SLOBIOM KONFERENCA

OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030

DVORANA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana
ponedeljek, 17. junija 2019, ob 9:30
ZA UDELEŽBO NI KOTIZACIJE
Obvezne prijave na dogodek sprejemamo do petka, 14. junija 2019,
do 12. ure na povezavi: http://www.ds-rs.si/?q=node/4651
KOORDINATORKA KONFERENCE: mag. Martina Šumenjak Sabol
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Spoštovani,
vabimo vas, da se v ponedeljek, 17. junija 2019, udeležite v dvorani Državnega sveta Republike
Slovenije 13. SLOBIOM konference OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030.
Zaradi podnebnih sprememb se soočamo z vse pogostejšimi in vse hujšimi ekstremnimi
vremenskimi pojavi, ki povzročajo nepopravljivo škodo in ogrožajo naš obstoj. Za odpravo
podnebnih sprememb so nujne globalne razvojne spremembe na vseh področjih delovanja
družbe.
Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo
osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki
predstavlja izhodišče za pripravo NEPN.
Zato je letošnja nacionalna SLOBIOM konferenca osredotočena na javno razpravo o nujnosti
prehoda vsake lokalne skupnosti in Slovenije na OVE IN URE DO 2030. V ta namen
pripravljamo redne letne konference od leta 2007, medtem ko se je naše mednarodno
sodelovanje na področju trajnostnega razvoja začelo že pred tremi desetletji.
Če želimo prispevati k odpravi negativnih posledic podnebnih sprememb in omogočiti razcvet
gospodarstva in družbe mora politika danes izoblikovati človeku in okolju prijazno razvojno
strategijo. Tako bi se lahko tudi Slovenija začela približevati najnaprednejšim državam sveta.
Na letošnji generalni skupščini mednarodne agencije za obnovljivo energijo, International
Renewable Energy Agency, IRENA v Abu Dhabiju je vladal izjemen optimizem ob
predstavitvah realnih možnosti in razvojnih priložnosti celovitega prehoda na obnovljivo in
učinkovito rabo energije za vse države sveta.
Veselimo se vaše cenjene udeležbe in sodelovanja v razpravi za preporod energetike v zeleni
Sloveniji in vas lepo pozdravljamo.

mag. Martina Šumenjak Sabol, predsednica SLOBIOM

V Jarenini, 10. junij 2019
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PROGRAM
9:30 OTVORITEV KONFERENCE
Branko Šumenjak, državni svetnik
mag. Martina Šumenjak Sabol, predsednica SLOBIOM
10:00 OVE IN URE ZA SLOVENIJO DO 2030
dr. Peter Kralj, SLOBIOM koordinator za OVE in URE do 2030
10:30 OVE IN URE ZA VSAKO LOKALNO SKUPNOST
mag. Avgust Zavernik, višji svetovalec za gospodarske javne službe in varstvo okolja,
Občina Lenart
11:00 ODMOR
11:30 RAZPRAVA O PREHODU SLOVENIJE IN LOKALNIH SKUPN0STI TER
GOSPODARSTVA NA OVE IN URE
Predsedujoča:
dr. Peter Kralj, SLOBIOM koordinator za OVE in URE do 2030
mag. Avgust Zavernik, višji svetovalec za gospodarske javne službe in varstvo okolja,
Občina Lenart
Vabljeni župani in županje slovenskih občin, predstavniki lokalne in nacionalne
oblasti, stroke in gospodarstva, vzgoje in izobraževanja ter znanstvenoraziskovalnih institucij.
15:00 ZAKLJUČKI IN KONEC KONFERENCE
mag. Avgust Zavernik, dr. Peter Kralj, mag. Martina Šumenjak Sabol
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