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PODNEBNE SPREMEMBE 
Globalna raven 
Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC) je leta 2014 izdal zadnje
(peto) poročilo o oceni stanja podnebnega sistema v katerem je potrdil, da je
segrevanje podnebja nedvoumno – temperatura se je v obdobju od leta 1880
do leta 2012 v povprečju povišala za skoraj 1 °C. Zaradi povišanja temperature
je prišlo do segrevanja ozračja in oceanov, taljenja snega in ledu, do
zmanjševanja površine ledenikov ter višanja gladine morja, povečali so se tudi
ekstremni vremenski pojavi (kot so vročinski vali, suše, močno deževje,
cikloni...).

Medvladni forum trdi, da obstaja velika verjetnost, da so glavni vzrok segrevanja in s
tem opisanih posledic, učinki antropogenih emisij toplogrednih plinov (TGP). Po
napovedih bo nadaljnje onesnaževanje s temi emisijami brez dodatnih prizadevanj za
blaženje še naprej povzročalo opisane posledice, zato je potrebno bistveno
zmanjšanje emisij v naslednjih nekaj desetletjih. Podnebne spremembe in z njimi
povezani učinki pa se bodo glede na projekcije nadaljevali celo v primeru popolnega
prenehanja onesnaževanja z antropogenimi TGP. Medvladni forum pripravlja tudi
posebno poročilo, ki bo izdano oktobra 2018 in bo obravnavalo učinke segretja
ozračja za 1.5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo.
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Nacionalna raven 

Podnebne spremembe v
preteklosti 
Povprečna dnevna temperatura zraka je v
Sloveniji v obdobju od 1961 do 2011
naraščala, in sicer od približno 0.2 °C na
desetletje v zahodnem in hribovitih delih
države, do približno 0.5 °C na desetletje v
vzhodnem in osrednjem delu države (slika
1). To pomeni, da se je povprečna dnevna
temperatura zraka v Sloveniji v omenjenem
obdobju dvignila za približno 1 °C na
zahodu ter za približno 2.5 °C na vzhodu. Ob
obravnavi drugačnih obdobij se je izkazalo,
da povprečna dnevna temperatura zraka v
Sloveniji, narašča vedno hitreje, saj so trendi
vse izrazitejši.

Ob tem je v enakem obdobju (1961 do 2011)
bilo opazno tudi zmanjšanje količine
padavin, pretežno v zahodni polovici
države, in sicer za približno 2-4% na
desetletje (slika 2, zgoraj). Zmanjševalo se je
tudi število dni z večjo dnevno količino
padavin. Posledično sta se ves čas
zmanjševali tudi višina snežne odeje ter
višina novozapadlega snega, in sicer precej
enakomerno po celotni državi, 10-20% na
desetletje (slika 2, spodaj).

Slika 1: povprečna dnevna temperatura zraka na letni ravni v
obdobju od 1961 do 2011 (vir: ARSO, projekt Podnebna

spremenljivost Slovenije)

Slika 2: višina padavin ter povprečna višina snežne odeje na letni
ravni v obdobju od 1961 do 2011 (vir: ARSO, projekt Podnebna

spremenljivost Slovenije)
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Slika 3: število toplih in hladnih dni na letni ravni v obdobju od 1971 do 2013
(vir: ARSO, projekt Podnebna spremenljivost Slovenije)

V obdobju od 1971 do 2013 je bilo opazno tudi povečanje
števila tako toplih (temperatura zraka preseže 25 °C) kot
vročih dni (temperatura zraka preseže 30 °C), pa tudi
tropskih noči (minimalna temperatura zraka nad 20 °C),
obenem pa je bilo v podobni meri opazno zmanjšanje števila
hladnih (minimalna dnevna temperatura zraka pade pod   
 0 °C), mrzlih (minimalna temperatura zraka pod -10 °C) in
ledenih dni (maksimalna dnevna temperatura zraka pod
lediščem) (slika 3), kar vnovič nakazuje na segrevanje
ozračja in podnebne spremembe pri nas. Na to nenazadnje
nakazuje tudi povečanje sončnega obsevanja v obdobju od
1961 do 2011, le-to je bilo najbolj izrazito v zimskih mesecih,
na letni ravni pa je znašalo med 1% in 4% na desetletje. To se
morda na prvi pogled zdi malo, a lahko pomeni tudi (vsaj)
pol ure več sončnega obsevanja na dan vsak dan v letu.

Analiza potencialne evapotranspiracije (največja
količina vode, ki lahko v določenih podnebnih razmerah
izhlapi z neprekinjenega območja, v celoti prekritega z
rastlinstvom in dobro oskrbljenega z vodo) v obdobju od
1971 do 2011 prav tako kaže trend povečevanja, in sicer
na letni ravni za okoli 5% na desetletje, samo v zimskih
mesecih pa je trend približno dvakrat višji. Tudi ti trendi
močno nakazujejo na segrevanje ozračja in podnebne
spremembe v Sloveniji, saj vemo, da večja količina vode
lahko izhlapi pri višjih temperaturah zraka.
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Scenariji za prihodnost
Scenariji bodočih podnebnih sprememb so bili izdelani na podlagi rezultatov podnebnih

modelov, ki so jih poganjali v okviru evropskega projekta EURO-CORDEX. Modelski

rezultati imajo svojo napako in negotovost, zato je za pripravo scenarijev primerno

uporabiti rezultate večjega števila različnih modelov. V tokratnem primeru so bili

uporabljeni rezultati 6 regionalnih podnebnih modelov, ki so, zgodovinsko gledano,

najbolje simulirali podnebne razmere na območju Slovenije. Ločljivost rezultatov

regionalnih modelskih napovedi je 14 km. Z naborom rezultatov različnih modelov lahko

ocenimo negotovost modelskih napovedi in opredelimo interval sprememb v

prihodnosti. Tako so za Slovenijo poleg srednjih ocen (mediana) podane tudi mejne

vrednosti (najnižja in najvišja) modelskih izračunov. 

