Javni strokovni posvet
»Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«
Za odgovorno oblikovanje energetsko-podnebne prihodnosti potrebujemo podatke: strokovno
utemeljena dejstva in številke. Pri tem nam lahko pomaga interaktivni, spletno prosto dostopni
energetsko-podnebni kalkulator. Vabljeni, da se nam v ponedeljek, 9. novembra 2015, ob 9. uri
pridružite na javnem strokovnem posvetu v dvorani Državnega sveta, na katerem boste izvedeli več
o tem, kako nam lahko kalkulator pomaga pri oblikovanju naše energetsko-podnebne prihodnosti.
Strokovnjaki različnih področij bodo nakazali prepletenost energetskih, podnebnih, gospodarskih,
prometnih, prostorskih in drugih izzivov, ki jih moramo upoštevati pri oblikovanju politik.
Program posveta:
8.45 - 9.00: prihod udeležencev
9.00 - 9.15: uvodni pozdrav in nagovor:
 dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo
9:15 - 10:00: prof. Robin Grimes, glavni znanstveni svetovalec britanskega Ministrstva za zunanje
zadeve: »Building Sustainable Energy Future: Why and how can science help?« (op: predavanje bo v
angleškem jeziku in ne bo prevajano)
10:00 - 10:15: mag. Mojca Drevenšek in dr. Tomaž Žagar (projekt EN-LITE): predstavitev projekta ENLITE in globalnega energetsko-podnebnega kalkulatorja
10:15 - 10:30: Mojca Suvorov, SURS – o razpoložljivih slovenskih podatkih za izdelavo kalkulatorja
10:30 - 10:45: odmor
10:45 - 12:15: Slovenski strokovnjaki o izdelavi nacionalnega kalkulatorja:
 mag. Tanja Cegnar, Agencija RS za okolje – podnebne spremembe
 prof. dr. Iztok Tiselj, Univerza v Ljubljani – viri energije za oskrbo Slovenije
 Bojan Ivanc, CFA, CAIA, Gospodarska zbornica Slovenije – pomen energije za gospodarstvo
 mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost IJS – potenciali energetske
učinkovitosti
 Sergeja Praper, Urbanistični inštitut RS – prostorski razvoj Slovenije in energetska
učinkovitost
 Željko Purgar, Sekcija trajnostna mobilnost CER – potenciali električne mobilnosti
12.15 - 12:45: Razprava in zaključek posveta
Posvet organiziramo v okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE v sodelovanju z
Britanskim veleposlaništvom v Ljubljani. Na dogodek vabimo: nacionalne in lokalne odločevalce in
oblikovalce politik, širšo strokovno javnost, predstavnike gospodarstva, nevladne organizacije, medije
ter zainteresirane državljane.
Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato bomo prijave zbirali
do zapolnitve mest oz. najkasneje do četrtka, 5. novembra 2015. Prijavite se lahko po elektronski
pošti na info@en-lite.si.
Veselimo se srečanja z Vami in Vas prijazno pozdravljamo,
Mojca Drevenšek – v imenu ekipe projekta EN-LITE (www.en-lite.si)

