
 

 

 

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega 

sporazuma.  

 

 

 

VABILO  

na delavnico »Projekcije BDP«  

IER – Inštitut za ekonomska raziskovanja 

četrtek, 31. 5. 2018, ob 9.00  

 

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 organiziramo delavnico »Projekcije BDP«, katere 

namen je seznanitev strokovne javnosti in ključnih deležnikov z razpoložljivimi projekcijami BDP 

za Slovenijo. V okviru razprave o ustreznosti oziroma primernosti obstoječih projekcij BDP 

boste lahko podali vaše strokovno mnenje in aktivno sodelovali pri kritični presoji razpoložljivih 

projekcij BDP. Ključne ugotovitve delavnice bodo služile, kot metodološka izhodišča za razvoj 

modelov, ki jih razvijamo v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 v podporo okoljskim in 

energetskim politikam.  

Vabljeni pristojni za strateško načrtovanje v ministrstvih in drugih državnih organih, in 

strokovnjaki s področja makroekonomskih analiz, strokovnjaki - uporabniki projekcij BDP in 

ostali deležniki (interesna združenja in strokovnjaki ter okoljske nevladne organizacije). 

 

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite do petka, 25. 5. 2018 

Spletna prijava na dogodek (kliknite) 

Dodatne informacije: katarina.trstenjak@ijs.si in matevz.pusnik@ijs.si 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Več informacij o projektu in Podnebne ogledalu na https://www.podnebnapot2050.si/ 

  

https://goo.gl/forms/7XdZJoXLtPs5m5r03
mailto:katarina.trstenjak@ijs.si
mailto:matevz.pusnik@ijs.si


 

 
2 

Program 

 

9.00   Uvod 

 

Pozdravni nagovor in namen delavnice, IER in IJS-CEU 

9.10 Pregled in primerjava obstoječih projekcij BDP za Slovenijo  

 

Primerjava obstoječih projekcij, IER: 

  

- projekcije BDP za Energetski koncept Slovenije (EKS); 

- projekcije BDP za referenčni scenarij EU za leto 2016 (REF2016); 

- projekcije BDP za dolgoročne energetske bilance 2013 (DB); 

- projekcije BDP za TGP v letu 2017 (MMR), in 

- OECD projekcije BDP za strategijo razvoja Slovenije (SRS). 

 
9.40 Predvidena uporaba projekcij za dolgoročno načrtovanje energetske in 

podnebne politike 

 Sektorski pregled in uporaba v modelih (industrija, promet, drugi sektorji, 

makroekonomske ocene), IER, IJS-CEU in PNZ. 

10.00 Pogled odgovornih za pripravo programskih dokumentov 

 Vabljeni pristojni strokovnjaki (MzI - promet, energija, MOP, MF, SVRK, UMAR). 

 Pogled deležnikov in širše strokovne javnosti 

 Vabljeni pristojni strokovnjaki (GZS, ELES, idr.)   

10:30  Odmor 

11:00   Razprava 

Katere projekcije so dobra osnova za pripravo projekcij TGP, prometa in energije? 

Izhodišča za razpravo:  

- prednosti in pomanjkljivosti obstoječih projekcij 

- usklajenost, realnost, robustnost … obstoječih BDP projekcij? 

- Ustreznost predpostavk o prihodnji rasti BDP? 

- Ustreznost prihodnje strukture BDP?  

12:15   Povzetek ugotovitev  

12:30 Zaključek delavnice   

 

 


