
V ponedeljek 25. oktobra in v torek 26. oktobra vas vabimo na dogodek 

COP 26 
PODNEBNA KONFERENCA 2021 
V GLASGOWU

Ponedeljek, 25. 10. 2021: 
KAM NAS VODI GLOBALNA PODNEBNA 
POLITIKA? 
14:00 Uvodne besede: Kje smo in kam gremo? /  Aljoša 

Petek, PIC

14:05 Globalna podnebna politika pred COP 26 /  Sven 
Harmeling, CAN Europe

14:30 Spolno opredeljeni okoljski diskurzi na 
konferencah pogodbenic /  Dora Matejak, Center za 
socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede

14:50 Vloga mladih in civilne družbe pri podnebnih 
politikah /  Mladi za podnebno pravičnost

15:10 Odprta diskusija in vprašanja /  Sven Harmeling, 
Dora Matejak, predstavnik_ca Mladih za podnebno 
pravičnost 

15:30 Zaključek dogodka

Torek, 26. 10. 2021:
PODNEBNO FINANCIRANJE
14:00 Uvodne besede: Od globalnega Severa do 

globalnega Juga /  Aljoša Petek, PIC

14:05 Podnebno financiranje /  Rachel Simon, CAN Europe

14:30 Podnebno financiranje v Sloveniji / Barbara Kvac, 
Focus

14:50 Pravično financiranje trajnostnega prehoda /  Mladi 
za podnebno pravičnost

15:10 Odprta diskusija in vprašanja /  Rachel Simon, 
Barbara Kvac, predstavnik_ca Mladih za podnebno 
pravičnost

15:30  Zaključek dogodka

Med 31. oktobrom in 12. novembrom bo v 
Glasgowu potekala konferenca pogodbe-
nic Okvirne konvencije Združenih naro-
dov o podnebnih spremembah – COP 26. 

V okviru dveh spletnih seminarjev bomo 
pred letošnjim zasedanjem pogodbenic 
(COP 26) s pomočjo tujih in domačih pre-
davateljic in predavateljev predstavili ak-
tualno mednarodno podnebno politiko, 
vlogo podnebnega financiranja in finanč-
nih podnebnih mehanizmov, o katerih bo 
govora na konferenci ter različno obrav-
navo spolov v okviru preteklih konferenc 
pogodbenic Konvencije. Med predavate-
ljice in predavatelje pa bomo povabili tudi 
predstavnice in predstavnike mladih, ki 
bodo predstavili svoj pogled tako na vlo-
go mladih pri kreiranju podnebnih politik, 
kot na financiranje pravičnega prehoda v 
trajnostno družbo. 

Če si želite izvedeti, kakšna so izhodišča 
in pričakovanja za COP26, se nam pri-
družite!

Spletni dogodek bo potekal v angleškem 
jeziku.

Prosimo za prijavo TUKAJ.

Dogodek organizirajo organizacije Focus, PIC in Umanotera in bo potekal v okviru 
projekta ClimACT - Climate action by European citizens delivers for development 
(CSO-LA/2020/415-561). Projekt financira Evropska unija. / Vsebina dogodka je v do-
meni organizatorjev in v nobenem primeru ne predstavlja mnenja Evropske unije.

SPARK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX0t4Exaa12r3SVorMNTEeVmu2AEpjDLssXR1BGdAyiJy82w/viewform?usp=sf_link

