22. 4. 2020 DAN ZEMLJE
NARAVA SLOVENIJE V PRIMEŽU POSLEDIC SPREMINJANJA PODNEBJA
VIDIKI IN REŠITVE ZNANOSTI O ŽIVEM
1. POSVET NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO IN ODBORA ZA PODNEBNE
SPREMEMEBE PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Predlog programa dogodka
Datum
Dan Zemlje – Prestavljeno na september
Pokrovitelj
Kraj dogodka

Predsednik RS gospod Borut Pahor
Predsedniška rezidenca – ali intrentni dogodek v živo
Danes je človeštvo na kritičnem razpotju: smo prva generacija na našem planetu,
ki resnično razume daljnosežne vplive, ki jih imajo človeška dejanja na naše okolje
- in vendar smo zadnja, ki lahko resnično največ vpliva na reševanje teh izzivov.
Skrajno neverjetno je, kako naša dejanja še vedno ne sledijo novim dejstvom, ki
jih že skoraj dnevno niza znanost!
Srečanje, ki bo potekalo pod pokroviteljstvom predsednika države gospoda
Boruta Pahorja pripravljamo znanstveniki Nacionalnega instituta za biologijo ter
Odbora za podbnebne spremembe pri predsedniku države. Javnosti, politiki in
gospodarstvenikom želimo odgovoriti na nekatera pereča vprašanja in prikazati
sliko ogroženosti naravnega, geokemljskega, vodnega, rastlinskega in živalskega
okolja - ter ne nazadnje- zdravja človeka.

Vsebina in namen
srečanja

Vpliv teh dejavnikov, predvsem v Sloveniji, bo predstavljen ne le kot stanje,
ampak tudi kaj in kje lahko znanosti o življenju prispevajo k sledenju dinamičnih
sprememb in k modeliranju bodočega vpliva človeka na grozeče spreminjajoče se
podnebje ter živo naravo. Ali lahko in kako naše znanje uporabimo za ukrepanje,
ki bi zajezilo ali celo zdravilo nove bolezni okolja? Pokazali bomo, kako se na
podlagi novega znanja in pospešenega raziskovanja in uvajanja brezogljičnih
biotehnologij morda vendarle lahko odzovemo evropskim in svetovnim pozivom
za njihovo izvajanje.
Ker poldnevni posvet temu ne bo kos, želimo s tem dogodkom sprožiti
serijo podobnih dogodkov, za katere upamo na odziv slovenske vlade, podjetij in
drugih institucij s konkretnimi ukrepi. Ne nazadnje je to dolžnost tudi prav
vsakega prebivalca Slovenije - tega še vendo rajskega dela ZEMLJE.

Moderator
Program
Uvod

Nagovori
panelistov
10:20 - 12.00

Po dogovoru
9.30 – 10.00
Registracija
10.00
Nagovor in pozdravi
10.00 – 10.20 Direktor NIB Matjaž Kuntner: Uvodni pozdrav
Tamara Lah Turnšek: Začarani krog podnebni sprememb:
verjemite znanstvenikom!
10.20 – 12.00
Dr. Blaž Kurnik, EEA: Green deal in Slovenia /Zeleni dogovor in Slovenija
Dr. Shé Hawke, -MIOS Koper: Changing the Face of the Earth: Crossexamining the human species
Prof. dr. Dušan Plut, Svet za varovanje okolja SAZU:
Naravni viri, samooskrba Slovenije in podnebne spremembe.
Prof. dr. Davorin Tome, NIB: Na Zemlji je tudi biodiverziteta
Akad. prof. dr. Franc Strle, SAZU: Zdravje in klimatske spremembe

12.00 – 14.30

Razprava
Odmor
Prof. dr. Jadran Faganeli, NIB: Kisanje severnega Jadrana
Dr. Janja Francé, NIB: Odzivnost morskih ekosistemov na podnebne
spremembe

14.30 – 15.30

Dr. Matjaž Ličer, NIB: Dvigovanje morske gladine v Severnem Jadranu
Dr. Tina Eleršek, NIB: Voda – zlato bodočnosti?
Dr. Tanja Dreo. NIB: Rastline med življenjem in umiranjem

Vabljeni poslušalci

Mediji
Pripravljen /poslan
material

Razprava.
Zaključek – Formualcija memoranduma
Sodelavci NIBa in člani Odbora za podnebne spremembe, PR Boruta Pahorja,
Politiki in drugi odločevalci v slovenskem prostoru
Strokovna javnost, vidni predstavniki stroke in podnebni aktivisti
Predstavniki gospodarstva iz Gospodarske in Obrtne zbornice, predvsem na
področju energetike in biotehnologije.
Relevantni krog novinarjev, STA in drugi mediji
- Povzetki predstavitev
- Sporočila za politične usmeritve in priporočila za gospodarkse ukrepe

