
 

Podnebna kriza – vroči podatki 
Statistični dan 2020 

28. januar 2020  │  Brdo pri Kranju 

PRIJAVA

Ljudje povzročamo s svojim bivanjem in delovanjem pritisk na ekosisteme. Spopadamo se s 
posledicami podnebnih sprememb, ki se kažejo v povišanju globalnih temperatur zraka in oceanov, 
taljenju snega in ledu ter v globalnem povprečnem zviševanju morske gladine. Čedalje pogostejši so 
ekstremni vremenski pojavi in z njimi povezane naravne nesreče.
Katere posledice podnebnih sprememb so vidne in merljive? Ali so obstoječi ukrepi za zmanjšanje 
vplivov podnebnih sprememb učinkoviti? Bi jih bilo treba nadgraditi?
Statistični urad spremlja nekatere podatke o človekovih dejavnostih, ki povzročajo pritiske na 
ekosisteme. Kateri podatki o tem poleg uradne statistike so na voljo? Kako lahko s podatki 
podpremo prizadevanja za zmanjšanje negativnih vplivov podnebnih sprememb?
Odgovore na ta in druga vprašanja bomo iskali v razpravi s povabljenimi strokovnjaki in z udeleženci 
dogodka.

https://vpr.stat.si/a/124965
https://www.stat-d.si/index.php?lang=sl
https://www.stat.si/StatWeb/


PROGRAM

8.30–9.00:    prijava
 

9.00–9.30:    pozdravni in uvodni govor
Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije
Bojan Nastav, generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije
 

9.30–11.10:   Podnebne spremembe in ukrepi
Tanja Vidic, Statistični urad Republike Slovenije
Renata Karba, Umanotera
Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Blaž Kurnik, Evropska agencija za okolje
Vlad Trusca, Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah in Reena Shah, Združeni narodi
 

11.10–11.20:  podelitev priznanj Statističnega društva Slovenije
Matevž Bren, predsednik Statističnega društva Slovenije
 

11.20–11.50:  odmor za kavo in druženje
 

11.50–13.20:  Kako lahko s podatki podpremo prizadevanja za zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb?
 

Okrogla miza:
Katja Banovec Juroš, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Mojca Dolinar, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo
Andrej Gnezda, Umanotera
Barbara Kvac, Focus
Matjaž Česen, Inštitut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost
Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije
 

13.20–14.20:  kosilo

 
Dogodek bo povezovala in moderirala gospa Mojca Drevenšek.
 

Prevajanje iz slovenskega v angleški in iz angleškega v slovenski jezik bo zagotovljeno.
 

Prijave sprejemamo do 21. januarja 2020.
 

PRIJAVA

https://vpr.stat.si/a/124965

