
 

 

 

 

PROGRAM 

Energetski prehod Slovenije – javna razprava 

 

 
8.30 – 9.10 

 
UVODNI POZDRAVI 
 
Pozdrav organizatorjev posveta: 

- Danijel Levičar, predsednik Strateškega sveta GZS za energetski 
prehod 

- mag. Drago Babič, vodja delovne skupine Sveta za razvoj pri SAZU  
- Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS 

 
Uvodni nagovori: 

- Tibor Šimonka, predsednik GZS  
- Akad. prof. dr. Igor Emri, predsednik Sveta za razvoj pri SAZU  
- mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo 
- Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo  
 

 
9.10 – 11.00 

 
EKOSISTEM ENERGETSKEGA PREHODA 
 
Uvod: Kratko- in dolgoročni izzivi energetskega prehoda, Danijel Levičar 
 
Prvi del: Scenarij razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije 
do leta 2050 

- Ekonomija: prof. dr. Jože P. Damijan. Univerza v Ljubljani 
- Elektroenergetska strategija: dr. Dejan Paravan, GEN-I  
- Okolje in biodiverziteta: mag. Izidor O. Ožbolt, Skupina za 

biodiverziteto pri delovni skupini Sveta za razvoj pri SAZU 
 

Drugi del: Izzivi in priložnosti energetskega prehoda  
- Pogled industrije: mag. Bojan Ivanc, GZS 

- Trajnostna mobilnost: prof. dr. Tomaž Katrašnik, Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za strojništvo 

- Podnebne spremembe: dr. Žiga Zaplotnik, ECMWF – Evropski 

center za srednjeročne vremenske napovedi  
 
11.00 – 11.30 

 
ODMOR S POGOSTITVIJO 
  



 

 

 
11.30 – 11.50 

 
ENERGETSKO-PODNEBNA POLITIKA SLOVENIJE 
mag. Stane Merše, IJS CEU 
Cilji in proces posodobitve NEPN: časovnica, mejniki, vključevanje deležnikov   

 
11:50 – 12.20 

 
POGLEDI IN PRIČAKOVANJA MLADIH 
Sodelujejo predstavniki naslednjih organizacij in gibanj: Mladinski svet 
Slovenije, Mladi za podnebno pravičnost, Mreža mlade generacije Društva 
jedrskih strokovnjakov, Zeleno omrežje študentov in Zveza tabornikov 
Slovenije.  
Vsebina: 

- predstavitev stališč mladih do energetsko-podnebnih izzivov 
Slovenije, 

- o aktivnem sodelovanju pri pripravi evropskega pozicijskega 
dokumenta o vlogi mladih pri uresničevanju energetskega 
prehoda, ki poteka v okviru EYEN (European Youth Energy 
Network), 

- pričakovanja mladih v zvezi z vključenostjo v oblikovanje 
slovenskih energetsko-podnebnih politik, s fokusom na 
posodobitvi NEPN ter  

- vprašanja in pobude odločevalcem in stroki. 
 

 
12.20 - 13.00   

 
RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI 
  

 
 
 

 