 

Kaj se bo v prihodnosti dogajalo s podnebjem, je zelo odvisno od socialno-ekonomskega

razvoja sveta. Od slednjega je namreč odvisen potek izpustov toplogrednih plinov v

prihodnje. Rezultati scenarijev za Slovenijo bazirajo na zmerno optimističnem scenariju

znanstvene skupnosti v Petem poročilu IPCC. Omenjeni scenarij se imenuje RCP4.5

(Representative Concentration Pathways – značilni poteki vsebnosti), predpostavlja pa

znatne blažilne ukrepe glede izpustov toplogrednih plinov. 
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Za Slovenijo so izračunani scenariji za dve bodoči tridesetletni obdobji – bližnja prihodnost (2011-
2040) in sredina stoletja (2041-2070). Spremembe temperature, padavin in potencialne
evapotranspiracije so predstavljene kot odmiki tridesetletnega obdobja od referenčnega obdobja
1981-2010. Za celotno leto in vsak letni čas posebej je predstavljena srednja vrednost rezultatov
vseh šestih obravnavanih regionalnih podnebnih modelov, poleg tega pa še spodnja in zgornja
meja pričakovanih sprememb.

Scenariji prihodnjega podnebja kažejo, da se bo
Slovenija še naprej ogrevala.

V bližnji prihodnosti (2011-2040) se bo povprečna letna temperatura dvignila za 1 °C, v
sredini stoletja (2041-2070) pa še za dodatno stopinjo Celzija. Glede padavin vlada
večja negotovost, spremembe se na letni ravni kažejo šele v sredini stoletja (2041-2070),
ko se pričakuje dvig količine padavin v vzhodni polovici države. Gledano po letnih
časaih pa se spremembe kažejo že v bližnji prihodnosti (2011-2040). V zimskem času se
pričakuje povečanje količine padavin, v poletnem času pa zmanjšanje. V sredini
stoletja (2041-2070) pa se ta signal le še okrepi. V bližnji prihodnosti (2011-2040) se ne
pričakuje znatnih sprememb potencialne evapotranspiracije, v sredini stoletja (2041-
2070) pa se jasno nakazuje povečanje, predvsem poleti in jeseni.

Ob tem naj še enkrat poudarimo, da so to rezultati srednjih ocen modelskih izračunov, ki
predvidevajo zmerno optimističen scenarij. Občutne razlike so opazne že, če primerjamo samo
srednje ocene in skrajne (zgornje) meje pričakovanih sprememb. V kolikor pa dejansko v bližnji
prihodnosti ne bo znatno blažilnih ukrepov glede izpustov toplogrednih plinov, pa pridejo v obzir
bolj pesimistični scenariji za podnebje, po katerih pa je realna slika v prihodnosti glede podnebnih
sprememb lahko precej bolj katastrofalna kot je že sicer.

Mlin na muri danes 

Lipica danes 

Mangart danes Mangart konec stoletja 

Lipica konec stoletja 

Mlin na muri konec stoletja 

Vir: Slike iz razstave Slovenija 50+, ki jo je leta 2011 pripravila nevladna organizacija Umanotera  
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MEDNARODNI NORMATIVNI OKVIR 

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi
podnebja (1992) in Kjotski protokol (1997)
Temeljni mednarodnopravni akt prava podnebnih sprememb je Okvirna
konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), ki
potrjuje problem emisij toplogrednih plinov (TGP) in s tem povezanih
podnebnih sprememb. Njej cilj je »doseči ustalitev koncentracije
toplogrednih plinov v ozračju na takšni ravni, ki bo preprečila nevarno
antropogeno poseganje v podnebni sistem«. Po sprejemu UNFCCC se je
pokazalo, da bo za uresničitev omenjenega cilja potrebno sprejeti nov,
dodaten sporazum, ki bo določal strožje in konkretnejše zaveze na tem
področju, zato je bil sprejet Kjotski protokol. Ta razvitih držav ne spodbuja
le k stabiliziranju emisij TGP, ampak jih s konkretnimi zavezami obvezuje
k njihovemu omejevanju in zmanjševanju. Cilj prvega ciljnega obdobja
protokola (2008 – 2012) je bil zmanjšati določene TGP v povprečju za 5
odstotkov glede na leto 1990.  V drugem ciljnem obdobju (2012 – 2020) pa
naj bi države zmanjšale svoje izpuste TGP za 18 odstotkov glede na leto
1990, vendar je slednje pod vprašajem, saj sprememba iz Dohe, s katero je
bilo to obdobje oblikovano, še ne velja.
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Pariški sporazum (2015) 

Najnovejše orodje v boju proti podnebnim spremembam predstavlja Pariški
sporazum. Sporazum gradi na UNFCCC in prvič v mednarodnopravno
zavezujočem dokumentu v svojih prizadevanjih združuje tako razvite države,
kot države v razvoju. Navedeno pomeni, da so v enem dokumentu združene
vse države sveta za boj proti podnebnim spremembam na temelju enakih
pravno zavezujočih obveznosti. Cilj sporazuma je, da »se dvig povprečne
globalne temperature ohrani znatno pod 2 °C v primerjavi s predindustrijskim
obdobjem in da se nadaljuje s prizadevanji, da se dvig temperature omeji na
1,5 °C v primerjavi s predindustrijskim obdobjem«. Za uresničitev tega cilja
morajo države pogodbenice čimprej začeti zmanjševati globalno raven emisij
TGP. Pogodbenice imajo tudi obveznost določitve nacionalno določenih
prispevkov (NDP), ki jih nameravajo doseči s pomočjo domačih ukrepov za
blaženje spremembe podnebja in pa obveznost poročanja o NDP vsakih pet
let.

