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Podnebne spremembe



Varnost preskrbe
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Cena energije



Kako odgovarjamo?
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Nekaj ključnih elementov globalnega 
dogovora o podnebnih spremembah
Nov dokument Sir Nicholasa Sterna: 
� Globalne emisije moramo znižati vsaj za 50 % do leta 2050 glede na 

emisije iz leta 1990.
� Stabiliziramo koncentracije TGP blizu ali pod kritično mejo 500 ppm. 
� Globalne povprečne emisije na prebivalca morajo biti leta 2050 okoli 

2 ton. 
� Dogovor med razvitimi državami: takojšnje in zavezujoče nacionalne 

zaveze zmanjšanja emisij med 20 in 40 % in zmanjšanje vsaj za 80 
% do leta 2050. 

� Razvite države do leta 2020 demonstrirajo, da lahko občutno 
zmanjšajo emisije, ne da bi ogrozili rast in da lahko zagotovijo prenos 
sredstav in tehnologij v države v razvoju. 

� Države v razvoju morajo tudi sprejeti obvezujoče zaveze glede 
zmanjševanja do leta 2020. 

http://www.lse.ac.uk/collections/climateNetwork/publications/KeyElementsOfAGlobalDeal_30Apr08.pdf
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Cilji

� "20-20-20 do 2020" Spomladanski 
Svet EU 3/2007

� "30% če se priključijo druge 
razvite države"

� 40%! … Evropski parlament
� 80% … Predlog A. Merkel s 

trenutnih 10 ton na 2 toni CO2

� Se kdo spomni Kjota?
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Izvajanje ciljev je težko, a možno
Nedavno zaključen japonsko britanski projekt je proučil 

možnost zmanjšanja emisij CO2 za 70 % do 2050.
� Rezultati kažejo, da:

• lahko to dosežemo z pospeševanjem raziskav, razvoja in rabe novih tehnologij;
• prihodnje inovacije bodo prispevale k zmanjšanju porabe energije za 40 – 50% 

glede na leto 2000, ob tem da se bo rast BDP ohranila; 
• dodatni stroški za doseganje tega cilja bodo povprečno 1% BDP Japonske. Za 

primerjavo, v Sternovem poročilu ocenjujejo, da bodo samo stroški ekstremnih 
vremenskih pojavov dosegli med 0,5 – 1% svetovnega BDP/leto do 2050. Stroški 
in tveganja bi lahko glede na Sternovo poročilo znašala tudi več kot 20%;

• EU.

� Da bodo dosegli to, morajo biti izpolnjeni trije ključni 
elementi:
– zmanjšanje rabe energije, 
– razvoj in uporaba energetsko učinkovitih tehnologij,
– dekarbonizacija energetske preskrbe.

Source: Japan – UK Joint Research Project “Developing visions for a Low-Carbon Society (LCS) through sustainable development
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Koliko stane?

� 40 milijard ton CO2 na leto
� možno zmanjšanje za 27 milijard ton
� za povprečno 35 EUR/ton
� skupaj: 1 triljon EUR

� za nekoga strošek
� za drugega zaslužek
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Kje so stroški zmanjševanja  CO2 emisij 
najvišji?

Dejavna 
podpora R&R,

Ne zapravljajmo 
davkoplačevals
kega denarja

davki,
zagotavljanje 

odkupa

zakonodaja,
standardi

izobraževanje, 
oglaševanje
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Kje želimo biti mi v tem 
milijardnem poslu? 

� Plačevati svoj delež?
� Zaslužiti svoj delež?

