom gospodarske recesije in ustreznemu prilagajanju trošarin, v manjši meri pa
napredku pri izvajanju ukrepov. V poročilu za leto 2011 je bilo tako ugotovljeno, da nekaj
ključnih ukrepov ni bilo izvedenih, so bili izvedeni pomanjkljivo ali z zamikom.
Zadnja verzija operativnega programa je bila sprejeta decembra 2014. Vsebuje ukrepe za
dosego emisijskega cilja v drugem obdobju Kyotskega protokola, 2013-2020, in sicer v
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povezavi z drugimi državami članicami EU. Obveznosti posameznih držav članic so določene
s t.i. Podnebno-energetskim paketom, ki je bil sprejet konec leta 2008.
V okviru podnebno-energetskega paketa je Slovenija sprejela nove pravno obvezujoče cilje za
zmanjševanje emisij TGP do leta 2020. Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in sveta
z dne 23. aprila 2009 govori o prizadevanjih držav članic, da izpolnijo zavezo Skupnosti za
zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 za 20% glede na leto 1990 (UL L1140/1366, 5.6.2009)).
Iz nje izhajajo obveznosti zmanjšanja (omejevanja) emisij TGP iz sektorjev, ki niso vključeni
v shemo trgovanja z emisijami TGP po Direktivi 2009/29/ES (Direktiva 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 (UL L140/63, 5.6.2009)). Odločba št. 406/2009/ES v 3. členu določa, da morajo države
članice EU zmanjšati (omejiti) emisije TGP do leta 2020 glede na leto 2005 oziroma ne smejo
povečati emisij TGP do leta 2020 za več, kot je to za vsako državo članico določeno v prilogi I
te odločbe. EU-ETS zajema okoli 45% vseh emisij TGP v EU. Cilj je, da bodo emisije EU iz
ETS sektorjev v letu 2020 za 21% nižje kot v letu 2005.
Po Odločbi 406/2009/ES je obveznost Slovenije za leto 2020, da se njene emisije TGP iz virov
zunaj sheme EU-ETS ne bodo povečale za več kot 4% glede na leto 2005, oz. da bodo leta 2020
manjše od vrednosti 12.117 kt CO2 ekv. Država mora letno zagotoviti, da emisije ne presegajo
linearne trajektorije do cilja v obdobju 2013-2020. V ta namen je Vlada Republike Slovenije
decembra 2014 sprejela Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta
2020 s pogledom do leta 2030 (OP TGP 2020).
Področja, za katera so v OP TGP 2020 opredeljeni ukrepi, so: zelena rast gospodarstva; stavbe;
promet; kmetijstvo, ne-ETS industrija; ravnanje z odpadki; raba tal in gospodarjenje z gozdovi;
izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje in informiranje. Program in poročilo po prvem letu
izvajanja programa sta predstavljena v Prilogi.
Ocena doseganja ciljev je podala zelo pozitivno sliko gibanja emisij, pregled izvajanja pa
pokazal na določen napredek pri izvajanju ukrepov. Poročilo zaključuje, da Slovenija izpolnjuje
svoje obveznosti in zastavljene letne cilje znatno presega. Tudi najnovejše projekcije so
pokazale, da bodo obvezujoči nacionalni cilji po Odločbi 406/2009/ES doseženi in celo
preseženi v celotnem obdobju 2013−2020.
Gibanje celotnih ne-ETS emisij in emisij po sektorjih, ki je le deloma rezultat izvajanja
operativnega programa od leta 2003 dalje, je predstavljeno na sliki 3 (povzeta po poročilu iz
leta 2016).
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Slika 3: Emisije ne-ETS po sektorjih v obdobju 2005−2013 in prva ocena za leto 2014 (Vir:
Prvo letno poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2020, januar 2016, Ministrstvo za okolje in prostor. Povezava na
spletu:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operati
vni_programi/1porocilo_opuzetp_2020.pdf
Ključni podatki iz najnovejše verzije Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP so
podani v Prilogi.

23

STRATEGIJA PREHODA SLOVENIJE V NIZKOOGLJIČNO
DRUŽBO DO LETA 2060
V nadaljevanju na kratko predstavljamo drugi osnutek Strategije prehoda Slovenije v
nizkoogljično družbo do leta 2060 (Podnebno strategijo), ki je na osnovi pripomb in predlogov
v javni razpravi nastal iz prvega osnutka, v katerem je bilo predvideno, da bo Slovenija dosegla
ciljno zmanjšanje emisij za 80% glede na leto 1986 (izhodiščno leto Slovenije po UNFCCC in
KP) že do leta 2050. V skladu z usmeritvami deklaracije Državnega zbora iz leta 2009
(Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih
sprememb, Ur. l. RS, št. 95/2009) ga je izdelala Služba vlade za podnebne spremembe (vir:
Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060. Drugi osnutek. Republika
Slovenija, Služba Vlade RS za podnebne spremembe, marec 2012). Verjetno bo sčasoma prišlo
do nadaljevanja tega dela ali do izdelave nove strategije, ki se bo vključevala v celotno razvojno
strategijo Slovenije.
Proces oblikovanja podnebne strategije je vključeval izvedbo strokovnih študij, analiz o
možnostih, stroških in koristih podnebnih ukrepov ter posvetovalni proces s širokim krogom
deležnikov in je nedvoumno pokazal, da ima Slovenija kot majhno, odprto, izvozno usmerjeno
gospodarstvo z dokaj dobro izobrazbeno strukturo in ohranjenim naravnim okoljem relativno
ugoden izhodiščni položaj za prehod v nizkoogljično družbo. Vizija nizkoogljične družbe za
Slovenijo leta 2060 je bila na kratko izražena kot vzajemno povezana in vključujoča
nizkoogljična družba z odličnim gospodarstvom ter kakovostjo življenja, prostora in naravnega
okolja.
Preko zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv, trajnostne rabe naravnih virov in zelene rasti
naj bi podnebna strategija prispevala h konkurenčnosti gospodarstva in visoki kakovosti
življenja, poleg tega pa tudi k aktivni vlogi Slovenije v mednarodni skupnosti pri skupnem boju
proti podnebnim spremembam.
Osnutek strategije je določal splošni cilj države, da v sodelovanju z drugimi državami in ob
upoštevanju načel trajnostnega razvoja prispeva k zaustavitvi globalnega segrevanja pri dvigu
povprečne globalne temperature pod 2 °C nad predindustrijsko ravnjo. Ključna dolgoročna cilja
za Slovenijo naj bi bila:
– Znižati nacionalne emisije toplogrednih plinov na manj kot 4 milijone ton ekvivalenta
ogljikovega dioksida letno do leta 2060 (znižanje za 80% glede na leto 1986), kar
ustreza dvema tonama CO2 ekv na prebivalca letno oziroma pomeni t.i. ogljično
nevtralnost (slika 4).
– Z namenom preprečevanja negativnih posledic podnebnih sprememb in zmanjševanja
tveganj s prilagajanjem podnebnim spremembam zagotoviti, da se ranljivost Slovenije
na učinke podnebnih sprememb ne zviša nad sedanjo raven.
Osnutek strategije je določal dolgoročne usmeritve in okvir za boj proti podnebnim
spremembam, s tem da je opredelil pot zmanjšanja emisij TGP, ki bi omogočila prehod v
nizkoogljično družbo. Strateški pristop se je osredotočal na zniževanje emisij preko zelene rasti
(s poudarki na zelenih davkih, javnih izdatkih ter zeleni davčni reformi), prilagajanje (ki
vključuje izboljšanje predvidevanj in ocene ranljivosti, integracijo ciljev prilagajanja v
sektorske politike ter financiranje ukrepov) in podporne horizontalne strategije, ki omogočajo
pripravo in izvajanje ostalih ukrepov. Te strategije so bile: inovacije in izobraževanje, lokalna
in regionalna pobuda, ozaveščanje in komunikacije, aktivna vloga v mednarodni skupnosti.
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Slika 4: Predvidena indikativna pot znižabnja emisij Slovenije za 80% do leta 2060. (Vir:
Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2060. Drugi osnutek. Republika
Slovenija, Služba Vlade RS za podnebne spremembe, marec 2012. Povezava na spletu:
http://www.arhiv.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/strat_12/Strategija_prehoda_
v_NOD_2_osnutek_1_.pdf)
Strateški pristop se je v osnutku strategije osredotočal na zniževanje emisij preko zelene rasti,
prilagajanje in podporne horizontalne strategije, ki bi omogočali pripravo in izvajanje ostalih
ukrepov:
Zniževanje emisij toplogrednih plinov
preko zelene rasti

Prilagajanje na spremenjeno podnebje

Zelena rast
Zeleni javnofinančni odhodki in prihodki
Izboljšanje
prilagajanja

znanja,

predvidevanj

in

metod

Integracija ciljev prilagajanja v sektorske politike
Financiranje ukrepov
Inovacije in izobraževanje
Horizontalne strategije

Lokalna in regionalna pobuda
Ozaveščanje, komuniciranje in sodelovanje javnosti
Aktivna vloga v mednarodni skupnosti

V Sloveniji naj bi obstajala vrsta sektorjev in tehnologij, ki so že ali pa bi se še lahko vključili
v zeleno rast:
– Energetska učinkovitost od intelektualnih storitev do opreme, izolacije in gradnje
energetsko učinkovitih stavb.
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– Obnovljivi viri energije od izdelave in vgradnje naprav (hidro in sončne elektrarne,
biomasa, geotermalna energija) do upravljanja z njimi in vzdrževanja.
– Gradbeništvo s prenovami in energetskimi sanacijami stavb, obnovo in gradnjo
železnic, obnovo cestnega omrežja s cilji energetske učinkovitosti in spodbujanja
javnega prometa.
– Kovinska, elektronska in elektro industrija z nizkoogljičnimi proizvodi od komponent
za električna vozila do pametnih energetskih omrežij.
– Vrednostna veriga gozd - les z ekosistemskimi storitvami gozda, visoko stopnjo
predelave lesa v obrti in industriji, uporabo lesa v stavbah in oskrbo z lesnimi gorivi.
– Kmetijstvo z vzpostavitvijo oskrbnih mrež s sonaravno pridelano hrano. S tem povezane
zdravstveno-zdraviliška, rekreativna in gostinsko-turistična dejavnost, ki gradijo tudi na
naravni in kulturni dediščini Slovenije.
– Lokalne skupnosti z zagotavljanjem lokalnih storitev (med drugim vrtci, šole, oskrba
starejših…), ki zmanjšujejo povpraševanje po prevozu.
Dolgoročne cilje znižanja emisij in podnebne varnosti je možno doseči samo z uvedbo novih
tehnologij, netehnoloških sprememb in inovacij ali družbenih in podjetniških inovacij (kot so
institucionalne, infrastrukturne in inovacije življenjskega sloga), zato je osnutek strategije
predpostavljal pospešen proces inoviranja in uvajanja novih tehnologij in pristopov v prakso.
K zagotavljanju kadrovskih potencialov za zeleno rast naj bi prispevalo usposabljanje in
izobraževanje za zelene delovne naloge, delovna mesta in poklice, v okviru širšega koncepta
vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR).
Izvedba ukrepov na zgoraj navedenih področjih bi v veliki meri temeljila na domačem znanju,
s čimer bi ustvarjali nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo (v razvoju in vodenju
procesov, kjer se zahteva visoko izobražen kader), pa tudi srednje zahtevna delovna mesta v
gradbeništvu, javnem prevozu, obrti in storitvah. Poleg spodbud za razvoj nizkoogljičnih
tehnologij bi bilo torej v srednjeročnem obdobju nujno zagotoviti pogoje za uvajanje tehnologij,
ki so že komercialno dostopne na trgu, kar vključuje zagotavljanje ustrezno usposobljenih
kadrov.
Dobro in participatorno načrtovanje ukrepov na lokalni ravni bi omogočalo integracijo različnih
sektorskih ciljev in dajalo multifunkcionalne rezultate. Aktivnosti ozaveščanja in
komuniciranja bi spodbudile prehod od prepoznanja podnebnih sprememb kot enega ključnih
globalnih izzivov k zavestni odločitvi deležnikov in širše javnosti za načrtovanje in izvajanje
ukrepov zmanjševanja emisij in prilagajanja podnebnim spremembam. Sodelovanje z državami
v razvoju bi imelo pozitivne razvojne in politične učinke tako za partnerske države kot za
Slovenijo in slovenska podjetja.
Ključni izziv strategije bi bil torej doseči čim manjše ekonomske, socialne in okoljske stroške
in čim večje družbene koristi na prehodu v nizkoogljično družbo, ki je bila opredeljena kot
družba (ali gospodarstvo), katere emisije toplogrednih plinov so nižje od absorpcijske
sposobnosti globalnega ekosistema, in ki hkrati temelji na načelih trajnostnega razvoja.
Zniževanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam terjata izrazite
strukturne spremembe v gospodarstvu in širši družbi. S premišljeno kombinacijo že danes
poznanih in deloma izvajanih ukrepov lahko na temelju dosedanjih dosežkov (kot so primeri
dobrih praks), številnih prednosti in priložnosti, ki jih imamo v Sloveniji, podnebne spremembe
predstavljajo pomembno razvojno priložnost. Usmeritve, predlagane v osnutku strategije,
izkoriščajo sinergijske učinke in po možnosti s posameznimi ukrepi hkrati dosegajo več ciljev
na področju zniževanja emisij, prilagajanja podnebnim spremembam in reševanja drugih
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okoljskih problemov, zagotavljanja kakovosti življenja in krepitve konkurenčnosti. To
večnamenskost izraža pojem »prehoda v nizkoogljično družbo«.
Akcijski načrt za podnebje v Alpah
Dober vzorčen primer meddržavnega sodelovanja pri spoprijemanju s podnebnimi
spremembami je Akcijski načrt za podnebje v Alpah, ki deluje v okviru Alpske konvencije,
vanj pa so vključene vse države, ki imajo del svojega ozemlja na območju Alp, med njimi tudi
Slovenija.
Alpe so zelo občutljive za podnebne spremembe. Poročilo OECD z naslovom »Podnebne
spremembe v evropskih Alpah – Prilagoditi zimski turizem obvladovanju naravnih nesreč«
potrjuje: segrevanje ozračja na območju Alp je trikrat višje od svetovnega povprečja. Dodatno
obremenitev za Alpe predstavlja zelo gosta poseljenost in mnoga turistična območjia (14
milijonov prebivalcev na približno 200.000 km2), kar povzroča posebno skrb.
V primerjavi z ostalimi območji imajo gorski masivi z vodnimi rezervami in bogastvom biotske
raznovrstnosti ob soočenju s podnebnimi spremembami prav posebno vlogo. Njihovo
ohranjanje ima zato nadnacionalno dimenzijo.
Alpske regije lahko prevzamejo del svoje vloge pri skupnih naporih za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in prilagoditev razvoja novim pogojem, ki izhajajo iz podnebnih
sprememb, ter poskušajo najti ustrezne rešitve za specifične probleme, ki se tam pojavljajo; gre
predvsem za področja prometa, energetske učinkovitosti gradbenih objektov, turizma,
kmetijstva, naravnih nesreč in voda.
V Alpah predstavlja prilagajanje podnebnim spremembam velik izziv. Spremembe v količini
poletnih padavin, porast padavin v zimskem času, rast temperature in večja pogostnost neurij
utegnejo biti najbolj negativne posledice podnebnih sprememb, saj že sedaj povečujejo
pojavnost naravnih nesreč v gorah, brez dvoma pa jih bodo še bolj v prihodnjih letih. Politike
in ukrepi za prilagajanje morajo biti trajnostni in ne smejo predstavljati dodatnega pritiska na
naravne vire.
Strategija prilagajanja v okviru Akcijskega načrta za podnebje v Alpah vključuje naslednja
področja:
-

