
 
 
 
 

  



 
 
 

 
  

 

 

9.00 –  9.30 Prihod in registracija udeležencev 

 

9.30 –  10.00 Uvodni nagovori 
- mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora 
- Simon Zajc, minister za okolje in prostor 
- Aja Vrenjak, Mladi za podnebno pravičnost  

 

10.00 –  11.30 1. panel: Prilagajanje na podnebne spremembe 
 
Uvodni prispevek in moderiranje: dr. Lučka Kajfež Bogataj  

 
Sodelujejo:  

1. dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

2. dr. Andreja Sušnik, Agencija Republike Slovenije za okolje 
3. Ana Hojs, Nacionalni  inštitut za javno zdravje 
4. Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije 
5. Uroš Brežan, župan občine Tolmin  

 
Razprava 
 

11.30 –  11.45 Odmor (preddverje velike dvorane)  
 
Izjava v tiskovnem središču Državnega zbora 
 

11.45 –  13.15 2. panel: Blaženje podnebnih sprememb –  promet in industrija 
 
Uvodni prispevek in moderiranje: Andrej Gnezda, Umanotera 
 
Sodelujejo:  

1. mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 

2. Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije 
3. Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic 
4. Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški 

zbornici Slovenije 
5. mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu 

Jožef Stefan 
 
Razprava 
 

  



 
 
 

 
  

 

13.15 –  14.45 
(okvirno) 

3. panel: Blaženje podnebnih sprememb – energetika 
 
Uvodni prispevek in moderiranje: dr. Dušan Plut, Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti  
 
Sodelujejo: 

1. mag. Bojan Kumer, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo 
2. dr. Andreja Urbančič, Institut Jožef Stefan 
3. dr. Alojz Poredoš, Svet za energetiko, Slovenska akademija znanosti in 

umetnosti 
4. mag. Zoran Kus, Ministrstvo za okolje in prostor 
5. mag. Aleksander Mrvar, direktor sistemskega operaterja prenosnega 

elektroenergetskega omrežja ELES 
6. dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaravni razvoj 

 
Razprava  

 

15.00 

 

Zaključek (okvirno) 
 

 
 
Dodatne informacije 
 
Dogodek je odprt za javnost ter se zvočno in video snema. Udeležba je možna do zasedbe prostih 
mest in ob upoštevanju Pravil o notranjem redu v Državnem zboru Republike Slovenije (pravila so 
dostopna na www.dz-rs.si).  
 
Vljudno prosimo za prijavo udeležbe na e-naslov protokol@dz-rs.si najkasneje do ponedeljka, 
11. novembra 2019 (ime, priimek, institucija). Naknadne prijave udeležbe bodo mogoče tudi na 
dan dogodka ob vstopu v Državni zbor. Registracija udeležencev bo potekala od 9. ure dalje. 
Zaradi vstopnih formalnosti priporočamo, da svoj prihod ustrezno načrtujete. Po zapolnitvi mest v 
veliki dvorani bodo gostje preusmerjeni na balkon, od koder bodo prav tako imeli možnost 
sodelovanja v razpravi.   
 
Kot je razvidno iz programa, bodo uvodnim nagovorov sledili trije paneli, vsak od njih pa bo 
razdeljen na tri dele. V prvem delu bodo tematiko posameznega panela predstavili moderatorji, ki 
bodo v nadaljevanju vodili tudi pogovor s sodelujočimi v panelu, v tretjem delu pa se bodo v 
razpravo lahko vključili vsi ostali udeleženci v dvorani. K razpravi se bo možno prijaviti z dvigom 
rok.  
 
Vljudno vabljeni k spremljanju spletnega portala Državnega zbora (www.dz-rs.si), kjer bodo 
objavljene tudi osvežene informacije oziroma morebitne spremembe programa. Na uvodni 
strani poiščite gumb »PODNEBNI DOGOVOR«. 
 

Vljudno vabljeni! 
 

http://www.dz-rs.si/
mailto:protokol@dz-rs.si
http://www.dz-rs.si/