� To je točka kjer morata lizbonska strategija
za “rast in delovna mesta” in trajnostni
razvoj konvergirati
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Poslovne priložnosti

� Zaradi sprememb podnebja
� Zaradi ciljev 20-20-20
� Zaradi sprememb vedenja potro[nikov

� Strošek nekoga je prihodek drugega.
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Zmagovalci in poraženci
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Trajnostni razvoj: poslovna priložnost
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Rast in delovna mesta
� Leta 2006: investicije v obnovljive vire 74 milijard EUR 
� Do leta 2020: pričakovan dvig investicij na 250 milijard EUR in 460 milijard € do 

2030 
� Število delovnih mest na € investicij (oziroma na proizvedeno KWhA) je 

iz obnovljivih virov 3 – 5 krat večja od števila delovnih mest pri 
proizvodnji energije iz fosilnih goriv. 
– Dobra novica, če verjamete, da imamo ekonomijo zaradi ustvarjanja delovnih mest
– Slaba novica, če verjamete, da je ekonomija to, da se naredi več z manj dela

� Leta 2005 v EU obnovljivi viri generirajo 8,9 milijard EUR, pričakovanja, da do 
leta 2010 doseže 14,5 milijard EUR 

� Do leta 2010 pričakujejo več kot 700.000 delovnih mest pri proizvodnji 
električne energije iz obnovljivih virov, 

� Do leta 2050 obnovljivi viri predstavljajo skoraj 50 % primarne energije in 70 % 
za proizvodnjo električne energije v EU, ob generiranju nekaj milijonov novih 
delovnih mest. 

� Kazalnik The Dow Jones Sustainability Index kaže, da so evropska podjetja med 
najbolj trajnostno naravnanimi v 13 od 18 glavnih ekonomskih sektorjev. 

Leading the Way to the Third Industrial Revolution: A New Energy Agenda for the European Union in the 21st Century -
The Next Phase of European Integration- By Jeremy Rifkin
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Potrošniki potrebujejo priložnost, da 
uporabijo svoje vrednote … in zato 
potrebujejo informacije!
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Lizbonska strategija in okolje na
eni sliki:
1. Tehnologija, inovacije za 

obnovljive vire in energetsko 
učinkovitost.

2. Podnebne spremembe so lahko 
dobra poslovna priložnost.

3. Ljudje potrebujemo zdravo okolje, 
staranje prebivalstva, 
izobraževanje, zaposlovanje. 

4. Energija in podnebne spremembe 
sta ključni področji.

Lisbon strategy
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LS vodi v tretjo 
industrijsko 
revolucijo

� Od virov energije, ki 
se nahajajo pod 
zemljo do virov, ki so 
nad zemljo (veter, 
sonce, biomasa)

� Od centralizirane k 
decentralizirani 
proizvodnji 

� Novi načini 
shranjevanja energije



Slovenija
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Kje smo zdaj v Sloveniji?
� Osnutek Poročila o razvoju za leto 2007

– energetska intenzivnost: v letu 2006 se je zmanjševanje pospešilo
– emisije toplogrednih plinov: v letu 2006 se je njihovo 

povečevanje upočasnilo; 
– V prometu: v letu 2006 se nadaljuje visoka rast rabe energije, ki je 

celo presegla povprečno rast zadnjih petih let; že drugo leto zapored
močno povečale emisije iz prometa. 

– obnovljivi viri: delež rabe se od leta 2000 trendno zmanjšuje. 
Zaradi večjega naraščanja rabe energije od naraščanja rabe OVE, se 
njihov delež v celotni energetski bilanci znižuje.

– Spodbujanje projektov učinkovite rabe energije (URE) in rabe 
obnovljivih virov energije (OVE) se v letu 2007 ni povečalo.

� Uvozna odvisnost pri električni energiji se približuje 25 %. 
� Zastarelost in energetska neučinkovitost slovenskih termoelektrarn: 

najvišje specifične emisije pri proizvodnji el. energije v EU, v povprečju 
dosegajo 1,2 kgCO2/ kWhel in tako sektorsko največ prispevajo k 
emisijam toplogrednih plinov v Sloveniji.

� Zato so potrebne korenite spremembe na področju investiranja v nove, 
okolju prijazne, proizvodne zmogljivosti.
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Podnebno energetski paket za SLO

� Do 2020: 25 % energije v končni 
porabi bo moralo biti iz OVE

� Dovoljeno 4 % povečanje v ne-
ETS sektorju

� Ocene MG: do leta 2020 možno 
povečati izrabo OVE na 26,57 PJ
na leto, če se 100 % izrabijo vsi 
potenciali na trajnostni način.