Urejanje prostora
Pomen gorskih gozdov in razvoja prozvodne poti lesa
Ohranjanje biotske raznovrstnosti
Turizem
Voda in vodni viri
Gorsko kmetijstvo

Za vsako od teh področij so navedeni cilji, ukrepi in pri večini tudi primeri dobrih praks.
Akcijski načrt, ki ga je marca 2009 potrdila ministrska deklaracija v Alpbachu, se opira na
skupno angažiranje držav alpskega loka v okviru krovne konvencije o podnebnih
spremembah in Kyotskega protokola. Vključen je v celovit dogovor o delovanju "po letu 2012"
in pri tem upošteva obveze, ki jih je v tej smeri sprejela Evropska unija. Njegov cilj je preseči
ta splošni okvir in predlagati konkretne ukrepe, specifične za Alpe, pri čemer bi na
področju blažitve in prilagajanja dajali prednost tistim tematikam in ukrepom, ki bi lahko bili

27

predmet regionalnega sodelovanja v okviru Alpske konvencije in ob upoštevanju že začetih
aktivnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Akcijski načrt sočasno prispeva k celovitim naporom pogodbenic v okviru angažiranosti
mednarodne skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in za izboljšanje kakovosti
življenja današnjega alpskega prebivalstva in bodočih generacij.
Vir: Akcijski načrt za podnebje v Alpah, marec 2009. Povezava na spletu:
http://www.cipra.org/sl/publikacije/4730
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POMOČ SLOVENIJE MANJ RAZVITIM DRŽAVAM
Slovenija kot razvita država in članica OECD namenja določena finančna sredstva za pomoč
državam v razvoju. Tako je sodelovala tudi v t.i. Hitrem financiranju (Fast start financing), ki
so ga države sprejele na zasedanju v Koebenhavnu leta 2009. V tem okviru so se razvite države
zavezale, da bodo v obdobju treh let, 2010-2012, prispevale državam v razvoju za
spoprijemanje s podnebnimi spremembami 30 milijard USD novih in dodatnih finančnih
sredstev, od tega Slovenija 8 milijonov EUR. Razvite države so to obveznost načelno izpolnile
in celo nekoliko presegle, vendar se je izkazalo, da mnoga sredstva niso bila nova in dodatna
(npr. samo preimenovana pomoč pod naslovom Uradna razvojna pomoč – ODA), poleg tega
pa so sem prištevale tudi nekatera posojila. Kljub temu je bil ta program kot celota relativno
uspešen in je marsikateri državi v razvoju pomagal pri projektih, povezanih s podnebnimi
spremembami, ki jih sicer ne bi mogle uresničiti. Od vseh sredstev je bilo okoli 70%
namenjenih blaženju, okoli 30% pa prilagajanju.
V geografskem pogledu se je Slovenija osredotočala predvsem na Zahodni Balkan (Albanija,
Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Srbija), vendar pa je namenila nekaj pomoči
tudi nekaterim državam izven tega področja (npr. Afganistanu). Tem državam je Slovenija
ponudila pomoč na področjih:
-

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi
Prenos tehnologij
Aktivnosti prilagajanja podnebnim spremembam
Vzgoja in izobraževanje
Priprava nizkoogljičnih strategij
Monitoring, poročanje in verifikacija

Dejanska pomoč je bila, med drugim, na področjih:
-

Razvoj IT infrastrukture za energetski sektor
Ogrevanje z biomaso
Tehnična pomoč za mehanično, biološko in termično obdelavo odpadkov
Vzgoja in ozaveščanje za ravnanje z odpadki
Čiščenje odpadnih voda
Demonstracijski projekti za toplotne črpalke
Vzgoja in ozaveščanje za obnovljive vire in energetsko učinkovitost
Izvedba konference o pripravi nacionalnih nizkoogljičnih strategij
Postavitev sončnih panelov

