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TRIDNEVNI PROGRAM DOGODKA »PRAVO IN PODNEBNE SPREMEMBE« 

 

1. dan   Konferenca: Pravo in podnebne spremembe  

sreda, 20. februar 2019 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani – vijolična predavalnica 

 

15.45–16.00   Registracija in sprejem 

16.00–16.10  Uvodni nagovor  

Daška Levstik, glavna organizatorka dogodka 

16.10–17.40 Ogled dokumentarnega filma na temo podnebnih sprememb z 

naslovom »Before the Flood« 

17.40–18.00  Odmor za osvežitev in uvodno spoznavanje  

18.00–19.00 Pogovor o podnebnih spremembah, preventivnih ukrepih v 

prihodnosti in komentarji na dokumentarni film z gostjami iz 

nevladnih organizacij:  

Gaja Brecelj (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), 

Senka Šifkovič Vrbica (Pravno-informacijski center nevladnih 

organizacij – PIC), Barbara Kvac (Društvo Focus) in Katja Huš 

(Greenpeace Slovenija).   

Pogovor bo moderiral Leonardo Rok Lampret iz društva HOPe. 
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2. dan       Konferenca: Pravo in podnebne spremembe 

četrtek, 21. februar 2019 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani – modra predavalnica 

 

9.00–9.30  Registracija in sprejem 

9.30–9.40   Pozdravni nagovor 

   Daška Levstik, glavna organizatorka dogodka 

9.40–10.30 Znanost o podnebnih spremembah 2019: kje smo, kam gremo?  

 prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj 

10.30–11.00 Odmor za kavo in mreženje 

11.00–11.45 Mednarodno in pravo EU o podnebnih spremembah 

 prof. dr. Vasilka Sancin 

11.45–12.30 Nacionalna ureditev podnebnih prizadevanj in vloga pravnikov 

 mag. Senka Šifkovič Vrbica – Pravno-informacijski center nevladnih 

organizacij (PIC) 

12.30–13.15 Odmor za kosilo 

13.15–14.15 Uprimo se podnebnim spremembam! Kako nam pri tem lahko 

pomaga tehnologija? (Izkušnje iz mednarodnih raziskovalnih 

projektov) 

 prof. dr. Andrej Gubina 

14.15.–15.00 Predstavitev študij Mednarodnopravne okoljske klinike:  

 1) Odgovornost držav za kršitev mednarodnopravnih obveznosti na 

področju podnebnih sprememb 

 Alja Zrilić, članica klinike v študijskem letu 2017/2018 

 2) Pravna zaščita okoljsko razseljenih oseb 

 Kaja Smolnikar, članica klinike v študijskem letu 2016/2017 
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3. dan   Delavnica: Pravo in podnebne spremembe 

petek, 22. februar 2019 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani – seminarji 3, 4 in 5 

 

9.45–10.00  Registracija in sprejem 

10.00–11.00  1. del: Vzroki, posledice in morebitne rešitve podnebnih  sprememb  

 vsaki skupini je dodeljeno določeno področje, npr. ozračje, 

oceani, gozdovi, reke, ledeniki, na podlagi tega pa vsaka 

skupina išče vzroke podnebnih sprememb, njihove posledice 

in morebitne rešitve za dodeljeno področje 

11.00–11.30  Odmor za kavo in izmenjavo vtisov 

11.30–12.15   2. del: Soočanje držav s podnebnimi spremembami 

 vsaki skupini je dodeljena določena država – ugotavljanje 

podnebnih problemov dodeljene države, morebitne rešitve za 

njen problem ter reševanje globalnega problema podnebnih 

sprememb  

12.15–12.25  Kratek odmor za osvežitev 

12.25–13.30  Nadaljevanje 2. dela delavnice 

 pogajanja med državami  

 oblikovanje morebitnega dogovora za reševanje 

problematike podnebnih sprememb 

 

Delavnico bodo vodile Daška Levstik, Alja Zrilić in Jerca Aubreht. 