V okviru projekta smo študenti izvedli tudi anketo, sestavljeno iz vprašanj, ki se
navezujejo na poznavanje mednarodnih normativnih okvirjev z vidika podnebnih

sprememb, zanimanje in spremljanje implementacije mednarodnih direktiv v slovensko
zakonodajo ter interese posameznikov glede okolja v prihodnosti. Anketo smo izvedli na

vzorcu 140 anketirancev, s pomočjo spletne strani www.1ka.si, aktivirana je bila dva
meseca. Ker smo želeli z anketo ljudi tudi informirati o podnebnih spremembah, so

rešenim vprašanjem sledile še kratke in poljudne razlage posameznih pojmov oz. opisi
pravnih aktov. Anketirance smo povprašali tudi o tem, ali so že slišali za opisane

dokumente mednarodnega normativnega okvira. Ugotovili smo, da večina anketirancev
pozna oz. je že slišala za pariški sporazum (86%), polovica anketiranih je odgovorila, da

pozna tudi ostala dva dokumenta. Iz danih rezultatov ankete lahko razberemo, da
približno polovica anketiranih pozna vsaj 3 mednarodne normative v zvezi s podnebnimi

spremembami.   
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Načela mednarodnega okoljskega prava 

Za področje podnebnih sprememb pa so pomembna tudi načela
mednarodnega okoljskega prava, ki so del mednarodnega običajnega prava in
tako zavezujejo države ne glede na obstoj konkretnega pravnega akta, ki bi
posamezno načelo prenesel v nacionalno zakonodajo. Zlasti je treba
izpostaviti previdnostno načelo, ki morebitnega pomanjkanja popolnih
znanstvenih dokazov o škodljivosti določenega ravnanja ne šteje med
opravičljive razloge za odložitev stroškovno učinkovitih ukrepov za
preprečitev degradacije okolja, kjer obstaja grožnja resne ali nepopravljive
škode. To je še posebej pomembno na področju podnebnih sprememb, kjer so
učinki škodljivih vplivov (kot so izpusti TGP) vidni šele po določenem času.
Med druga relevantna načela prištevamo še načelo prepovedi povzročanja
škode, onesnaževalec plača, načelo skupnih a različnih odgovornosti ter
načelo trajnostnega razvoja.

Na tem mestu bi posebej izpostavili tudi medgeneracijsko solidarnost, ki
predstavlja pomemben element načela trajnostnega razvoja. V kontekstu
trajnostnega razvoja gre medgeneracijska solidarnost preko razmerij med
trenutno živečimi pripadniki različnih generacij in zajema tudi generacije,
ki trenutno še ne obstajajo. Na svetovnem vrhu za socialni razvoj leta 1995
so se države zavezale ustvariti akcijski okvir, ki bo med drugim, zagotavljal
vzpostavitev odgovornosti za sedanje in prihodnje generacije s tem, da se
varuje integriteta in trajnostni razvoj okolja. V tem pogledu je človeštvo
medgeneracijska skupnost, v kateri vsi člani skrbijo drug za drugega in
stremijo k skupnemu cilju preživetja človeške vrste.
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Ko govorimo o medgeneracijski solidarnosti oz. pravičnosti na področju
okolja, je tema pogovora največkrat problem okoljske degradacije in izrabe
naravnih virov današnje generacije in njenega vpliva, ki dolgoročno
posega v stanje okolja in razpoložljivost naravnih virov prihodnjih
generacij. Govorimo o porazdelitvi škode in koristi na obdobje več
generacij. Okoljski problem je medgeneracijski, če sta vzrok in poledica
vsaj dve generaciji narazen. Leta 1987 so Združeni narodi objavili poročilo
Naša skupna prihodnost (Our Common Future), ki ga poznamo tudi pod
imenom Brundtlandino poročilo, v katerem je pojem trajnostni razvoj
opredeljen kot »zadovoljevanje trenutnih potreb, ne da bi pri tem ogrožali
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij«.

Medgeneracijska solidarnost je pravzaprav v tem, da se oblikujejo moralne
smernice, katerih naloga je vodenje političnih razprav in morda še
pomembneje oblikovanje pravnih pravil z namenom, da se doseže pravilna
razdelitev gospodarskih bremen med različnimi generacijami. Omembe
prihodnjih generacij se nahajajo v številnih pravnih instrumentih na
mednarodnem področju in tudi v marsikateri nacionalni ustavi. Prihodnje
generacije omenja tudi že omenjena UNFCCC, ki je tudi prva mednarodna
pogodba, kjer je trajnostni razvoj eksplicitno omenjen kot pravica in zaveza
pogodbenic.
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MEDNARODNI 
INSTITUCIONALNI 

OKVIR

Meddržavno sodišče (ICJ) 
Na ravni mednarodnega institucionalnega okvira lahko Meddržavno sodišče (ICJ), kot
najvišji sodni organ na tej ravni, preko sojenja v sporih med državami ali izdajanja
svetovalnih mnenj odločujoče vpliva na okoljske politike in pravne ureditve po svetu.
ICJ bi lahko obravnaval primere v zvezi z blažitvijo, prilagajanjem in odškodninami za
škodo povzročeno zaradi antropogenih podnebnih sprememb na podlagi pravil o
odgovornosti držav. Prav tako bi lahko, predvsem preko svetovalnih mnenj, natančneje
vsebinsko opredelil posamezna načela mednarodnega običajnega prava s področja
okolja, standarde ravnanja držav pri preprečevanju podnebnih sprememb, razložil
pojme vsebovane v UNFCCC, ki še nimajo prave vsebinske napolnitve, ipd.

Mednarodno sodišče za pravo morja (ITLOS) 
Mednarodno sodišče za pravo morja (v nadaljevanju ITLOS) lahko prav tako preko
odločanja v sporih med državami ali sprejemanja svetovalnih mnenj pomembno vpliva
na varstvo morskega okolja pred podnebnimi spremembami. Konvencija ZN o pravu
morja (v nadaljevanju UNCLOS)  med drugim vsebuje tudi pravila o varstvu morja pred
onesnaženjem, ki lahko pomeni možnost uveljavljanja odgovornosti države za podnebne
spremembe, ki škodljivo vplivajo na morsko okolje.   