Vsi prejemniki pomoči so bili s sodelovanjem s predstavniki Slovenije in s prejeto pomočjo
zelo zadovoljni. Na zasedanju COP16/CMP6 v Cancunu je Slovenija predstavila svojo pomoč
državam v razvoju v okviru Hitrega financiranja z lepo oblikovano zloženko z naslovom
SLOVENIA CONTRIBUTES TO COMBATING CLIMATE CHANGE – Delivering on fast
start financing.
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ORIS SODELOVANJA IN VLOGE SLOVENIJE V
MEDNARODNIH PODNEBNIH POGAJANJIH
Slovenija je začela sodelovati na pogajanjih pod okriljem Okvirne konvencije ZN o spremembi
podnebja (UNFCCC) leta 1994. Pogajanja so bila takrat že v polnem razmahu, vendar se jih
Slovenija prej zaradi procesa osamosvajanja ni udeleževala.
Konvencijo je Slovenija ratificirala leta 1995 in s tem postala njena pogodbenica. Ena izmed
sprejetih obveznosti je redno poročanje, in sicer o stanju (evidencah) emisij, ukrepih za njihovo
zmanjševanje ter o spremljanju podnebnih sprememb in ukrepih za zmanjševanje njihovih
posledic.
Oktobra 1998 je Slovenija podpisala in julija 2002 ratificirala Kyotski protokol, s katerim je
prevzela – enako kot Evropska unija in večina držav, ki so se ji takrat pridruževale – obveznost
8-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) v prvem ciljnem obdobju 20082012 glede na izhodiščno leto. Za razvite države je bilo izhodiščno leto 1990, države v tranziciji
pa so si ga lahko izbrale; Slovenija si je izbrala leto 1986, ker so bile takrat njene emisije CO2
največje. Leta 1986 so bile emisije TGP v Sloveniji 20,6 milijona ton ekvivalenta CO2, 8odstotno zmanjšanje pa je pomenilo, da v obdobju 2008-2012 v povprečju niso smele presegati
18,95 milijonov ton ekvivalenta CO2 na leto (to obveznost je Slovenija izpolnila).
Pred vstopom v EU, t.j. do konca leta 2003, je Slovenija na pogajanjih v okviru UNFCCC
nastopala samostojno. Pozorno je spremljala dogajanje v delovnih telesih konvencije in na
letnih zasedanjih COP. Pri tem je aktivno sodelovala na pogajanjih in skrbela tudi za to, da ne
bi bili sprejeti kakšni sklepi, ki bi jo nesorazmerno obremenjevali v primerjavi z drugimi
državami.
Verjetno je bilo najpomembnejše za Slovenijo, ko si je na zasedanju COP6-bis julija 2001 v
Bonnu (nadaljevanje zasedanja COP6 novembra 2000 v Haagu), priborila povečanje dovoljene
uporabe ponorov ogljikovega dioksida v gozdovih za 100%, kar ji je pri izpolnjevanju
obveznosti iz Kyotskega protokola prihranilo okoli 30 milijonov EUR.
Slovenije zaradi aktivne vloge, ki jo je igrala na pogajanjih, ni nihče zamenjeval s Slovaško,
poleg tega je več let delovala kot koordinator držav Srednje in Vzhodne Evrope, njen glavni
pogajalec pa je bil večkrat izvoljen na različna mesta, med drugim petkrat za podpredsednika
COP.
S priključitvijo EU je Slovenija izgubila pravico samostojno nastopati na pogajanjih. Tam
namreč velja pravilo, da »EU govori z enim glasom«. S tem pa je pridobila več stvari. Kot
enakopravna članica sodeluje na rednih sestankih Delovne skupine za podnebne spremembe, ki
deluje pri Svetu EU v Bruslju, kjer države članice skupaj pripravljajo pogajalska stališča in
strategijo za pogajanja. Tam ima možnost vplivati na ta stališča in preprečiti sklepe, ki bi bili
za našo državo neugodni ali škodljivi. Dobra stran članstva v EU so tudi redni jutranji
koordinacijski sestanki na zasedanjih, na katerih ima vsaka država članica možnost razprave,
predvsem pa so tam podane mnoge informacije z dogajanja predhodnega dne, ki jih majhne
delegacije (kot je slovenska) same ne bi mogle zbrati. Tako se lahko eno- ali dvočlanska
delegacija Slovenije osredotoči na teme, ki so zanjo najpomembnejše, in sodeluje predvsem v
tistih pogajalskih skupinah, ki te teme obravnavajo.
Posebno intenzivno je bilo delovanje Slovenije na pogajanjih v času njenega predsedovanja
Svetu EU (prva polovica 2008). Takrat je predsedovala Delovni skupini za podnebne
spremembe, organizirala in vodila bilateralna srečanja z drugimi državami in skupinami držav,
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predstavljala EU na raznih mednarodnih srečanjih ipd. Izkušnje in kontakti, pridobljeni med
predsedovanjem, so bili koristni tudi v letih, ki so temu sledila.
Zaradi aktivnega delovanja na pogajanjih in v celotnem procesu v okviru UNFCCC je
predstavnik Slovenije zasedal mnoga vidna mesta v delovnih telesih konvencije in protokola in
v Konferenci pogodbenic (COP, COP/CMP). Tudi to je imelo koristne posledice za delovanje
slovenske delegacije, saj je bil na ta način omogočen dostop do mnogih informacij in ljudi –
pogajalcev, politikov, visokih mednarodnih funkcionarjev, predstavnikov sekretariata
Konvencije itd. –, kar sicer ne bi bilo možno.
Leto 2015 je bilo v procesu UNFCCC, ki poteka pod okriljem Združenih narodov, izjemno
pomembno. Približno tri leta je v okviru skupine ADP (Ad hoc delovna skupina za Durbansko
platformo za okrepljeno akcijo) potekala priprava novega globalnega sporazuma, ki vključuje
vse države, tako razvite kot tiste v razvoju. V okviru novega sporazuma imajo vse države
določene obveznosti zmanjšanja emisij, vendar so le-te od države do države različne, odvisne
od okoliščin in zmožnosti posamezne države. Že pred časom je namreč postalo popolnoma
jasno, da razvite države same globalnih emisij ne morejo toliko zmanjšati, da bi dosegli cilj
omejitve rasti povprečne globalne temperature na ali pod 2 oC glede na predindustrijsko
obdobje, ker so se emisije držav v razvoju v zadnjih letih preveč povečale in še rastejo. Tu je
na prvem mestu Kitajska, sledijo pa še Indija, Južna Afrika, Brazilija, Indonezija, Mehika,
Argentina in druge. Edina možnost za uspeh je torej, da vse države delujejo skupaj in to se je v
Parizu tudi zgodilo. S sprejemom novega (Pariškega) sporazuma je seveda šele dana osnova,
na kateri naj bi v prihodnjih letih dosegli potrebno zmanjšanje emisij in uresničili tudi druga
določila sporazuma, kot je finančna in tehnološka pomoč državam v razvoju.
Slovenija je ena od držav, ki si prizadevajo za to, da bi sprejeli dovolj ambiciozne obveznosti
zmanjšanja emisij, da bi dosegli zastavljeni cilj. V ta namen sodeluje tudi v neformalni Skupini
za zeleni razvoj (Green Growth Group), ki združuje približno polovico držav članic EU, z
Veliko Britanijo na čelu. Pri tem ima pred očmi tako globalne kot slovenske koristi. Slovenijo
namreč podnebne spremembe nadpovprečno ogrožajo. Južna Evropa, kjer se nahaja tudi
Slovenija, se je že do zdaj segrela več od svetovnega povprečja in tako je pričakovati tudi za
naslednja leta in desetletja. Poleg tega kaže, da bo na tem območju postalo bolj sušno, to pa bi
ogrozilo našo kmetijsko pridelavo, posebno v Vzhodni Sloveniji, kjer je že zdaj padavin
bistveno manj kot v osrednjih iz zahodnih predelih. Posebej v Sloveniji podnebne spremembe
ogrožajo alpski svet, kras in obalno področje ter izjemno bogato biotsko raznovrstnost.
Novi sporazum se od Kyotskega protokola ne razlikuje samo po tem, da vanj niso vključene
samo razvite države, pač pa tudi po tem, da (na zahtevo držav v razvoju) poleg zmanjševanja
emisij vključuje tudi prilagajanje podnebnim spremembam, razvoj in prenos tehnologij,
investicije in finančno pomoč državam v razvoju za spoprijemanje s podnebnimi spremembami
ter izgradnjo zmogljivosti v državah v razvoju.
Za vsako državo je pomembno, da pazljivo spremlja vse dogajanje v procesu UNFCCC, da v
njem aktivno deluje, in da pravočasno reagira na morebitne sklepe, ki bi bili zanjo škodljivi
oziroma bi pomenili preveliko breme v primerjavi z drugimi državami. To seveda velja tudi za
Slovenijo, čeprav je del EU, saj tudi tam vsaka država članica sama skrbi predvsem za varovanje
svojih interesov.
V nadaljevanju sledijo še dodatne informacije o teh procesih, skupaj z osebnimi izkušnjami
avtorja.
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SLOVENIJA IN UNFCCC – OSEBNI POGLED
Slovenija je imela na začetku v tem procesu nekaj zaostanka, saj je bil to čas njenega
osamosvajanja oz. naporov za pridobitev mednarodnega priznanja in za vzpostavitev državnih
institucij. Slovenski voditelji so Konvencijo sicer podpisali na Vrhu v Riu (13. junija 1992),
Slovenija pa jo je ratificirala šele 1. decembra 1995, tako, da je zanjo postala veljavna 29.
februarja 1996 (90. dan po ratifikaciji). Prvi dve leti po podpisu Konvencije se namreč v
Sloveniji v zvezi z njo ni zgodilo nič. Ena od obveznosti iz Konvencije je redno poročanje, in
sicer o stanju (evidencah) emisij, ukrepih za njihovo zmanjševanje ter o spremljanju podnebnih
sprememb in ukrepih za zmanjševanje njihovih posledic. V presledkih približno 4 let so države
dolžne poslati sekretariatu Konvencije t.i. Nacionalno poročilo, v zadnjem času pa na vsaki dve
leti tudi Dveletno poročilo.
Spomladi 1994 je Svetovna meteorološka organizacija poslala meteorološkim in hidrološkim
službam držav članic pobudo, naj se vključijo v delo Medvladnega pogajalskega odbora (INC,
predhodnik Konference pogodbenic) in Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC),
obeh pod okriljem Združenih narodov. Takratni direktor slovenskega Hidrometeorološkega
zavoda g. Dušan Hrček mi je predlagal, naj se udeležim 10. zasedanja Medvladnega
pogajalskega odbora avgusta 1994 v Ženevi, kar sem sprejel s precejšnjim oklevanjem, saj
takrat še nisem imel prave predstave o tem, s čim se ta odbor ukvarja. Ob prebiranju tiskanih
gradiv, ki jih je bila že zelo velika količina, tako strokovnih kot pogajalskih, in poslušanju
razprav na zasedanjih sem se sčasoma seznanil s problematiko spreminjanja podnebja in s
pogajalskim procesom ter začel aktivno sodelovati v obeh omenjenih telesih. Leta 1994
oziroma 1996 me je vlada imenovala za slovenskega koordinatorja (angl.: Focal Point) za obe
telesi ZN za področje podnebnih sprememb: najprej za UNFCCC in nato za IPCC.
Ker se v Sloveniji v tistih časih o Konvenciji ni kaj dosti vedelo, poleg tega pa državam ni
nalagala kakšnih večjih obveznost (glavna obveznost je bila poročanje), sem ves postopek njene
ratifikacije, do odločanja v Državnem zboru, lahko izpeljal sam. Ratifikacija Kyotskega
protokola je bila že precej bolj zahtevna, saj nam je ta nalagal konkretne obveznosti, ki so
zadevale celotno gospodarstvo, in v postopek je bilo potrebno vključiti tudi druge institucije,
npr. Institut Jožef Stefan, s katerim sem sodeloval pri pripravi gradiva.
Za države Aneksa II (razvite države) je bilo po Konvenciji določeno izhodiščno leto 1990,
države v tranziciji pa so si ga lahko v skladu s členom 4.6 same izbrale (eno leto ali povprečje
več let). To možnost je izkoristilo 5 držav: Bolgarija 1988, Madžarska 1985-1987, Poljska
1988, Romunija 1989 in Slovenija 1986. Do tega leta smo prišli tako, da sem pridobil podatke
o letnih emisijah CO2 (za vse toplogredne pline podatkov še ni bilo mogoče dobiti), začenši z
letom 1980, in ustvaril diagram, prikazan na sliki 5. Ne predaleč od leta 1990 smo izbrali leto
1986, ko so bile emisije največje (to raven so spet dosegle šele 10 let kasneje). Izbira
izhodiščnega leta je bila pomembna v luči bližajočega se Protokola, saj je bilo znano, da se bo
obveznost zmanjšanja emisij nanašala glede na izhodiščno leto. Vse navedene države so izbrale
leto z največjimi emisijami, da bi lahko izpolnile obveznost zmanjšanja emisij s čim manjšimi
napori in stroški. Slovenija je bila v posebnem položaju gleda na ostale države v tranziciji. V
vseh drugih so se namreč emisije s propadom planskih gospodarstev ob razpadu komunističnih
sistemov močno zmanjšale (za približno 30-70%); tako jih obveznost zmanjšanja emisij po
bodočem protokolu ni skrbela, privlačna je bila le možnost prodaje presežkov zmanjšanja. Kot
rečeno, je bila v Sloveniji situacija drugačna. Emisije so od vseh držav v tranziciji najmanj
upadle, poleg tega pa so začele po letu 1991 spet hitro naraščati, tako da je bilo jasno, da jih bo
s prevzemom obveznosti potrebno resnično zmanjšati.
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Slika 5: Gibanje letnih emisij CO2 v Sloveniji (Vir: avtor)
Ta diagram je bil potem še večkrat uporabljen, med drugim v gradivu za ratifikacijo Kyotskega
protokola.
Slovenija je imela zamudo tudi pri izdelavi Prvega nacionalnega poročila. Ko sem se začel
udeleževati pogajanj, so mnoge države Aneksa I to poročilo že oddale, druge pa so ga
pripravljale. Ko sem ugotovil, da so države v tranziciji dobile finančno pomoč za njegovo
izdelavo, sem začel iskati informacije, kje je možno tako pomoč dobiti, in če bi jo lahko dobila
tudi Slovenija. Po več neuspelih povpraševanjih sem prišel do predstavnika GEF (Svetovni
sklad za okolje), ki me je napotil k predstavniku UNDP (Program ZN za razvoj). Moral sem
sicer čakati nekaj ur v poznih večernih urah, da je prišel z nekega sestanka v mestni hiši v
Bonnu, vendar sem se odločil, da je vredno. Naslednji dan ga namreč ne bi mogel več dobiti,
ker je po tem sestanku odpotoval. Z njegovo pomočjo je bilo Sloveniji dodeljenih 535.000 USD
za izdelavo Prvega nacionalnega poročila, na osnovi te povezave pa kasneje za tri projekte še
okoli pol milijona USD. Seveda je bilo potrebno doma vzpostaviti strukturo za izdelavo
poročila, ki je precej zahtevna naloga, vendar so mi bila pri tem že v pomoč navodila, ki sem
jih prejel od UNDP.
Pogajanja
Zaostanek v prvih letih pogajanj smo slovenski pogajalci čutili še nekaj časa. Že preden je
Konvencija začela veljati, takoj po njenem sprejetju v Riu, so se začela pogajanja v okviru INC,
predstavniki držav v razvoju in tistih na prehodu v tržno gospodarstvo (države v tranziciji) pa
so bili deležni mednarodne pomoči za usposabljanje. Najbolj znan in verjetno največji program
za te namene je bil ameriški US Country Studies Program (USCSP), v okviru katerega so kolegi
iz mnogih držav v razvoju in iz vseh držav v tranziciji (vključno z Rusijo!), razen Slovenije,
pridobili mnogo znanja, ki so ga potrebovali za izpolnjevanje obveznosti iz Konvencije
(predvsem poročanje o evidencah emisij toplogrednih plinov in o aktivnostih na področju boja
proti podnebnim spremembam) ter za sodelovanje na pogajanjih. ZDA so v okviru USCSP
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financirale udeležbo na seminarjih, delavnicah, konferencah, deloma v ZDA, deloma v kateri
od držav v razvoju ali v tranziciji, poleg tega pa so udeležencem za delo na področju podnebnih
sprememb podarile računalniško opremo, kar je bilo za tisti čas izredno dobrodošlo.
Mogoče me je to, da Slovenija te pomoči ni bila deležna, še spodbudilo, da sem se zelo
intenzivno posvetil delu, prebiral literaturo, spremljal pogajanja, iskal informacije pri kolegih
iz drugih držav. Želel sem, da Slovenija na pogajanjih postane enakovredna drugim državam,
za to pa je bilo potrebno nadoknaditi zaostanek.
Vrsto let na začetku sem bil edini predstavnik Slovenije na pogajanjih, če ne štejem ministra na
vsakokratnem ministrskem delu COP-a. To mi je včasih povzročalo težave, ko sem želel
spremljati dogajanje v dveh ali več paralelnih skupinah, pa to seveda ni bilo mogoče. Sčasoma
sem se navadil, da sem se osredotočil na eno skupino in odmislil druge, ki bi bile sicer za nas
zanimive. Kasneje sva bila na pogajanjih večinoma po dva v delegaciji Slovenije, kar je delo
zelo olajšalo. Pred vstopom Slovenije v EU je bilo to pomembno, ker je Slovenija nastopala
samostojno in sem sam branil njene interese. Delo sem si moral organizirati tako, da bi bil po
možnosti prisoten na pogajanjih, kjer so razpravljali in sklepali o stvareh, ki so bile za nas
najpomembnejše. Tak primer je bil npr. julija 2001 na zasedanju COP6-bis v Bonnu, kjer sem
eksperta za gozdove iz Poljske prosil, naj mi sporoči, ko bodo v njegovi delovni skupini na vrsti
ponori v gozdovih (sam sem ta čas sodeloval na pogajanjih v neki drugi skupini). Ko sem okoli
polnoči prejel njegov klic, sem takoj odhitel v sobo, kjer so pogajalci že imeli pred seboj tabelo
s številkami o dovoljenih ponorih za vsako od držav Aneksa I in so o njej razpravljali. Ko sem
prišel na vrsto za intervencijo, sem predlagal, da se Sloveniji dodeli večja količina, kot je bila
v tabeli (0,18 Mt C na leto). To sem utemeljeval s tem, da so emisije v Sloveniji, za razliko od
vseh ostalih držav v tranziciji, s propadom planskih gospodarstev le malo upadle in so se že
vrnile na izhodiščno raven, zato bo morala Slovenija vložiti mnogo več naporov in finančnih
sredstev v izpolnitev obveznosti iz Protokola kot te države. Več pogajalcev iz drugih držav je
temu nasprotovalo in moj predlog ni bil sprejet. Vedel sem, da kasneje te možnosti ne bo več,
zato sem še enkrat poskusil. Na hitro sem naredil na papirju nekaj izračunov in se spet prijavil
k besedi. Predlagal sem podvojitev (povečanje za 100%) številke za Slovenijo v tabeli. Tokrat
sta mi oporekala le še dva pogajalca, ostali mojemu predlogu niso nasprotovali. Predsedujoči
je predlagal sprejetje spremembe, kot sem predlagal, in tako se je zgodilo. Tako je bil dovoljen
ponor v gozdovih za Slovenijo zvišan z 0,18 na 0,36 Mt C letno, kar ustreza povečanju z 0,66
na 1,32 Mt CO2 letno. V petih letih prvega ciljnega obdobja Kyotskega protokola (2008-2012)
je ta razlika znesla 3,3 Mt CO2. Že pred koncem prvega ciljnega obdobja se je Slovenija
pripravljala na nakup manjkajoče količine emisijskih enot v približno takem obsegu, za primer,
če tega ponora ne bi mogla uveljaviti (dokazati je bilo namreč treba, da je posledica človekovih
dejavnosti). Kmalu potem je bilo potrjeno, da bo Slovenija smela omenjeni ponor v celoti
izkoristiti, zato nakup ni bil potreben, to pa je pri takratni ceni ok. 10 EUR na enoto pomenilo
prihranek okoli 30 milijonov EUR.
Na začetku na teh pogajanjih, tako kot drugod, Slovenija še ni bila razpoznavna in sem moral
še vsakemu sogovorniku pojasnjevati, kje in kakšna je. Zaradi moje aktivnosti pa v tem procesu
kmalu ni nihče več zamenjal Slovenije s Slovaško ali ne vedel, katera država je to. Pogosto sem
namreč govoril na pogajanjih in tako so ob najavah mnogokrat slišali besedo Slovenija. Kolegi
iz ostalih držav v tranziciji so bili takrat praviloma, z zelo redkimi izjemami, bolj tihi, niso se
javljali k besedi in drugi pogajalci jih niso poznali. Običajno so odhajali s pogajanj takoj po
vsakodnevnem uradnem koncu dela ob 18. uri, medtem ko sem sam še zbiral informacije na
sestankih delovnih skupin, stranskih dogodkih ali v pogovorih s kolegi iz drugih držav. Kot
posledica tega sem bil na željo sekretariata prvi dve leti »stalni« koordinator držav Vzhodne
Evrope. Kasneje se je tudi v naši skupini držav za koordinatorja začel uporabljati koledar ZN v
New Yorku, po katerem se države v tej vlogi menjajo po abecednem redu na 6 mesecev.
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Regionalne skupine držav v okviru Konvencije so naslednje: Afrika, Azija, Vzhodna Evropa,
Latinska Amerika in Karibi (GRULAC), Zahodna Evropa in druge države (WEOG – poleg
držav Zahodne Evrope še ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Japonska).
Na priporočilo takratnega slovenskega veleposlanika v Ženevi sem kmalu kandidiral za mesto
podpredsednika v nekem manjšem telesu v okviru Konvencije (AG13 – Ad hoc delovna
skupina za člen 13 Konvencije) in bil izvoljen. Kasneje, v letih 1999-2001 sem bil trikrat
zaporedoma izvoljen za poročevalca enega od dveh stalnih delovnih teles Konvencije – SBSTA
(Delovno telo za znanstveno in tehnološko svetovanje), v letih 2000-2001 in 2009-2011, pa za
predstavnika držav Vzhodne Evrope v Biroju Konvencije in Kyotskega protokola in s tem za
podpredsednika COP in COP/CMP.
Na povabilo sekretariata ali predsednika COP sem vodil pogajanja na naslednje teme:
-

-

Razvoj in prenos tehnologij;
Izgradnja zmogljivosti v državah v tranziciji;
Zmanjševanje emisij perfluoriranih ogljikovodikov (PFC) in SF6;
Vzpostavitev sklada imenovanega Posebni sklad za podnebne spremembe (Special
Climate Change Fund), iz katerega naj bi črpali finančno pomoč za celo vrsto namenov;
to so bila njtežja pogajanja, ki sem jih vodil;
Oblikovanje pogojev za vključitev Belorusije v Aneks I in za njeno sodelovanje v
kyotskih mehanizmih;
Točka 1 (b) (i) Balijskega akcijskega načrta: Okrepljene dejavnosti za zmanjševanje
emisij TGP, vključno z nacionalnimi obveznostmi in aktivnostmi v razvitih državah,
upoštevajoč razlike med njimi.

Kot podpredsednik sem na povabilo predsednika oz. predsednice COP vodil tudi plenarna
zasedanja COP oz. COP/CMP, kar sem čutil kot veliko odgovornost in obenem veliko zaupanje
in čast.
Vse te funkcije pomenijo določeno obveznost, ki je sicer zanimiva, obenem pa je tudi naporna,
saj je zanjo potrebnega precej dodatnega dela, ki odščipne marsikatero uro spanja ali enostavno
prostega časa, ki ga na zasedanjih že tako skorajda ni. Večkrat sem tako tehtal, če naj se spustim
v tekmo za kakšno mesto ali ne. Ker sem vedel, da imam v skupini precej podpore, sem se v
nekaterih primerih odločil za to. Vsako tako mesto mi je prineslo dodatne izkušnje in
informacije, ki jih sicer ne bi bil deležen, ali pa bi jih bil mogoče deležen kasneje, ko ne bi bile
več tako aktualne. Koristi od tega so bile npr. povabilo Sloveniji in s tem takratnemu ministru
(Kopaču) na pre-COP v New Yorku in nato v Muidnu na Nizozemskem, drugo povabilo
Sloveniji in s tem direktorju Službe vlade za podnebne spremembe na pre-COP v Mexico Cityju
in naslednje leto v Cape Townu in še nekaj drugih; kot podpredsednik COP sem se seveda teh
srečanj udeležil tudi sam. Vsako tako srečanje je bilo koristno za ministra oz. direktorja službe,
saj sta na ta način prišla v stik z ministri najpomembnejših držav v tem procesu, poleg tega pa
sta dobila koristne informacije neposredno od še aktualnega in od prihajajočega predsedstva
COP oz. COP/CMP in od drugih ministrov. Seveda je bila enaka korist za mene kot pogajalca
Slovenije.
Zame je bil zanimiv nek doživljaj na COP3 v Kyotu. Spremljal sem pogajanja v dveh dvoranah,
tako, da sem bil izmenično nekaj časa v eni in nekaj časa v drugi. Obe obravnavani tematiki sta
bili pomembni in zanimivi, poleg tega pa sem imel občutek, da imam mogoče rešitev za nek
problem, ki so se ga v eni od teh skupin trudili rešiti že dva ali tri dni. Šlo je za formulacijo
neke, pogojno rečeno, obveznosti držav v razvoju. Ko je bil ta problem na vrsti, sem, ko rešitve
še vedno ni bilo, podal svoj predlog in na moje presenečenje in veselje, je bil za vse sprejemljiv.
Tekst, ki sem ga predlagal, je del teksta enega od členov Protokola. Po tem dogodku so se mi
prišli nekateri predstavniki držav v razvoju zahvalit za pomoč. Zelo sem bil presenečen, ko je
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leto dni kasneje na COP4 v Buenos Airesu filipinski minister v svojem govoru rekel, da so bile
velike poplave in s tem škode v Afriki, JV Aziji in v Sloveniji. Vprašal sem kolegico iz
filipinske delegacije, kako to, da je minister omenil Slovenijo. Rekla mi je: »Ti si nam pomagal
v Kyotu, zato mislimo, da je prav, da mi omenimo Slovenijo.« Tega niso pozabili tudi v
poznejših letih, ko so mi večkrat pokazali naklonjenost in se mi je bilo z njimi lažje pogajati
kot mojim kolegom iz razvitih držav. Nazadnje me je ista filipinska kolegica (izkušena, starejša
diplomatka) presenetila, ko me je pred nekako dvema letoma predstavila novemu članu njihove
delegacije z besedami: »To je Andrej iz Slovenije, naš prijatelj.« Moj sklep iz tega je, da je
koristno si pridobiti prijatelje na pošten, odkrit način, ne da bi s tem deloval v nasprotju z
interesi svoje države ali svoje skupine držav (v našem primeru EU).
Razlike in podobnosti med državami
Na pogajanjih so mnogokrat zelo očitna nasprotja med državami, zato je napredek tako težak
in počasen. Predvsem je ves čas prisotna previdnost, da ne bi bile »moji« državi naložene večje
obveznosti kot drugim državam. Nekatere države v tej zvezi zelo poudarjajo pravičnost, vendar
je vedno problem, ker vsak vid pravičnost iz svojega zornega kota in je zelo težko priti do
soglasja.
Osnovna delitev med državami je na razvite in tiste v razvoju. Vsaka skupina brani svoje
interese in želi, da bi druga skupina prevzela večjo odgovornost in večje obveznosti. Vendar se
še zdaleč ne konča pri tej delitvi. Znotraj ene in druge od teh dveh skupin je še množica
podskupin in nekatere države pripadajo tudi več kot eni skupini (npr. istočasno državam v
razvoju, afriškim državam in najmanj razvitim državam). Za mnoge države in skupine držav se
vnaprej ve, kako se bodo opredelile do posameznih zadev (npr. države skupin OPEC, BRICS,
AOSIS itd.), včasih pa pride tudi do kakšnega presenečenja. Bili so tudi primeri, ko se je ob
kakšnem vprašanju razbila navidezna monolitnost bloka držav v razvoju; mogoče je bilo to
najbolj izrazito na COP3 v Kyotu, ko so male otoške države (AOSIS) nastopile proti državam
OPEC in še nekaterim, ko je izgledalo, da bodo le-te preprečile sprejem protokola.
Zanimive, vendar ne presenetljive, so spremembe v stališčih nekaterih držav, ko se pri njih
zamenjajo vlade. Tak primer je bil npr. v Kanadi, ki je dobila novo vlado takoj po
COP11/MOP1 v Montrealu leta 2005, ki ga je vodil okoljsko zelo ozaveščen minister za okolje
Stefan Dion. Njegov naslednik in sploh cela vlada so bili glede okolja na popolnoma
nasprotnem bregu in kasneje je Kanada tudi izstopila iz Kyotskega protokola. Podobna dva
zasuka, enkrat v eno, drugič v drugo smer, smo videli pri Avstraliji. Verjetno pa je bila najbolj
odmevna sprememba v ZDA, ko je George W. Bush nasledil Billa Clintona.Decembra 1997
smo v Kyotu s stoječimi ovacijami pozdravili najavo podpredsednika Ala Gora, da ZDA
sprejemajo obveznost zmanjšanja emisij za 7%, v začetku leta 2001 pa je nova administracija
objavila, da se umika iz Kyotskega protokola. Delovanje delegacije ZDA na zasedanjih se je
spremenilo šele po osmih letih.
Posebne pozornosti so deležne države gostiteljice zasedanj COP/CMP. Praviloma se
izmenjujejo te države tako, da pride na vrsto pet geografskih regij po ustaljenem krožnem
vrstnem redu. Organizacija takega zasedanja zahteva veliko priprav, objektov, logistike,
finančnih sredstev, poleg tega pa tudi strokovnega dela, saj država oziroma njen minister
(praviloma za okolje) zasedanje tudi vodi in je predsednik COP do takrat, ko po enem letu
prevzame predsedovanje nova država in njen minister.
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Vstop Slovenije v EU
Z vstopom Slovenije v EU se je zame kot pogajalca veliko spremenilo. Medtem ko sem bil prej
samostojen in sem sam govoril v imenu Slovenije, seveda v skladu z doma sprejetimi stališči,
z vstopom v EU te pravice nisem več imel, ker »EU govori z enim glasom«. Moram priznati,
da sem to samostojnost nekaj časa pogrešal, kasneje pa sem se na nove razmere navadil in
sprejemal koristi od članstva v EU. Te so predvsem vsakodnevna poročila na jutranjih
koordinacijskih sestankih EU o dogajanju preteklega dne in razprava o aktualnih zadevah.
Poročila o dogajanjih v vseh pogajalskih skupinah so zelo dobrodošla, saj majhne delegacije,
kot je navadno slovenska, same ne morejo slediti več kot eni ali mogoče dvema skupinama.
Vendar je sodelovanje na pogajanjih za države članice EU pomembno tudi zdaj, ko EU govori
z enim glasom; spremljati morajo pogajanja, predvsem tista, ki so za njih (potencialno)
pomembna. Kot že omenjeno, so na EU koordinacijah na zasedanjih vsako jutro podana sveža
poročila o razvoju pogajanj prejšnjega dne v vseh pomembnih segmentih. Ta poročila podajo
vodilni pogajalci, po potrebi pa še posamezni eksperti za svoja področja. Seveda ta poročila ne
morejo nadomestiti prisotnosti na samih pogajanjih, zato je važno, da države tudi same
spremljajo pogajanja in dokumente ter druge publikacije, ki jih dnevno objavljajo sekretariat in
drugi, predvsem nevladne organizacije, seveda predvsem za področja, ki so zanje najvažnejša.
Res je, da se vodilni pogajalci EU praviloma držijo stališč, ki so bila (na osnovi sklepov Sveta)
sprejeta na Delovni skupini za mednarodna okoljska vprašanja / podnebne spremembe
(WPIEI/CC), ki deluje pri Svetu EU, vendar pa se včasih zgodi, da pod pritiskom pogajanj od
teh stališč nekoliko odstopijo. Predvsem za take primere je pomembno, da države članice same
spremljajo pogajanja in, če je potrebno, intervenirajo na EU koordinaciji, da ne bi popuščanje
EU zašlo v njihovo škodo. Treba se je namreč zavedati, da nimajo vse države članice EU enakih
interesov na različnih področjih.
Predsedovanje Slovenije Svetu EU
Predsedovanje Slovenije Svetu EU v prvi polovici leta 2008 je bilo veliko doživetje in velika
izkušnja. Bilo je zelo zanimivo in razgibano, zelo koristno za pridobivanje znanja in za naše
stike z drugimi državami in pogajalci ter zelo naporno. Ekipa, ki sem jo vodil, si je pridobila
izkušnje, ki ji drugače enostavno ne bi bile dostopne. Člani ekipe smo pridobili tudi stike s
kolegi iz drugih držav, v prvi vrsti, a ne izključno, iz držav članic EU, s katerimi smo ves čas
sodelovali, seveda vsak predvsem za področje, na katerem je delal.
Zaradi zelo omejenih kadrovskih možnosti Slovenije sem za pomoč na nekaterih področjih
prosil večje članice EU in Evropsko komisijo. Na vseh mestih, kjer smo imeli primanjkljaj, so
nam velikodušno pomagali s svojimi strokovnjaki, tako da smo lahko nemoteno in kvalitetno
delali.
Predsedoval sem delovni skupini WPIEI/CC v Bruslju, nekateri člani ekipe pa so vodili
ekspertne skupine (drugi so bili člani posameznih skupin). Na junijskih pogajanjih v Bonnu
sem vodil vsakodnevne jutranje koordinacijske sestanke in bilateralna srečanja EU z drugimi
državami in skupinami držav.
V vlogi predsedujoče države Svetu EU je Slovenija sodelovala tudi v nekaterih drugih
mednarodnih in bilateralnih procesih oz. telesih, kot so:
-

