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Ljubljana, 5. februar 2015 

Spoštovane članice in člani 

UO GZS  Združenja za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala, 
UO GZS Združenja za svetovalni inženiring 
UO GZS Združenja za izvedbeni inženiring 

UO GZS Združenja za promet, 
 

Spoštovane članice in člani  
 

Strateškega sveta za politiko graditve in urejanje prostora pri GZS, (SS PG UP GZS) 
spoštovane direktorice in direktorji ostalih zainteresiranih podjetij, 

  
VABIMO  

na  
10. sejo SS PG UP GZS, ki bo  

v četrtek, 19.02.2015 ob 13,00 uri na GZS, Dvorana C/I,  Dimičeva 13, Ljubljana 
 
Dnevni red: 

1. Predstavitev predloga Akcijskega načrta obnove glavnih in regionalnih cest 2015  

 g. Sergij Grmek, v.d. direktorja Direkcije RS za infrastrukturo  
2. Oblikovanje delovne skupine za pripravo nove prostorske zakonodaje  
3. Razno  

 
AD1) 
 Upravljanje z državno in regionalno cestno infrastrukturo se sooča s številnimi problemi, ki 

neposredno in posredno prizadenejo gospodarstvo. Po podatkih DRSC je več kot 60% cestnega 
omrežja v slabem oz. zelo slabem stanju, ki se rapidno slabša. Sredstev za to je vse manj, ker ni 
jasnega in zavezujočega načrta vzdrževanja in naložb.   

 Kakšne so realne možnosti, s katermi bi Slovenija hitreje presegla sistemski manjko sredstev za 
te namene? Kako preseči zavore javnega naročanja, tudi umeščanja v prostor?  

 
Ad2) 
 Zakonodaja in postopki umeščanja v prostor so med največjimi blokadami razvoja in 

konkurenčnosti Slovenije. Načrtuje se sprememba Zakona o prostorskem načrtovanju. GZS se 
bo v aktivnosti MOP za pripravo predlogov spremem ZPN aktivno vključevala. V delovno 
skupino, ki bo sooblikovala  predloge GZS, želimo vključiti komptenetne strokovnjake iz prakse.       

 
Seja bo zaključena najakasneje do 15.30 ure. Prosimo, da se je zaradi aktualnosti udeležite osebno 
in da vašo prisotnost potrdite na naslov silva.rantasa@gzs.si. 
  
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
S spoštovanjem,  
 
Alenka Avberšek        mag. Samo Hribar Milič 

mailto:silva.rantasa@gzs.si


 

 

str. 2 
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za zakonodajo in politike          


