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Odgovor na Poziv Ustanove Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in
Inženirske zbornice Slovenije in podpornikov poziva zvezi z načrtovanjem
infrastrukturnih projektov

Vlada Republike Slovenije je proučila Poziv Vladi Republike Slovenije z naslovom Veliki
infrastrukturni projekti: od zgrešenih do strateških in trajnostnih naložb (v nadaljevanju: poziv), ki
je bil s strani pobudnikov (Ustanova Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in
Inženirska zbornica Slovenije) in podpornikov poziva (Mreža Plan B za Slovenijo, GZS –
Zbornica komunalnega gospodarstva in mreža Global Compact Slovenija), predan predsedniku
Vlade Republike Slovenije dr. Miroslavu Cerarju na istoimenskem posvetu dne 6. 3. 2015.
Ugotavljamo, da je Vlada Republike Slovenije določene predloge iz pobude v praksi že
udejanja:
 Z namenom učinkovitega načrtovanja in spremljanja izvajanja pomembnejših vladnih
strateških projektov (celovita energetska prenova zgradb je tudi eden izmed njih), je bila
konec januarja 2015 skladno s koalicijskim sporazumom ustanovljena vladna projektna
pisarna, ki uvaja projektni način dela. Ravno v teh dneh se zaključuje priprava metodologije
vodenja teh strateških projektov in oblikuje stalna koordinacijska skupina za mesečno
spremljanje njihovega izvajanja na nivoju državnih sekretarjev enajstih ministrstev.
 Operativni program za izvajanje kohezijske politike 2014–2020 predvideva jasne kriterije za
izbor projektov ter ob tem upošteva slovensko in evropsko normativno ureditev ter
doseganje ciljev EU 2020.
 Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji opredeljuje celovit razvoj prometne
infrastrukture do leta 2030, pa tudi upravljanje in vzdrževanje prometnega sistema. V
postopku priprave tega dokumenta je bila pripravljena tudi Celovita presoja vplivov na
okolje, na podlagi katere je v Strategiji razvoja prometa vključeno splošno priporočilo, da se
pri realizaciji najprej prouči možnost, ali je mogoče primerne učinke doseči na obstoječi
infrastrukturi. Morebitni novi projekti bodo morali biti podprti s konkretnimi analizami
stroškov in koristi ob upoštevanju okoljskih omejitev, pri čemer bodo lahko za odpravo
identificiranih omejitev podprti tudi mehki ukrepi.
 V pripravi je tudi Energetski koncept Slovenije, v katerem bodo na podlagi projekcij
gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih
mednarodnih obvez določeni cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za
nadaljnjih 20 let in okvirno za 40 let.
 Koncept in časovnica priprave Strategije razvoja Slovenije sta v pripravi. V nastajanje tega
dokumenta bodo vključeni relevantni deležniki, tudi iz skupine predlagateljev, ki bodo tako
lahko zagotovili, da bodo v največji možni meri upoštevani predlogi iz pobude.
Vlada Republike Slovenije je vsem resornim ministrstvom in vladnim službam naložila, da
predlagane sistemske rešitve in smernice iz poziva smiselno upoštevajo pri svojem nadaljnjem
delu, in se veseli nadaljnjega sodelovanja.

