
 

 

 

Od 55 do 1,5 

Ali so predlagane podnebne in energetske politike EU za doseganje podnebnih 

ciljev 2030 zadostne in družbeno pravične? 

 

 

 

14. oktober 2021 med 10. in 14. uro 

v Hiši EU na Dunajski cesti 20 v Ljubljani 
 

Vabimo vas na posvet Od 55 do 1,5, na katerem bomo izpostavili nujnost ukrepanja za izhod iz 

podnebne krize in povezali različne deležnike v razmisleku o glavnih elementih predlagane 

zakonodaje v svežnju, imenovanem »Pripravljeni na 55«. Razpravljali bomo o možnih in potrebnih 

rešitvah ter priložnostih, ki jih ta sveženj ponuja. Ali so predlagani ukrepi zadostni za doseganje 

okrepljenega podnebnega cilja EU in ali lahko z njimi omejimo globalno segrevanje na 1,5 °C glede na 

predindustrijsko dobo, kot smo se zavezali s Pariškim sporazumom? Ali predlagani sveženj vodi v 

družbeno neenakost in plačevanje stroškov posameznikov, medtem ko potrebnih sprememb v 

industriji ne bo? Kakšno vlogo ima pri tem Slovenija in kakšno zakonodajo potrebujemo? 

 

Dogodek bo potekal v živo, zato je število mest omejeno. Prijava na dogodek je obvezna, opravite 

pa jo lahko s klikom na povezavo >>> 

 

Prvi del dogodka bo namenjen predstavitvi svežnja »Pripravljeni na 55« in novostim, ki jih prinaša. 

Izpostavljeni bodo glavni elementi svežnja in deli, ki jih je treba še dopolniti, če želimo doseči zaveze 

Pariškega sporazuma, da se dvig temperature omeji na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo. 

 

V drugem delu dogodka se bodo gostje okrogle mize osredotočili na vprašanje pravičnosti pri 

prehodu v podnebno nevtralnost in na družbene vidike predlaganih sprememb v sektorjih prometa, 

stavb in industrije.  

 

https://forms.gle/JMVwiMKJtAmGBXZP9


 
 

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. 

 
 

Program posveta: 

Uvodni prispevki o svežnju »Pripravljeni na 55« 

10:00 Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva EK: Uvodni pozdrav 

10:05 Marko Peterlin, direktor IPoP - Inštitut za politike prostora: Uvod v dogodek 

10:15 mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor  

10:30 Clara De La Torre, namestnica generalnega direktorja, DG Climate Action, EK 

 

Vprašanja za govorko 

11:00 Klaus Röhrig, koordinator za podnebne in energetske politike EU, CAN 

Europe: Kako okvir podnebnih politik EU »pripraviti na 1,5«? ("How to make 

the EU climate policy framework "Fit For 1.5"? - CAN Europe's views on the 

Commission's proposals to revise the ETS, ESR and the LULUCF Regulation") 

 

Vprašanja za govorca 

11:30 ODMOR 

Okrogla miza 

11:50 Uvod v okroglo mizo: 

Andreja Urbančič, Matjaž Česen, Institut »Jožef Stefan«, Center za 

energetsko učinkovitost: Rezultati projekta LIFE Podnebna pot 2050 in izzivi 

podnebne politike do leta 2030 

 

Sodelujoči na okrogli mizi: 

Breda Kutin, Zveza potrošnikov Slovenije 

Stanislav Meglič, Ministrstvo za infrastrukturo 

Zorana Komar, Ministrstvo za okolje in prostor 

Marko Peterlin, IPoP - Inštitut za politike prostora 

Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

 

Moderator: Andrej Gnezda, Umanotera 

13:50 Zaključne misli 

14:00 Zaključek posveta 

 

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

 

Za udeležbo na dogodku je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). V kolikor bi 

se ukrepi za zajezitev epidemije v tem času zaostrili, bomo dogodek preselili na splet.  

 

Dogodek organizirata Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj in Mreža 

za prostor, vsebinski mreži nevladnih organizacij s področij okolja in prostora, in sicer v okviru 

Podnebnih programov mrež.  

 

Več informacij: polona@planbzaslovenijo.si 


