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Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050:  

Partnerji projekta LIFE Climate Path 2050:  

www.PodnebnaPot2050.si 

http://www.PodnebnaPot2050.si
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Projekt LIFE Podnebna pot 2050 

Projekt podpira odločitve za 
doseganje ciljev Pariškega 
sporazuma 

• analitične strokovne podlage za 
načrtovanje in izvajanje ukrepov 

• vzpostavitev sistema spremljanja 
izvajanja ukrepov za zmanjšanje 
emisij TGP  

• V letih 2018, 2019 in 2020 bo 
pripravljeno Podnebno ogledalo, v 
podporo pri odločanju o 
prihodnjem izvajanju ukrepov. 
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Ključni rezultati projekta 

1. Podnebno ogledalo 2018, 2019, 2020 
sistem spremljanja ukrepov TGP, URE, OVE 

 

2. Podnebna pot 
Analiza scenarijev – projekcije emisij 
toplogrednih plinov in ocene učinkov za 
Dolgoročno strategijo za nizke emisije  

3. Koordinacijskih proces  
za večjo uporabo analiz pri odločanju 

4. Lokalni semafor podnebnih aktivnosti in 
orodja za načrtovanje za prenos rezultatov v 
lokalne skupnosti 
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• Drugačna urejenost 
- Povzetek za odločanje  

- Zvezek 1: Ocena doseganja ciljev OP TGP 

- Zvezek 2: Promet 

- Zvezek 3: Stavbe 

- Zvezek 4: Kmetijstvo 

- Zvezek 5: Ostali sektorji (prvič vključen tudi LULUCF) 

- Zvezek 6: Večsektorski ukrepi 

- Zvezek 7: Ukrep v središču – Trajnostna mobilnost in ravnanje uporabnikov 

- Zvezek 8: Ukrep v središču – Emisije v govedoreji 

- Zvezek 9: Ukrep v središču – Spodbujanje podjetij pri prehodu v NOD 

- Zvezek 10: Emisije TGP in sektor EU-ETS 

Podnebno ogledalo 2019 

Spremembe (1) 
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Proces priprave Podnebnega ogledala 2019 in 
Poročila o izvajanju OP TGP 

STROKOVNE 
PODLAGE 

APRIL 

• Osnutek 
Podnebnega 
Ogledala 
2019 
 

• 25. 4. 2019 
Pripravljalna 
delavnica 

JUNIJ 

• Podnebno 
ogledalo 
2019 

 

• 12. 6. 2019 
Dogodek 
ob izidu 
dokumenta 

 

MAJ 

•Delavnice za 
ukrepe v 
središču: 

• 10. 5. 2019 
Spodbujanje 
podjetij pri 
prehodu v 
NOD 

• 14. 5. 2019 
Trajnostna 
mobilnost in 
ravnanje 
uporabnikov 

JUNIJ  

• Delavnica za 
ukrep v 
središču: 
Emisije v 
govedoreji 

 

• Zaključna 
delavnica 
2019 
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ODLOČANJE 

Seznanitev vlade 
s Poročilom o 
izvajanju OP 

TGP 

Podnebna ogledala vključujejo vse elemente vsebine za poročanje o izvajanju OP TGP! 
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Hvala za pozornost 
in uspešno delo! 
stane.merse@ijs.si 
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O delavnici  
 
Katarina Trstenjak, Institut „Jožef Stefan“ 
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Namen delavnice 
 
  

Izboljšanje ukrepov -  

Trajnostna mobilnost in ravnanje uporabnikov  
– ukrepi za spodbujanje JPP 
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Današnja delavnica… 

Cilj: Zasnova izboljšav sedanjih ukrepov:  

STANJE 

• Osvetlitev izkušenj in prihodnjih izzivov -  ovire, rešitve, plani …  

• Ali so sedanji instrumenti relevantni, učinkoviti, efektivni, predvidljivi, 
prilagodljivi? 

IZBOLJŠAVE UKREPOV  

• Možnosti za izboljšave 

• Kako usmerjati spodbude? Učinki na zmanjšanje TGP, druge koristi.. 

• Kateri finančni instrumenti so najustreznejši?  

• Kaj so prioritete? 
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Ugotovitve in rezultati bodo… 
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• Posredovani vsem odločevalcem oz. odgovornim in deležnikom za 

izvajanje in programiranje ukrepov ter javno objavljeni 

• Uporabljeni za: 

• izboljšave obstoječih ukrepov: Podnebnem ogledalu 2019 oz. Poročilo vladi o 

izvajanju OP TGP (MOP) 

• pri programiranju ukrepov do 2030: pri pripravi Nacionalnega energetsko podnebnega 

načrta (MzI), in na voljo tudi za druge procese 

• strateško načrtovanje: Dolgoročni strategiji na področju podnebja (MOP)  

• razvoj instrumentov: nadgradnja v okviru drugih projektov in tekočih aktivnosti 
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Program delavnice 

9.00  Uvod 

9.25  Stanje  in zasnova izboljšav  

 Železniška infrastruktura  

 Izgradnja kolesarske infrastrukture  

10.30 Odmor  

11.00 Spodbujanje trajnostne izbire transporta v okviru obračuna potnih stroškov 

 Uvedba enotne vozovnice (IJPP) 

 Konkurenčnost javnega potniškega prometa 

12.30 Povzetek ugotovitev 

13.00 Zaključek delavnice.  
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