Državni svet vabi na posvet

ZNANOST O OKOLJU
ki bo v torek, 10. septembra 2019, ob 9. uri,
Velika predavalnica, Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana1

Ključni motiv je povečati prizadevanja za varstvo okolja s pomočjo stroke. V javnosti,
medijih in tudi političnih debatah pogosto slišimo teme in argumente, ki odstopajo od
strokovno najpomembnejših vprašanj. Recimo dilema, ali raje zgraditi nekaj tisoč vetrnic
ali eno jedrsko elektrarno, ali je večja škoda zaradi plastičnih slamic ali zaradi 90 km nove
avtoceste, ali je večja škoda zaradi vseh sveč ali enega tovornjaka na avtocesti in v
ekstremu - ali je zemlja ploščata in ali se sploh dogaja segrevanje ozračja? Na večino teh
vprašanj zna stroka odgovoriti, pojasniti, kje najhitreje in najhuje uničujemo okolje v
Sloveniji in Evropi. Po posvetu bomo napisali konkreten dokument s predlogi in ga predali
vladi ter Državnemu zboru. Primer: ker so reklame ob avtocesti prepovedane, se jih
čedalje več pojavlja v obliki 9-20 metrskih velikih panojev v dovoljeni razdalji od trase.
Nameravamo sprožiti pobudo, da se to prepove. Seveda bo podobnih predlogov še veliko.
S tem bomo pomagali usmeriti zanimanje in prizadevanja javnosti, medijev, politike.
Prispevki s posveta bodo osnova za Belo knjigo strokovnega varovanja okolja.

Alojz Kovšca

Za udeležbo na posvetu ni kotizacije, treba pa se je predhodno prijaviti. Prosimo vas, da svojo udeležbo na
posvetu potrdite do ponedeljka, 9. 9. 2019, do 12. ure, preko spletnega obrazca, in pri tem navedete ime,
priimek in naslov stalnega bivališča.
Dogodek se bo snemal in fotografiral. Avdio-video posnetek posveta bo objavljen dan po posvetu na
www.skledar.si in spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si.
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Zaradi prenove dvorane Državnega sveta bo posvet na Institutu "Jozef Stefan" v Ljubljani.

PROGRAM
9.00 – 9.05
Uvodni pozdrav
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
9.05 – 9.45
Predstavitev okoljske politike
Marko Maver, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Lilijana Kozlovič, v.d. generalnega direktorja, ARSO
9.45 – 10.55
Predstavitev konkretnih problemov
Varstvo okolja
prof. dr. Franc Lobnik, SAZU, Svet za varovanje okolja: Kakšne so možnosti za trajnostno
rabo tal v Sloveniji
prof. dr. Stanislav Pejovnik, Inženirska akademija Slovenije: Inženirstvo kot varovanje
okolja
prof. dr. Matjaž Gams, državni svetnik: Znanstveno varovanje okolja
mag. Tomaž Ogrin, Zelena koalicija: Problemi varovanja vode v Ljubljani
Konkretni primeri
Andrej Čas, bivši župan Slovenj Gradca: Južna obvoznica v Slovenj Gradcu
Andreja Hace, predstavnica kmetov v občini Slovenj Gradec: Vpliv cest na obstoj kmetij v
občini Slovenj Gradec
prof. dr. Aleksander Zidanšek, Institut "Jožef Stefan": Dravsko polje
Uroš Macerl, Eko krog: Sežigalnica Lafarge
10.55 – 11.15
Odmor
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11.15 – 13.25
Predstavitev problematike
Energijski prehod
dr. Gorazd Pretnar, Zeleni Slovenije: Znanstveno o vremenu
mag. Aleksander Mervar, ELES: Tehnično-ekonomski izzivi slovenske elektroenergetike
pri prehodu v brez/nizko ogljično družbo do leta 2050
Luka Štrubelj, GEN energija: Proizvodnja energije v jedrskih elektrarnah ima najmanjše
vplive na zdravje, okolje in prostor
dr. Tomaž Žagar, Društvo jedrskih strokovnjakov: Problematika jedrske energije
Obdelovalne površine
Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije (ZEG): Vplivi kemizacije tal na okolje
prof. ddr. Ana Vovk Korže, Filozofska fakulteta na Univerzi v Mariboru: Agroekologija za
zdravo zemljo in človeka
Branko Tomažič, državni svetnik: Vpliv zveri na opuščanje kmetovanja
Tone Horvat, državi svetnik: Negativne spremembe strukture obdelovalnih površin
Zrak, voda, hrana
prof. dr. Nives Ogrinc, Institut "Jožef Stefan": Kemikalije v okolju in človek
dr. Marija Zlata Božnar, MEIS: Onesnaženost zraka v R Sloveniji
prof. dr. Ester Heath, Institut "Jožef Stefan": Epidemiologija odpadnih vod – primer
prepovedanih drog
prof. dr. Lidija Globevnik, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo na Univerzi v Ljubljani:
Resistentne bakterije in mikroplastika
Mirko Brnič Jager, civilna iniciativa: Okoljski projekt ogroža vodni vir in vodooskrbo
Ljubljane
13.25 – 14.00
Razprava in zaključki
Posvet bodo vodili prof. dr. Matjaž Gams, prof. dr. Tamara Lah, prof. dr. Nives Ogrinc.
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