Arbitraža
Nenazadnje je treba omeniti še arbitražo, ki je zaradi svoje raznovrstnosti in fleksibilnosti
zelo primerna za reševanje sporov vezanih na boj proti podnebnim spremembam.  
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Evropski normativni okvir 

Evropska unija  (EU) 

Varstvo okolja na več mestih omenjata že Pogodba o Evropski uniji (EU) in Pogodba
o delovanju Evropske unije (PEU). Slednja področje okolja uvršča med deljene
pristojnosti in ga natančneje ureja v XX poglavju. Zlasti velja omeniti, da že sama
PDEU v drugem odstavku 191. člena izrecno določa, da mora okoljska politika EU
temeljiti na previdnostnem načelu, načelu obveznosti odpravljanja škode in načelu
onesnaževalec plača.  Varstvo okolja poleg tega najdemo tudi v Listini EU o temeljnih
pravicah, ki določa temeljne pravice, ki jih morajo pri izvajanju zakonodaje EU
spoštovati tako EU kot tudi države članice. 37. člen Listine vsebuje načelo okoljske
integracije, vendar se nanj posamezniki ne morejo neposredno sklicevati. 

11

Primarno pravo 

Prav tako v pravu EU najdemo tudi načelo medgeneracijske solidarnosti, ki se
tu pojavlja ali kot temeljni del koncepta trajnostnega razvoja ali kot
samostojno načelo.  
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Podnebni in energetski cilji Evropske unije

12

Vendar kljub njuni neločljivi povezanosti, za razliko od trajnostnega razvoja,
medgeneracijska solidarnost velikokrat obvisi pri političnih pogovorih in praznih
besedah. Glaven razlog za ta spregled medgeneracijske solidarnosti v okviru
trajnostnega razvoja je politična kratkoročnost Evropske unije, ki še vedno odseva
v vodstvu Unije, predvsem kot posledica samega načina delovanja te organizacije.
Če torej predpostavimo, da je medgeneracijska solidarnost inherentno zajeta v
konceptu trajnostnega razvoja, lahko ugotovimo, da jo je mogoč najti v vsakem EU
aktu, ki sledi evropski okoljski politiki trajnostnega razvoja. Če pa si te akte
pogledamo od bližje oz. se osredotočimo le na njihov dolgoročni vpliv (ki presega
trenuten ali morda še bodoči mandat EU politikov), potem opazimo, da ta vrednota
še ni dosegla zaželjen način uporabe. Čeprav veliko strokovnjakov opozarja, da bi
prav politika, ki bi v jedru zajemala medgeneracijsko solidarnost, lahko izboljšala
sedanjo okoljsko politiko EU, je trenutno povsem jasno, da bi do tega težko prišlo
brez večjih institucionalnih sprememb.

 
- 80-95-odstotno zmanjšanje emisij TGP (v primerjavi z letom 1990). 
 

EU podnebni in energetski cilji do leta 2020 so: 
- 20-odstotno zmanjšanje emisij TGP (v primerjavi z letom 1990), 
- 20-odstotni delež EU energije iz obnovljivih virov energije in 
- 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitost. 

EU podnebni in energetski cilji do leta 2030 so: 
- vsaj 40-odstotno zmanjšanje emisij TGP (v primerjavi z letom 1990), 
- vsaj 27-odstotni delež EU energije iz obnovljivih virov energije, 
- vsaj 27-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti s ciljem 30-
odstotnega izboljšanja in najmanj 15-odstotno čezmejno
elektroenergetsko povezanost.

EU podnebni in energetski cilji do leta 2050 so: 



Temeljni zakonodajni ukrepi do leta 2020 
 Zmanjšanje emisij TGP: 

- emisije TGP iz industrijskega,
elektroenergetskega sektorja in letalske
dejavnosti, 
- na ravni EU urejen Sistem trgovanja z
emisijami (EU ETS), 
- vsak emisijski kupon predstavlja
pravico do emisije 1 tone CO2.

 
- emisije TGP iz stavb, prometa,
kmetijstva in ravnanja z odpadki,  
- za vsako posamezno državo članico
določen pravno zavezujoč nacionalni
letni cilj zmanjšanja ne-ETS emisij za
obdobje 2013-2020,  
-cilj Slovenije; do leta 2020 se emisije
TGP ne bodo povečale za več kot 4
odstotke glede na leto 2005.

- opredeljeni pravno zavezujoči nacionalni cilji, 
- določen enak cilj za vse države članice: 10-odstotni delež obnovljivih
virov energije v prometu, 
- vsaka država članica morala sprejeti nacionalni akcijski načrt za OVE,  
- cilj Slovenije; 25-odstotni delež energije iz obnovljivih virov energije v
končni bruto porabi energije za leto 2020.

Direktiva 2003/87/ES: 
Odločba št. 406/2009/ES
(Odločba o delitvi bremen):

Direktiva 2009/28/ES (Direktiva o OVE):  

Direktiva 2012/27/ES (Direktiva o energetski učinkovitosti):
- vsaka država članica morala določiti svoje cilje na področju energetske
učinkovitosti, 
- med drugim določila ukrepe, s katerimi naj bi se odpravile ovire na
energetskem trgu npr. individualni števci.  
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Emisije TGP iz
stavb, prometa,
kmetijstva in
ravnanja z odpadki: 
 Obnovljivi viri energije: 

-predlog Komisije za prenovo
Direktive o OVE, 
-predlog ne določa več novih
nacionalnih ciljev, ampak enoten cilj
za EU ; 27-odstotni  delež OVE v rabi
bruto končne energije EU do leta 2030,
-črtan cilj 10-odstotni delež OVE v
prometnem sektorju po letu 2020, 
-o prenovi Direktive o OVE trenutno še
potekajo  pogajanja. 

Energetska učinkovitost: 
-predlog Komisije za revizijo
Direktive o energetski učinkovitosti, 
-predlog določa višji cilj po 30-
odstotnem povečanju energetske
učinkovitosti do leta 2030 (v
primerjavi z letom 2007), ki naj bi bil
dosežen z nacionalnimi prispevki
glede energijske učinkovitosti za leto
2030, v skladu z Uredbo o upravljanju
energetske unije.  
-trenutno še potekajo pogajanja o
prenovi tega področja za leto 2030. 

Ključne
spremembe za

leto 2030 

Sistem trgovanja z emisijami (EU ETS): 
- do leta 2030 potrebno emisije TGP
zmanjšati za 43 odstotkov (v primerjavi z
letom 2005), 
- že sprejeta revizija Direktiva o EU ETS, 
-kljub kritikam še vedno predvidena
brezplačna podelitev emisijskih kuponov.

