
                                                                                           

 

  

 

 

VABILO 

 »Pripravljalna delavnica za Podnebno ogledalo 2018«  

v torek, 27. 3. 2018, ob 9.00,  

velika sejna dvorana ARSO (4. nadstropje), Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.  

 

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 bo prispeval k doseganju ciljev Pariškega sporazuma v 
Sloveniji. Izvaja ga Institut »Jožef Stefan,« s partnerji: ELEK, načrtovanje, projektiranje in 
inženiring, d.o.o., Gradbeni Inštitut ZRMK d.o.o., Inštitut za ekonomska raziskovanja, 
Kmetijski institut Slovenije, PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o. in Gozdarski inštitut 
Slovenije. 

V projektu LIFE Podnebna pot 2050 ugotavljamo, kako uspešni smo v Sloveniji pri blaženju 
podnebnih sprememb, ali za to namenjena sredstva učinkovito porabljamo. V ta namen bo 
vsako leto pripravljeno Podnebno ogledalo s podpornimi analizami. Pred izidom 
Podnebnega ogledala 2018 vas vabimo na pripravljalno delavnico, kjer bomo 
predstavili rezultate po posameznih sektorjih in oblikovali priporočila akterjem za 
izboljšave. 

Program delavnice 

9.00  Uvod 

 Spremljanje izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij TGP, mag. Barbara Petelin Visočnik, 

IJS, Doseganje nacionalnih ciljev  in pregled financiranja, mag. Andreja Urbančič, IJS 

Razprava 

 

Pregled in razprava o izvajanju ukrepov po sektorjih 

 predstavljeno bo doseganje ciljev, izvajanje ukrepov v leta 2017, načrti za leti 2018 in 2019 

ter priporočila po sektorjih 

 

9.15  Ukrepi v prometu, Matjaž Česen, dr. Marko Kovač, Marko Đorić IJS (15 min) 

 Razprava in zaključki 

10.30 Odmor 

 



                                                                                           

 

  

 

10.45  Ukrepi v stavbah, mag. Barbara Petelin Visočnik, Gašper Stegnar, IJS (15 min) 

 Razprava in zaključki 

12.00 Kosilo  

13.00 Ukrepi v industriji in pri oskrbi z energijo, mag. Stane Merše, mag. Jure Čižman,                 

dr. Matevž Pušnik,  IJS (10 min) 

 Razprava in zaključki 

13.45 Ukrepi kmetijstvu, dr. Jože Verbič, KIS (10 min) 

 Razprava in zaključki 

14.30 Zelena rast gospodarstva in drugi ukrepi, mag. Andreja Urbančič, Tadeja Janša, 

Katarina Trstenjak, IJS (10 min) 

 Razprava in zaključki 

15.00 Zaključek delavnice  

Vljudno vabljeni! 

Udeležite se lahko tudi samo posameznih sklopov delavnice. Prijave zbiramo do 

petka, 23. marca 2018, na 

elektronska prijavnica-kliknite tukaj 

  

Za dodatne informacije smo vam na voljo na el. naslovih andreja.urbancic@ijs.si in  

katarina.trstenjak@ijs.si. 

 Ob prijavi na delavnico boste pred dogodkom prejeli tudi osnutek 
Podnebnega ogledala 2018 

 

Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov 
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP). Vanj so vključeni kazalci, namenjeni spremljanju učinkov 
izvajanja ukrepov, in pregled izvajanja teh ukrepov. V ogledalu je prikazano tudi doseganje ciljev, ki si jih je 
Slovenija zastavila na področju zmanjševanja emisij TGP. Z vključevanjem deležnikov v proces priprave 
dokumenta želimo vzpostaviti sistem, v katerem bo izvajanje ukrepov s spremljanjem smiselno zaokroženo v 
stalni krog izboljšav (načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj).  

Podnebno ogledalo 2018 bo predstavljeno na posebnem dogodku, 17.4. 2018  v Hiši 
Evropske Unije. Za 3 ukrepe v fokusu: e-mobilnost, energetska revščina, daljinsko 
ogrevanje pa bomo izvedli posebne, tematske poldnevne delavnice v maju in juniju. 

https://goo.gl/forms/PjJeGHIHi0EtRi083
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