Posvet ob izidu Podnebnega ogledala 2019 in
Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2019
sreda, 12. junija 2019, ob 9.00
Muzej za arhitekturo in oblikovanje – MAO, Grad Fužine,
Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s konzorcijem strokovnih institucij, ki ga vodi Institut »Jožef
Stefan«, pripravlja dogodek ob izidu Podnebnega ogledala 2019. Sočasno bo izšel tudi Lokalni
semafor podnebnih aktivnosti za leto 2019. Oboje je pripravljeno v okviru projekta LIFE Podnebna
pot 2050.
Podnebno ogledalo je osrednji dokument spremljanja napredka v Sloveniji pri blaženju podnebnih
sprememb in priprave korektivnih ukrepov za doseganje cilja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v
letu 2020 v sektorjih prometa, stavb, kmetijstva, industrije, energetike in gozdarstva. Podnebnemu
ogledalu je pridružen tudi pregled izvajanja ukrepov po občinah, Lokalni semafor podnebnih
aktivnosti, ki omogoča občinam spremljanje napredka in medsebojno spodbujanje pri izvajanju ukrepov
za boljše podnebje. S tem dobimo pomemben vpogled v današnje stanje in s tem osnovo za oblikovanju
novih usmeritev do leta 2050 in ukrepov do leta 2030 v okviru strateških dokumentov: Dolgoročne
strategije na področju podnebja, Nacionalnega energetsko podnebnega načrta in drugih dokumentov v
pripravi, ne nazadnje v podporo programiranju ukrepov v novi finančni perspektivi.
Z razpravo želimo v vrednotenje podnebnih ukrepov in pripravo izboljšav vključiti čim širši krog
deležnikov.
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.

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite!
Spletna prijava na dogodek: PRIJAVA do petka 6. junija oz. do zasedenosti prostih mest
Dodatne informacije: marija.kavcic@ijs.si in katarina.trstenjak@ijs.si.

Vljudno vabljeni!

PROGRAM DOGODKA
9.00 Kava in čaj za dobrodošlico
9.30 Slovesna otvoritev dogodka
prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta »Jožef Stefan«
Simon Zajc, minister za okolje in prostor RS
mag. Bojan Kumer, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo

Kako uspešno izvajamo ukrepe? Katere izboljšave načrtujemo v letih 2019 in 2020?
Pregled, Matej Kacin, Ministrstvo za okolje in prostor
Promet, mag. Stanislav Meglič, Ministrstvo za infrastrukturo
Stavbe in druga področja ravnanja z energijo, mag. Hinko Šolinc, direktor Direktorata za energijo,
Ministrstva za infrastrukturo
Kmetijstvo, dr. Jože Ileršič, vodja Oddelka za sonaravno kmetijstvo in podnebne spremembe,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Razprava
11:00 Podnebni semafor lokalnih aktivnosti 2019: Kako aktivne so občine pri

zmanjševanju emisij TGP?
Gašper Stegnar, Institut »Jožef Stefan«
11.30 Odmor
12.00 Omizje: Priprava in financiranje podnebnih ukrepov v občinah
mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za Kohezijsko politiko, Služba vlade za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko
Tadej Žaucer, Ministrstvo za infrastrukturo
dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, kot predstavnik Skupnosti občin Slovenije
dr. Matej Ogrin, CIPRA in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
13.00 Ukrepi v središču (rezultati analiz in predstavitev zaključkov delavnic)
Spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa, Urban Jeriha, Inštitut za politike prostora
Zmanjševanje emisij TGP v govedoreji, dr. Jože Verbič, Kmetijski Inštitut Slovenije
Spodbujanje podjetij za prehod v nizkoogljično družbo, mag. Tomaž Fatur, za IJS
Razprava
13.30 Kosilo in mreženje
Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega sporazuma.
izvaja konzorcij, ki ga vodi Institut »Jožef Stefan« (IJS), s partnerji ELEK, načrtovanje, projektiranje in
inženiring, d. o. o., Gradbeni Inštitut ZRMK (GI ZRMK), d. o. o., Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER),
Kmetijski institut Slovenije (KIS), PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)
in zunanjimi izvajalci. Več informacij o projektu, Podnebnem ogledalu in Lokalnem semaforju podnebnih
aktivnosti najdete na spletni strani www.podnebnapot2050.si
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