
Vabi lo  na  š tudentsk i  forum:  Mikrofon podnebju   

Znanje in kompetence za odzivanje  
na podnebne spremembe:  
varstvo biodiverzitete in javno zdravje
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. Mlado generacijo želimo opolnomočiti in pripraviti na prihajajoče izzive, saj boste 
kot bodoči odločevalci in strokovnjaki ustvarjali znanstveno, politično in družbeno podnebno 
pravično prihodnost. 

S študentskim forumom: Mikrofon podnebju želimo oživiti prostor za opolnomočenje, izmen-
javo mnenj, razpravo, mreženje in kritičen razmislek o trenutnih ukrepih, politikah, me-
todologiji in praksah prehoda na nizkoogljično družbo oz. življenja znotraj planetarnih 
zmožnosti. Hkrati pa krepiti zavest o moči posameznika in množice pri reševanju podnebnih 
in ostalih okoljskih izzivov.

Seznanili vas bomo s podnebnimi vsebinami na področju zdravja, zelenih površin v mestih, 
odzivanja biodiverzitete na podnebne spremembe ter ključnih strateških dokumentov s pod-
ročja javnega zdravja in biodiverzitete.

Forum je namenjen vsem študentom, ki svoje znanje in zavedanje o podnebnih spremem-
bah želijo poglobiti in podpreti s kompetencami potrebnimi za prehod v nizkoogljično družbo.

Študentski forum je organiziran v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, 
ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil  
izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2020 oziroma 2030. Več informacij o projektu CARE4CLIMATE najdete na 
uradni spletni strani.

Kdaj: od petka, 14. 10. 2022 do nedelje, 16. 10. 2022 
Lokacija: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana 
Jezik programa: slovenščina (tuja predavanja potekajo v angleškem jeziku)

Število prostih mest je omejeno. 
Prijave: preko spletnega obrazca: https://forms.gle/CPFegaGhzKVLzHLs5 
Prijave so odprte do: 7. 10. 2022 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/CPFegaGhzKVLzHLs5


PETEK, 14. 10. 2022

Filozofska fakulteta, Ljubljana

12:30-13:00 Pozdravni nagovori in uvod v študentski forum
- dr. Janez Berdavs, Ministrstvo za okolje in prostor
- izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, predstojnica Oddelka za geografijo, FF UL
- dr. Matej Ogrin, predsednik CIPRE Slovenija, društva za varstvo Alp

13:00-14:30 Podnebne spremembe in zdravje
- Tomaž Gorenc, Inštitut za zdravje in okolje

14:35-15:20 Healing Alps – Health promoting Assets and potential Threat  
Scenarios of the Alpine space in times of Climate Change
- dr. Arnulf Hartl in dr. Bischof Michael, Paracelsus Medical University,  

Institute of Ecomedicine  

15:20-16:10 Kosilo

16:10-17:40 Načrtovanje zelenih površin v podporo javnemu zdravju
- mag. Ina Škulje Erjavec, Urbanistični inštitut Republike Slovenije

17:45-18:30 Ekološka vloga krajinskega oblikovanja v mestih
- Živa Pečenko, Wette+Küneke Landschaftsarchitektur GbR

18:35-18:50 (S)poročilo dneva
- CIPRA Slovenija

Spoznavanje in sprehod po Ljubljani

20:00 Večerja 

PROGRAM ŠTUDENTSKEGA FORUMA



Sobota, 15. 10. 2022 

Filozofska fakulteta, Ljubljana

9:00-9:10 Uvod v dan
- CIPRA Slovenija

9:10-9:55 Two pearls for biodiversity: the European Biodiversity Strategy  
for 2030 and the EU Restoration Law
- Serena Arduino, CIPRA International 

10:00-11:30 “Biotska raznovrstnost gozdov v Sloveniji, podnebne spremembe  
in blaženje njihovega vpliva”
- dr. Boštjan Mali in dr. Lado Kutnar, Gozdarski inštitut Slovenije

11:30-11:45 Odmor za kavo

11:45-13:15 Zakaj belki in divjemu petelinu zmanjkuje tal pod nogami? 
- Tomaž Mihelič, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

13:15-14:45 Kosilo

14:45-16:15 Vpliv podnebnih sprememb na različne nivoje biodiverzitete:  
od vrste do ekosistema
- dr. Anamarija Žagar, Nacionalni inštitut za biologijo

16:15-16:30 Odmor za kavo

16:30-18:00 Mestni toplotni otok v Ljubljani
- Izr. prof. dr. Matej Ogrin, Oddelek za geografijo, FF UL

18:05-19:35 Delavnica: Izmerimo temperaturo novicam
- CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

20:00 Večerja



Nedelja, 16. 10. 2022

terensko delo - Mestni gozd Celje

8:00-9:00 Zbor in vožnja v Celje 

9:00-13:00 Ekskurzija v mestni gozd Celje
- mag. Robert Hostnik, Društvo mestni gozd

13:00-14:00 Kosilo

14:00-14:30 Zaključek študentskega foruma 

14:30-15:30 Odhod in povratek v Ljubljano 

predavanje delavnica delo v skupinah

LEGENDA

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 Evropske-
ga programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

mailto:katarina.zemlja@cipra.org

