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Elementi podnebne politike
• Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri
oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih
sprememb
• Zakon o varstvu okolja (ETS, Podnebni sklad)
• Operativni program OP TGP 1
• Strategija prehoda v nizkoogljično družbo
• Zakon o podnebnih spremembah
• Konvencija in Kjotski protokol
• Podnebno energetski paket EU

Deklaracija DZ o aktivni vlogi Slovenije pri
oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih
sprememb (DeONSPPS) – november 2009:
Državni zbor Republike Slovenije bo skupaj z Vlado Republike Slovenije
pristopil k oblikovanju zakona o podnebnih spremembah in
nacionalne strategije za boj zoper podnebne spremembe
- prenos zakonodaje Evropske unije
- analize o možnostih, stroških in koristih zmanjšanja izpustov za vsaj
80 % oziroma do leta 2050,
- do 2011 pripravi strateške in programske dokumente
- Strategija razvoja Slovenije do leta 2020
- do leta 2011 nacionalni program za blaženje in prilagajanje na
podnebne spremembe,
- nacionalni energetski program,
- 2010-2011 celovita strategija komuniciranja z javnostmi in učinkoviti
ukrepi vzgoje in izobraževanja,
- sodelovanje strokovne in širše javnosti, še posebej gospodarstva,
strokovnih in znanstvenih institucij ter nevladnih organizacij.

Strategija prehoda Slovenija v
nizkoogljično družbo do 2050
Globalni cilj

Zaustaviti globalno segrevanje pri
dvigu povprečne globalne temperature
pod 2°C
Znižati nacionalne emisije TGP na
manj kot 4 milijone ton ekvivalenta CO2
do leta 2050

Strateška cilja
RS

Zagotoviti, da se ranljivost Slovenije
na učinke podnebnih sprememb ne
zviša nad sedanjo raven

Strateški pristop
Zelena rast

Zniževanje emisij
toplogrednih plinov preko
zelene rasti

Zeleni davki
Javni izdatki
Zelena davčna reforma
Izboljšanje predvidevanj in ocene ranljivosti

Prilagajanje na
spremenjeno podnebje

Integracija ciljev prilagajanja v sektorske politike
Financiranje ukrepov
Inovacije in izobraževanje

Horizontalne strategije

Lokalna in regionalna pobuda
Ozaveščanje in komunikacija
Aktivna vloga v mednarodni skupnosti

Področja usmeritev
Področje

Zniževanje emisij
Energetika
Promet

Nizkoogljične tehnologije
Stavbe
Industrija
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