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Slovenija znižuje CO2:  

znanstvena spoznanja, dobre prakse in odzivi politike 

Zaključni dogodek projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse  
Ljubljana, 26. november 2013, ob 10h, dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana 

 

V zadnjih dveh letih smo s projektom Slovenija znižuje CO2: dobre prakse ugotovili, da lahko Slovenija najde 

priložnost za dolgoročni izhod iz krize s spodbujanjem trajnostnega gospodarstva, ki konkurenčnost gradi na 

energetski in snovni učinkovitosti. To ji posredno narekuje tudi peto poročilo Medvladnega odbora za 

podnebne spremembe (IPCC). Bomo znali ugotovitve preteklosti spreobrniti v rešitve prihodnosti? 

 

Vabimo vas k udeležbi in aktivnemu sodelovanju na posvetu, kjer bomo združili predstavnike ministrstev, 

nevladnih organizacij in podnebne strokovnjake. Iskali bomo odgovore na vprašanja: 

- Kaj na področju podnebnih sprememb napovedujejo najnovejša znanstvena spoznanja? 

- Kaj to pomeni za Slovenijo? 

- Kaj nas učijo primeri dobrih praks iz projekta Slovenija znižuje CO2? 

- Kakšna stališča zastopa Slovenija v mednarodnih podnebnih procesih? 

- Kako poteka načrtovanje podnebnih ukrepov na nacionalni ravni? 

- Kako lahko povežemo izkušnje iz prakse z načrtovanjem ukrepov politike? 

 

Predstavili vam bomo izsledke projekta Slovenija znižuje CO2 – dobre prakse, v katerem smo med letoma 2011 

in 2013 evidentirali in predstavili štirideset dobrih praks na področjih, kjer ima Slovenija velik potencial za 

zniževanje izpustov toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe. Te z navdihujočimi rešitvami 

dokazujejo, da je doseganje ambicioznih podnebnih ciljev, ki jim je Slovenija kot članica Evropske unije 

zavezana, možno in izvedljivo. 

 

Hkrati bomo predstavili tudi peto poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), ki temelji  

na najnovejših ugotovitvah znanosti o podnebnih spremembah in ne pušča več nobenega dvoma o izvoru 

sprememb, ki smo jim priča. Ker pa hkrati Slovenija prav zdaj načrtuje ključne strateško-programske 

dokumente za obdobje do leta 2020, bomo na izzive zniževanja CO2 odgovorili še s predstavitvijo procesa 

priprave in dispozicije Operativnega programa zmanjševanja toplogrednih plinov do leta 2020. 

Partnerstvo 

Dogodek je organiziran v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska 

fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike 

Slovenije in Evropskim parlamentom na področju komuniciranja evropskih vsebin. Posvet je organiziran v 

sodelovanju z Državnim svetom. 
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Program 

9.30 Jutranje druženje ob kavi in prigrizkih 

10.00 Pozdravni nagovori: 

- Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta  

- Boštjan Lajovic, direktor Urada Vlade RS za komuniciranje 

- Vida Ogorelec, vodja projekta, direktorica Umanotere 

10.15 Kaj ugotavlja in napoveduje znanost? 

Peto poročilo IPCC in projekt Podnebna spremenljivost Slovenije - od svetovne do lokalne 

ravni 

Gregor Vertačnik, Urad za meteorologijo, Agencija RS za okolje 

10.45 Rezultati projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse:  

izkušnje, potencial in priporočila za zmanjševanje izpustov CO2 v praksi  

Renata Karba, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

11.05 Mednarodna podnebna pogajanja - po Varšavi in vključenost Slovenije 

Andrej Kranjc, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

11.15 Priprava Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 2020 

Nives Nared, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

11.30 Razprava: kako lahko povežemo izkušnje iz prakse z načrtovanjem ukrepov politike na 

nacionalni in lokalni ravni? 

12.25-12.30 Zaključki posveta 

Vida Ogorelec, Umanotera 

 

 

Prijave 

Posvet je namenjen predstavnikom občin in resornih ministrstev, nevladnim organizacijam, podjetjem, ki so 

dejavna na področjih podnebnih ukrepov, strokovni javnosti in medijem.  

 

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prijave sprejemamo na prijavnici: 

https://docs.google.com/forms/d/1iRvadtdz67cRN871WcPY4PY0sQ-

iwCP1JLyJtBmbDqc/viewform?edit_requested=true  

Dodatne informacije: Iva Gruden na 01 439 71 00, iva@umanotera.org in na spletni strani www.slovenija-

co2.si. Dogodek najdete na spletnem omrežju Twitter pod oznakama #SloCO2 in #dobreprakse. 
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