
 
 

 
Podnebni posvet: Zelena javnofinan čna reforma 

 
Vabilo 

 
Podnebni posvet bo 5. novembra 2010 med 9. in 12.30  uro v dvorani Državnega sveta RS. 

Med 15. 10. in 4. 11. se lahko udeležite tudi splet ne razprave na www.slovenija-co2.si.  
 
Podnebne spremembe so največji izziv, s katerim se trenutno sooča človeštvo. Z namenom 
združitve, izmenjave in predstavitve predlogov različnih deležniških skupin za izvajanje 
podnebno-energetskih zavez Slovenije, so bili od maja 2010 v okviru projekta »Slovenija 
znižuje CO2«  izvedeni 4 posveti po celotni Sloveniji. Podnebni posveti so ena izmed akcij v 
okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin.  
 
Peti posvet v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2« bo potekal 5. novembra 2010 med 9. in 
12.30 uro v dvorani Državnega sveta na Šubičevi 4 v Ljubljani. Osrednja tema bo zelena 
javnofinančna reforma. V okviru te teme je potrebno nasloviti naslednje ključne izzive, o katerih 
bodo razpravljali predstavniki različnih deležniških skupin: 
 
► Kako koncept zelene javnofinančne reforme vključiti v razprave o spremembah razvojnega 
modela Slovenije?  
► Kateri ukrepi zelene javnofinančne reforme so bili v Sloveniji že izvedeni in kakšni so njihovi 
učinki? 
► Katere so ključne ovire za uvajanje zelene javnofinančne reforme? 
► Kateri so ključni koraki za učinkovito izvajanje zelene javnofinančne reforme? 
 
Posveta o zeleni javnofinančni reformi se lahko udeležite tudi preko spleta na www.slovenija-
co2.si , kjer lahko od 15. oktobra naprej sodelujete v razpravi s svojimi prispevki. Na dan 
dogodka, 5. novembra 2010, bo na tem naslovu mogoče razpravo spremljati tudi v živo prek 
spletnega video prenosa. Projekt lahko spremljate tudi s članstvom v Facebook skupini projekta 
http://www.facebook.com/pages/Slovenija-co2si/121302014556423, na www.slovenija-co2.si pa 
so na voljo tudi pisna poročila, video poročila in priporočila odločevalcem s preteklih posvetov. 
 
Razpravo bo moderirala Milena Škrl Marega iz Regionalnega centra za okolje. Spletni moderator 
bo Simon Delakorda iz Inštituta za elektronsko participacijo. Posvet je organiziran v sodelovanju 
z Državnim svetom RS. 
 
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 3. novembra 2010 na naslovu 
info@focus.si ali telefonu 01 / 515 40 80. Udeležba je brezplačna. 
 
Vljudno vabljeni! 
 



Program dogodka 
 
8.30-9.00 Zbor udeležencev in registracija 

 
9.00-9.10 Uvodni pozdrav, predstavitev ciljev in poteka posve ta 

Milena Škrl Marega, Regionalni center za okolje 
 

9.10-9.30 Predstavitev koncepta zelene javnofinan čne reforme 
Mojca Vendramin, Služba vlade RS za podnebne spremembe (ni še potrjeno) 
 

9.30-9.50 Dosedanji koraki zelene javnofinan čne reforme v Sloveniji 
Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance 
 

9.50-10.10 Razprava z udeleženci 
 

10.10-10.30  Odmor za kavo 
 

10.30-12.00 Panelna razprava: Kako od besed k dejanjem?  
 
Panelna razprava s panelisti:  
Mateja Vraničar, Ministrstvo za finance 
Marjana Dermelj, Služba vlade za razvoj in evropske zadeve  
Jernej Stritih, Služba vlade za podnebne spremembe 
Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj 
predstavnik/ca Gospodarske zbornice Slovenije 
 
► Kako koncept zelene javnofinančne reforme vključiti v razprave o spremembah razvojnega 
modela Slovenije?  
► Kateri ukrepi zelene javnofinančne reforme so bili v Sloveniji že izvedeni in kakšni so njihovi 
učinki? 
► Katere so ključne ovire za uvajanje zelene javnofinančne reforme? 
► Kateri so ključni koraki za učinkovito izvajanje zelene javnofinančne reforme? 
 
V razpravi bodo lahko sodelovali tudi udeleženci. 
 

12.00-12-30 Povzetek in zaklju ček posveta 
 

 
Lepo vabljeni, da se v projekt Slovenija znižuje CO: Podnebni posveti vključite s svojimi mnenji in prispevki tudi na 
spletnem forumu http://www.slovenija-co2.si/index.php/forum, spremljanjem neposrednih spletnih video prenosov 
posvetov v živo http://www.slovenija-co2.si/index.php/o-projektu/video in članstvom v Facebook skupini projekta 
http://www.facebook.com/pages/Slovenija-co2si/121302014556423. Poročila in priporočila odločevalcem s preteklih 
posvetov do dostopna na spletni strani http://www.slovenija-co2.si/. 
 
Partnerstvo med Evropsko komisijo in Vlado RS     Izvajalci projekta 
pri komuniciranju evropskih vsebin 

 
 
 
 

Partner pri pripravi posveta  

                                                       


