Slovenija znižuje CO2: dobre prakse
Sporočila zaključnega posveta 26. novembra 2013
Namen posveta v Državnem svetu je bil predstaviti rezultate projekta Slovenija znižuje CO2: dobre
prakse in hkrati zaokrožiti aktualna spoznanja na področju podnebnih sprememb - od problemov in
izzivov do ukrepov v praksi in v nacionalni politiki, ter povezati udeležence za nadaljnje usklajeno delo.
Na dogodku so po uvodnih nagovorih (Mitje Bervarja - predsednika Državnega sveta, Boštjana Lajovica direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje, in Vide Ogorelec - direktorice Umanotere) udeleženci
spoznali:
-

najnovejše ključne ugotovitve znanosti o podnebnih spremembah, ki jih je septembra letos
objavil Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC) v petem poročilu, in rezultate
projekta Podnebna spremenljivost Slovenije,

-

izkušnje, potencial in priporočila za zmanjševanje izpustov CO 2 v praksi v Sloveniji, ki izhajajo iz
projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse,

-

mednarodno dejavnost RS in sistem načrtovanja podnebnih ukrepov v Sloveniji (proces
priprave in dispozicija Operativnega programa zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov do
leta 2020).

Razprava, ki je sledila predstavitvam, se je osredotočila na vprašanje: kako lahko povežemo izkušnje iz
prakse z načrtovanjem ukrepov politike na nacionalni in lokalni ravni? Najpomembnejše ugotovitve iz
razprave so naslednje:
-

vizijo trajnostnega razvoja (nizkoogljične družbe in krožnega gospodarstva) je treba umestiti
najvišje v strateških dokumentih in trajnostni razvoj zapisati tudi v slovensko ustavo,

-

Slovenija naj samozavestno in optimistično prepozna svoje posebnosti in tradicijo ter iz njih
izhaja pri načrtovanju ukrepov,

-

prehod v nizkoogljično družbo (zmanjševanje izpustov in prilagajanje na podnebne
spremembe) je dolgoročno najugodnejša strategija za Slovenijo – ni le etični imperativ naše
generacije, temveč velika razvojna priložnost,

-

dve področji, ki izhajata iz naših danosti, predstavljata ob zmanjševanju izpustov CO 2 tudi
največji gospodarski potencial: energetska prenova zgradb (z naravnimi materiali) in
vrednostna veriga lesa (dodajanje vrednosti na našo strateško surovino),

-

pospešiti moramo povezovanje z gospodarstvom in uvajanje trajnostnih poslovnih modelov,

-

za bolj učinkovito zagotavljanje poplavnega varstva naj se pristojnosti in financiranje prenese
na občinsko raven.

V Ljubljani, 2. decembra 2013
Projekt Slovenija znižuje CO2 – Dobre prakse je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih
vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom, izvaja ga Umanotera,
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v tem dokumentu, ne predstavljajo uradnega stališča
Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta.

