
        

   

Obdobje do leta 2040 je doba podnebne odgovornosti. 
(Medvladni odbor ZN za podnebne spremembe)  

 
 

Na dan srečanja svetovnih voditeljev pod okriljem generalnega sekretarja OZN za pripravo mednarodnega 
sporazuma o podnebnih spremembah,  
ob pravkar končani prvi svetovni konferenci o podnebnih spremembah in zdravju WHO, 
ob objavi petega poročila Medvladnega odbora Združenih narodov za podnebne spremembe  
 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni 
razvoj, organizira posvet 

Sporočila znanosti o podnebnih spremembah - 

projekcije spreminjanja podnebja za svet in Slovenijo, odzivi politike in  
razvojne priložnosti prehoda v nizkoogljično gospodarstvo 

 

23. september 2014, dvorana SAZU, Novi trg 3, Ljubljana 

Program: 

9:00  Pozdravni nagovor  
akademik dr. Andrej Kranjc, podpredsednik SAZU 
mag. Vida Ogorelec, Umanotera 

9:15   Climate Change - State of Scientific Knowledge, Overview of Risks, Mitigation Measures  
dr. Michiel Schaeffer, Climate Analytics 

9:45  Podnebne spremembe v Sloveniji: kaj smo izmerili in kaj pričakujemo  
Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje 

10:05 Politika OVE in URE v Sloveniji   
mag. Mojca Vendramin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

10:25  Prilagajanje na podnebne spremembe: izzivi in priložnosti  
dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 

10:45 Odmor 

11:15 Ekološko kmetijstvo kot dejavnik prilagajanja spreminjajočemu se okolju  
dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru  

11:35 Nizkoogljična Slovenija – sonaravne razvojne in zaposlitvene priložnosti  
dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

11:55 Razprava in sklepi posveta 
moderira mag. Vida Ogorelec, Umanotera 

13:00 Predvideni zaključek posveta 

Posvet je namenjen akademikom, znanstvenikom, odločevalcem, predstavnikom civilne družbe, lokalnih 
skupnosti, strokovnih in interesnih združenj, gospodarstva ter medijev. 
 

Vabimo vas, da se posveta udeležite in s sodelovanjem v razpravi prispevate k oblikovanju sporočil ključnim 
deležnikom v slovenski družbi. 
 

Prosimo, da svojo udeležbo in morebitno temo za razpravo prijavite preko spletne prijavnice do 22. septembra.  
Več informacij: info@umanotera.org 
 

 

 

Prof. dr. Tadej Bajd      mag. Vida Ogorelec 

predsednik SAZU      direktorica Umanotere 

https://docs.google.com/forms/d/1KQ5wJdbVAxB8mrXTd-3flHqxtud1ObxUUsXWcDA6i3Q/viewform?usp=send_form
mailto:info@umanotera.org

