Naš sistem oskrbe s hrano je netrajnosten in neodporen na ekonomske in podnebne
šoke, ki smo jim že priča in ki jih lahko v še večji meri pričakujemo v prihodnosti.
Brez odločnih in učinkovitih ukrepov se aktualna prehranska draginja lahko sprevrže v
stalnico, podnebna kriza pa jo bo še poglabljala.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
vabi na okroglo mizo

Podnebna kriza
in prehranska draginja –
kako rešiti dve muhi na en mah?
v ponedeljek, 26. septembra 2022
od 11. do 12.40 ure
Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana in ZOOM
O ključnih dejavnikih ranljivosti, predvsem pa o spremembah na strani potrošnikov in
na sistemski ravni, potrebnih za zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno hrano po
dostopnih cenah za vse ter za zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe, bodo
razpravljali:

·
·
·
·
·
·

Dr. Janez Potočnik (UNEP International Resource Panel)
Dr. Matjaž Turinek (Ekološko kmetijstvo in izobraževanje Zlate misli)
Breda Kutin (Zveza potrošnikov Slovenije)
Dr. Andreja Sušnik (Agencija Republike Slovenije za okolje)
Dr. Aleš Kuhar (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Senka Šifkovič (Umanotera)

Okroglo mizo bo vodila Maja Prijatelj Videmšek.

OBVEZNE PRIJAVE TU
Udeležba na dogodku je brezplačna. Dogodek bo potekal v Hiši EU in se bo v živo
predvajal na spletni aplikaciji Zoom z možnostjo aktivnega sodelovanja.
Dodatne informacije pri Niki Tavčar na 01 439 4890, nika@umanotera.org in na spletni strani www.umanotera.org.
Dogodek upošteva principe organizacije trajnostnih dogodkov. Vabimo vas, da se nanj pripeljete s/z:
• kolesom: najbližja postajališča sistema Bicikelj: št. 13 (Lidl Bežigrad), št. 8 (Dunajska c. - PS Petrol), št. 2 (Park Navje);
• mestnim avtobusom: najbližje je postajališče Gospodarsko razstavišče na Dunajski cesti (vozni red);
• vlakom in medmestnim avtobusom: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali vlakom (vozni red).
Hiša EU je od glavne železniške in avtobusne postaje oddaljena 8 min hoje;
• avtomobilom (in s sopotniki): na voljo so parkirišča na obrobju Ljubljane z avtobusnimi povezavami (P+R: Parkiraj in se
pelji z avtobusom). Z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite za sopotništvo.
The event is organised within the "Climate Action to the Table"
project. This project is part of the European Climate Initiative
(EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and
Climate Action (BMWK).

