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Izhodišča (preliminarne projekcije) 
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Splošno 
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• celostne prometne strategije 

• Evropski teden mobilnosti 

• nov sektor za trajnostno mobilnost na Ministrstvu za infrastrukturo 

• sistem za povračilo potnih stroškov 
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Nemotorizirani promet 
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• ukrepi na področju kolesarjenja se izvajajo in 

nadgrajujejo 

• posebna priporočila niso potrebna 
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Javni potniški promet 
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• uvajajo se hitre avtobusne linije 

• SŽ je kupila 52 novih potniških vlakov 

• napovedana je skorajšnja uvedba integrirane vozovnice za vse uporabnike 

• razpis za koncesije avtobusnih prevozov (gospodarska javna služba) 

• usklajenost voznih redov 

• železniška infrastruktura 
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• vzpostavitev cestninjenja za tovorna vozila v prostem toku 

• železniška infrastruktura 

• Koper-Divača 

• Tivolski lok 

• ljubljansko železniško vozlišče 



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. 

Zaključek 

8 



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. 

Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050:  

Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050:  

www.PodnebnaPot2050.si 

Hvala za pozornost! 
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