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Nevladne organizacije pozivajo k izboljšanju osnutka podnebnega zakona

Poziv skupine nevladnih organizacij k bistvenim dopolnitvam predloga Zakona o podnebnih spremembah

Ljubljana, 17. januar 2011 – V petek, 14. januarja 2011, se je iztekel rok za podajanje pripomb na
predlog Zakona o podnebnih spremembah. Skupina nevladnih organizacij, združenih v okviru
pobude Plan B za Slovenijo, pripravljalcem zakona med drugim predlaga jasnejšo opredelitev ciljev,
zavezancev in ukrepov ter učinkovitejši nadzor nad izvajanjem zakona (1). Predlagajo tudi, naj se za
večjo preglednost zakon sprejema hkrati z dolgoročno podnebno strategijo. 

“Ugotavljamo, da je predlog zakona pomanjkljiv v vseh bistvenih točkah. Zakon bi moral določati jasne in

konkretne cilje, zavezance, konkretne ukrepe ter učinkovit nadzor nad izvajanjem zakona in doseganjem

cil jev. Izpostavljamo tudi potrebo po določitvi spodbujevalnih mehanizmov za ukrepanje v smeri

zmanjševanja izpustov. Le-ti so nujni, če želimo doseči tako pomemben cilj kot je prehod v nizkoogljično

družbo”, je pripombe nevladnih organizacij povzela Barbara Kvac, vodja programa Podnebje v Focus društvu

za sonaraven razvoj.

“Naše pripombe na predlog zakona so v nekaterih točkah skladne s pripombami gospodarstva, zato

verjamemo, da ga je možno izboljšati na način, da bomo z njim vsi zadovoljni. Pri tem pa ponovno

opozarjamo, da bi bilo oblikovanje zakona veliko lažje in bolj pregledno, če bi ga sprejemal hkrati z

dolgoročno podnebno strategijo”, dodaja Vida Ogorelec, direktorica Umanotere, slovenske fundacije za

trajnostni razvoj.

''Čas okrevanja gospodarstva, ko pričakujemo novo rast proizvodnje, moramo izkoristiti za preusmeritev v

nizkoogljično družbo in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. Podnebni zakon lahko sprosti potencial za

zagon zelenih tehnologij in ustvarjanje novih zelenih delovnih mest, zato je pomembno, da je dobro

zastavljen.« je dojal Dejan Savić, zastopnik za podnebno in energetsko politiko Greenpeacea v Sloveniji.



Služba vlade RS za podnebne spremembe je v juniju 2010 pripravila prvi osnutek Zakona o podnebnih

spremembah, katerega namen je zagotoviti okvir za doseganje srednje in dolgoročnih podnebnih ciljev

oziroma uveljavljanje nizkoogljične družbe.  Nevladne organizacije so predlog zakona pozdravile, a hkrati

podale številne pripombe za izboljšanje njegove vsebine. Predlogi nevladnih organizacij so bili pri pripravi

drugega osnutka zakona v večini preslišani in zato znova ugotavljajo, da je osnutek zakona pomanjkljiv.

Nevladne organizacije in številni posamezniki (2) podpirajo sprejem podnebnega zakona za Slovenijo. Po

njihovem mnenju je ta nujen za usmerjanje politik in investicijskih odločitev v smer nizkoogljične družbe.

***

Opombe

(1) Pripombe na drugi osnutek Zakona o podnebnih spremembah so podale organizacije Focus, društvo za
sonaraven razvoj, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Greenpeace Slovenija, Mladinsko
združenje Brez izgovora ter Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Celoten dokument je
pripet tej izjavi za javnost. 

(2) Svojo podporo podnebnemu zakonu so lahko prebivalke in prebivalci Slovenije izrazili preko kampanje
Ukrepaj zdaj!, ki poteka od septembra 2010. Več informacij o kampanji je na voljo na www.ukrepajzdaj.org.

***

Kontakt: 

Anela Bešo, anela@focus.si, 031 204 595

Dodatne informacije: 

Barbara Kvac, Focus, društvo za sonaraven razvoj, barbara@focus.si,  040 722 149

Vida Ogorelec, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, vida@umanotera.org, 01 439 71 00

Dejan Savić, Greenpeace Slovenija, dejan.savic@greenpeace.si, 040 165 195


