
 

 

 

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega 

sporazuma.  

 

 

 

VABILO  

na delavnico »Projekcije prometnega dela«  

sreda, 21.11.2018, ob 9.00 
Dvorana O2, Reaktorski center Podgorica, IJS 

 
V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 organiziramo delavnico »Projekcije prometnega 
dela«, katere namen je razprava v širši strokovni javnosti in s ključnimi deležniki o 
predpostavkah projekcij prometnega delo v Sloveniji.  
 
V okviru razprave o vplivnih dejavnikih, ki vplivajo na  prometno delo v prihodnje boste lahko 
podali vaše strokovno mnenje in aktivno sodelovali pri presoji predpostavk in prispevali tudi 
vaše dosedanje izkušnje o uporabi projekcij prometnega dela za dolgoročno načrtovanje v 
prometu. Seznanili vas bomo tudi s preliminarnimi rezultati projekcij prometnega dela do leta 
2050. Ključne ugotovitve delavnice bodo uporabljene pri pripravi strokovnih podlag za 
Dolgoročno strategijo za nizke emisije, ki jih izdelujemo v okviru projekta LIFE Podnebna pot 
2050.  
 

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

strokovnjaki s področja načrtovanja prometnih politik in analitske službe, strokovnjaki - 

uporabniki projekcij in ostali deležniki (interesna in strokovna združenja ter okoljske nevladne 

organizacije). 

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite do ponedeljka, 19.11.2018 

Spletna prijava na dogodek 

https://goo.gl/forms/ftyFVoacJ6sFahEg1 

 

Dodatne informacije: katarina.trstenjak@ijs.si in matjaz.cesen@ijs.si 

 

Vljudno vabljeni! 

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

https://goo.gl/forms/ftyFVoacJ6sFahEg1
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mailto:matjaz.cesen@ijs.si


 

 
2 

Program 

 

9.00   Uvod in namen delavnice 

mag. Andreja Urbančič, IJS-CEU 

9.10 Predvidena uporaba projekcij v analizi scenarijev za Dolgoročno strategijo za 

nizke emisije  

Matjaž Česen, IJS-CEU 

                  (predstavitev in razprava) 

 Predstavitev in zasnova projekcij, predvidena uporaba projekcij za dolgoročno 

načrtovanje energetske in podnebne politike ter pomen/vloga prometnega dela v 

projekcijah  

9:40 Dosedanje izkušnje s projekcijami prometnega dela, vabljeni MzI idr. 

 
10.00 Predstavitev modela za prometno delo  

                   Gregor Pretnar, PNZ  

 (predstavitev in razprava) 

 

10.30          Odmor.  
 

10.15 Predpostavke v modelu za prometno delo 

Gregor Pretnar, PNZ  

 (predstavitev in razprava) 

                   Predpostavke za prometno delo do konca leta 2030, 2040, 2050. Dejavniki, ki bodo 

najbolj vplivali na prometno delo v prihodnosti, negotovosti, ustreznost upoštevanih 
predpostavk?  

11:30   Preliminarni rezultati modela prometnega dela  

Gregor Pretnar, PNZ  

 (predstavitev in razprava) 
                   Rezultati do leta 2030, 2040, 2050 in obravnava negotovosti 

12:30   Povzetek ugotovitev  

12:45 Zaključek delavnice  in otvoritev fotografske razstave Podnebna pot. 

 

 

 