MEM (Srečanja pomembnih držav, telo, ki je nastalo na pobudo Predsednika ZDA
Georga W. Busha; vključenih je bilo 16 največjih in najpomembnejših držav, iz EU
Nemčija, Francija, VB, Italija, Evropska komisija in Slovenija kot predsedujoča;
kasneje se je preimenovalo v MEF – Forum pomembnih držav)
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-

skupina G-20
skupina G-8 (samo enkrat, ko je bil sestanek G-8 neposredno po sestanku MEM v ZDA)
HLD (Dialog na visoki ravni med EU in ZDA).

Ugotovitve – priporočila
Mnenja sem, da je koristno biti aktiven na pogajanjih in na raznih sestankih, delavnicah,
konferencah, seminarjih ipd. v EU in drugod. Na ta način si človek pridobiva znanje in izkušnje
in s tem lahko prinese svoji državi več koristi, kot bi jo sicer. S tem ima tudi večjo možnost
izvolitve, če kandidira v kakšno stalno ali ad hoc delovno telo, to pa mu prinese nove izkušnje
in omoči nove koristi za njegovo državo. Včasih se je treba potruditi, mogoče žrtvovati nekaj
ur spanja, biti samoiniciativen, da se pride do dobrih rezultatov.
Tako kot na mednarodnih pogajanjih je tudi v EU dostop do koristnih informacij mnogo lažji,
ali pa celo edino mogoč, če je človek vključen v ožje skupine, npr. v pogajalske ekipe, ki imajo
poleg vodilnih pogajalcev še po nekaj ekspertov. Mogoče zaradi tega, ker je biti član take ekipe
tudi čast, ne samo delo, se nekatere ekipe obnašajo precej zaprto; včasih je vtis, da informacije
nerade posredujejo drugim, zato je koristno biti del njih. Seveda pa ta vtis ne velja za vse, ljudje
so pač različni, eni bolj, drugi manj dostopni. Ko država predseduje Svetu EU, je vključena v
vse to, potem pa ne več, če nima svojih predstavnikov v pogajalskih ekipah.
Seveda je najbolje biti vodilni pogajalec, vendar je na to mesto izredno težko priti; vodilnih
pogajalcev je malo, poleg tega pa taka funkcija zahteva zelo dobro poznavanje določene
pogajalske problematike, ki jo dotični pogajalec pokriva, izkazano sposobnost za pogajanja,
imeti mora podporo svoje države oz. v primeru Evropske komisije podporo le-te. Je pa to tudi
izredno naporno delo, saj zahteva na pogajanjih, posebno na COP-ih, 1-2 tedna zelo
intenzivnega dela, z malo spanja, z mnogimi sestanki, posvetovanji, pripravami na pogajanja
itd., intenzivno delo pa tudi v času med enim in drugim zasedanjem. Del tega je dostopen tudi
članom ekip vodilnih pogajalcev, kamor pa se lahko z veliko truda včasih posreči priti tudi
predstavnikom manjših držav članic EU.
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PODNEBNE SPREMEMBE – POMEMBNE STROKOVNE
PODLAGE ZA MEDNARODNA POGAJANJA
Nekatere ugotovitve o spreminjanju podnebja
Že nekaj desetletij znanstveniki opažajo trend postopnega naraščanja povprečne globalne
temperature zraka pri tleh. V zadnjih 100 letih se je povprečna letna temperatura na zemeljskem
površju dvignila za okoli 0,6 ºC (slika 6). Odkar obstajajo instrumentalni podatki je bilo v tem
pogledu rekordno leto 1998, temu so sledila tesno skupaj leta 2001, 2002 in 2003, tem pa leti
1995 in 1997. Zadnji dve desetletji sta bili najtoplejši v 20. stoletju; 15 od 16 najtoplejših let
preteklega in začetka tega stoletja je bilo po letu 1980; 20. stoletje je bilo najtoplejše v zadnjih
1000 letih. Kot posledica dviga temperature se je zvišala tudi povprečna višina morske gladine
in sicer v 20. stoletju za 0,1-0,2 m.

Slika 6: Časovni potek izmerjenega povprečnega globalnega odklona prizemne temperature
zraka nad kopnim in morjem v obdobju 1850-2012 iz treh podatkovnih zbirk (različne barve).
Gornji graf: povprečne letne vrednosti; spodnji graf: desetletna povprečja, vključno z oceno
negotovosti za zbirko označeno s črno. Odkloni se nanašajo na povprečje obdobja 1961-1990.
(Vir: IPCC, 2013)
Spoznanja, ki so se nabrala v preteklem stoletju, predvsem pa hiter napredek znanosti v zadnjih
letih, so prepričali večino znanstvenikov, da bo hitro naraščanje koncentracij toplogrednih
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plinov v ozračju povzročilo globalne spremembe podnebja. Tudi že opaženih sprememb v
podnebju ni mogoče razložiti samo z naravnimi pojavi in znanstvene ugotovitve kažejo na
opazen človekov vpliv nanje. Največji delež človekovega vpliva predstavljajo emisije
toplogrednih plinov; v tabeli 1 je prikazano naraščanje njihovih koncentracij.
CO2

CH4

N2O

CFC-11

SF6

CF4

0

0

40 ppt

Predindustr.
koncentr.

