
 
 

 
Zaklju čni podnebni posvet: Prehod v nizkooglji čno družbo 

 
Vabilo 

 
Zaklju čni podnebni posvet bo 10. januarja 2011 med 9. in 1 3. uro na GZS, Dimi čeva 13, Ljubljana. 
Med 15. 12. 2010 in 9. 1. 2011 se lahko udeležite t udi spletne razprave na www.slovenija-co2.si.  

 
 
Podnebne spremembe so med največjimi izzivi, s katerimi se trenutno spopada svet in z njim Evropska unija 
ter tudi Slovenija. Zaveza, da znižamo izpuste toplogrednih plinov za 20% do leta 2020, je postala zakonska 
zahteva EU, soočeni pa smo tudi z zahtevami po povečanju snovne učinkovitosti ter s potrebo po preobrazbi 
v nizkoogljično družbo. Kako odločneje stopiti na to pot, kam vodi, kateri so najpomembnejši koraki, kakšne 
so naše vloge? 
 
O teh in mnogih drugih izzivih in usmeritvah za izvajanje podnebno-energetskih zavez smo razpravljali na 
petih podnebnih posvetih, ki so po celotni Sloveniji potekali od maja 2010 v okviru projekta »Slovenija 
znižuje CO2«. Posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri 
komuniciranju evropskih vsebin.  
 
Zaključni posvet v tem posvetovalnem procesu bo potekal 10. januarja 2010 med 9. in 13. uro na 
Gospodarski zbornici Slovenije  na Dimičevi 13 v Ljubljani. Osrednja tema bo prehod v nizkoogljično 
družbo. V okviru te teme bomo skupaj z visokimi predstavniki Vlade RS, Evropske komisije, gospodarstva, 
sindikatov, znanstvene sfere ter nevladnih organizacij naslovili naslednje ključne izzive: 
 
► Je prehod v nizkoogljično družbo lahko odgovor na razvojne izzive? 
► Za katere gospodarske panoge v Sloveniji je prehod v nizkoogljično gospodarstvo velika priložnost in za 
katere največji izziv ter zakaj?  
► Kako zmanjšati negativne socialne posledice prehoda v nizkoogljično družbo in kakšni bodo predvideni 
vplivi prehoda na vsakdanje življenje in življenjski slog? 
 
 
Poleg navedenih izzivov bomo na posvetu razpravljali tudi o priporo čilih za udejanjanje podnebno-
energetskih zavez v Sloveniji , ki so nastala v tem posvetovalnem procesu in smo jih oblikovali na podlagi 
mnenj in predlogov udeležencev posvetov. S prispevki zadnjega posveta bomo dopolnili in zaključili tudi ta 
priporočila, zato vas vljudno vabimo, da jih proučite in se nanje odzovete s svojimi mnenji in predlogi 
dopolnitev. 
 
Priporočila lahko najdete na www.slovenija-co2.si, kjer se lahko tudi udeležite posveta o prehodu v 
nizkoogljično družbo. Na www.slovenija-co2.si  lahko od 15. 12. 2010 do 8. 1. 2011 sodelujete v r azpravi 
s svojimi prispevki, na dan dogodka, 10. 1. 2011, p a bo na tem naslovu mogo če razpravo spremljati v 
živo preko spletnega video prenosa . 
 
Razpravo bo moderirala Milena Škrl Marega, kot so-moderator pa ji bo pomagal Andrej Klemenc, oba iz 
Regionalnega centra za okolje. Spletni moderator bo Simon Delakorda iz Inštituta za elektronsko 
participacijo.  
 
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 8. januarja 2011 na naslovu info@focus.si ali telefonu 
01 / 515 40 80. Udeležba je brezplačna. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
 



Program dogodka 
 
8.30-9.00 Zbor udeležencev in registracija 

 
9.00-9.10 Uvodni pozdrav ter predstavitev ciljev in priporo čil projekta 

Milena Škrl Marega, Regionalni center za okolje 
 

9.10-9.35 Učinkovita raba virov za prehod v nizkooglji čno družbo 
Janez Potočnik, evropski komisar za okolje 
 

9.35-10.00 Prehod v nizkooglji čno družbo – odgovor na razvojne izzive Slovenije 
dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor 
 

10.00-10.30 Razprava z ob činstvom: U činkovita raba virov za prehod v nizkooglji čno družbo 
Janez Potočnik, evropski komisar za okolje  
 
Moderira: Milena Škrl Marega, Regionalni center za okolje   
  

10.30-11.00 Odmor za kavo 
 

11.00-12.20 Panelna razprava: Klju čna vprašanja prehoda v nizkooglji čno družbo 
 
Panelna razprava s panelisti:  
Jernej Stritih, Služba vlade za podnebne spremembe 
dr. Marta Svoljšak, Petrol, d.d.  
Matjaž Hanžek, skupina za oblikovanje razvojne vizije Slovenije  
dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta 
Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj 
 
► Je prehod v nizkoogljično družbo lahko odgovor tudi na razvojne izzive Slovenije? 
► Za katere gospodarske panoge v Sloveniji je prehod v nizkoogljično gospodarstvo 
velika priložnost in za katere največji izziv ter zakaj?  
► Kako zmanjšati negativne socialne posledice prehoda v nizkoogljično družbo in kakšni 
bodo predvideni vplivi prehoda na vsakdanje življenje in življenjski slog? 
► Kakšen je vaš pogled na priporočila deležnikov, ki so bila do sedaj posredovana v 
okviru podnebnih posvetov? 
 
Moderira: Milena Škrl Marega, Regionalni center za okolje   
 

12.20-12.50 Razprava z ob činstvom o klju čnih vprašanjih prehoda v nizkooglji čno družbo 
 

12.50-13.00 Povzetek in zaklju ček posveta 
 

 
 
 
 
 
Partnerstvo med Evropsko komisijo in Vlado RS     Izvajalci projekta 
pri komuniciranju evropskih vsebin 

 
 
 
 

 


