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Pravni okvir podnebne politike

Pariški sporazum

• Ohraniti dvig povprečne globalne temperature občutno pod 2 °C  in 
prizadevati  si za 1,5 °C 
Doseči ravnovesje med emisijami TGP iz antropogenih virov in njihovim 
zajemanjem v ponore v drugi polovici tega stoletja.

Uredba o upravljanju energetske unije (EU) (EU) 
2018/1999
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Slovenija bi morala že do konca leta 2020 UNFCCC predložiti 

DPSS 2050, Resolucijo je vlada sprejela aprila 2021

DPSS 2050

NEPN Akcijski načrt 2030 / 2040

Usklajeno!
Čist planet za vse (EU)
Neto ničelne emisije do 2050

Zimski paket zakonodaje 
EU

(RED2, EED2, EPBD idr.)
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LIFE Podnebna pot 2050

Projekt podpira odločitve za 
doseganje ciljev Pariškega 

sporazuma
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Emisije TGP v Sloveniji po sektorjih
Struktura skupnih emisij v letu 

2018
17,5 MtCO2ekv
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Promet
33,3%

Proizvodnja 
električne 
energije in 

toplote
29,7%

Industrija
17,2%

Kmetijstvo
9,8%

Široka raba
7,5%

Odpadki
2,5%

Pripravil IJS-CEU

Promet
33,2%

Proizvodnja 
električne 
energije in 

toplote, neETS
2,9%

Proizvodnja 
električne 
energije in 

toplote, EU ETS
27,6%

Industrija, EU ETS
10,1%

Industrija, neETS
6,4%

Kmetijstvo
9,8%

Široka raba
7,5%

Odpadki
2,5%

Pripravil IJS-CEU

neETS; 
62,9%

ETS; 
37,1%
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Dinamika emisij TGP po sektorjih  
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Zmanjšanje/povečanje emisij 

TGP 2005-2018:
Promet                       +32 %
Proizvodnja električne energije

in toplote                      -26 %
Industrija                   -23 %
Kmetijstvo                   -1 %
Široka raba/ostali sektorji     -51 % 

Odpadki                   -40 %
Skupaj   -14 %

-14 %  

Od baznega leta 1986 so se emisije iz 
prometa povečale za 190 %, skoraj 

potrojile

Promet!
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Doseganje nacionalnih TGP ciljev (ne-ETS)
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Cilji 2030 Potrjeni Novi

EU skupaj -40 %
(NEPN -36%) -55 %

EU ETS -43 %
EU neETS -30 %

Slovenija
po Uredbi (EU) 2018/842

-15 %
(NEPN -20%) ?
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Izdelane projekcije/analitične podlage so bile 
uporabljene v
Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050  (DPSS2050)

Podnebna nevtralnost
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Iz strokovnih podlag v dokument
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Hvala za vašo 
pozornost!
katarina.trstenjak@ijs.si
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Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050: 

Vodilni partner projekta LIFE Climate Path 2050: 

www.PodnebnaPot2050.si

http://www.PodnebnaPot2050.si

