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AGENDA ZA ZAKLJUČNO KONFERENCO COMPOSE
ČETRTEK, 5.9.2019 – Zaključna konferenca
Kraj: Hotel City, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
9:30

Registracija udeležencev

10:00

Pozdravni nagovori

10: 30

Strateški trendi v energetiki, razvojne priložnosti in financiranje: Kako lahko
strateški dokumenti vplivajo na okolje?
-

Moderator Sergio Andreis – Kyoto Club

Panelisti:

11:15

Zoran Kordić (Green Energy Cooperative)
Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica
- Dr. Photoula Hadjipapa, županja občine Lakatamia, Ciper
Energetska pismenost- ključna kompetenca za prihodnost
-

Moderator prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

Panelisti:

-

12: 00

Maire- Maud Gerard (Geres)
Dr. Stane Klemenčoč (Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije- Kmetijsko
gozdarski Zavod Maribor)
- Prof. dr. Fatbardh Sallaku (Kmetijska univerza v Tirani)
Odmor

12:15

Dobre prakse na področju energetskega management in vpliv na lokalno okolje
-

Moderator Zdravko Kozinc

Panelisti:

13:00

- Prof. Theocaris Tsoutsos (TUC)
- Virginia Domingo Reig (Granollers)
- Barbara Leao de Cervalho (Co- Funder and director Biovilla)
Odmor za kosilo v hotelu City

14:30

Zaključki panelne conference: Lučka Kajfež Bogataj, Sergio Andreis in Zdravko
Kozinc

16:30

Povzetek in zaključne misli s prof. Lučka Kajfež Bogataj

17:00
17:30

Predstavitve partnerjev in njihovega dela/ postri, video posnetki
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Informacije in prijave

Stanka Klemenčič Kosi stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si

Veronika Valentar veronika.valentar@kmetijski-zavod.si

Zdravko Kozinc zdravko.kozinc@iskriva.net

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj je univerzitetna profesorica,
klimatologinja, članica medvladnega odbora za podnebne
spremembe pri Organizaciji Združenih narodov ICCP, so
dobitnica Nobelove nagrade za mir ter ambasadorka projekta
COMPOSE. V Sloveniji velja za eno izmed pionirk pri raziskavah
vplivov podnebnih sprememb, predvsem njihovega vpliva na
kmetijsko pridelavo.

Sergio Andreis je direktor lobistične organizacije Kyoto club, ki
ima sedež v Rimu. Po študiju na filozofski fakulteti v Kaliforniji
in Milanu, je svoje znanje izpopolnjeval in Berlinu. Kot član
stranke Zelenih, je bil izvoljen v regionalni parlament dežele
Lombardije in italijanski parlament ter kasneje tudi v evropski
parlament. Kyoto club sodeluje v številnih okoljskih pobudah in
mednarodnih delovnih skupinah, med drugimi pri sprejemanju
kyotskega protokola ter zasledovanju ciljev pariškega
sporazuma.
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Dr. Photoula Hadjipapa je županja mesta Lakatamija na
južnem Cipru. Je prva ženska, ki je bila na Cipru izvoljena kot
županja in je na volitvah z veliko večino premagala dva
protikandidata. 18 let je delala kot zdravnica v Lakatamiji,
zadnja leta pa na občini kot županja vodi številne projekte,
povezane z okoljem in klimatskimi spremembami.

Marie Maud Gerard je energetska svetovalka na francoski
energetski agenciji GERES. Že12 let se ukvarja z okoljskim
inženiringom ter problemom energetske revščine v francoski
provinci Alpes Cote'd Azur. V številnih projektih je delovala
predvsem na območju južne Francije ter mediteranskih držav,
zlasti v Maroku, Tuniziji in Alžiriji.

Dr. Stane Klemenčič je direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda
Maribor. Doktoriral je s področja kmetijstva. S svojim
dolgoletnim delom na področju kmetijskega svetovanja ter s
številnimi znanstveni in poljudnimi članki je sodeloval in veliko
prispeval k razvoju slovenskega kmetijstva in podeželja.

Prof.Dr. Fatbardh Sallaku je profesor na kmetijski univerzi v
Tirani, kjer dela v oddelku za okolje in agroekologijo. Njegove
raziskave se nanašajo na področje voda, tal in okoljske
znanosti, v zadnjem času pa je dejaven tudi na področju
obnovljivih virov energije. Sodeluje v številnih nacionalnih in
mednarodnih projektih ter pri implementaciji evropskih politik
v pridruženih članicah EU.
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Prof. Dr. Theocaris Tsoutsos je vodja kemijskega laboratorija
(ReSEL) ter univerzitetni profesor na Tehniški univerzi na Kreti
(TUC). Kot znanstvenik je avtor in soavtor številnih znanstvenih
publikacij. Dejaven je v mednarodnih projektih, zlasti na
področju raziskav na področju kemije v povezavi z obnovljivimi
viri energije.

Virginia Domingo Reig je zaposlena kot energetska in okoljska
svetovalka pri občini Granollers v Španiji. Po izobrazbi je
okoljska inženirka in magistrica inovacijskega managementa.
Vključena je v številne mednarodne projekte, pri svojem delu
pa se največkrat ukvarja s svetovanjem ter informacijskimi
kampanjami v zvezi z energetsko učinkovitostjo in uvajanjem
obnovljivih virov v prakso.

Dr. Barbara Leao de Cervalho je direktorica naravnega parka
Biovilla na Portugalskem. V tem parku so v okviru projekta
COMPOSE nabavili opremo za živ prikaz uporabe sončne
energije (Living lab) za sušenje sadja, kuhanje in proizvodnjo
električne energije. V okviru narodnega paka je poskrbela tudi
za trženje blagovne znamke Biovilla.

Zdravko Kozinc, projektni sodelavec pri projektu COMPOSE,
sicer vodja projektov v zavodu ISKRIVA. Politični ekonomist in
iskriv sogovornik, ki se odlično znajde v vseh mogočih
situacijah: predvsem pri vodenju mednarodnih projektov,
koordinaciji projektnih teamov in komunikaciji z javnostjo.
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