~ 280 ppm

Koncentr. v
letu 2014

395 ppm

1827 ppb

325 ppb

235 ppt

7,6 ppt

80 ppt

Faktor
segrevanja
ozračja

1

28

265

4660

23.500

7390

Življ. doba
v ozračju

100-300
let

12 let

121 let

45 let

3.200
let

>50.000
let

~ 720 ppb ~ 270 ppb

Tabela 1: Nekateri od toplogrednih plinov, na katerih koncentracije vplivajo človekove
dejavnosti. Koncentracija CO2, najpomembnejšega toplogrednega plina v ozračju (če ne
upoštevamo vodne pare), se je od leta 1750 povečala za okoli 40%. Sedanja koncentracija CO2
je najvišja v zadnjih 420.000 letih, verjetno pa celo v zadnjih 20 milijonih let. Zaradi različnih
hitrosti odvzemanja tega plina iz ozračja pri različnih procesih zanj ni možno definirati ene
same življenjske dobe. Koncentracija metana se je v tem času povečala za okoli 150%, kar je
tudi najvišja vrednost v zadnjih 420.000 letih. Povečevale so se tudi koncentracije drugih
toplogrednih plinov, pri čemer večine t.i. industrijskih ali sintetičnih plinov prej sploh ni bilo v
ozračju. (Viri: IPCC, WMO, Carbon Dioxide Information Analysis Center)
Faktor segrevanja ozračja (GWP) nam pove, za kolikokrat je nek plin bolj učinkovit v pogledu
toplogrednega učinka kot CO2. Npr. GWP 265 za N2O pomeni, da ima 1 kg N2O enak
toplogredni učinek kot 265 kg CO2.
Ker globalne emisije glavnih TGP še vedno naraščajo, naraščajo tudi njihove koncentracije v
ozračju.
Slika 7 prikazuje gibanje koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju na observatoriju Mauna
Loa na Havajih; rdeča črta predstavlja gibanje povprečne mesečne koncentracije CO2, črna črta
pa sezonsko korigirane vrednosti (drseče povprečje). Na sliki 8 so prikazane iste vrednosti samo
za zadnja štiri leta in za začetek letošnjega leta, kar nam omogoča bolj natančen vpogled v potek
koncentracije. Vidimo, da je bila na observatoriju Mauna Loa že v začetku leta 2015 dosežena
in presežena povprečna koncentracija ogljikovega dioksida 400 ppm, kar je še pred nedavnim
predstavljalo nekakšno psihološko mejo, ki naj bi je ne smeli preseči. Slika 9 zajema enako
obdobje kot slika 8, predstavlja pa gibanje povprečne globalne koncentracije CO2. Vidimo, da
je le-ta ves čas nekoliko nižja kot tista na observatoriju Mauna Loa, vzrok temu pa so znatno
večje emisije TGP na severni kot na južni polobli. Povprečna globalna koncentracija CO2 je
dosegla vednost 400 ppm proti koncu lanskega leta.
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Slika 7: Povprečna mesečna koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju na observatoriju
Mauna Loa na Havajih. Podatki o koncentraciji ogljikovega dioksida na Mauna Loi (rdeča
črta), merjeni kot molski delež suhega zraka, predstavljajo najdaljši niz neposrednih meritev
koncentracije CO2 v ozračju. Z njimi je začel C. David Keeling s Scripps Institution of
Oceanography marca 1958 s pomočjo National Oceanic and Atmospheric Administration
[Keeling, 1976]. NOAA je začela s svojimi meritvami koncentracije CO2 maja 1974 in le-te od
takrat potekajo vzporedno s tistimi od Scrippsa [Thoning, 1989]. Črna črta predstavlja
sezonsko korigirane podatke. Podatke poročajo kot molski delež v suhem zraku, definiran kot
število molekul ogljikovega dioksida, deljeno s številom molekul suhega zraka, pomnoženo z
milijon (ppm). (Vir: NOAA, Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, April 2016. Povezava na
spletu: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html)
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Slika 8: Zadnje povprečne mesečne koncentracije ogljikovega dioksida, merjene na
observatoriju Mauna Loa na Havajih. Prikazani so podatki za zadnja štiri cela leta in za začetek
tekočega leta. Podatke poročajo kot molski delež v suhem zraku, definiran kot število molekul
ogljikovega dioksida, deljeno s številom vseh molekul v zraku, vključno z molekulami CO2,
potem ko je bila odstranjena vodna para. Molski delež je izražen kot število delcev na milijon
(ppm – parts per million). Primer: 0,000400 je izraženo kot 400 ppm.
Na zgornji sliki predstavlja črtkasta rdeča črta s simboli v obliki romba povprečne mesečne
vrednosti. Črna črta s simboli v obliki kvadratkov predstavlja isto kot rdeča, potem ko je bila
opravljena korekcija za povprečni sezonski cikel. Slednje je določeno kot drseče povprečje
sedmih sosednjih sezonskih ciklov s korigiranim mesecem v sredini, razen prvega in zadnjih
treh in pol let niza, kjer je bil sezonski cikel povprečen preko prvega oziroma zadnjih sedmih
let.
Zadnje leto niza je še preliminarno, dokler ne bo opravljena rekalibracija referenčnih plinov
in ostali preizkusi kontrole kvalitete. Podatki z Mauna Loe so dobljeni v severnem subtropskem
pasu na nadmorski višini 3400 m in se lahko razlikujejo od povprečne globalne koncentracije
CO2 na površju. (Vir: NOAA, Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, April 2016. Povezava
na spletu:
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html)
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Slika 9: Zadnje povprečne globalne mesečne koncentracije ogljikovega dioksida. Global
Monitoring Division of NOAA/Earth System Research Laboratory že več desetletij meri
koncentracije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov na globalno razporejeni
mreži postaj za vzorčenje zraka (Conway, 1994). Za izračun globalnega povprečja se najprej
prilagodi zglajeno krivuljo kot funkcijo časa za vsako postajo, nato pa se zglajene vrednosti za
vsako postajo grafično prikaže kot funkcijo zemljepisne širine v 48 enakih časovnih korakih za
vsako leto. Globalno povprečje se izračuna iz grafičnega prikaza za vsak časovni korak
(Masarie, 1995). (Vir: NOAA, Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, April 2016. Povezava
na spletu: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html#global_data)
Posredni podatki
Podatki o podnebju pa sežejo v preteklost še mnogo dlje, kot prikazuje slika 7. Ti podatki seveda
niso instrumentalni, ampak so t.i. posredni (angl.: proxy) podatki, npr pridobljeni iz
grenlandskega in polarnega ledu ter iz visokogorskih ledenikov, iz morskih in jezerskih usedlin,
iz starih drevesnih debel itd. Ledeniške vrtine ne sežejo v globino več kot 200 m, vrtine na
Antarktiki in na Grenlandiji pa so globoke tudi več kot 3 km.
Ena prvih meritev, ki jih opravijo na vzorcih ledu, je meritev električne prevodnosti, ki je dober
indikator koncentracije kontinentalnega prahu in kislin. Ta je v sorazmerju s kontinentalno
sušnostjo, ki pospešuje dviganje prahu, in z intenzivnostjo atmosferskega transporta, dvema
dejavnikoma, ki sta v splošnem bolj pomembna v mrzlih obdobjih. Neko kvalitativno predstavo
o podnebju v posameznih obdobjih, ki so zajeta v vzorcih ledu iz vrtin, nam dajo že kristalne
strukture, kvantitativne podatke pa dobimo šele s kemično in izotopsko analizo ledu.
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Izotopska sestava ledu je pokazatelj temperature. Do te ugotovitve pridemo z naslednjim
sklepanjem. Iz oceanov izhlapeva voda. Lažje molekule potrebujejo manj energije, da izhlapijo,
kot težje. Kot posledica tega je vlažen zrak obogaten z lahkimi izotopi, medtem ko v morju
ostane več težkih. Ta zrak se na svoji poti proti enemu ali drugemu polu ohlaja, temu primerno
pa se vodna para v njem kondenzira. S padavinami se izločajo predvsem težji izotopi, zato se
delež lahkih izotopov v pari še povečuje. Čim nižja je temperatura v nekem delu ozračja, tem
intenzivnejša je tam kondenzacija in tem manj težkih izotopov ostane v pari. Sneg, ki pade na
polih, tako vsebuje 3-5% manj kisika-18 (18O), kot njegov vir – oceanska voda.
Z meritvami so ugotovili povezavo med temperaturo ozračja in izotopsko sestavo in s tem
definirali "izotopski termometer". Izotopska sestava snega na polarnih kapah je linearno
odvisna od temperature zraka v trenutku nastanka snežnih padavin. Na osnovi te ugotovitve
pridemo z ekstrapolacijo do poteka temperature v preteklosti. Deleži izotopov vodika in kisika
pa se s temperaturo ne spreminjajo enako; ugotovili so, da je presežek devterija odvisen od
temperature oceanskega vira, iz katerega so nastali polarni oblaki.
Zračni tokovi prenašajo prah, morsko sol in različne kemične spojine, ki se izločijo s snežnimi
padavinami in končajo ujeti v ledu. Tudi te "nečistoče"so vir pomembnih informacij. Tako npr.
oceani, vulkani in človekove dejavnosti sproščajo v ozračje žveplove spojine; te tam oksidirajo
in se pretvorijo v sulfatne kapljice. Tako nastali aerosoli se ujamejo v sneg in iz njihove
koncentracije in izotopske sestave se da ugotoviti, od kod to žveplo izhaja.
Zelo pomembne informacije lahko dobimo tudi s pomočjo v led ujetega berilija-10 (10Be), ki
nastaja pod vplivom kozmičnih žarkov v visoki atmosferi; pomaga nam določiti starost ledu ter
slediti spremembe sončne aktivnosti in zemeljskega magnetnega polja.
Zrak, ujet v led v obliki drobnih mehurčkov s tipičnim premerom 0,3 mm, pa je pri tovrstnih
raziskavah še posebej dragocen, saj nam omogoča neposreden dostop do ozračja oz. njegove
sestave v preteklih obdobjih. Tako je možno ugotoviti povezavo med toplogrednimi plini in
podnebjem ter oceniti vpliv človekovih dejavnosti na koncentracije teh plinov v novejšem času.
(Vir: V. Masson-Delmotte, J. Chappellaz, Au coeur de la glace, les secrets du climat, La
Météorologie, 2002)
Vzroki spreminjanja podnebja
Podnebje se spreminja kot posledica notranje spremenljivosti v samem podnebnem sistemu in
zunanjih vplivov (naravnih in antropogenih). Vpliv zunanjih faktorjev lahko ocenimo z uporabo
koncepta "sevalnega prispevka" (RF). Pozitivni RF (npr. zaradi naraščanja koncentracij
toplogrednih plinov) povzroča segrevanje zemeljske površine, negativni RF (npr. zaradi
povečane količine nekaterih vrst aerosola) pa jo ohlaja. Tudi naravni faktorji, npr. spremembe
v sevanju Sonca ali močna vulkanska aktivnost, lahko povzročijo RF (slika 10). Poznavanje
lastnosti teh dejavnikov in njihovih sprememb s časom je potrebno za razumevanje
spreminjanja podnebja v preteklosti in za izdelavo projekcij za naprej.
Sevalni prispevek zaradi emisij toplogrednih plinov od leta 1750 do danes je ocenjen na okoli
3,00 Wm-2, od tega 1,68 Wm-2 od CO2, 0,97 Wm-2 pa od CH4. Vpliv zmanjšanja količine
stratosferskega ozona v zadnjih dveh desetletjih na RF je ocenjen na –0,15 Wm-2, doprinos
zaradi porasta troposferskega ozona pa je ok. 0,35 Wm-2.
Večina aerosolov (najvažnejši so sulfatni) ima nasproten učinek kot toplogredni plini, torej
povzročajo ohlajanje zemeljskega površja (ker odbijajo sončno sevanje), poleg tega pa so
bistveno bolj kratkoživi (ok. 1 teden) kot toplogredni plini (večinoma nekaj let do nekaj 1000
let, največ CF4 – 50.000 let). Njihov sevalni prispevek je ocenjen na –0,9 Wm-2. Strokovnjaki
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domnevajo, da bodo emisije teh snovi v prihodnjih desetletjih manjše, kot so domnevali pred
nekaj leti, zato tudi predvidevajo večji porast temperature.

Slika 10: Ocene sevalnega prispevka v letu 2011 glede na leto 1750 in skupne negotovosti za
glavne vzroke podnebnih sprememb. Podane so vrednosti sevalnega prispevka na svetovni
ravni, ki so razdeljene glede na emisije spojin ali glede na procese, ki so posledica različnih
vzrokov. Najboljše ocene neto sevalnega prispevka so označene s črnim karom ter pripadajočim
intervalom negotovosti; številčne vrednosti so prikazane na desni strani slike skupaj s stopnjo
zaupanja v neto prispevek (ZV – zelo visoka, V – visoka, S – srednja, N – nizka, ZN – zelo nizka).
Sevalni prispevek albeda zaradi črnega ogljika na snegu in ledu je upoštevan v stolpcu aerosoli
– črni ogljik. Manjši sevalni prispevki, na primer sevalni prispevek kondenzacijskih sledi (0,05
Wm-2, vsebuje tudi prispevek cirusnih oblakov, ki nastanejo zaradi kondenzacijskih sledi),
HFC-jev, PFC-jev in SF6 (skupaj 0,03 Wm-2) niso prikazani. Sevalni prispevek glede na
koncentracijo plinov je vsota prispevkov, ki so prikazani s stolpci enake barve. Na sliki ni
prikazanega sevalnega prispevka ognjeniških izbruhov, ker ga je zaradi njegove neredne
narave težko primerjati z ostalimi sevalnimi prispevki. Skupni sevalni prispevek zaradi
človekovega vpliva je podan za tri različna leta glede na izhodiščno leto 1750. (Vir: IPCC,
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013)
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Identifikacija človekovega vpliva na spreminjanje podnebja
Pomembno in zanimivo vprašanje, ki se zastavlja strokovnjakom in široki javnosti, je, če je
možno identificirati, izluščiti človekov vpliv na spreminjanje podnebja. V Drugem poročilu
IPCC (IPCC, 1996) so znanstveniki zapisali, da »lahko na osnovi razpoložljivih ugotovitev
sklepamo, da obstaja opazen človekov vpliv na globalno podnebje«. Ena glavnih ugotovitev
Tretjega poročila IPCC (IPCC, 2001) je, da »obstaja čedalje več dokazov, da je večina
globalnega segrevanja v zadnjih 50 letih posledica človekovih dejavnosti, pri katerih se
sproščajo v ozračje toplogredni plini.« V Četrtem poročilu IPCC (IPCC, 2007) so znanstveniki
zapisali, da »je zelo verjetno, da je večina opaženega porasta povprečne globalne temperature
od sredine 20. stoletja naprej posledica porasta antropogenih koncentracij TGP.« V Petem
poročilu IPCC (IPCC, 2013) pa piše: »Segrevanje podnebnega sistema je nedvoumno in od leta
1950 naprej so mnoge od opaženih sprememb nenavadne ali brez primere na časovni skali od
desetletij do tisočletij.« In dalje: »Vpliv človeka na podnebni sistem je jasen. Velika verjetnost
je, da je človekov vpliv prevladujoč vzrok za opaženo segrevanje od sredine 20. stoletja naprej.«
Vidimo, da z vsakim naslednjim poročilom znanstveniki z večjo gotovostjo ugotavljajo, da se
zemeljska površina segreva, in da je glavni vzrok za to človek s svojimi dejavnostmi, predvsem
s kurjenjem fosilnih goriv.
Znanstveniki so tudi zapisali, da obstaja negotovost glede vrste dejavnikov, med njimi notranje
spremenljivosti in velikosti ter vzorcev vplivov in odzivov podnebja nanje. Odziv na
antropogene spremembe klimatskih dejavnikov se pojavlja skupaj z ozadjem, ki ga predstavlja
naravna spremenljivost podnebja, ki je delno notranja, delno pa jo povzročajo zunanji dejavniki.
Notranja spremenljivost podnebja, to je tista, ki je ne povzročajo zunanji dejavniki, se pojavlja
na vseh časovnih skalah – od tednov do stoletij in tisočletij. Počasne klimatske komponente,
npr. oceani, imajo posebno pomembno vlogo pri desetletnih in stoletnih obdobjih, ker
izglajujejo vremensko spremenljivost. Tako se lahko podnebje znatno spreminja v daljših
časovnih obdobjih brez zunanjih vplivov.
Zunanji dejavniki, ki vplivajo na podnebje, so lahko naravni, npr. sončno sevanje in aerosoli
pri vulkanskih izbruhih, ali antropogeni, npr. povečevanje koncentracij toplogrednih plinov in
aerosolov. Prisotnost naravne spremenljivosti podnebja pomeni, da je prepoznavanje
antropogenega doprinosa statistični problem ločevanja signala od šuma.
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PODNEBNE SPREMEMBE V SLOVENIJI
Kot ugotavljajo na Agenciji RS za okolje v okviru projekta Podnebna spremenljivost Slovenije,
so opažene spremembe v Sloveniji lahko celo bolj drastične kot na svetovni ravni. Povprečna
prizemna temperatura zraka se je v Sloveniji v zadnjih petdesetih letih dvignila za 1,7 °C, kar
je precej več kot na svetovni ravni (približno 0,8 °C). Ko govorimo o porastu temperature zraka,
to seveda ne pomeni, da je vsako naslednje leto toplejše od predhodnega. Še vedno imamo
izmenjavanje bolj in manj toplih let, le da temperatura zraka niha okoli vedno višjega
dolgoletnega povprečja. V toplih letih tako vedno znova dosegamo nove rekorde, izrazito
hladna leta pa so v sedanjem času tako topla, kot so bila rekordno topla leta pred pol stoletja.
Spremenljivost količine padavin iz leta v leto je še mnogo večja, kot je spremenljivost
temperature zraka. Zato morajo biti padavinske spremembe zelo velike, da jih ločimo od
naravnega nihanja mokrih in suhih let. Za Slovenijo že lahko rečemo, da je znotraj naravnega
nihanja mokrih in suhih let zaznati trend upadanja količine padavin. Ta je najbolj izrazit v
zahodni polovici države, in sicer spomladi in poleti. To je ravno v obdobju, ko rastline
potrebujejo največ vode. Kljub temu, da Slovenija velja za vodnato deželo, imamo torej
območja, kjer se vsaj v rastnem obdobju skoraj vsako leto soočamo s pomanjkanjem padavin.
Kar pa ne pomeni, da nas ne doleti tudi nasprotna skrajnost – poplave. Lahko se celo v istem
letu spomladi in poleti (v rastnem obdobju) soočamo z znatnim pomanjkanjem padavin, nato
pa nas v jesenskem času doletijo hude poplave. (Vir: Dolinar, M., Vertačnik, G., Roškar, J.:
Značilnosti podnebja v letu 2015 v Sloveniji in po svetu)
Čeprav je Slovenija geografsko zelo majhna v primerjavi s svetom in Evropo, niti časovna niti
prostorska slika obravnavanih sprememb nista enotni (slike 11, 12, 13).