- do leta 2030 potrebno
emisije TGP zmanjšati  

za 30 odstotkov v primerjavi z letom 2005, 
- že sprejeta nova Uredba o delitvi bremen,
ki je za vsako državo članico določila nove
zavezujoče cilje zmanjšanja izpustov TGP, 
- nov cilj Slovenij: do leta 2030 zmanjšati
emisije TGP za 15 odstotkov (v primerjavi s
svojimi emisijami iz leta 2005).

Glavno novost predstavlja predlog  
Uredbe o upravljanju energetske unije, ki  

uvaja posplošitev dosedaj ločenih postopkov
poročanja na vseh teh področjih. Ključni pri tem naj bi

bili celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt
(CNEPN), ki ga bo morala vsaka država članica do 1. januarja

2019 in nato vsakih deset let priglasiti Komisiji. V njem bo
morala opredeliti  svoje nacionalne cilje in ukrepe glede ne-
ETS emisij, obnovljivih virov energije, izboljšanja energetske

učinkovitosti  itd. 14



V okviru opravljene ankete je kar 75 odstotkov anketirancev
odgovorilo, da ne  spremlja implementacije direktiv v slovensko
zakonodajo. Poleg tega je skoraj polovica anketirancev mnenja, da
Slovenija ne upošteva Evropskih direktiv in s tem njihove interese ter
pravico do čistega okolja. Pri tem so anketiranci  svoj odgovor
utemeljili npr. s trditvijo, "da Slovenija direktive mora spoštovati
zaradi hierarhične nadrejenosti Evropske zakonodaje, pri čemer pa
bi bilo zaželjeno, da to ne bi bil edini razlog. Pomembno vlogo igrajo
tudi nevladne organizacije." 
Kar 80 odstotkov anketirancev tudi meni, da direktive niso korektno
upeljane v slovensko zakonodajo, ter da niso dovolj ažurno
posodobljene. 
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Svet Evrope 
 Evropska konvencija o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin  

Zaradi velikega vpliva, ki ga lahko imajo posledice podnebnih sprememb na
človekove pravice posameznikov, je na evropski ravni potrebno omeniti tudi Svet
Evrope in njegov temeljni akt Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravicah
in temeljnih svoboščin (EKČP).  EKČP izrecno ne vsebuje določbe, ki bi varovala
okolje, vendar je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) prek svoje sodne
prakse razvilo sistem posrednega varovanja pravice do zdravega življenjskega
okolja, zlasti prek 8. člena EKČP in pravice do spoštovanja zasebnega in
družinskega življenja.  ESČP tako v konkretni zadevi prizna kršitev 8. člena pod
pogojem, da : 
  1) pride do dejanskega poseganja v zasebno sfero posameznika in negativni

učinki tega poseganja dosegajo določeno stopnjo resnosti, ki  je odvisna od
vsakega konkretnega primera posebej, 
2) država ni izpolnjevala svojih pozitivnih dolžnosti, ki so ji naložene v
nacionalni zakonodaji, ali ni izvedla ustreznih in dejansko učinkovitih ukrepov,
ki naj zaščitijo posameznike pred posegi v njihovo zasebno in družinsko
življenje, čeprav nevarnost prihaja s strani nedržavnih akterjev, in  
3) država ni z ustrezno skrbnostjo in z upoštevanjem vseh relevantnih okoliščin
z ukrepom dosegla pravičnega  ravnotežja med interesi prizadetih
posameznikov in interesi družbe kot celote.  
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EVROPSKI INSTITUCIONALNI OKVIR
Evropsko sodišče za človekove pravice

 

ESČP je mednarodno sodišče, katerega naloga je v prvi vrsti zagotavljati, da

države spoštujejo in zagotavljajo spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin

iz EKČP svojim državljanom in vsakomur znotraj njihove jurisdikcije, ne

glede na spol, raso, državljanstvo, etnični izvor ali drugo okoliščino. 
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Dosedanja praksa kaže, da so se v okviru odgovornosti države za spremembe v
okolju tožniki za postopek pred ESČP odločili zaradi naslednjih dejanskih
okoliščin: 
 

Nesprejetja potrebnih ukrepov in neučinkovitost države ker na primer ni
preprečila eksplozije metana v bližini odlagališča odpadkov (Zadeva
Öneryıldız v. Turkey) ali ker ni ponudila ustreznih rešitev v smislu
zamenjave življenjskega okolja zaradi življenja na območju, kjer so povečane
emisije jekla (Zadeva Fadeyeva v. Russia). Sodišče je v obeh primerih
ugotovilo kršitev s strani države 
Degradacije okolja - šlo je za spremembo otoka iz naravnega habitata v
turistično središče. Sodišče ni ugotovilo kršitve iz strani države, saj EKČP
izrecno ne vsebuje pravice do zdravega življenjskega okolja (Zadeva Krytatos
v. Greece).
 Povzročanja hrupa zaradi nočnih letov. Sodišče je odločilo, da ni podana
kršitev pravice do zasebnega in družinskega življenja, saj je država
zasledovala in dosegla pravično ravnovesje med ekonomskimi interesi in
interesi posameznikov (Zadeva Hatton and Others  v. UK).

 

Največkrat so zatrjevane kršitve: 

Pravice do življenja (2. člen EKČP).

Pravice do mirnega uživanja

svojega premoženja (1. člen

protokola številka 1 k EKČP).

