
 

 

 

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 podpira odločitve za doseganje ciljev Pariškega 

sporazuma.  

 

VABILO  

Predstavitev analize scenarijev zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2050- promet 

četrtek, 15. 4. 2021, ob 12.30 
splet (ZOOM povezava bo poslana naknadno ob prijavi) 

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 so bile pripravljene Analitične podlage za 

Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050. Posvet je namenjen podrobnejši 

predstavitvi rezultatov za sektor PROMET.  

Slovenija je lani pripravila osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 (v 

javni obravnavi je bil do 30.9.2020). Cilj, ki si ga Slovenija zastavlja je doseganje podnebne 

nevtralnosti oz. neto ničelnih emisij do leta 2050. Strokovne podlage, pripravljene za osnutek 

strategije, so uporabne tudi za druge naloge načrtovanja, zlasti kot podlaga za vključevanje 

podnebnih  ciljev v sektorske politike.  

Na posvetu bodo podrobneje predstavljene osnovne predpostavke in rezultati analize scenarijev 

zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 in njihovi učinki za sektor promet. Osvetlili pa bomo tudi, 

kaj pomenijo za sektor prometa novi ostrejši cilji zmanjševanja TGP do leta 2030 ter vpliv 

Covid19 na izpuste iz prometa.  

Program: 

12.30–12.45  Uvod in povzetek analize scenarijev do leta 2050, 

Katarina Trstenjak, IJS CEU 

12.45‒13.15  Predpostavke in rezultati projekcij za sektor promet, 

                       mag. Gregor Pretnar, PNZ, Matjaž Česen, IJS CEU 

13.15–13.30  Predstavitev prometnih politik za zmanjševanje emisij TGP do leta 2030 in 

naprej, 

Darko Trajanov, generalni direktor, Direktorat za trajnostno mobilnost in 

prometno politiko, Ministrstvo za infrastrukturo 

13.30–14.00  Razprava 

 

Spletna prijava:   

https://forms.gle/pAabNJiCdkrpLBoTA 

 

Vljudno vabljeni! 

https://forms.gle/sBogu9VD1niMK2127
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Vodilni partner projekta LIFE Podnebna pot 2050 je Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko 
učinkovitost. Partnerji projekta so: ELEK, načrtovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., Gradbeni 
Inštitut ZRMK d.o.o., Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kmetijski inštitut Slovenije, PNZ 
svetovanje projektiranje, d.o.o.,  Gozdarski inštitut Slovenije. Projekt je financiran iz finančnega 
mehanizma LIFE, ki ga upravlja Evropska komisija, in iz Podnebnega sklada Ministrstva za okolje 
in prostor RS.  Pri projektu so sodeluje tudi več zunanjih partnerjev. 
  
Več informacij o projektu  in rezultatih na https://www.podnebnapot2050.si/    

 

https://www.podnebnapot2050.si/

