Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega
sporazuma.

VABILO

na delavnico »Projekcije cen energije«
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Velika sejna soba
četrtek, 21. 6. 2018, ob 9.00

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 organiziramo delavnico »Projekcije cen energije«,
katere namen je razprava v širši strokovni javnosti in s ključnimi deležniki o predpostavkah za
prihodnje cene energije v Sloveniji. V okviru razprave o vplivnih dejavnikih, ki vplivajo na
prihodnje cene dolgoročno in pričakovanjih boste lahko podali vaše strokovno mnenje in aktivno
sodelovali pri kritični presoji predpostavk, in prispevali tudi vaše dosedanje izkušnje o uporabi
projekcij cen za dolgoročno načrtovanje v energetiki. 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 trgovanja z energijo in analitske službe, strokovnjaki - uporabniki
projekcij cen energije in ostali deležniki (interesna in strokovna združenja ter okoljske nevladne
organizacije).
Prosimo vas, da se na dogodek prijavite do ponedeljka, 18.6.2018
Spletna prijava na dogodek
https://goo.gl/forms/RqEYCQFkoqlBtf1t2
Dodatne informacije: katarina.trstenjak@ijs.si in andreja.urbancic@ijs.si

Vljudno vabljeni!

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

Program

9.00

Uvod /name delavnice
mag. Stane Merše

9.15

Primerjava obstoječih projekcij cene energije v Sloveniji in mednarodnem
prostoru
Primerjava cen najnovejših projekcij v mednarodnem prostoru (IJS, ELEK)
Cene goriv
Cene električne energije (po produktih)
Cene emisijskih kuponov

9.45

Predvidena uporaba projekcij za dolgoročno načrtovanje energetske in
podnebne politike in osnovne predpostavke
Industrija, promet, drugi sektorji, makroekonomske ocene

10.00

Pogled odgovornih za pripravo programskih dokumentov
MzI energija, MzI/promet, MOP, MF, idr.(Vabljeni)
Pogled deležnikov in širše strokovne javnosti
EZS, GZS, ELES, Plinovodi, Gen-I, Petrol, HSE, idr. (Vabljeni)

10:30

Odmor

11:00

Razprava o cenah električne energije, emisijskih kuponov in goriv (Predvidena
je plenarna razprava)
Predpostavke za projekcije cen do leta 2030, 2040, 2050. Dejavniki, ki bodo najbolj
vplivali na prihodnje cene električne energije? Kritična presoja obstoječih projekcij.
Prednosti in pomanjkljivosti obstoječih projekcij. Usklajenost, realnost, robustnost …
obstoječih projekcij? Ustreznost predpostavk o prihodnji rasti cen goriv in emisijskih
kuponov?

12:15

Povzetek ugotovitev

12:30

Zaključek delavnice
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