Pravice do spoštovanja zasebnega

in družinskega življenja (8. člen

EKČP). 
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Sodišče Evropske unije

Nacionalna sodišča morajo za to, da bi zagotovila učinkovito sodno varstvo na
področjih, ki jih zajema okoljsko pravo EU, nacionalno pravo razlagati kar najbolj
v skladu s cilji iz Aarhuške konvencije. 
Države članice morajo zagotavljati širši okvir za dostop do pravnega varstva v
okoljskih zadevah (ta namen je zasledovan tudi v okoljski zakonodaji EU) in
poudarjati pomen načela učinkovitosti 
Nacionalna sodišča morajo zasledovati tudi namen okoljske zakonodaje EU v
smislu zagotavljanja splošnih javnih interesov, kot so čist zrak, varni in ustrezni
vodni viri ter zdrava biotska raznovrstnost. V tem pogledu je potrebno ukrepe na
ravni EU (obveznost spremljanja stanja okolja, izdelave načrtov in programov,
okoljska presoja pri določenih vrstah projektov) dopolniti z nacionalno izvedbeno
zakonodajo in splošnimi regulativnimi akti ter posameznimi odločbami in akti
javnih organov. 
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Posebej bi radi opozorili, da Pogodba o delovanju Evropske unije v 265. členu
ureja tudi možnost tožbe zoper institucije EU, zaradi opustitve ukrepanja po
predhodnem pozivu k ukrepanju, vendar je SEU v svoji praksi sprejelo
stališče, da se pojem opustitve ukrepanja namesto ''neizpolnitev obveznosti''
razlaga kot ''nesprejetje stališča'', kar je ključen razlog za neuspešnost takih
tožb.

SEU je najvišji sodni organ EU, ki v sodelovanju s sodišči in tribunali držav članic
zagotavlja enotno razlago in uporabo prava EU. SEU je v svoji sodni praksi
oblikovalo zelo pomembne smernice glede okolja, med drugim: 
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SLOVENSKI NORMATIVNI OKVIR
Zavezujoči akti

V Ustavi Republike Slovenije je za vprašanje odgovornosti države za podnebne
spremembe najpomembnejši 72. člen. Ta daje vsakemu pravico do zdravega
življenjskega okolja, kar je tudi človekova pravica. Tako ima država dolžnost
skrbeti za zdravo življenjsko okolje in skladno s tem mora določati pogoje in
načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. 
 
Na zakonodajni ravni je najpomembnejši Zakon o varstvu okolja, kot temeljni
zakon na področju varstva okolja. Bistvena so zlasti temeljna načela varstva
okolja. Zlasti načelo trajnostnega razvoja, načelo celovitosti, načelo preventive in
načelo previdnosti.  
 
Z vidika podnebnih sprememb je relevanten tudi Energetski zakon, ki v slovensko
zakonodajo prenaša več evropskih direktiv in uredb s področja energetske
učinkovitosti in obnovljivih virov energije. 

Nezavezujoči akti

Na podlagi Energetskega zakona sta bila tako sprejeta Akcijski načrt za obnovljive
vire energije za obdobje 2010-2020 in Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za
obdobje 2017-2020, ki določata nacionalne cilje in ukrepe za dosego ciljev, ki za
Slovenijo izhajajo iz direktiv EU.  
 
Pomemben akt je tudi Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2020, kot izvedbeni načrt ukrepov za doseganje pravno
obvezujočega cilja Slovenije, za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020.
 
Relevantne usmeritve in cilje vsebuje tudi Strategija razvoja Slovenije 2030, zlasti
znotraj svoje strateške usmeritve ohranjanja zdravega naravnega okolja.  
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MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST 
IN SLOVENIJA 

 Januarja 2016 je začela veljati Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (v
nadaljevanju Agenda 2030). Vsebuje 17 ciljev h katerim je v celoti zavezana
tudi Slovenija.   
 
Agenda 2030 je razdeljena na več področij, in sicer na: ljudi, planet,
blaginjo, mir in partnerstvo. Področje planeta vsebuje cilje, ki so
namenjeni ohranitvi naravnih virov in podnebja za prihodnje generacije.
Gre za pet pomembnih ciljev: čista voda in sanitarna ureditev, odgovorna
poraba in proizvodnja, podnebni ukrepi, življenje v vodi in življenje na
kopnem. Kot eno izmed pomembnih novosti in posledic implementacije
Agende 2030 v Sloveniji je potrebno omeniti vpis človekove pravice do
vode v ustavo. 
 
Na podlagi Agende 2030 je Slovenija sprejela tudi Strateški okvir, za
prilaganje na podnebne spremembe, ki vsebuje okvirne smernice za
prilaganje na podnebne spremembe. 
 
Leta 2017 je Slovenija izvedla prvi prostovoljni nacionalni pregled
uresničevanja Agende 2030. Končne ugotovitve so bile, da je Slovenija
izrazito uspešna pri uresničevanju ciljev na področju enakopravnosti,
izobraževanja, zdravja, okolja in trajnostnega turizma. Na nekaterih
področjih je uspešnost manjša, a vendar Slovenija ostaja zavezana k
naslavljanju teh problemov. 
 
 
 
 Kot zanimivost lahko povemo, da kar 98% anketirancev meni, da ljudje želijo

trajnostno ukrepati ter zagotoviti dobro življenjsko okolje tudi svojim
zanamcem.
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MEHANIZMI VARSTVA V SLOVENIJI
Slovensko pravo pozna tudi nekaj klasičnih procesnih mehanizmov za
varstvo pravice do zdravega življenjskega okolja. Znotraj teh bi lahko iskali
procesno podlago za uveljavljanje odgovornosti za podnebne spremembe. Ti
mehanizmi so:

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov
izdanih za izvrševanje javnih pooblastil ali ustavna pritožba v primeru kršitve
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  Vendar v praksi ustavnega sodišča
do sedaj še ni bilo primera s področja podnebnih sprememb.  
Subsidiarni upravni spor na podlagi 4. člena Zakona o upravnem sporu. Gre za
sodno presojo zakonitosti posamičnih aktov ali dejanj, s katerim organ posega
v človekove pravice in temeljne svoboščine in tožnik sicer nima na voljo
drugega sodnega varstva za varstvo svojih pravic.  
Okoljska tožba iz 14. člena Zakona o varstvu okolja. Gre za civilno tožbo v
primeru posegov v okolje s katero lahko upravičenci (državljani ali njihova
združenja oziroma organizacije) zagotovijo uresničevanje svoje pravice do
zdravega življenjskega okolja. Zadošča že, da je ogroženo okolje sámo.
Upravičenci lahko namreč s tožbo zahtevajo varstvo pravice do zdravega
življenjskega okolja v javnem interesu oziroma zaradi varstva širše skupine
oseb.  
133. člen Obligacijskega zakonika ureja enega od civilnih pravnih mehanizmov
za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja. Vendar pa je tožbo
po tem členu potrebno ločevati od okoljske tožbe po Zakonu o varstvu okolja. 
Pri tem je bistveno, da prva meri na varovanje okolja v smislu javnega interesa,
druga pa se uporablja v zasebnem pravu. 
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IZPOLNJEVANJE ZAVEZ NA RAVNI 
SLOVENIJE

Izpusti toplogrednih plinov
Na področju
zmanjšanja emisije
toplogrednih
plinov, je Slovenija
dolžna upoštevati
in izvajati pravno
obvezujoče cilje iz
Odločbe o delitvi
bremen, na podlagi
katere je Slovenije
sprejela Operativni
program.  
 
