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VABILO 

Vabimo Vas na uvodno delavnico projekta LIFE ClimatePath2050 

 

KJE SMO IN KAM SMO NAMENJENI? 

POMEN SPREMLJANJA IZVAJANJA UKREPOV ZA ZMANJŠANJE EMISIJ TGP, 

 

ki bo v sredo, 27.9.2017, ob 9.30 uri, 

v Hiši Evrope, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. 

 

 

Uvodna delavnica bo osvetlila že obstoječe spremljanje izvajanja ukrepov za zmanjšanje 

emisij TGP in uporabo rezultatov spremljanja ter možnosti za povečanje uporabe in 

uporabnosti obstoječega sistema spremljanja. Podrobneje bo predstavljen tudi namen, 

aktivnosti in cilji projekta LIFE ClimatePath2050.  

Uvodne delavnice so namenjene odločevalcem, vključenim v spremljanje izvajanja  

nacionalnih ukrepov na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v sektorjih 

energetike, prometa, industrije, kmetijstva, rabe tal in spremembe rabe tal ter odpadkov. 

Prijavljeni boste naknadno prejeli diskusijska vprašanja.  

 

 

Prosimo vas, da udeležbo na delavnici potrdite do ponedeljka, 25.9.2017, Katarini 

Trstenjak (katarina.trstenjak@ijs.si). Za dodatne informacije se lahko obrnete na                 

mag. Barbaro Petelin Visočnik (01 588 53 94,  barbara.visocnik@ijs.si) ali 

Katarino Trstenjak (01 588 52 23) 

 

 

Vljudno vabljeni!  

 

 

 

 

Dogodek bo organiziran po načelih trajnostnega razvoja, zato vas vabimo, da za prihod na 

delavnico izberete način trajnostne mobilnosti: peš,kolo, javni potniški promet, souporaba 

avtomobila ipd. 
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KJE SMO IN KAM SMO NAMENJENI?   

POMEN SPREMLJANJA IZVAJANJA UKREPOV ZA ZMANJŠANJE EMISIJ TGP  

Uvodna delavnica projekta LIFE ClimatePath2050 

Hiša Evrope, sreda, 27. september 2017, od 9.30 do 12.30 

 

9.30 Uvodni nagovor in pozdrav 

Uroš Vajgl, Ministrstvo za okolje in prostor 

9.45 Kaj vse že spremljamo in kako rezultate spremljanja uporabljamo na 

področju zmanjševanja emisij TGP – primeri spremljanja izvajanja 

ukrepov in programov ter doseganja ciljev  

mag. Hinko Šolinc, Eko sklad 

mag. Alenka Domjan, Agencija za energijo 

Andreja Belavić Benedik, Ministrstvo za infrastrukturo 

Marko Suhadolc, Ministrstvo za infrastrukturo 

Zorana Komar, Ministrstvo za okolje in prostor 

Mojca Suvorov, SURS 

10.20 Projekt LIFE ClimatePath2050 

Spremljanje – povezava med izvajanjem in načrtovanjem 

mag. Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU 

 Sodelovanje kot pomemben del nadgradnje spremljanja 

Katarina Trstenjak, IJS-CEU 

10.45 Odmor 

11.00 Kako zagotoviti kakovostne in uporabne informacije za odločanje?   

Vodena razprava z vsemi udeleženci delavnice 

(teden dni pred delavnico boste udeleženci prejeli vprašanja, ki bodo osnova 

razprave – prosimo, da se z razmislekom o teh vprašanjih udeleženci vnaprej 

pripravite na aktivno sodelovanje v razpravi)  

12.15 Zaključki delavnice 

12.30 Konec delavnice   

 

Delavnico bo moderiral mag. Jure Čižman, IJS-CEU. 

 

 


