PROGRAM POSVETOV
Za učinkovito blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je potrebna ne samo
dobra podnebna politika, temveč tudi njeno učinkovito izvajanje. Potrebna dobra
organizacijske in kadrovske strukture, ki bi izvajanje podnebne politike podpirala. Podnebna
politika zaradi pomembnosti terja tudi pravno zavezujočo ureditev doseganja podnebnih
ciljev, vendar se zakon že deset let izmika sprejemu. Problematika je že bila izpostavljena v
Podnebnem ogledalu, Dolgoročni podnebna strategiji Slovenije in drugje, ker je vprašanje
pereče, smo mu posvetili serijo treh posvetov.
Namen prvih dveh posvetov je bil izmenjati izkušnje in stališča ter pripraviti priporočila, kako
premostiti ključne vrzeli na tem področju. Na tretjem posvetu pa smo o podnebnem
upravljanju in zakonu razpravljali v širšem krogu strokovnjakov - o vrzelih, potrebah in
rešitvah. Vabili smo strokovnjake tako iz državnih in drugih strokovnih institucij, nevladnih
organizacij oziroma kot posameznike.

Posvet o pomenu podnebnega upravljanja, izkušnjah, vrzelih in rešitvah
četrtek 18.11.2021 od 14. do 16. ure
14.00
Pozdrav in predstavitev namena in poteka dogodka, Senka Šifkovič Vrbica,
PIC, Andreja Urbančič, IJS
14.10
Uvodne misli udeležencev – predstavitev in pomen podnebnega upravljanja in
kako ste pri tem sodelovali
14.30
Primeri ureditve izvajanja podnebne politike v Avstriji in na
Nizozemskem, Senka Šifkovič Vrbica,, PIC
14.40
Izmenjava izkušenj, mnenj in predlogov udeležencev o:
o ključnih izkušnjah in potrebah pri podnebnem upravljanju v Sloveniji,
morebitnih dobrih zgledih iz drugih držav,
o elementih in mehanizmih za dobro podnebno upravljanje v Sloveniji,
o tem, kako to doseči glede na dejansko stanje in ovire;
16.00
Druženje po dogodku (30 min)
Moderiral, Aljoša Petek, PIC

Posvet o Podnebnem zakonu v Sloveniji
torek 30.11.2021 od 14. do 16. ure
14.00
Pozdrav in predstavitev namena poteka dogodka, Aljoša Petek, PIC
14.10
Uvodne misli udeležencev - predstavitev in pomen zakona za izvajanje
podnebne politike
14.25
Predstavitev prizadevanj za podnebni zakon, Senka Šifkovič Vrbica, PIC
14.30
Predstavitev podnebnih zakonov po EU, Aljoša Petek, PIC
14.40
Mnenja udeležencev o:
o razlogih, ki narekujejo sprejem zakona,
o glavnih vsebinah, ki bi jih zakon moral določati,
o o potrebnih korakih in ovirah do sprejema podnebnega zakona.
16.00
Druženje po dogodku (30 min)
Moderirala Senka Šifkovič Vrbica, PIC

Tretji, zaključni posvet: Kako do dobrega podnebnega upravljanja in
podnebnega zakona?
četrtek 8.12.2021 od 14. do 16.30 ure
14.00
Pozdrav in predstavitev namena in poteka dogodka, Senka Šifkovič Vrbica,
PIC, Andreja Urbančič, IJS
14.10
Podnebno upravljanje – potrebe in možne rešitve, Senka Šifkovič Vrbica, PIC
14.30
Razprava
15.15
Odmor
15.25
Kaj bi bilo potrebno urejati z zakonom?, Aljoša Petek, PIC
15.40
Razprava
16.25
Zaključne ugotovitve
16.30
Druženje po dogodku (30 min)
Moderirala: Katarina Trstenjak, IJS

Posvete smo izvajali v okviru seminarjev projekta LIFE Podnebna pot 2050.

