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SPOROČILO ZA MEDIJE

Zniževanje emisij ni le etična zaveza, pač pa tudi gospodarska priložnost
Ljubljana, 26. november 2013 – S 40 predstavljenimi dobrimi praksami je projekt Slovenija znižuje
CO2 – Dobre prakse dokazal, da v Sloveniji imamo realne možnosti za prehod v nizkoogljično
družbo in krožno gospodarstvo. A da bi te prakse učinkovito namnožili, potrebujemo družbeno
soglasje o razvojni viziji ter strategijo prehoda, ki bo skladna z naravnimi in družbenimi danostmi
Slovenije. Da bi izkoristili številne gospodarske priložnosti, prihranke in sinergijske učinke
podnebnih ukrepov, bi morala vlada njihovo načrtovanje in koordinacijo pomakniti izrazito višje v
svoji hierarhiji.
To je bilo eno od ključnih sporočil današnjega zaključnega dogodka projekta Slovenija znižuje CO2:
Dobre prakse v Državnem svetu, kjer so predstavniki ministrstev, nevladnih organizacij in podnebni
strokovnjaki ugotavljali, kako povezati znanstvena spoznanja, dobre prakse in odzive politike za
zniževanje izpustov toplogrednih plinov in prilagajanje na podnebne spremembe. Za doseganje teh
ciljev, ugotavljajo v projektu, naj Slovenija izkoristi svoje potenciale v trajnostni energetiki in
mobilnosti, gozdu in lesu, trajnostnem razvoju podeželja, ekološkem kmetijstvu ter trajnostni
proizvodnji in potrošnji.
»Pri podnebnih ukrepih ne gre samo za etično zavezo, pač pa tudi za gospodarske priložnosti,« je
povedala vodja projekta Vida Ogorelec, direktorica Umanotere. »Dobre prakse ne le zmanjšujejo
porabo energije, ampak tudi ustvarjajo prihranke in nova delovna mesta, ponujajo inovativne
rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi, prinašajo priložnosti za zmanjševanje
javnofinančnih stroškov oziroma povečanje prihodkov, zvišujejo kakovost bivanja in navdihujejo,«
je dodala urednica več kot 250 priporočil za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida v praksi
Renata Karba iz Umanotere. Kot primer je izpostavila dobro prakso energetske prenove naselja
Planina Kranj: z ukrepom so zmanjšali rabo toplote za dobro četrtino, izpustov CO2 je za 3.880 ton
letno manj, stroški ogrevanja so se leta 2012 zmanjšali za 253.120 evrov, povečala se je kakovost
bivanja stanovalcev soseske.
Prav energetska prenova stavb je poleg kmetijstva in prometa področje, kamor bo morala Slovenija
vložiti največ napora, če želi doseči zapovedano znižanje toplogrednih plinov do leta 2020. »Tu tičijo
največji potenciali, a je bilo narejenega najmanj. Potrebujemo ozaveščanje, informiranje, nove
pristope. Dokler ne bo to prepoznana kot razvojna priložnost Slovenije, ne bo tako resnega pristopa k
tej problematiki,« je ob predstavitvi Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
do leta 2020 povedala Nives Nared z Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Spodbujanje trajnostnega gospodarstva narekuje tudi peto poročilo Medvladnega odbora za
podnebne spremembe, ki govori o preteklih in prihodnjih spremembah na regionalni in svetovni
ravni. »Evropa in Slovenija sta in bosta med območji z večjim dvigom temperature od svetovnega
povprečja. Ob temperaturnem dvigu za od dve do pet stopinj Celzija bodo povprečne temperature

razmere na mesečni ravni v Sloveniji dosegle rekordne vrednosti preteklih desetletij - zdajšnji
ekstremi bodo postali nova norma,” je povedal Gregor Vertačnik z Urada za meteorologijo na
Agenciji RS za okolje.
Čeprav se zdi situacija marsikomu brezizhodna, pa vendarle ostaja optimizem po spremembi na bolje,
je po podnebnih pogajanjih v Varšavi dodal Andrej Kranjc z Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
»Napredek na pogajanjih sicer ni bil tak, kot bi si želeli, a je vendarle bil, in ta nam bo pomagal na poti
do novega globalnega sporazuma,« je bil optimističen Kranjc.
Doseganje ambicioznih podnebnih ciljev, ki jim je Slovenija zavezana, je možno in izvedljivo prav s
predstavljenimi dobrimi praksami, je izpostavil direktor Urada za komuniciranje Boštjan Lajovic,
priporočila projekta pa so izziv za vse, ki lahko prispevajo k njihovemu nadaljnjemu širjenju in
uspešnemu prenosu v druga okolja v Sloveniji. »Projekt Slovenija znižuje CO2 – Dobre prakse je
prispeval tako k prenosu znanja kot tudi k razvijanju mreže ter povezovanju ciljnih javnosti in
deležnikov, ki so že aktivni pri izvajanju ukrepov, in tistih, ki jih te aktivnosti zanimajo.«

Dogodek je del projekta Slovenija znižuje CO2 – Dobre prakse, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska
fundacija za trajnostni razvoj, posvet je bil organiziran v sodelovanju z Državnim svetom. Projekt je
ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim
parlamentom na področju komuniciranja evropskih vsebin.
Dodatne informacije: Iva Gruden, 01 439 71 00, iva@umanotera.org, www.slovenija-co2.si. Dogodek
najdete na spletnem omrežju Twitter pod oznakama #SloCO2 in #dobreprakse.