 V prvem letnem poročilu je bila podana zelo pozitivna ocena – močno smo uspeli

zmanjšati emisije toplogrednih plinov, dobro nam kaže tudi pri uresničevanju
cilja za leto 2020 (črtkana črta na grafu). Najbolj problematičen še vedno ostaja
sektor prometa, ki predstavlja kar polovico vseh emisij v ne-ETS sektorju, njegov
delež pa se še povečuje. 

Po našem mnenju bi večja
pozornost morala biti namenjena
izpustom toplogrednih plinov v
kmetijstvu, ki predstavljajo
zajeten del skupnih izpustov.
Menimo, da bi ukrepi lahko bili
bolj konkretni, kot le
obvladovanje trenutnega stanja.

Podobnega mnenja je tudi eden izmed anketirancev, saj pravi: "da in ne, TGP je do sedaj zmanjšala
več kot predvideno, podjetij z ISO standardi je vse več, nima pa posluha za zmanjšanje TGP iz

živinoreje."
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Obnovljivi viri energije

Slovenija ima na podlagi Direktive o obnovljivih virih energije zavezujoč cilj, da do
leta 2020 doseže najmanj 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v rabi bruto
končne energije in najmanj 10-odstotni cilj obnovljivih virov energije v prometu. Kot
lahko razberemo iz grafa (zelena pikčasta črta prikazuje dejansko stanje, zelena
neprekinjena črta strategijo zaveze) smo na dobri poti k uresničitvi cilja, saj večino
časa presegamo zastavljeni načrt. 
 

Na področju rabe električne energije (rdeči črti) zaostajamo za predvideno
dinamiko, razlog je v zaostajanju investicij v nove proizvodne naprave (predvsem
hidroelektrarne). Največjo težavo predstavlja sektorski cilj prometa (rumena
črta) – če ga bomo želeli doseči (kar se na tej točki zdi precej nepredstavljivo) se
bo moral delež obnovljivih virov energije povečevati precej hitreje kot v preteklih
letih.
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Učinkovita raba energije

Zadnje poročilo ugotavlja, da je ocena za leto 2016 za doseganje cilja rabe
primarne energije za leto 2020 neugodna, saj raba primarne energije za leto 2016
sicer ostaja v okvirih indikativnega cilja za to leto, vendar se je glede na leto prej
povečala za kar 5 odstotkov, kar pomeni, da če bi še enkrat prišlo do takšnega
povečanja bi indikativni cilj za leto 2020 (prikazuje ga črtkana črta) presegli že v
letu 2018. Tudi z vidika učinkovite rabe je najbolj problematičen sektor prometa –
najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da se povečujejo subvencije fosilnim gorivom, ki
so v nasprotju z okoljskimi cilji. Zaskrbljujoče je tudi stanje v sektorju
gospodinjstva, industrije in storitvah – v vseh sektorjih presegamo indikativne
cilje.



PRIMERI PRAVNIH POSTOPKOV V ZVEZI 
S SPORI NA PODROČJU PODNEBNIH 

SPREMEMB
V zadnjih letih se je po svetu pojavilo kar precejšnje število primerov pravnih
postopkov v zvezi s spori na področju podnebnih sprememb. Do konca marca
2018 je bilo vloženih 1.114 podnebnih tožb v 27-ih državah ter pred 6
mednarodnimi organi.  Največ tožb je bilo vloženih v ZDA in sicer 849. Znotraj
Evropske unije (EU) so bile tožbe vložene v 10-ih državah članicah, in sicer
skupno 71 tožb, pred kratkim pa je bila pred Sodiščem EU vložena tudi tožba
zoper Evropski parlament in Svet EU. Za namene naše študije smo preučili
nekaj tovrstnih primerov pravnih postopkov iz različnih delov sveta. Nekateri
izmed teh primerov bodo predstavljeni v nadaljevanju.
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Tožniki (Greenpeace in drugi) so trdili, da je
Norveška z izdajo dovoljenj za izkoriščanje nafte
v Barentsovem morju kršila ustavno pravico do
zdravega življenjskega okolja in onemogočila
spoštovanje zavez iz Pariškega sporazuma, saj bo
zaradi teh ravnanj močno narasla količina CO2 v
ozračju. Sodišče zahtevkom tožnikov ni ugodilo,
saj je po njihovem norveška vlada sprejela vse
ustrezne ukrepe preden je izdala dovoljenja.
Tožniki so na odločitev sodišča podali pritožbo.

Skupina starejših žensk toži Švico in zatrjuje, da
Švica ne stori dovolj, da bi pripomogla k zavezam
iz Pariškega sporazuma. Skupina starejših žensk
je nadpovprečno ranljiva, kar se je v preteklosti
že dokazalo, saj je bilo leta 2003 (v času
ekstremno vročega poletja) največ smrtnih žrtev
ravno v tej starostni skupini. Zahtevajo, podobno
kot to zahteva Urgenda v nizozemskem primeru,
da Švica zmanjša emisije TGP za vsaj ¼ do leta
2020 in za vsaj ½ do leta 2050.

