LIFE ClimatePath2050

VABILO
Vabimo Vas na uvodno delavnico projekta LIFE ClimatePath2050
ZASTAVLJANJE CILJEV IN IZBIRA POTI
POMEN PROJEKCIJ PRI OBLIKOVANJU STRATEGIJ, PROGRAMOV IN UKREPOV,
ki bo v sredo, 27.9.2017, ob 13.30 uri
v Hiši Evrope, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Uvodna delavnica bo osvetlila že obstoječo uporabo projekcij v odločevalskem procesu,
kako se projekcije uporabljajo, zakaj potrebujemo več scenarijev ter iskala odgovore na
vprašanje, kako povečati uporabo in uporabnost projekcij pri odločanju. Podrobneje bo
predstavljen tudi namen, aktivnosti in cilji projekta LIFE ClimatePath2050.
Uvodne delavnice so namenjene odločevalcem vključenim v načrtovanje in izvajanje
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
Matjaža Česna (01 588 52 24, matjaz.cesen@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.

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) je
sofinanciran iz sredstev LIFE, finančnega inštrumenta
Evropske unije za Okolje in podnebne spremembe,
Podnebno upravljanje in informacije
in iz sredstev Ministrstva za okolje in prostor RS, Sklad za
podnebne spremembe.

LIFE ClimatePath2050
ZASTAVLJANJE CILJEV IN IZBIRA POTI
POMEN PROJEKCIJ PRI OBLIKOVANJU STRATEGIJ, PROGRAMOV IN UKREPOV
Uvodna delavnica projekta LIFE ClimatePath2050

Hiša Evrope, sreda, 27. september 2017, od 13.30 do 16.30

13.30 Uvodni nagovor in pozdrav
Uroš Vajgl, Ministrstvo za okolje in prostor
13.45 Sedanja praksa uporabe projekcij za strateško načrtovanje
v energetiki, mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo
v prometu, mag. Matjaž Vrčko, Ministrstvo za infrastrukturo
v kmetijstvu, dr. Boštjan Petelinc, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano
Pomen scenarijev v postopkih celovite presoje vplivov na okolje
mag. Vesna Kolar Planinšič, Ministrstvo za okolje in prostor
14.20 Projekcije emisij TGP v okviru projekta LIFE ClimatePath2050
Matjaž Česen, IJS-CEU
Katarina Trstenjak, IJS-CEU
15.50 Odmor
15.05 Kako povečati uporabnost in uporabo projekcij pri odločanju?
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)
16.15 Zaključki delavnice
16.30 Konec delavnice
Delavnico bo moderiral mag. Jure Čižman, IJS-CEU
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