24,958,27233,9

21,858,27266,7

Delež OVE 
v končni 
rabi 
energije 
(%)

OVE 
(PJ)

Projekcija 
končne rabe 
energije 
(bruto z 
upoštevanje
m izgub) 
(PJ)
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Raziskave v EU in Sloveniji
� Študija: Primerjalna analiza trendov vlaganj v raziskave in 

razvoj v tehnologije na področju energije. Namen: 
– analiza razvojnega potenciala, ki bi bil primeren tudi za Slovenijo; 
– pomoč pri oblikovanju stališč Slovenije do Strateškega energetskega načrta EU, 

ki je bil potrjen na Svetu ministrov za energetiko marca letos;
– pomemben element sprejetih zaključkov je tudi šest t. i. prioritetnih industrijskih 

pobud, in sicer: za vetrno, sončno in bioenergijo, za zajemanje, transport in 
shranjevanje CO2, za električno distribucijsko omrežje in za jedrsko fizijo. 

� Rezultati naloge: v Sloveniji in v EU raziskave na energetskem področju 
v zadnjih 15 letih močno zaostajajo za trendi najnaprednejših držav v 
Svetu. 

� Tak trend moramo ustaviti, kar je mogoče storiti z združevanjem 
raziskovalnih kapacitet, usmerjanjem R&R v skladu z interesi industrije in 
obveznostmi, ki jih mora izpolniti država. 

� Nujno pa bo treba povečati tudi finančna sredstva za doseganje prej 
navedenega.  Poleg tega smo s pomočjo te naloge identificirali tudi 
področja R&R, ki bi jih morali podpreti in tudi kako organizirati delo.
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Povezovanje in iskanje prostora za 
dialog in ukrepanje

� Svet za konkurenčnost in njegove sektorske in 
horizontalne skupine:
– okolje in gradbeništvo
– energetiko in trajnostne vire energije
– procesno tehnologijo 

� Svet za trajnostni razvoj:
– Ustanovitev delovne skupine za Zelena javna 

naročila, ki mora pripraviti Akcijski načrt do konca 
leta 2008
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Sistematično in usmerjeno 
investiranje
� Trojni izplen za Slovenijo:

– zmanjševanje emisij CO2,
– povečevanje energetske varnosti in neodvisnosti, 
– ustvarjanje produktov, ki jih je mogoče tržiti.

� Materialno nezahtevne, vezane na visoko dodano vrednost 
(tehnologije niš, itd.). 

� Bistveno je treba povečati vlaganja v R&R na področju 
trajnostne energetike in varčne rabe in hkrati v to usmeriti 
vse finančne instrumente relevantnih agencij (TIA, ARRS).
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Oblikovanje razvojnih scenarijev za 
Slovenijo do leta 2035

� Namen: začeti z iskanjem odgovora na vprašanje, ali in kako lahko
Slovenija (p)ostane družba blagostanja v smislu izzivov in 
priložnosti, ki so posledica podnebnih sprememb. 

� Oblikovati nove temelje za pripravo krovnih strateških usmeritev in 
dokumentov do leta 2035, pa tudi usmeritve in podlage za 
strateške sektorske in medsektorske dokumente, ki bi se 
medsebojno podpirali in omogočali sinergijske učinke.
– Rezultate uporabimo pri pripravi novega Programa za izvajanje 

reform Lizbonske strategije za rast in delovna mesta.
� Proces spodbuja dialog in izmenjavo izkušenj med različnimi 

deležniki, ki ustvarijo kritično maso, s pomočjo katere je mogoče 
začeti ustrezne oziroma želene spremembe. 
– Dvodnevna delavnica 21. in 22. maj, 
– Seznanitvena delavnica z oblikovanimi scenariji za odločevalce in politike 
– predviden zaključek projekta 30. junij 2008
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Sonce in človeška ustvarjalnost
sta edina obnovljiva vira!


