Zapisnik: Konferenca Kam po Kjotu?
25. oktober 2005, Ljubljana, Center Evropa
Program konference:
10.00 Uvodni nagovori:
• Vida Ogorelec Wagner, moderatorka
• Lidija Živčič, Fokus društvo za sonaraven razvoj: Podnebna politika EU in projekt
Spreminjam navade, ne pa podnebja!
• dr. Lučka Kajfež-Bogataj, članica IPCC: Ugotovitve IPCC o posledicah podnebnih
sprememb in zmanjševanju emisij TGP za stabilizacijo podnebja
• mag. Gregor Golja, Ekološki sklad RS: Dejavnosti Ekološkega sklada
10.45 Oblikovanje Open space
11.30 – 12.45 Delo v skupinah
12.45 – 13.00 Odmor
13.00 – 14.00 Poročanje in zaključki
Konferenca »Kam po Kjotu?« je predstavljala zaključni dogodek ozaveščevalno-informativne
kampanje »Spreminjam navade, ne pa podnebja!«, ki jo Fokus društvo izvaja od maja 2005.
Obenem je konferenca predstavljala tudi začetek pogovora o tem, kaj storiti po letu 2012, ko
Kjotski protokol preneha veljati. Številne države v EU in po svetu se že pogovarjajo o tem,
kako zagotoviti varnejše podnebje tudi po izteku Kjotskega protokola. Tudi po mnenju
ministra za okolje in prostor, Janeza Podobnika, je potrebno "odpreti razpravo o času po
prenehanju veljavnosti kjotskega protokola" (glej Delo, 18. 10.2005).
Konferenca je potekala v dveh delih. Na začetku so povabljeni govorci podali kratke
predstavitve, ki so predstavljali izhodišče za razpravo v nadaljevanju:
Lidija Živič je uvodoma predstavila namen kampanje, ki je pozvati ljudi, da s spreminjanjem
svojih navad prispevajo k svetovnemu boju proti spreminjanju podnebja. Predstavila je potek
kampanje, aktivnosti v okviru le-te in rezultate.
V nadaljevanju je na kratko predstavila politiko EU na področju podnebne spremembe
Dr. Lučka Kajfež Bogataj je predstavila nekaj znanstvenih dognanj na področju podnebnih
sprememb. Povedala je, da so podnebne spremembe realnost vendar je še čas, da
ukrepamo. Poudarila je, da je za dosego bistvenih zmanjšanj emisij TGP, za katere
znanstveniki menijo, da so nujne za preprečitev katastrofalnih posledic, potrebna
sprememba miselnosti vseh ljudi.
Gregor Golja z Ekološkega sklada je predstavil aktivnosti, ki jih z ugodnim kreditiranjem
spodbujajo na Ekološkem skladu. Take aktivnosti so tudi investicije v energetsko učinkovitost
in raba obnovljivih virov energije.
Vse predstavitve uvodnih govorcev so dostopne na spletni strani: http://www.focusngo.org/index.php?node=140.
Po uvodnih predstavitvah so se udeleženci organizirali v skupine, v katerih so razpravljali o
temah, ki so si jih sami izbrali.

Izbrane teme so bile:
- osveščanje in izobraževanje politikov in intelektualcev
- podnebne spremembe v odnosu do nacionalne varnosti
- energetska samozadostnost
- trajnostni razvoj in Kjoto
Vsaka od skupin je ob koncu skupinskih razprav poročala o poteku razprave, ugotovitvah in
predlogih, ki so bili identificirani:
Tema: osveščanje in izobraževanje politikov in intelektualcev
Ugotovitve:
a) stanje v Sloveniji: slabo
b) zakaj: ni v političnem interesu, mediji pod vplivom politike, v šolah preobremenjenost,
interesi kapitala
c) vseeno ni za obupati
Predlogi za ukrepe, akcije:
- izobraževalni sistem
- mediji
- cerkev, zavarovalnice, zavezniki v gospodarstvu
- šport (zdrav način življenja)
- stranke – forumi – ženske – seniorji
- opozarjati ob dogodkih (poplave, neurja itd.)
- marketinški pristop
- znane osebnosti
Tema: podnebne spremembe v odnosu do nacionalne varnosti
Ugotovitve:
a) podnebne spremembe so varnostni problem št. 1
b) v sedanji RSNV podnebne spremembe niso zajete
c) zadeva je aktualna
d) Slovenija je že ogrožena (suše, plazovi, poplave, neurja, zdravtsvo, gozdovi,
nevarnost energetskega kolapsa, gospodarska škoda, bolezni rastlin, invazivne vrste)
e) Slovenija se ne odziva ustrezno
f) Slovenija nima vzpostavljenega upravljanja sedanjih groženj (dela se sektorsko)
g) izvajanje ukrepov ima lahko negativne posledice na nacionalno varnost
Predlogi za ukrepe, akcije:
- umestiti podnebne spremembe v RSNV
- potrebna pomoč stroke in NVO pri sprejemanju resolucije v DZ
- okrepiti preventivno delovanje države
- izboljšati upravljanje posledic podnebnih sprememb
- sprožiti proces, da državljani sprejmejo svoj del odgovornosti za posledice podnebnih
sprememb
- krepitev meteorološke službe v povezavi z ostalimi sektorji
- temo obravnava klimatski komite
Tema: trajnostni razvoj in Kjoto
Ugotovitve:
a) bistvenega zmanjšanja porabe energije ni mogoče doseči brez korenite spremembe
obnašanja, delovanja celotne družbe, ki bo omogočila njeno večjo trajnost
b) podnebne spremembe kažejo na to, da je sedanji model obsojen dolgoročno na
propad
Predlogi za ukrepe, akcije
- iskanje alternativ potrošniški družbi in potrošniškemu načinu razmišljanja

Tema: Energetska samozadostnost
Ugotovitve:
a) Slovenija ima premalo energetskih virov za porabo kot je sedaj
b) z učinkovito rabo energije se da vsaj 50% zmanjšati porabo (ogrevanje)
c) lesna biomasa je največji potencialni energent
d) železniški promet (energija, varnost, okolje)
e) radikalno zmanjšanje osebnega prometa
f) slabo okolje za inovacije
g) informacijska družba – delo na domu
Predlogi za ukrepe, akcije:
- Slovenija lahko gre v smer večje energetske neodvisnosti z:
o zmanjševanjem porabe
o razvojem tehnologij za izkoriščanje lastnih virov
o krepitvijo visokotehnološkega in manj energetsko intenzivnega gospodarstva
in ukinjanjem energetsko intenzivnih podjetij (Talum)
- učinkovitejša raba energije v stavbah
- večja raba biomase (za elektriko, ogrevanje in goriva)
- zmanjšanje porabe energije v prometu (organizacija dela, učinkovit in poceni javni
prevoz)
- odpoved potnih stroškov in letalskih prevozov (KONTROVERZNO; NE STRINJAJO
SE VSI!)
- spodbuda inovacijam (zasebne in institucije)
- energy watch (spremljanje področja energetike, nevladno)
- provizija (v naravi) za trgovanje z elektriko
Za zaključek so bile povzete bistvene ugotovitve konference. Udeleženci so kot
najpomembnejše korake definirali iskanje alternativ potrošniški družbi, promocijo podnebju
prijaznega življenjskega stila in zmanjšanje rabe energije.
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