
Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) 

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga 

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne 

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS. 

Podnebno ogledalo 
2018 

Pripravljalna delavnica za  
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spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS. 

Program 

9.00 – Uvod  

9.15 – Ukrepi v prometu; moderator mag. Stane Merše 

10.30 – Odmor 

10.45 – Ukrepi v stavbah; moderator mag. Jure Čižman 

12.00 – Kosilo 

13.00 – Ukrepi v industriji in pri oskrbi z industrijo; moderator Matjaž Česen 

13.45 – Ukrepi v kmetijstvu; moderator Katarina Trstenjak 

14.30 – Zelena rast gospodarstva in drugi ukrepi; moderator Barbara P.Visočnik 

15.00 - Zaključki 
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Uvod 

Pripravljalna delavnica za  
Podnebno ogledalo 2018 

Barbara Petelin Visočnik, IJS CEU 

ARSO, 27.3.2018 
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Kontekst delavnice 
 
• Delavnica poteka v okviru projekta 

LIFE Podnebna Pot 2050 (LIFE 
ClimatePath2050) 

• Projekt vključuje tudi vzpostavitev 
sistema spremljanja izvajanja ukrepov 
za zmanjšanje emisij TGP – v letih 
2018, 2019 in 2020 bo pripravljeno 
Podnebno ogledalo, dokument, 
namenjen podpori pri odločanju o 
prihodnjem izvajanju ukrepov 

• Vključeno je tudi poročanje o 
izvajanju OP TGP; posvetovalni 
proces za njegovo pripravo poteka v 
sodelovanju z MOP  
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Današnji poudarki 
 

• Ukrepi za zmanjševanje emisij TGP se izvajajo 

• Spremljanje izvajanja ukrepov je nepogrešljiv 
del cikla stalnih izboljšav (načrtuj-izvedi-
preveri-ukrepaj) 

• Za uspešno izvajanje ukrepov je izjemno 
pomembno sodelovanje deležnikov in 
njihovo mreženje 
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Namen delavnice 
 
• Predstaviti zadnje ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov 

za zmanjševanje emisij TGP  

• Omogočiti skupen razmislek o tem, kako naprej  kaj je 
potrebno narediti v prihodnjih letih za boljše izvajanje ukrepov? 

 Doseganje ciljev za leto 2020 in naprej (zmanjšanje emisij, učinkovita 
raba energije, obnovljivi viri energije) 

 Doseganje dodatnih koristi izvajanja ukrepov (zrak, zdravje, kakovost 
bivanja, zaposlenost…) 

 Učinkovitost ukrepov 

 Tudi izhodišče za pripravo Državnega energetsko podnebnega načrta 
(DEPN, december 2019) 
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Proces priprave Podnebnega ogledala 2018 in 
Poročila o izvajanju OP TGP 

STROKOVNE 
PODLAGE 

  

• 27.3.2017 
Pripravljalna 
delavnica 

 

• Osnutek 
Podnebnega 
ogledala 2018 

 

• 17.4.2018 
Dogodek ob 
izidu 
dokumenta 

 

• Podnebno 
ogledalo 2018 

 

• delavnice o 
ukrepih  v 
središču: 
energetska 
revščina, E-
mobilnost, 
daljinsko 
ogrevanje 

 

• zaključna 
delavnica 
2018 
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ODLOČANJE        

 

 

• javna 
obravnava 
Poročila o 
izvajanju  
OP TPG 

 

 

 

• seznanitev 
vlade s 
Poročilom o 
izvajanju OP 
TGP 

MAREC APRIL MAJ/JUNIJ MAJ/JUNIJ 
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Podnebno ogledalo 2018 
 LIFE Podnebna pot 2050 

Strokovne podlage 

• Povzetek za odločanje 

• Zvezek 1: Povzetek strokovnih podlag 

• Zvezek 2: Kazalci za spremljanje izvajanja OP TGP 

• Zvezek 3: Pregled izvajanja ukrepov 

• Zvezek 4: Ukrep v središču – Energetska revščina 

• Zvezek 5: Ukrep v središču – Elektromobilnost 

• Zvezek 6: Ukrep v središču – Daljinsko ogrevanje 

• Zvezek 7: Emisije TGP in sektor EU-ETS 

 

MOP 

Odločanje 

 

 

 

• Poročilo o izvajanju  
OP TGP 
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Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050:  

Partnerji projekta LIFE Climate Path 2050:  

www.PodnebnaPot2050.si 

http://www.PodnebnaPot2050.si


Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) 

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga 

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne 

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS. 

Projekt LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043) 

je financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga 

upravlja Evropska komisija, in iz Sklada za podnebne 

spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS. 

Hvala in dobro delo! 
Barbara Petelin Visočnik 
01/588 53 94, barbara.visocnik@ijs.si 
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