
  

Podnebna programa mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje 
in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno 
odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s. 

 

 

 

Podnebne spremembe:  

kako se jim prilagajamo na lokalni ravni?       

 

12. oktober 2022  

9.30 - 14. 00 
Dvorana Dijaškega doma Tabor, Kotnikova 4, Ljubljana 

 

Za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe moramo razumeti, kako te vplivajo na 

nas ter kako načrtovati politike in ukrepe, ki bodo zmanjšali ranljivost in povečali odpornost 

na vplive podnebnih sprememb. Zato vas vabimo na posvet o aktualnih izzivih prilagajanja 

na podnebne spremembe v Sloveniji in o tem, kakšne naloge postavlja pred lokalne 

skupnosti. 

 

Letošnje poletje je postavilo sporočila znanstvenikov iz Medvladnega odbora za podnebne 

spremembe (IPCC) v nov, zelo nedvoumen okvir in precej razširilo razumevanje za nujno 

potrebno ukrepanje. Poleg dobro znanih globalnih prizadevanj za blaženje je izpostavilo tudi 

pomen prilagajanja na podnebne spremembe. Ukrepati moramo hkrati na obeh področjih, a 

prilagajanje zahteva posebno pozornost. 

 

Na posvetu se bomo seznanili s trenutnim stanjem prilagajanja in načrti na nacionalni ravni. 

Pregledali bomo področja, na katera bodo podnebne spremembe najbolj vplivale, in spoznali 

prizadevanja občin, ki so že naredile pomembne prve korake. Z gosti z različnih področij in 

ravni upravljanja se bomo pogovarjali o aktualnih izzivih naslavljanja prilagajanja 

podnebnih sprememb in kako jih premostiti.   

 

Več o vsebini dogodka si lahko preberete v prispevku. 

 

PRIJAVA 

 

Dogodek bo potekal v živo. Zaradi lažje organizacije dogodka in omejitve mest je prijava na 

dogodek obvezna. 

 

Prvi del dogodka bo namenjen predstavitvi poročila IPCC o prilagajanju na podnebne 

spremembe, kateri bodo sledile predstavitve o trenutnem stanju prilagajanja v Sloveniji ter 

tveganjih in izpostavljenosti, ki jih lahko pričakujemo. Spoznali bomo tudi praktične primere 

prilagajanja na lokalni ravni. V drugem delu dogodka se bodo gostje okrogle mize 

osredotočili na vprašanje, kako celovito nasloviti prilagajanje občin na podnebne 

spremembe, kateri so glavni izzivi in kako jih reševati.  

 

Srečanje je namenjeno povezovanju in medsebojni podpori vseh, ki si na različnih nivojih 

upravljanja prizadevajo za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb. 

  

https://www.mrezaprostor.si/?p=3856997&preview=true
https://forms.gle/LkvfvV2Cge6QfUKe7


 
 

 
 

PROGRAM 
 

Registracija in pozdravni nagovori 
 

9.00  
 

Registracija udeležencev 
 

9.30  POZDRAV 

Uroš Vajgl, državni sekretar za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor 

mag. Jože Knez, direktor ARSO 

Marko Peterlin, direktor IPoP - Inštituta za politike prostora 
 

Uvodni prispevki 
 

9. 45 
 

dr. Birgit Friedl, Univerza v Gradcu, članica IPCC  

Poročilo IPCC o vplivih, prilagajanju in ranljivosti z evropske perspektive 
 

10.15 mag. Mojca Dolinar, ARSO  

Na katera tveganja in izpostavljenosti se moramo pripraviti v Sloveniji 

glede na projekcije do konca stoletja 
 

10.35 Barbara Simonič, Ministrstvo za okolje in prostor, Oddelek za podnebne 

spremembe 

Stanje prilagajanja in strateškega načrtovanja prilagajanja v Sloveniji po 

resorjih in podpora občinam 
 

10.55 Janez Furlan, Občina Ajdovščina, RRA ROD 

Prilagajanje občine na podnebne spremembe - perspektiva iz prakse 
 

11.15 Vprašanja in odgovori 
 

11:30 ODMOR  

Okrogla miza  
 

12.00 
 

S strokovnjaki bomo naslovili celovito prilagajanje občin na podnebne 

spremembe in izzive ter kako jih reševati. 
 

- predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje  

- Janez Furlan, Občina Ajdovščina, RRA ROD  

- dr. Nataša Atanasova, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 

- Timotej Turk Dermastia, Nacionalni inštitut za biologijo, MZPP 

- Črtomir Kurnik, Lokalna energetska agencija Gorenjske 
 

13:50 Zaključne misli 
 

14:00 Zaključek posveta 

 

Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, z možnostjo tolmačenja v obe smeri. 

 

 

 



 
 

 
 

Dogodek upošteva principe organizacije trajnostnih dogodkov. Vabimo vas, da se na 

dogodek pripeljete s/z: 

• kolesom: najbližje postajališče sistema Bicikelj je št. 17 (Ilirska ulica) 

• mestnim avtobusom: avtobus linija 5. Postaja za izstop je Ilirska (shema linij in vozni 

red). 

• medkrajevni prevoz: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali 

vlakom (vozni red). 

V kolikor se boste pripeljali z avtomobilom (in s sopotniki): plačljiva parkirna mesta so na 

voljo v razdalji 500 metrov od lokacije dogodka (železniška postaja). Lahko parkirate tudi na 

P+R Studenec, od koder se lahko v bližino lokacije dogodka odpravite z avtobusnimi linijami 

11, 20 ali 25. Z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite 

za sopotništvo. 

 

  

Dogodek bo organiziran v skladu z aktualnimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa 

COVID-19. V dvorani bo po potrebi zagotovljena razdalja med udeleženci, poskrbljeno bo za 

ustrezno zračenje prostora. 
 

 

 

 

 

 

https://www.bicikelj.si/sl/mapping
https://www.lpp.si/sites/default/files/lpp_vozniredi/iskalnik/index.php?stop=0&l=5
https://www.lpp.si/sites/default/files/lpp_vozniredi/iskalnik/index.php?stop=0&l=5
https://www.ap-ljubljana.si/
https://eshop.sz.si/