Greenpeace Nordic Ass’n and Nature
and Youth v. Ministry of Petroleum
and Energy Verein Klimaseniorinnen Schweiz

Urgenda Foundation vs. The State of The
Netherlands (Ministry of Infrastructure and the
Environment)
Zagotovo je eden izmed pomembnejših primerov nizozemski primer Urgenda, katerega
uspeh je bil navdih tudi za druge primere po svetu. Urgenda – nevladna organizacija je od
države zahtevala, da zmanjša skupini obseg emisij TGP za vsaj ¼ v primerjavi z letom 1990,
do konca leta 2020. Ta primer je bil zagotovo prelomen, saj je sodišče Urgendi ugodilo.
Odločilo je, da je država dolžna omejiti skupni obseg emisij in povedalo, da ima dolžnost
sprejeti omilitvene ukrepe zoper podnebne spremembe in da se ne more skriti za argument,
da rešitev za globalne podnebne probleme ni odvisna samo od njenih prizadevanj. Vendar pa
je država na odločitev sodišča vložila pritožbo, zato postopek še ni v celoti zaključen.
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V tem primeru so Greeenpeace in drugi pred
Komisijo za človekove pravice Filipinov vložili
zahtevo, s katero od Komisije zahtevajo uradno
preiskavo o odgovornosti naftnih velikanov. Kot
kršitelje navajajo 47 največjih zasebnih
proizvajalcev nafte, plina, premoga in cementa
(to so ti t.i. Naftni velikani). Ti naj bi s svojimi
dejavnostmi  med drugim prispevali k
podnebnim spremembam ter s tem kršili
temeljne človekove pravice Filipincev.
Trenutno je zadeva v fazi preiskave.   

Petition to the Commission on Human
Rights of the Philippines Requesting for
Investigation of the Responsibility of the
Carbon Majors

Leghari je tožil državo, zaradi »nedejavnosti
zavlačevanja in neresnosti« naslavljanja
problemov povezanih s podnebnimi
spremembami. Sodišče je poudarilo potrebo
po zaščiti temeljnih človekovih pravic zarad
vpliva podnebnih sprememb in odločilo, da
je država s tem, ko je zavlačevala, kršila te
pravice.

Leghari vs. Federation of Pakistan

Skupina 21 otrok in  mladostnikov je vložila  tožbo proti vladi ZDA. Zatrjujejo, da
vlada krši njihove ustavne pravice do življenja, svobode in lastnine, s tem ko
povzroča in dopušča prekomerne izpuste ogljikovega dioksida v ozračje, kljub
zavedanju posledic le-tega. Sodni postopek se v tem času sicer še ni začel je pa
sodnica Ann Aiken (pred katero bo potekal sodni postopek) zavrnila predlog tožene
stranke za zavrženje tožbe in poudarila pomen sodne presoje zatrjevanih kršitev.

Juliana vs. U.S.

„Ni dvoma o tem, da je pravica do
podnebnega sistema, zmožnega

vzdrževati človeško življenje,
temeljna pravica za svobodno in

civilizirano družbo“ 

- ameriška sodnica Ann Aiken, primer Juliana vs. U.S. (2015) 
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Kot pravno podlago so tožniki v vseh
obravnavanih primerih navajali

nacionalno pravo (ustavo in posamezne
področne zakone vezane na zatrjevane

kršitve) pa tudi mednarodno pravo
(mednarodne pogodbe s področja

človekovih pravic, kot npr. Splošna
deklaracija o človekovih pravicah ,

Mednarodni pakt o državljanskih in
političnih pravicah, Mednarodni pakt o

ekonomskih socialnih in kulturnih
pravicah..., mednarodne dokumente s

področja podnebnih sprememb, kot npr.
UNFCCC, Kjotski protokol in Pariški

sporazum, pa tudi na načela
mednarodnega običajnega prava).

Tožniki so v nekaj pomembnih podnebnih
zadevah s svojimi zahtevki tudi uspeli.

Sodišča so ugotovila kršitve držav, kar je
lahko v pomoč oz. podlaga tudi za

morebitne prihodnje podnebne tožbe. V
pomoč pa so lahko tudi primeri, kjer

tožnik  s svojimi zahtevki niso uspeli.  Ti so
lahko zgled za to kaj pri prihodnjih

primerih spremeniti, poleg tega pa lahko
sodišča kljub zavrnitvi takih tožb v

odločitvah podajo pomembne ugotovitve
glede stanja in resnosti posledic

podnebnih sprememb. 

Iz obravnavanih primerov lahko razberemo, da se tožniki v primerih
sklicujejo na podobne kršitve, ki jih v grobem lahko razdelimo na naslednja

področja (ki se lahko med seboj tudi prekrivajo): 
1. Kršitve človekovih pravic, kot so pravica do življenja, zdravja, hrane, vode,

primernega prebivališča, lastninska pravica, pravica do zdravega
življenjskega okolja itd. (npr. primer Carbon Majors, Leghari in Juliana); 

2. Kršitve nacionalne okoljske zakonodaje, kot so kršitve v postopku presoje
vplivov na okolje, izdaje okoljskega dovoljenja oz. dovoljenja za

onesnaževanje (npr. primer Arctic Oil); 
3. Kršitve doseganja ciljev za zmanjševanje emisij TGP (npr. primera

Urgenda in Klimaseniorinnen). 

Pravna podlaga Uspehi
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ZAKLJUČKI

 Prenizko postavljeni cilji
na ravni EU/SLO
(problem z vidika

izpolnjevanja zavez
Pariškega sporazuma)...

...potrebno je hitro
ukrepanje - odgovornost
mora uveljavljati družba

preko PODNEBNIH TOŽB...

... a je uspešnost podnebnih
tožb nizka, saj obstoječi

pravni sistemi ne ponujajo
ustreznega odgovora...

...vseeno pa moramo rešitve
iskati znotraj obstoječega
pravnega okvirja (s sedaj

obstoječimi pravnimi
mehanizmi) 

Slovenija:  
• NI ustreznega procesnega mehanizma 

• NI podnebnega zakona 

Kar 98 odstotkov vseh anketirancev je pri vprašanju, kakšen je njihov interes
glede okolja in podnebnih sprememb v prihodnosti (za življenje potomcev),

izbralo odgovor:  
»Želim, da bi moji potomci živeli v takšnem okolju kot jaz (ali v boljšem), zato

ukrepam po vseh svojim močeh«.* 
  30 *Drug odgovor, ki je bil na voljo, se je glasil: »Takrat jaz ne bom več živel, bo kakor bo«.
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