PRAVNO-INFORMACIJSKI CENTER NEVLADNIH
ORGANIZACIJ - PIC
vljudno vabi na dogodek

Podnebne spremembe
skozi pravo
KDAJ: 14.12.2020, OD 17:00 DO 20:00
KJE: SPLETNA PLATFORMA ZOOM
KAJ: Podnebne spremembe so ena izmed najbolj pomembnih tematik
sodobnega časa. Spopadanje s podnebno krizo se izvaja tudi preko
oblikovanja, sprejemanja in izvajanja novih pravnih pravil in obveznosti
držav, tako na mednarodni ravni, kot na ravni EU in na nacionalni ravni.
Na dogodku se bomo seznanili z aktualnim podnebnim stanjem v
Sloveniji z naravoslovnega vidika in s tem, kaj nas čaka do konca stoletja.
Na podlagi dejanskega stanja bomo ugotavljali, ali trenutne mednarodne
pogodbe, sekundarno pravo EU ter nacionalni predpisi ustrezno
naslavljajo podnebne spremembe. Od Zelenega evropskega dogovora,
do Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta; kaj imamo in kaj
potrebujemo?

KOMU JE DOGODEK NAMENJEN: študentkam in
študentom prava ter vsem drugim posameznicam ter
posameznikom, ki jih podnebno-pravne tematike
zanimajo in bi želeli o njih izvedeti več ter pridobljeno
znanje prenesti v vsakodnevno ali strokovno okolje.
SEMINAR JE BREZPLAČEN. Potrebna je predhodna prijava do 13.12.2020.

Prijavite se TUKAJ.

PROGRAM
17:00 do 17:05
Pozdravna nagovora
prof.dr.Vasilka Sancin, Pravna fakulteta v Ljubljani
Aljoša Petek, PIC
17:05 do 17:25
Podnebne spremembe in njihovi vplivi v Sloveniji
mag.Mojca Dolinar, ARSO
17:25 do 17:40
Podnebne tožbe po svetu
doc.dr.Maša Kovič-Dine, Pravna fakulteta v Ljubljani
17:40 do 17:55
Podnebje se spreminja - smo se pripravljeni tudi mi?
doc.dr.Tjaša Pogačar, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
17:55 do 18:10
Naslavljanje podnebnih sprememb v odboru ZN za človekove pravice
prof.dr.Vasilka Sancin, Pravna fakulteta v Ljubljani
18:10 do 18:20
Čas za vprašanja
18:20 do 18:30
Odmor
18:30 do 18:45
Evropski zeleni dogovor in kako ga uresničiti v praksi
Daška Levstik, mag.prav.
18:45 do 19:00
Energetska unija in poskus obvladovanja klimatskih sprememb
izr. prof. dr. Aleš Ferčič, Pravna fakulteta v Mariboru
19:00 do 19:15
Strateška presoja planov na podnebje
mag.Senka Šifkovič Vrbica, PIC
19:15 do 19:30
Podnebni cilji Slovenije v kontekstu mednarodne skupnosti
Aljoša Petek, mag prav., PIC
19:30 do 19:45
Podnebna pravičnost in zakaj jo zahtevamo
Sofija ZK, Mladi za podnebno pravičnost
19:45 do 20:00
Čas za vprašanja in zaključek dogodka

Seminar organizira PIC v okviru projekta »Zagovorniki okolja – Za podnebje«, ki ga financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe

