
Vabi lo  na  mednarodni  raz i skova ln i  š tudentsk i  tabor   

Mikrofon podnebju: znanje in kompetence 
za komuniciranje podnebnih sprememb 

V zadnjih letih se vse intenzivneje soočamo s posledicami podnebne krize. Prehod v pod-
nebno nevtralno družbo je izziv in obenem tudi priložnost za ustvarjanje boljše prihodnosti za 
vse. Mlade želimo opolnomočiti in pripraviti na prihajajoče izzive, saj boste kot bodoči 
odločevalci in strokovnjaki ustvarjali znanstveno, politično in družbeno podnebno pravično 
prihodnost. 

Z mednarodnim raziskovalnim študentskim taborom bomo oživili prostor za opolnomočenje, 
izmenjavo mnenj, razpravo, mreženje in kritičen razmislek o trenutnih ukrepih, politikah, 
metodologiji in praksah prehoda na nizkoogljično družbo oz. življenja znotraj plane-
tarnih zmožnosti. Hkrati bomo krepili zavest o moči posameznika in množice pri reševanju 
podnebnih in ostalih okoljskih izzivov.

Seznanili vas bomo s podnebnimi vsebinami na področju prometa, kmetijstva, gospodarstva, 
oblikovanja podnebnih politik, razumevanja in komunikacije podnebnih sprememb ter evro-
pskih finančnih mehanizmov.

Tabor je namenjen vsem študentom, ki želijo svoje znanje, zavedanje in komunikacijo pod-
nebnih sprememb poglobiti in podpreti s kompetencami, potrebnimi za prehod v nizkoogljič-
no družbo. 

Mednarodni študentski tabor je organiziran v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4C-
LIMATE, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spod-
budil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030. Več informacij o projektu CARE4CLIMA-
TE najdete na uradni spletni strani.

Kdaj: od petka, 22. 10. 2021 do nedelje, 24. 10. 2021
Lokacija: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana
Jezik programa: slovenščina in angleščina (tuja predavanja)

Število prostih mest je omejeno.
Prijave: preko spletnega obrazca: https://forms.gle/MRJr1EzUSSBE5ceo8
Prijave so odprte do: 15. 10. 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest

Dogodek je v celoti brezplačen, vključena je tudi možnost prenočevanja v Ljubljani.

https://www.care4climate.si/sl
https://forms.gle/MRJr1EzUSSBE5ceo8


PROGRAM TABORA

PETEK, 22. 10. 2021

Filozofska fakulteta, Ljubljana

13:00-13:30 Pozdravni nagovori in uvod v tabor

- dr. Janez Berdavs, Ministrstvo za okolje in prostor
- izr. prof. dr. Simon Kušar, predstojnik Oddelka za geografijo, Filozofska   
..fakulteta, Univerza v Ljubljani
- izr. prof. dr. Matej Ogrin, predsednik CIPRE Slovenija, društva za varstvo Alp

13:30-15:00 Fizika podnebnih sprememb

- dr. Žiga Zaplotnik, Katedra za meteorologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, 
..Univerza v Ljubljani

15:00-16:00 Kosilo

16:00-17:30 Procesi oblikovanja podnebnih politik in strategij

- Jernej Stritih, Stritih d.o.o

17:30-18:00 (S)poročilo dneva

- CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Mestna hiša, Stritarjeva ulica 2, Ljubljana

18:30 Uradni sprejem udeležencev tabora 

Nagovor: g. Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana

Gostilna Sokol Ljubljana, Ciril Metodov trg 18, Ljubljana

20:00 Večerja 

 

SOBOTA, 23. 10. 2021

Filozofska fakulteta, Ljubljana

9:00-9:10 Uvod v dan

- CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

9:10-10:40 Podnebne spremembe v lokalnih okoljih: antropološke perspektive

- asist. Veronika Zavratnik (in sodelavka: asist. Ana Svetel), Oddelek za 
..etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

10:40-10:55 Odmor za kavo

10:55-12:25 Kako do podnebno prijazne pridelave in potrošnje hrane?

Orodja in podatki ARSO za boljšo pripravljenost na podnebne spremembe
- dr. Gregor Gregorič (in sodelavci: Andreja Moderc, Živa Vlahović, Maja Žun), 
..Agencija Republike Slovenije za okolje



12:30-13:15 The new EU’s policy framework and financial instruments for climate: 
an assessment by the European Environmental Bureau

- Barbara Mariani, Policy Manager for Climate, European Environmental Bureau

13:15-14:45 Kosilo

14:45-16:15 Izzivi in priložnosti zelenega prehoda v gospodarstvu

- Romana Benčina, Gospodarska zbornica Slovenije

16:15-16:30 Odmor za kavo

16:30-18:00 Climate action: talk the talk and walk the talk

- dr. Jonas Sonnenschein, Umanotera, Univerza v Lundu

18:05-18:35 (S)poročilo dneva

- CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

Gostilna Sokol Ljubljana, Ciril Metodov trg 18, Ljubljana

19:10 Večerja 

 

NEDELJA, 24. 10. 2021

Filozofska fakulteta, Ljubljana

9:00-9:10 Uvod v dan

- CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

9:10-10:40 Vloga prometa pri obvladovanju podnebnih sprememb

- izr. prof. dr. Matej Ogrin, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani

10:40-10:55 Odmor za kavo

10:55-12:25 Kaj lahko naredim v lokalnem okolju za blaženje in prilagajanje na 
podnebne spremembe?

- izr. prof. dr. Matej Ogrin, Oddelek za geografijo,Filozofska fakulteta, Univerza v 
..Ljubljani in Jernej Stritih, Stritih d.o.o.

12:25-13:55 Kosilo

13:55-14:40 Predstavitev dobre prakse: NDP TOZD, Zavod za trajnostno družbeno 
gospodarstvo, socialno podjetje

- Andraž Breška, NDP TOZD

14:40-15:10 (S)poročilo dneva

- CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

15:10-15:40 Zaključek



V primeru slabšanja epidemiološke slike in zaostrovanja pogojev zbiranja bo dogodek 
izveden spletno. O tem bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni! 

Kontaktna oseba: Katarina Žemlja, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp 
katarina.zemlja@cipra.org, T: 041 539 411

Organizatorji: 

            

Sofinancerji:

      

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je sofinanciran s sredstvi Evropskega 
programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

predavanje delavnica delo v skupinah

LEGENDA
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