
Podnebni posvet: Kaj Zakon o podnebnih spremembah 
prinaša za kmetijstvo?

Vabilo

Podnebni posvet bo potekal 25. avgusta 2010 med 14.30 in 17. uro 
v dvorani 2, Pomurski sejem, Gornja Radgona

Med 4. in 24. avgustom se lahko udeležite tudi spletne razprave na 
www.slovenija-co2.si. 

Podnebne spremembe so največji  izziv, s katerim se trenutno sooča človeštvo. Z namenom združitve,  
izmenjave in predstavitve predlogov različnih deležniških skupin za izvajanje podnebno-energetskih zavez 
Slovenije, bo v obdobju od maja do decembra 2010 v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2« izvedenih 
6 posvetov po celotni Sloveniji. Podnebni posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko 
komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin. 

Podnebni posvet 'Kaj Zakon o podnebnih spremembah prinaša za kmetijstvo?' je tretji dogodek v seriji  
posvetov.  Potekal  bo 25.  avgusta 2010, med 14.30 in 17.  uro,  v dvorani 2,  Pomurski  sejem,  Gornja 
Radgona. 

Namen podnebnega posveta je javnosti predstaviti vsebino osnutka Zakona o podnebnih spremembah, s 
posebnim poudarkom na področjih, ki so pomembni za sektor kmetijstva ter zbrati ključne pripombe in 
priporočila javnosti na osnutek zakona za področje kmetijstva. Posvet ima dva cilja: informirati javnost o 
vsebini osnutka zakona ter zbrati komentarje javnosti na osnutek.

V okviru te teme se bomo osredotočili predvsem na naslednja vprašanja:
► Kako naj podnebni zakon naslavlja ranljivost kmetijstva na podnebne spremembe?
► Kakšno bogastvo predstavljajo naši gozdovi?
►  Kako naj se kmetijstvo razvija, da bo zadoščeno ciljem zmanjševanja emisij, oživljanja podeželja in 
ustvarjanja konkurenčnosti?

Razprava bo možna tudi o drugih vprašanjih v okviru zakona, ki se bodo udeležencem zdela relevantna.

Rezultati posveta bodo kot priporočila poslani pripravljalcem podnebnega zakona.

Razprave o pomenu Zakona o podnebnih spremembah za kmetijstvo se lahko udeležite tudi preko spleta  
na www.slovenija-co2.si, kjer lahko od 4. do 24. avgusta sodelujete v razpravi s svojimi prispevki. Na 
dan dogodka, 25. avgusta 2010, bo na tem naslovu mogoče posvet spremljati tudi v živo prek spletnega 
video prenosa in sodelovati v interaktivni spletni delavnici.

Posvet je pripravljen v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Podnebni posvet 
bo  moderirala  Milena  Škrl  Marega  iz  Regionalnega  centra  za  okolje.  Spletni  moderator  bo  Simon 
Delakorda iz Inštituta za elektronsko participacijo. 

Udeležba na posvetu je brezplačna.  Prosimo vas,  da nam zaradi rezervacije vstopnic za sejem svojo 
udeležbo potrdite najkasneje do 23. avgusta 2010 na naslovu info@focus.si ali telefonu 01 / 515 40 80. 

Vljudno vabljeni!

http://www.slovenija-co2.si/
mailto:info@focus.si


Program dogodka

14.30-14.40 Uvodni pozdrav, predstavitev projekta in poteka posveta
Milena Škrl Marega, Regionalni center za okolje

14.40-15.00 Predstavitev osnutka Zakona o podnebnih spremembah
Jernej Stritih, Služba Vlade RS za podnebne spremembe

15.00-16.00 Odzivi in pobude ključnih deležnikov s področja kmetijstva

mag. Majda Zavšek Urbančič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Franci Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru
dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije
Jože Sterle, Združenje za gozdarstvo pri GZS

16.00-17.00 Razprava o osnutku zakona
► Kako naj podnebni zakon naslavlja ranljivost kmetijstva na podnebne spremembe?
► Kakšno bogastvo predstavljajo naši gozdovi?
► Kako naj se kmetijstvo razvija, da bo zadoščeno ciljem zmanjševanja emisij, oživljanja 
podeželja in ustvarjanja konkurenčnosti?

17.00 – 17.30 Zaključek posveta s pogostitvijo

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

Partner pri pripravi posveta  
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