VABILO
Vabimo vas, da se na dan podnebnih sprememb udeležite posveta PODNEBNE
SPREMEMBE: znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik, ki ga
organizirajo: Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija, UMANOTERA, Slovenska fundacija
za trajnostni razvoj in Bled Forum o Evropi v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno
dejavnost ARRS in ASO Avstrijskim znanstvenim inštitutom v Ljubljani.

Posvet bo potekal v četrtek, 15. maja 2008, v prostorih Državnega zbora RS (mala
dvorana), Šubičeva 4, Ljubljana, od 10. do 13. ure.
Namen posveta je predstaviti pomen upoštevanja znanstvenih spoznanj pri oblikovanju
nacionalnih politik na področjih zastavljanja dolgo- in kratkoročnih ciljev zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov, razvoja novih tehnologij in družbenih inovacij ter prilagajanja podnebnim
spremembam. Spoznali bomo nekaj uspešnih modelov za povezavo med znanostjo in
dolgoročnim strateškim načrtovanjem iz tujine ter pomen čezmejnega sodelovanja.
Poskušali bomo odgovoriti na vprašanja:
- Kako v volilnem letu premostiti razkorak med spoznanji znanosti in realnostjo politike
na področju podnebnih sprememb?
- Katere mednarodne izkušnje in prakse so zanimive za Slovenijo?
- Kje je mesto Slovenije na mednarodnem zemljevidu podnebnih sprememb?
- Kako bi lahko v Sloveniji vzpostavili bolj učinkovit sistem povezave med znanostjo in
politiko na področju podnebnih sprememb?

Udeležba na posvetu je brezplačna.
Za vse dodatne informacije lahko pokličete Barbaro Skaberne (01 439 7100,
barbara@umanotera.org).

Veselimo se srečanja z vami!

Milenko Ziherl
predsednik Parlamentarne
skupine GLOBE Slovenija

Blaž Golob
predsednik društva
Bled Forum o Evropi

Vida Ogorelec Wagner
direktorica Umanotere

PODNEBNE SPREMEMBE
Znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik

15. maj 2008
(Dan podnebnih sprememb v Sloveniji)
Državni zbor

Predviden program

9.30 do 10.00
Prihod udeležencev in registracija
10.00 do 12.00
Uvodna govora
- g. Milenko Ziherl, predsednik Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija
- dr. Pavle Gantar, podpredsednik Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija
Podnebne spremembe: ''Od izzivov do priložnosti za Slovenijo''
- dr. Žiga Turk (minister za razvoj, predsednik Sveta za trajnostni razvoj RS
Primer organiziranosti države za odzivanje na podnebne spremembe
- nj. eksc. g. Tim Simmons, Britanski veleposlanik v Sloveniji
Stanje podnebnih sprememb na dan ''podnebnih sprememb''
- mag. Vida Wagner Ogorelec, direktorica organizacije UMANOTERA
Od znanstvenih spoznanj do učinkovitega oblikovanja politik
- dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani in članica IPCC
''Foresight ''predvidevanje kot eno izmed orodij za uspešno oblikovanje politik
- dr. Jana Kolar, podpredsednica društva Bled Forum o Evropi
Vloga čezmejnega znanstvenega delovanja pri oblikovanju nacionalnih politik
- dr. Miroslav Polzer, direktor ASO Avstrijski znanstveni inštitut v Ljubljani
12.00 do 13.00
Razprava
Moderatorka
dr. Breda Pavlič, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, članica uprave Umanotere
13.00 Pogostitev

