
 

 

 

 

VELIKI INFRASTRUKTURNI PROJEKTI V SLOVENIJI 

Od zgrešenih do trajnostnih naložb  
Javni strokovni posvet || 6. februar 2015 od 9h do 14h || Velika predavalnica Fakultete za arhitekturo, Zoisova cesta 12, Ljubljana 

 

 

V letošnjem letu Slovenija in Evropa vstopata v novo načrtovalsko in proračunsko 

obdobje do leta 2020. Prav zdaj ima slovenska vlada priložnost, da pri načrtovanju 

infrastrukture uveljavi javni interes in ga zastavi strokovno, racionalno in v skladu  

s trajnostnimi načeli. Za izhod iz gospodarske krize in nadaljnjega zadolževanja 

države za tekočo porabo je zelo pomembno, da bodo državna, evropska in 

zasebna sredstva naložena trajnostno, se pravi, da bodo zagotovila dolgoročne 

koristi in ne povzročila novih problemov na gospodarskem, socialnem in 

okoljskem področju. 

Pregled izkušenj velikih infrastrukturnih projektov od osamosvojitve (predvsem 

TEŠ 6 in avtocestnega programa) razkriva vrsto napak in negativnih posledic.  

V sedanjem času opažamo podobne sistemske vzorce, kakršni so v preteklosti 

vodili zgrešeno prakso. Namesto, da bi izkoristili priložnosti za zdrav strateški 

razvoj, Sloveniji grozi ponavljanje napak in netrajnostnih vzorcev, kar bi vodilo  

tudi v izčrpavanje javnih sredstev. 

 Kako Slovenija v odsotnosti najpomembnejših programsko-strateških 

dokumentov izbira velike infrastrukturne projekte? 

 Kakšna so spoznanja iz načrtovanja in izgradnje velikih infrastrukturnih 

projektov v preteklosti? 

 Kako bomo z racionalnimi in inovativnimi pristopi zagotovili, da bodo 

naložbe usmerjene v infrastrukturo, ki bo trajnostna, torej bo izhajala  

iz realnih potreb in bo upravičena ekonomsko, družbeno in okoljsko?  

Strokovni posvet organiziramo z namenom, da:  

- spodbudimo javno strokovno in politično razpravo o bodočih infrastrukturnih 

projektih in njihovi izvedbi, 

- pregledamo značilnosti in napake pri izgradnji velikih projektov v zadnjih 

dveh desetletjih in preprečimo ponavljanje napak iz preteklosti ter 

- spoznavamo inovativne pristope za trajnostne infrastrukturne rešitve. 

Posvet je namenjen: predstavnikom vladnih in občinskih inštitucij, ki delujejo na področjih 

načrtovanja infrastrukturnih investicij (prometa, energetike, komunale itd.) ter resornih 

ministrstev, podjetjem s produkti in storitvami na področju načrtovanja in gradnje 

infrastrukture, regionalnim razvojnim agencijam, specializiranim javnim ustanovam, 

strokovni in znanstveni javnosti ter predstavnikom nevladnih organizacij. 

Vabljeni! 

Posvet organizira Umanotera v okviru mreže  

Plan B za Slovenijo v sodelovanju z Inženirsko 

zbornico Slovenije in Fakulteto za arhitekturo 

Univerze v Ljubljani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeležba na posvetu je brezplačna.   

Dodatne informacije:  

Andrej Gnezda na tel.: 01 439 7100,  

andrej@umanotera.org  
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Program posveta 
 

8.30 Prihod in registracija udeležencev   

9.00 Kratki uvodni nagovori - dr. Miro Cerar, predsednik vlade RS 

- prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za 
arhitekturo Univerze v Ljubljani 

- mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske 
zbornice Slovenije 

- Vida Ogorelec, direktorica Umanotere 

9.30 Naložbeni načrt za Evropo: namen, smernice in metodologija  
za izbor projektov  

- Violeta Bulc, evropska komisarka za promet  
(video nagovor) 

9.40 Izkušnje in spoznanja iz preteklih velikih projektov  

 Tveganja v pripravi in izvedbi infrastrukturnih projektov  
v Sloveniji 

- dr. Igor Šoltes, evropski poslanec 

 Veliki projekti in politična legitimnost - na primeru izgradnje 
AC križa 

- dr. Pavel Gantar, prostorski sociolog 

 Izbrane izkušnje izvedbe infrastrukturnega programa v 
preteklosti ter trajnostna  izvedba in upravljanje infrastrukture 
v prihodnosti 

- dr. Dejan Makovšek, International Transport Forum 
at the OECD 

 Kaj je šlo narobe pri projektu TEŠ6? - Primož Cirman, Dnevnik  

 Okolje in mi kot talci netransparentnosti v sektorju energetike - dr. Lidija Živčič, Focus 

10.40 Odmor za osvežitev  

11.00 Pogled v prihodnost: Slovenija 2030  

 Predstavitev poziva vladi in predaja ministru dr. Gašperšiču  

 Načrtovanje potreb po izgradnji infrastrukture in izvedba investicij  

 Infrastrukturni izzivi za razvoj Slovenije in povezovanje Evrope - dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo 

 Strategija v povezavi z izzivi razvoja prometnega sistema v RS - mag. Tomaž Košič, vodja sektorja za investicije, DRI, 
upravljanje investicij, d.o.o.  

 Prometne prioritete, način financiranja in makroekonomski 
učinki 

- dr. Jože P. Damjan, Ekonomska fakulteta Univerze v 
Ljubljani  

 Izhodišča in pogledi na celovito načrtovanje v energetiki - mag. Stane Merše,  Inštitut Jožef Štefan, vodja 
centra Center za energetsko učinkovitost 

12.00 Inovativni pristopi za trajnostne infrastrukturne rešitve 

Okrogla miza 
»Trajnostni razvoj pomeni, da namesto naravnih omejenih dobrin 
izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma.«   
- Juha Sipila 

 

- Janko Kramžar, direktor Snage, d.o.o., in predsednik 
GZS – Zbornice komunalnega gospodarstva  

- mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice 
Slovenije 

- dr. Tjaša Griessler Bulc, Zdravstvena fakulteta 
Univerze v Ljubljani 

- Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora 

- dr. Marko Bajec, Fakulteta za računalništvo in 
informatiko Univerze v Ljubljani 

- dr. Matej Ogrin, CIPRA Slovenija 

Moderatorka: Vida Ogorelec, Umanotera 

13.00 Odprti forum Kratki prispevki udeležencev konference 

14.00 Zaključek posveta  
 

 

Kotizacije za udeležbo na posvetu ni. Dodatne informacije: Andrej Gnezda na tel.:  01 439 7100, andrej@umanotera.org.  
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