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Ljubljana, 09. oktober 2012 

 

Spoštovane članice in člani strateških svetov pri GZS 

Slovenija se sooča z nujnostjo novega investicijskega cikla v Sloveniji in problematiko 

neizvajanja projektov. Država kot ključno oviro za to izpostavlja probleme financiranja, 

ki pa so le del bistveno bolj kompleksne problematike.  

VABIMO 

na skupno  

10. sejo Strateškega sveta za politiko energije pri GZS 

6. sejo Strateškega sveta za politiko graditve in urejanje prostora pri GZS 

2. sejo Strateškega sveta za politiko varstva okolja in podnebne spremembe pri GZS 

ki bo 

v torek, 23. oktobra 2012 

ob 13,00 uri na GZS, Dimičeva 13, Dvorana B, I. nadstropje. 

 

Na sejo vabimo odgovorne resornih ministrstev  MGRT, MKO in MIP.  

Dnevni red:  

1. Pripravljenost in pomanjkljivosti priprave projektov na področju infrastrukturnih 

investicij 

o mag. Vekoslav Korošec, direktor ZING, ZSING pri GZS 

o Niko Martinec, EZS  

2. Razprava  

 

Izhodišča : 

Nimamo: ustrezno pripravljene investicijske dokumentacije, postopki vključevanja v 

prostor niso zaključeni , opredelitve glede tujih vlaganj im modelov  (javno zasebno 

partnerstvo, koncesije, partnerstvo itd); nabora konkretnih potencialnih investicijskih 

projektov na področju infrastrukture, varstva okolja, energetike , energetske sanacije 

stavb, ali pa že pripravljeni projekti ostajajo v predalih; prioritet na podlagi analiz z 

narodno gospodarskega vidika o učinkih le teh za rast gospodarstva; na področju 

energetike, kjer  je potencialni obseg investicij najbolj obsežen, je zastala priprava 

Nacionalnega energetskega programa. Gre za opredelitev projektov, ki  bi jih financirali 

s pomočjo kohezije in za katere je nujno zagotoviti 15-20%  lastno sofinanciranje.  



 

 

str. 2 

 

Predlog z gospodarstvom neusklajene širitve programa Natura 2000 bo možnosti za že 

pripravljene in nove naložbe še dodatno krčil. Pomanjkanje virov sredstev po že 

sklenjenih pogodbah za spodbujanje malih obnovljivih virov energije in namere vlade, 

da jih nadomesti z drugimi viri iz gospodarstva, lahko bistveno omejijo možnosti 

izvedbe sicer uresničljivih zasebnih in javnih infrastrukturnih projektov.   

Zaradi akutnosti problematike pričakujemo vašo osebno udeležbo, v primeru izjemne 

zadržanosti pa nam vašo odsotnost sporočite na andreja.abram@gzs.si. 

Podrobnejše gradivo bo posredovano najkasneje dan pred sejo. 

V pričakovanju snidenja vas lepo pozdravljamo. 

S spoštovanjem  

 

Alenka Avberšek      mag. Samo Hribar Milič 

Izvršna direktorica za      Predsednik GZS 

zakonodajo in politike  


