
                                                                                

Podnebna nevtralnost – od  vprašanja “ali” k vprašanju “kako”
Posvet o dolgoročni podnebni strategiji za Slovenijo

četrtek, 20. junij 2019, med 9. in 13. uro
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Institut »Jožef Stefan«  vas vabita na javni posvet pred pripravo 

dolgoročne podnebne strategije za Slovenijo. Dogodek bo potekal v okviru projekta LIFE Podnebna pot 

2050. 

Na posvetu bo Ministrstvo za okolje in prostor  predstavilo Okvir dolgoročne podnebne politike 

Slovenije - »Slovenija in zdrav planet«, ki je v pripravi. V tem okviru bo pripravljena tudi dolgoročna 

podnebna strategija Slovenije do leta 2050 za doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Možnosti za 

podnebno nevtralnost EU do leta 2050 nam bodo predstavili naročniki študije z naslovom Od  

vprašanja “ali” k vprašanju “kako” iz European Climate Foundation.

Kako naj Slovenija sledi znanstvenim dognanjem ter zagotovi doslednost in ustrezno ambicioznost 

podnebne politike v Sloveniji? To je vprašanje, ki ga bomo odpirali na posvetu, ki bo različnim 

deležnikom in skupinam nudil prostor, da svoja pričakovanja do dolgoročne podnebne politike pri nas 

predstavijo v zgodnji fazi priprave strategije. 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Udeležba na posvetu je brezplačna. Obvezne prijave zbiramo preko prijavnice.

Dodatne informacije: Barbara Kvac, barbara@focus.si, 059 071 325

mailto:barbara@focus.si
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIxQzRPJv2zIe-m3YfeLG-bVhaIfbCathVub0Ic2KkaOA2bw/viewform?usp=sf_link
https://www.podnebnapot2050.si/
https://www.podnebnapot2050.si/


                                                                                

 PROGRAM POSVETA*

8:30: Registracija udeležencev

9:00: Pozdravni nagovor

 dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj

 mag. Andreja Urbančič, predstavnica projektnega konzorcija LIFE Podnebna pot 2050

9:15 – 10:45: Okviri priprave dolgoročne podnebne strategije

9:15 – 10:30: Predstavitveni del

 Okvir dolgoročne podnebne politike Slovenije – Slovenija in zdrav planet: dr. Marko 
Maver, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor

 Projekt LIFE Podnebna pot 2050: mag. Andreja Urbančič, predstavnica projektnega 
konzorcija, IJS

 Čist planet za vse: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, moderno, 
konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo: Fabien Ramos, Evropska komisija

 Neto ničelne emisije do leta 2050: Od  vprašanja “ali” k vprašanju “kako” - Erica Hope, 
European Climate Foundation

10:30 – 10:45: Vprašanja in odgovori

10:45 – 11:15: Odmor

11:15 – 12:15: Izhodišča za dolgoročno podnebno strategijo s strani deležnikov

 Skupnosti občin Slovenije: Marko Funkl, župan Občine Hrastnik 

 Mladi za podnebno pravičnost: Žana Radivo

 Strokovna javnost: dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta; dr. Dan Podjed, ZRC SAZU 

 Poslanske skupine: SD, SMC, NSi, Levica

 Nevladne organizacije: mag. Senka Šifkovič Vrbica, Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij – PIC

 Gospodarstvo: Tanja Mohorič direktorica, GIZ ACS, Slovenski avtomobilski grozd

 Sindikati: predstavnik (vabljen); ZSSS stališče

12:15 – 12:55: Moderirana razprava

12:55: Zaključek posveta in pogostitev

Posvet bo moderirala Katarina Trstenjak. Zagotovljeno bo tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik. 


