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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



Stališče RS do Strategije EU za prilagajanje na 
podnebne spremembe, Medresorska delovna 
skupina za prilagajanje, Ocena tveganj in 
Akcijski načrt

Prilagajanje na podnebne spremembe 

pomeni načrtno delovanje z namenom zmanjševanja tveganj in s tem škode 

zaradi sedanjih in pričakovanih učinkov podnebnih sprememb na stroškovno 

najbolj učinkovit način, ki hkrati izkorišča tudi potencialne priložnosti za razvoj 

dejavnosti v pogojih spremenjenega podnebja. 

premik od prilagajanja, ki zdaj zajema oceno in poplačilo škode, v nekaterih 

primerih omejitev ali razpršitev škode, k celovitem, temeljitem in sistematičnem 

preventivnem delovanju, povečevanju 

prilagoditvene sposobnosti

in s tem odpornosti družbe 

na spremembe v podnebju



Strategija in spremljajoči dokumenti predstavljajo dobro podlago za nadaljnje 
razprave o izgradnji celovitega, temeljitega in sistematičnega pristopa k 
zmanjševanju tveganj in izkoriščanju priložnosti, ki jih podnebne 
spremembe prinašajo na ravni EU. 

Potrebno je enakovredno obravnavati vse sektorje in si prizadevati za polno 
izkoriščanje sinergij različnih politik. Zaradi medsebojne povezanosti 
področij je nujno celovito obravnavanje prilagajanja podnebnim 
spremembam. Potrebna je tudi povezanost Strategije EU za prilagajanje 
podnebnim spremembam s pripravo primerljivih celovitih rešitev na 
nacionalni ravni, ob upoštevanju nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
posebnosti.

Stališče RS do Strategije EU za 

prilagajanje na podnebne spremembe



Podpira se prizadevanja EK v smeri zagotavljanja podpore DČ pri pripravi 
politik na področju prilagajanja na podnebne spremembe. Slovenija bo v 
letu 2014 v skladu z veljavno zakonodajo in prevzetimi mednarodnimi 
obveznostmi poročala o svojih aktivnostih na področju prilagajanja 
podnebnim spremembam. Celovito bo lahko Slovenija prilagajanje 
podnebnim spremembam naslovila predvidoma do leta 2016.

Pomembneje od predpisovanja določene oblike, obsega politik ali pristopa k 
oceni tveganj in načrtovanju drugih aktivnosti in ukrepov na področju 
prilagajanja, je najprej zagotoviti podporo Komisije pri prepoznavanju in 
naslavljanju oz. odpravljanju vzrokov že prepoznanih tveganj in izzivov, ki 
obsegajo več regij, držav ali sektorjev. 

Stališče RS do Strategije EU za 

prilagajanje na podnebne spremembe



- Podpira se vključevanje ekosistemskih pristopov k prilagajanju na 
podnebne spremembe.

- Potrebno je identificiranje virov dodatnih sredstev v podporo aktivnostim 
prilagajanja, predvsem z vključitvijo in ob sodelovanju zasebnih akterjev, 
saj program LIFE, kot je predviden, ne more zagotavljati zadostne podpore.

- Odbor za podnebne spremembe je ustrezno telo na ravni EU za spremljanje 
in usklajevanje politik ter sodelovanje z ostalimi državami članicami ter 
podpira vzpostavitev sistema nacionalnih kontaktnih točk. Slovenija tudi 
podpira prizadevanja Komisije za nadaljnji razvoj Evropske platforme za 
prilagajanje in se zavezuje k podpori Komisije pri posvetovalnih aktivnostih.

Stališče RS do Strategije EU za 

prilagajanje na podnebne spremembe



• Sklep o ustanovitvi in poziv za imenovanje odgovornih oseb (rok 30. 6.)

• Naloge MDS :

Priprava pregleda obstoječih podatkov, orodij in strokovnih podlag na področju 
prilagajanja na podnebne spremembe po različnih sektorjih.  

Opredelitev procesa priprave, vključno s pripravo programa vključevanja splošne in 
strokovne javnosti, obsega po področjih in časovnice priprave dokumentov za 
področje prilagajanja.  

Vodenje in usmerjanje procesov priprave dokumentov za področje prilagajanja na 
podnebne spremembe - ocene tveganj in priložnosti, ki jih podnebne spremembe 
prinašajo za Slovenijo (ocene tveganj) ter medresorsko usklajenega programa 
ukrepov prilagajanja v obliki Akcijskega načrta prilagajanja Slovenije na podnebne 
spremembe (akcijskega načrta).

Medresorska delovna skupina za 

prilagajanje na podnebne spremembe



• Naloge MDS :

Izvedba delavnic z deležniki v večjih krajih po Sloveniji z namenom ozaveščanja in 
zbiranja informacij o že zaznanih posledicah podnebnih sprememb in obstoječih 
možnostih ter dobrih praksah prilagajanja na podnebne spremembe.

Identificiranje potrebe po morebitnih dodatnih sredstvih, strokovnih podlagah in 
drugih analizah za potrebe priprave dokumentov, poročil oz. izvajanja ukrepov 
prilagajanja.

Sodelovanje pri oblikovanju sektorskih politik, poročil, drugih predlogov in stališč 
Republike Slovenije, ki se dotikajo področja prilagajanja na podnebne spremembe.

Spremljanje izvajanja ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe.

Obveščanje in sodelovanje z zainteresirano, strokovno in širšo javnostjo na področju 
prilagajanja na podnebne spremembe.

Medresorska delovna skupina za 

prilagajanje na podnebne spremembe



• Sestava:

Skupina za koordinacijo procesa in priprave dokumentov na področju prilagajanja na 
podnebne spremembe (skupina za koordinacijo): Vodja GD Direktorata za okolje, 
vodje delovnih skupin, predstavniki MF, UMAR, SURS

Delovna skupina za področje kmetijstva in gozdarstva: MKO, ARSO, UVHVVR 

Delovna skupina za področje infrastrukture, energetike in prostora: MzIP, URSZR, MIZŠ

Delovna skupina za področje narave (biodiverziteta in ekosistemske storitve): MKO, 
ARSO, ZRSVN, IZV RS

Delovna skupina za področje gospodarstva (storitev in industrija): MGRT, SID, Eko sklad

Delovna skupina za področje voda: MKO, ARSO, IZV RS, MZZ

Delovna skupina za področje zdravja: MZ, IVZ

Medresorska delovna skupina za 

prilagajanje na podnebne spremembe



Ocena tveganj

- Obveznosti poročanja: MMR, UNFCCC

- Obveznosti priprave: predhodne pogojenosti, sklepi Sveta za pravosodje in 
notranje zadeve

- URSZR: poročilo o napredku pri izdelavi nacionalne ocene tveganj EK konec 
leta 2012

- celovita nacionalna ocena tveganj (tako z vidika naravnih nesreč, kot z 
vidika podnebnih sprememb) do konca leta 2016

Akcijski načrt prilagajanja Slovenije podnebnim spremembam

Ocena tveganj in Akcijski načrt



Hvala za pozornost !

www.mko.gov.si
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