Slika 11: Časovni potek povprečne temperature zraka po meteoroloških letnih časih v obdobju
1961–2011 za celotno Slovenijo (siva krivulja) in glajeno drseče povprečje (rdeča krivulja).
(Vir: Vertačnik in sodelavci: Podnebna spremenljivost Slovenije, Glavne značilnosti gibanja
temperature zraka v obdobju 1961–2011)
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Slika 12: Karta časovnega trenda letne povprečne temperature zraka v Sloveniji v obdobju
1961–2011 na homogeniziranih podatkih (Vir: Dolinar in sodelavci: Climate Change in
Slovenia in the period 1961–2011, ICAM 2013)
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Slika 13: Karta časovnega trenda letne vsote padavin v Sloveniji v obdobju 1961–2011 na
homogeniziranih podatkih (Vir: Dolinar in sodelavci: Climate Change in Slovenia in the period
1961–2011, ICAM 2013)
Čeprav Slovenija velja za z vodo bogato državo in za sedaj še ni opaziti spremembe višine
padavin na letni ravni, pa se že kažejo nekatere spremembe v padavinskem režimu in izjemnih
padavinskih dogodkih. Vse to nam govori, da se bomo v bodoče tudi v Sloveniji zelo verjetno
srečevali z vse bolj pogostimi posledicami podnebnih sprememb. Poleg zelo neposrednih
znakov in posledic podnebnih sprememb – vročih poletij, milejših zim in pogostejših sušnih
obdobij ter poplav – se bomo morali soočiti tudi s posrednimi družbenimi in političnimi
posledicami (pomanjkanje pitne vode, sprememba vrst v rastlinskem pokrovu, selitveni
pritiski…). Zgolj blaženje podnebnih sprememb (predvsem z zmanjševanjem emisij TGP) ne
bo zadostovalo in se jim bomo morali prilagajati. Vsako zanikanje teh dejstev je zgolj
neodgovorno odlaganje problema na čas, ko bo tudi za prilagajanje prepozno in nas lahko
doletijo katastrofe večjih razsežnosti. Zato je nujno, da dejstva o podnebnih spremembah
odločevalci upoštevajo pri oblikovanju razvojnih strategij, tako globalno kot tudi v Sloveniji.
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KRATICE
ADP

Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action
(Ad hoc delovna skupina za Durbansko platforma za okrepljeno akcijo)

AG13

Ad Hoc Group on Article 13 (Ad hoc skupina za člen 13)

AWG-KP

Ad Hoc Working Group on Annex I Parties’ Further Commitments
under the Kyoto Protocol (Ad hoc delovna skupina za bodoče obveznosti
držav Aneksa I v okviru Kyotskega protokola)

AWG-LCA

Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the
Convention (Ad hoc delovna skupina za dolgoročno sodelovanje v
okviru Konvencije)

CDM

Clean Development Mechanism (Mehanizem čistega razvoja)

CO2 ekv

Ekvivalent CO2

COP

Conference of the Parties (Konferenca pogodbenic)

CSD

Commission on Sustainable Development (Komisija za trajnostni
razvoj)

CTCN

Climate Technology Centre and Network (Klimatski tehnološki center
in mreža)

ET

Emissions trading (Trgovanje z emisijami)

ETS

Emissions trading scheme (Shema trgovanja z emisijami)

EU-ETS

EU Emissions trading scheme (Shema EU trgovanja z emisijami)

GCF

Green Climate Fund (Zeleni podnebni sklad)

GEF

Global Environment Facility (Svetovni sklad za okolje)

GRULAC

Group of Latin America and Carribean Countries (Skupina držav
Latinske Amerike in Karibov)

GWP

Global Warming Potential (Faktor segrevanja ozračja)

HFCs

Hydrofluorocarbons (Fluorirani ogljikovodiki)

HLD

High Level Dialogue (Dialog na visoki ravni)

HLS

High Level Segment (Segment na visoki ravni)

INC

Intergovernmental Negotiating Committee (Medvladni pogajalski
odbor)

INDC

Intended Nationally Determined Contribution (Predviden nacionalno
določen prispevek)

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change (Medvladni forum za
podnebne spremembe)

JI

Joint Implementation (Skupno izvajanje)

KP

Kyoto Protocol (Kyotski protokol)

kt

kilotona = 1000 ton

LULUCF

Land Use, Land Use Change and Forestry (Raba tal, sprememba rabe
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tal in gozdarstvo)
MEF

Major Economies Forum (Forum pomembnih držav)

MEM

Major Economies Meetings (Srečanja pomembnih držav)

MOP, CMP

Conference of the Parties, serving as the Meeting of the Parties to the
Kyoto Protocol (Konferenca pogodbenic, ki služi kot sestanek
pogodbenic Kyotskega protokola)

Mt

megatona = milijon ton

NOAA

National Oceanic & Atmospheric Administration (Nacionalna uprava
za oceane in ozračje, ZDA)

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizacija držav
izvoznic nafte)

OVE

Obnovljivi viri energije

REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, and
Foster Conservation, Sustainable Management of Forests, and
Enhancement of Forest Carbon Stocks (Zmanjševanje emisij iz krčenja
in degradacije gozdov ter ohranjanje gozdov, trajnostno gospodarjenje z
njimi in povečevanje zalog ogljika v gozdovih)

PFCs

Perfluorocarbons (Perfluorirani ogljikovodiki)

RF

Radiative Forcing (Sevalni prispevek)

Pre-COP

Srečanje okoli 30 povabljenih držav 1-2 meseca pred zasedanjem COP

SBI

Subsidiary Body for Implementation (Delovno telo za implementacijo)

SBSTA

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (Delovno telo
za znanstveno in tehnološko svetovanje)

TEC

Technology Executive Committee (Izvršni odbor za tehnologijo)

TGP

Toplogredni plin

UNCED

UN Conference on Environment and Development (Konferenca ZN za
okolje in razvoj)

UNDP

UN Development Programme (Program ZN za razvoj)

UNFCCC

UN Framework Convention on Climate Change (Okvirna konvencija
ZN o spremembi podnebja)

URE

Učinkovita raba energije

USCSP

US Country Studies Program (Program ZDA za državne študije)

WEOG

Western European and Others Group (Skupina zahodnoevropskih in
drugih držav)

WPIEI/CC

Working Party on International Environmental Issues / Climate Change
(Delovna skupina za mednarodne okoljske zadeve / podnebne
spremembe)
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Vertačnik in sodelavci: Podnebna spremenljivost Slovenije, Glavne značilnosti gibanja
temperature zraka v obdobju 1961–2011
Opomniki in objavljeni članki, osebni arhiv
Poročila o službenih poteh avtorja
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PRILOGA
Ključni podatki iz najnovejše verzije Operativnega programa zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov (vir: OP TGP 2020)
Ime programa: Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s
pogledom do leta 2030, skrajšano OP TGP 2020.
Namen programa: Namen operativnega programa je zagotoviti, da se emisije toplogrednih
plinov na področjih, ki niso vključena v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi (promet,
kmetijstvo, ravnanje z odpadki, gospodinjstva in storitve) do leta 2020 ne povečajo za več kot
4 % glede na leto 2005.
Razlog za pripravo: Operativni program zmanjševanja emisij TGP do leta 2020 je izvedbeni
načrt ukrepov za doseganje pravno obvezujočega cilja Slovenije za zmanjšanje emisij TGP do
leta 2020 iz podnebno energetskega paketa po Odločbi 2009/406/ES. Prejšnji Operativni
program zmanjševanja emisij TGP do leta 2012 se je iztekel. Priprava OP TGP 2020 je
načrtovana tudi v Nacionalnem reformnem programu 2013−2014. Pravna podlaga za pripravo
OP TGP 2020 je Zakon o varstvu okolja.
Predmet: Zmanjšanje emisij TGP sektorjev: raba energije v široki rabi in prometu, kmetijstvo,
ravnanje z odpadki, raba tal ter delov sektorjev, ki so zunaj sheme EU-ETS: oskrba z energijo,
raba energije v industriji in industrijski procesi, poleg sektorskih pa še razvojni in horizontalni
ukrepi blaženja podnebnih sprememb. OP TGP 2020 vključuje ukrepe, ki zmanjšujejo rabo
fosilnih goriv, razen za naprave, ki so vključene v shemo EU-ETS, iz že sprejetih Akcijskega
načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 in Akcijskega načrta za energetsko
učinkovitost za obdobje 2011−2016. Program vključuje tudi ukrepe leta 2013 sprejetega
Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki.
Obdobje prenove: Redna prenova programa ni predvidena. Prenovljen bo v primeru zaostritve
mednarodnih obveznosti Slovenije ali ob večji spremembi drugih okoliščin.
Obdobje načrtovanja: 2014-2020 s pogledom do leta 2030.
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri podatki o emisijah toplogrednih plinov v ne-ETS
sektorjih v Sloveniji, ocena doseganja letnih ciljev emisij po odločbi 406/2009/ES, ukrepi za
doseganje teh ciljev in ključne ugotovitve iz Prvega letnega poročila o izvajanju Operativnega
programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, dostopnega na
povezavi:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operati
vni_programi/1porocilo_opuzetp_2020.pdf
Doseganje letnih ciljev po Odločbi 406/2009/ES
Cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo povečale za več kot
4% glede na leto 2005 in se nanaša na emisije iz virov, ki niso vključeni v shemo EU-ETS, t.i.
ESD sektorji oz. sektorji s cilji po Odločbi 406/2009/ES. Obveznosti so določene za celotno
obdobje 2013−2020, ciljna vrednost za leto 2013 znaša 12.324 kt CO2 ekv, za leto 2020 pa
12.533 kt CO2 ekv; cilji za vmesna leta sledijo linearnemu povečevanju med tema letoma.

54

V letu 2013 so bile emisije iz virov po Odločbi 406/2009/ES nižje od letnega cilja za 12,6%. V
letu 2014 so se emisije spet zmanjšale, letni cilj pa je bil presežen za 13,8%. Prvi izračuni za
emisije v letu 2015 kažejo na podobno zmanjšanje emisij. Emisije v obdobju 2005-2014 so
prikazane na sliki 3.

Slika 3: Gibanje emisij ne-ETS v obdobju 2005−2014 v primerjavi z gibanjem emisij po ciljni
trajektoriji v obdobju 2013−2020 preračunano na emisije iz leta 2005
Trenutni pozitivni trendi seveda še ne dajejo zagotovila za dolgoročno obvladovanje emisij
TGP in doseganje dolgoročnih ciljev zmanjšanja emisij oz. za prehod v nizkoogljično družbo.
Promet predstavlja dobrih 50% emisij po Odločbi 406/2009/ES; variabilnost emisij iz tega
sektorja je zelo velika – tudi do 18-odstotna letna rast – zato bi lahko celo kratkotrajna, a zelo
velika rast rabe pogonskih goriv resno ogrozila izpolnjevanje nacionalnega cilja tudi v obdobju
do leta 2020.

