
   

 

  

   

 
VABILO  

 
delavnica 

 »Priprava Dolgoročne strategija za nizke emisije –  
določitev analize«  

torek, 6. 11. 2018, ob 8.30,  

Agencija RS za okolje, Sejna soba- 4. nadstropje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana  

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega 

sporazuma. 

Ministrstvo za okolje in prostor in Institut »Jožef Stefan,« Center za energetsko učinkovitost 

vabita na prvo delavnico v sklopu priprave Dolgoročne strategije za nizke emisije - določitev 

analize (»scoping«).  

Slovenija mora, v skladu s Pariškim sporazumom in Uredbo o upravljanju Energetske unije 

(predlog), do leta 2020 pripraviti Dolgoročno strategijo za nizke emisije, s cilji zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov do leta 2050. Voditelji držav EU so se obvezali, da bo EU kot celota do leta 

2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 80 % do 95 % glede na emisije leta 1990.  

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 bodo pripravljene strokovne podlage za Dolgoročno 

strategijo za nizke emisije. Priprava bo potekala v več fazah, ki bodo omogočale interakcijo med 

analitičnim delom in odločevalskim procesom ter omogočile sodelovanje vseh ključnih deležnikov. 

Organizirana bodo delavnice, ki bodo omogočale izmenjavo informacij in dialog o možnostih za 

zmanjševanje emisij in pričakovanih posledicah le-teh. V prvi fazi, poimenovani »določitev 

analize«, bomo obravnavali izhodišča za oblikovanje scenarijev: (1) kriterije, po katerih bomo 

primerjali scenarije in merila, ki jih bodo morali scenariji izpolniti (emisije toplogrednih plinov, 

onesnaževal zraka, sektorske kriterije (zanesljivost oskrbe, konkurenčnost) ter makroekonomske in 

družbene (BDP, zaposlenost idr.), (2) zasnovo scenarijev, ki bodo vključevali poleg obstoječih 

ukrepov še dodatne ukrepe in (3) določitev okvirja analize (časovni okvir ipd.). 

Vljudno vabljeni! 

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite do petka, 2.11.2018 na spodnji povezavi. Za dodatne 

informacije smo vam na voljo na naslovih katarina.trstenjak@ijs.si, andreja.urbancic@ijs.si. 

Prijava na delavnico (kliknite) 

 

mailto:katarina.trstenjak@ijs.si
https://goo.gl/forms/7OpV53E0gAWma6Vn1


   

 

  

   

 

 

PROGRAM DOGODKA 
 

Več sektorske vsebine 

8.30 Uvod, Ministrstvo za okolje in prostor in mag. Stane Merše, Institut »Jožef Stefan« 

8.40 Proces priprave Dolgoročne strategije za nizke emisije, Ministrstvo za okolje in prostor 

8.50 Analiza scenarijev (potek in metode), Matjaž Česen, Institut »Jožef Stefan« 

9.10 Kriteriji za primerjavo scenarijev (cilji), Katarina Trstenjak, mag. Andreja Urbančič, 

Institut »Jožef Stefan« in dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja  

9.20 Zasnova scenarijev, Matjaž Česen, Institut »Jožef Stefan« 

9.30 Razprava 

 

Predstavitve in razprava po sektorjih 

10.05 Kmetijstvo in LULUCF, dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije in dr. Boštjan Mali, 

Gozdarski inštitut Slovenije 

11.05 Promet, Matjaž Česen, Institut »Jožef Stefan« in mag. Gregor Pretnar, PNZ  

 

11.50 Odmor 

12.30 Oskrba z energijo, mag. Stane Merše, mag. Andreja Urbančič, Institut »Jožef Stefan« in 

Zvone Košnjek, ELEK 

13.15 Industrija, dr. Matevž Pušnik, Institut »Jožef Stefan« 

14.00 Stavbe, Matjaž Česen, Gašper Stegnar, Institut »Jožef Stefan« 

14.45 Zaključek delavnice 

 

 

 


