VABILO

»Podnebno ogledalo 2018«
torek, 17. 4. 2018, ob 9.30,
Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega
sporazuma.

Ministrstvo za okolje in prostor ter Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko
učinkovitost, vabita na dogodek ob Dnevu Zemlje in izidu Podnebnega ogledala 2018.
Predstavili bomo, kako uspešni smo v Sloveniji pri zmanjševanju izpustov emisij toplogrednih
plinov, kje so največje priložnosti za napredek in kakšni so načrti za prihodnost ter kakšne dodatne
koristi dosegamo. Z razpravo želimo v vrednotenje podnebnih ukrepov in pripravo izboljšav vključiti
čim širši krog deležnikov.
Podnebno ogledalo bo vsakoletna publikacija, ki spremlja izvajanje podnebnih ukrepov.
Namenjena je v podporo odločanju za izboljšanje obstoječih podnebnih ukrepov. Prva izdaja
Podnebnega ogledala 2018 daje pomemben vpogled v današnje stanje in s tem osnovo za
načrtovanje podnebne politike v obdobju 2020-2030 ter oblikovanje vizije do leta 2050.
Srečanje je hkrati priložnost za druženje in mreženje strokovnjakov, ki delujemo na področju
blaženja podnebnih sprememb ter druge zainteresirane javnosti, saj je eden od ciljev naših
prizadevanj tudi izmenjava izkušenj in krepitev medsebojnega sodelovanja za naše podnebje.

Program dogodka
9.30

Uvod, mag. Stane Merše, IJS-CEU; mag. Tanja Bolte, MOP

9.40

Napredek pri zmanjševanju emisij TGP in pogled do 2020, mag. Tanja Bolte, MOP

10.00

Kako uspešno izvajamo ukrepe in katere izboljšave načrtujemo v letu 2018?
Promet, mag. Bojan Žlender, MzI
Kmetijstvo, Hermina Oberstar/Vesna Stradar, MKGP
Stavbe, mag. Jože Dimnik, MzI

10.30

Razprava

11.00

Odmor

11.30

Ukrepi v središču (poglobljene analize)
Elektromobilnost, dr. Marko Kovač, IJS-CEU
Energetska revščina, dr. Andreja Cirman, Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta
Daljinsko ogrevanje, mag. Jure Čižman, IJS-CEU

12.00

Upravljanje podnebnih politik in ukrepov (družboslovna analiza), dr. Andrej A.
Lukšič, Inštitut za ekologijo, predavatelj na Fakulteti za družbene vede Ljubljana

12.15

Forum

13.30

Zaključek dogodka.

Vljudno vabljeni!
Posebej vabljeni tudi vsi, ki ste bili v preteklosti aktivni na tem področju in vsi, ki to načrtujete v
prihodnje.

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite do petka, 13. 4. 2018.
Spletna prijava na dogodek