Doseganje indikativnih sektorskih ciljev OP TGP 2020
Promet, ki je daleč največji vir emisij med ESD sektorji, je tudi edini sektor, v katerem so se
emisije v obdobju 2005−2013 povečale, in sicer za 1.032 kt CO2 ekv oz. za 23%, samo v treh
letih 2006-2008 pa celo za 1.729 kt CO2 ekv oz. 39%. V letu 2013 so se emisije zmanjšale za
5,4% glede na prejšnje leto, kar je prvo znatno zmanjšanje emisij v tem sektorju po letu 2009.
Znatno so se zmanjšale emisije v treh sektorjih: zgorevanju goriv v drugih sektorjih (kar za
39% oz. za 975 kt CO2 ekv v obdobju 2005-2013), v industriji in gradbeništvu (za 563 kt CO2
ekv oz. za 37%) in pri ravnanju z odpadki (za 273 kt CO2 ekv oz. za 34%). Emisije iz
kmetijstva, ki so po deležu druge s 15,5%, se zmanjšujejo bolj postopno (za 8% oz. za 146 kt
CO2 ekv manjše kot leta 2005). Emisije proizvodnje električne energije in toplote so se
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zmanjšale le za 29 kt CO2 ekv oz. za 5%, vendar pa je njihov delež v emisijah, vključenih v
ESD sektor, majhen.
Po prvi oceni iz evidenc emisij so se v letu 2014 spet znatno zmanjšale emisije iz zgorevanja
goriv v drugih sektorjih (za 289 kt CO2 ekv oz. 18%), zmanjševanje se je nadaljevalo tudi pri
ravnanju z odpadki (za 34 kt CO2 ekv oz. za 6,4%) in v prometu, a počasneje kot v letu 2013
(za 53 kt CO2 ekv oz. za 1%), povečale pa so se emisije iz zgorevanja goriv v energetiki,
industriji in kmetijstvu (slika 4).

Slika 4: Emisije ne-ETS po sektorjih v obdobju 2005−2013 in prva ocena za leto 2014
Evidence emisij TGP in zadnje razpoložljive projekcije emisij
V letu 2015 so bili podatki o nacionalnih emisijah TGP prvič izračunani po novih navodilih
(IPCC, 2006) ter z uporabo nove metodologije - novih vrednosti potenciala globalnega
segrevanja za posamezne pline (GWP iz Četrtega poročila IPCC)), sprememb nekaterih
emisijskih faktorjev in sprememb v strukturi sektorjev (CRF format). Za celotno časovno vrsto
za obdobje 2005-2013 so bile, skladno s spremembami metodologije, evidence emisij TGP
popravljene. Tudi prva ocena emisij za leto 2014 je pripravljena po novi metodologiji.
Nacionalni cilji po Odločbi 406/2009/ES so že v izvedbenih aktih komisije izraženi tudi v
absolutnih vrednostih (kt CO2 ekv) po novi metodologiji. Tako je potrebno le prevesti
indikativne sektorske cilje iz OP TGP-2020 v vrednosti po novi metodologiji, z upoštevanjem
sektorskih ciljev, izraženih v odstotkih (relativne vrednosti). Revizija OP TGP 2020 samo
zaradi spremembe metodologije izračunavanja nacionalnih evidenc in projekcij ni bila
potrebna.
V letu 2015 so bile projekcije emisij TGP osvežene za poročanje Evropski komisiji v okviru
mehanizma po Uredbi (EU) št. 525/2013 ter za poročanje UNFCCC. Prvič so bile izračunane v
skladu z novimi navodili za poročanje. V obdobju 2013-2020 je indeks rasti emisij TGP po novi
projekciji nekoliko višji, vendar so se hkrati zaradi spremembe metodologije povečale tudi rasti
letnih vrednosti na ciljni trajektoriji.
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Slika 5: Gibanje emisij ne-ETS sektorjev in najnovejša projekcija emisij TGP, pripravljena v
letu 2015 po novi metodologiji za mednarodno poročanje (vir: IJS CEU)
Tudi najnovejše projekcije kažejo, da bodo obvezujoči nacionalni cilji po Odločbi 406/2009/ES
doseženi in celo preseženi v celotnem obdobju 2013−2020. Ocenjene so bile tudi negotovosti
in občutljivost novih projekcij. Največjo negotovost pri pripravi projekcij predstavlja za
Slovenijo sektor promet. Narejena je bila analiza občutljivosti projekcij na vpliv tranzitnega
prometa, poleg tega pa sta bila primerjana tudi scenarija izvajanja ukrepov prometne in okoljske
politike v prometnem sektorju. Razpon med najvišjo in najnižjo projekcijo emisij TGP v
prometu je znašal 37 %. Najslabši analizirani primer kaže na stagnacijo skupnih emisij TGP iz
sektorja ESD v obdobju 2013-2020, kar še vedno zadošča za dosego ciljev po Odločbi
406/2009/ES.
Potrebne so še nadaljnje analize ukrepov in gibanja emisij TGP v sektorju promet ter povezav
med njimi za nadgradnjo projekcij in v podporo izvajanju podnebne politike v tem sektorju.
Projekcije emisij namreč omogočajo celostni prikaz izvajanja različnih ukrepov zmanjševanja
emisij in na podlagi tega oceno zadostnosti ukrepov.
Cilji ukrepov in povzetek priporočil
ZELENA RAST GOSPODARSTVA
Cilj je podpreti prehod v gospodarstvo, katerega rast ne bi temeljila na povečani rabi naravnih
virov energije, ampak bi z učinkovitostjo in inovacijami zmanjšali emisije TGP, izboljšali
konkurenčnost ter spodbujali večjo varnost oskrbe z energijo.
Priporočila:
-

Krepiti povezovanje in sodelovanje
Pospešiti in izboljšati izvajanje obstoječih ukrepov
Uvesti nove aktivnosti
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STAVBE
Cilj je zmanjšanje emisij TGP za 53% do leta 2020 glede na leto 2005, za kar bo potrebna
celovita energetska sanacija stavb in nadaljnja zamenjava kurilnega olje z nizkoogljičnimi viri
energije. V prvi vrsti pa je to ukrep za hitro gospodarsko rast in izhod iz krize.
Priporočila:
-

Pospešiti in izboljšati izvajanje obstoječih ukrepov

PROMET
Cilj je zmanjšanje emisij TGP za 9% do leta 2020 glede na leto 2008 z uveljavljanjem
trajnostnega prometa.
Priporočila:
-

Krepitev prizadevanj za trajnostno prometno politiko

KMETIJSTVO
Cilj je obvladovanje emisij TGP na ravni do največ +5% do leta 2020 glede na leto 2005, ob
hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano.
Priporočila:
-

Nadgraditi izvajanje obstoječih ukrepov

DRUGI SEKTORJI: ne-ETS INDUSTRIJA, RAVNANJE Z ODPADKI; RABA TAL IN
GOSPODARJENJE
Z
GOZDOVI;
IZOBRAŽEVANJE,
USPOSABLJANJE,
OZAVEŠČANJE IN INFORMIRANJE; ORGANIZACIJA IZVAJANJA
Cilj do leta 2020 je zmanjšanje emisij TGP iz industrije zunaj sheme EU-ETS za 42% glede na
leto 2005 z ukrepi za prehod na konkurenčno nizkoogljično proizvodnjo.
Cilj je zagotoviti zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz ravnanja z odpadki za 44% do leta
2020 glede na leto 2005 in postopno uveljavljanje krožnega gospodarstva.
Cilj je uveljavljanje ponorov pri izpolnjevanju ciljev zmanjšanja emisij TGP v okviru obveznosti
Skupnosti in v okviru mednarodnih sporazumov v pripravi ter razvoj metodologij in nadgradnjo
spremljanja stanja ponorov toplogrednih plinov.
Cilj so tudi izobraževanje in usposabljanje za prehod v konkurenčno nizkoogljično družbo;
krepitev kadrovskih virov za odpiranje novih zelenih delovnih mest; informiranje o koristih
blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov.
Priporočila:
-

Pospešiti in nadgraditi izvajanje obstoječih ukrepov

Povzetek in ključne ugotovitve
Prvo letno poročilo o izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2020 (OP TGP 2020) podaja oceno doseganja ciljev in pregled izvajanja ukrepov.
Ocena doseganja ciljev podaja zelo pozitivno sliko gibanja emisij, pregled izvajanja pa kaže na
določen napredek pri izvajanju ukrepov ter v priporočilih izpostavlja tista področja, kjer je
ukrepanje potrebno okrepiti.
V Sloveniji se v zadnjih letih emisije toplogrednih plinov (TGP) zmanjšujejo. V drugem
kyotskem obdobju (2013-2020) oz. v obdobju od začetka veljavnosti podnebno energetskega
paketa EU in zavezujočih ciljev zmanjšanja emisij TGP v skladu z Odločbo 406/2009/ES so se
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emisije zmanjšale na najnižjo raven po osamosvojitvi (preliminarni podatki za leto 2014).
Slovenija izpolnjuje svoje obveznosti in zastavljene letne cilje znatno presega. Tudi
najnovejše projekcije kažejo, da bodo obvezujoči nacionalni cilji po Odločbi 406/2009/ES
doseženi in celo preseženi v celotnem obdobju 2013−2020.
Z ozirom na kratko obdobje izvajanja OP TGP 2020 je razumljivo, da je veliko ukrepov še v
fazi načrtovanja. Med pomembnejše aktivnosti v tej smeri velja izpostaviti nedaven sprejem
nacionalnih strateških dokumentov, kot so Strategija razvoja prometa, Dolgoročna strategija za
spodbujanje naložb energetske prenove stavb in Strategija pametne specializacije, ki
predstavljajo podlago za izvajanje celovitih ukrepov in usmerjanje sredstev v programe z
največjimi učinki za bolj trajnostni razvoj. Celostno prometno načrtovanje se nadalje začenja v
okviru priprav Celostnih prometnih strategij (CPS) občin.
Največje zaostanke pri izvajanju politik in ukrepov kažejo kazalci v sektorju prometa, kjer OP
TGP 2020 sicer načrtuje največja absolutna znižanja emisij, saj ta predstavlja dobrih 50% emisij
v sektorju s cilji po Odločbi 406/2009/ES. Večji zaostanki se pri izvajanju ukrepov kažejo še v
poglavjih Zelena rast gospodarstva in Stavbe, ki hkrati predstavljata največjo priložnost za širše
pozitivne učinke ukrepov zniževanja emisij TGP na gospodarsko rast, delovna mesta in
dolgoročen trajnostni razvoj. Posebej pomembno je zagotoviti izvedbo naložb v prenovo stavb
po predvideni dinamiki, spodbujati celovito prenovo in zagnati mehanizem energetskega
pogodbeništva za večji okoljski in razvojni učinek vloženih javnih sredstev. Potrebno je tudi
okrepiti procese sodelovanja med deležniki na vseh ravneh, na nekaterih področjih jasneje
opredeliti pristojnosti in organiziranost za izvajanje ukrepov, na drugih pa okrepiti koordinacijo
ter povečati administrativno zmogljivost in usposobljenost za izvajanje prioritetnih ukrepov.
Nasloviti je treba opredeljene vrzeli v načinu zbiranja podatkov in pri vrednotenju učinkovitosti
rabe sredstev. Največ poudarka je treba nameniti krepitvi izvajanja obstoječih akcijskih,
programskih in strateških dokumentov. Izvajanje ukrepov iz teh dokumentov je treba zagotoviti
v načrtovanem obsegu in v predvidenem časovnem okviru. Aktivnosti Okvirnega programa za
prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG) lahko predstavljajo spodbudo izvajanju. Posebej
ključno je pospešiti izvajanje strateških vladnih projektov zelene javnofinančne reforme
ter energetske prenove stavb.
Od sprejema OP TGP 2020 je bil dosežen napredek pri zagotavljanju finančnih sredstev za
izvajanje ukrepov, v Sklad za podnebne spremembe se prihodki iz naslova evropske sheme
trgovanja z emisijami stekajo v celoti in ne le polovično, kot do leta 2015. Stabilna finančna
sredstva so predvidena tudi v okviru evropske kohezijske politike in spodbujanja URE in OVE
v okviru energetske politike. Omenjeni dodatni finančni viri bodo spodbudili ukrepe URE in
OVE, nakup okolju prijaznejših vozil, ozaveščanje javnosti o koristih izvajanja ukrepov, kar bo
vplivalo na zniževanje emisij TGP tudi v naslednjih letih. Posamezni ukrepi torej kažejo na
pomembne premike v smeri prehoda v nizkoogljično družbo, vendar pa sedanji trendi še
ne zagotavljajo dolgoročnega obvladovanja emisij. Z ozirom na zaostrovanje ciljev po letu
2020 bo potrebno okrepljeno izvajanje in dolgoročno načrtovanje postopnega zniževanja emisij
TGP v vseh sektorjih.
Za obdobje po letu 2020 (ko naj bi začel veljati Pariški dogovor) je EU že sprejela t.i. Podnebno
energetski okvir 2030, v katerem se je zavezala, da bo do leta 2030:
-

znižala svoje emisije TGP za najmanj 40% glede na leto 1990;
povečala delež obnovljive energije na najmanj 27%;
povečala energetsko učinkovitost za najmanj 27%.

Ocenjeno je, da bi morali za znižanje emisij za 40% ETS sektorji znižati svoje emisije za 43%,
ne-ETS sektorji pa za 30%, oboje glede na leto 2005.
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