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Izzivi prometne infrastrukture za povezovanje Evrope

EU povezuje devet 

jedrnih koridorjev.
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Izzivi prometne infrastrukture za povezovanje Evrope

Baltsko – Jadranski 
koridor

Sredozemski koridor

Preko Slovenije 

potekata dva od 

devetih jedrnih 

koridorjev. 

Jedrno omrežje mora 

ustrezati TEN-T 

standardom za:

• Učinkovit in 

sodoben prevoz 

potnikov in blaga

• Varnost prometa

• Preusmeritev 

tovora s cest na 

železnico.
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Izzivi prometne infrastrukture za povezovanje Evrope

http://www.dars.si/Dokumenti/2_AC_HC_v_gradnji_in_obstojece/AC sistem 2014.pdf
http://www.dars.si/Dokumenti/2_AC_HC_v_gradnji_in_obstojece/AC sistem 2014.pdf


Dunaj

Bratislava

Koper

Izzivi prometne infrastrukture za povezovanje Evrope

Avtocesta Draženci - Gruškovje

Druga cev predora Karavanke

http://www.dars.si/Dokumenti/2_AC_HC_v_gradnji_in_obstojece/AC sistem 2014.pdf
http://www.dars.si/Dokumenti/2_AC_HC_v_gradnji_in_obstojece/AC sistem 2014.pdf


Investicije v železniško infrastrukturo

Glavni cilji investicij:

• Učinkovit in sodoben 

prevoz potnikov in 

blaga;

• Preusmeritev tovora s 

cest na železnico;

• Izpolnitev TEN-T 

standardov; 

• Varnost prometa



Izzivi prometne infrastrukture za povezovanje Evrope
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Veliki železniški 
infrastrukturni projekti

Ocenjena vrednost del v 
mio €

Ocenjena vrednost del v 
letu 2015 v mio €

2. tir proge Divača – Koper 
(izvlečni tir)

1.350,0 3,0

Nadgradnja  Zidani most -
Celje

244,0 1,8

Nadgradnja in posodobitev
vozlišča Pragersko 

184,0 6,6

Nadgradnja proge Poljčane 
– Slovenska Bistrica 

47,0 0,2

Nadgradnja in 2. tir 
Maribor - Šentilj

245,0 1,1

SKUPAJ 2.070 ,0 12 ,7

Železniška infrastruktura 2014 - 2020
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Prometna infrastruktura za razvoj Slovenije
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Prometna infrastruktura za razvoj Slovenije



Regionalna vpetost Slovenije

Obstoječe in načrtovane čezmejne elektroenergetske in plinske povezave v regiji



Načela trajnostne energetike

Trajnostna načela so osnova za odločitve o projektih v energetiki:
• Okoljska sprejemljivost – prehod v brezogljično družbo
• Zanesljivost oskrbe – diverzifikacija virov
• Konkurenčnost – cenovna sprejemljivost energije za konkurenčnost 

gospodarstva in blaginjo družbe

Za družbeno sprejemljivost morajo energetski projekti izpolnjevati VSA načela.



Energetska učinkovitost stavb kot prioriteta vlade

Investicije v energetsko sanacijo 
stavb generirajo:
• 2-krat več zaposlitev kot 

investicije izvoznih 
gospodarskih dejavnosti 

• 3-krat več zaposlitev kot 
zasebna potrošnja

Kohezijska sredstva 2007-2013:
206 mio EUR, od tega 180 mio 
EUR za URE, od tega sanacija 
stavb 174 mio EUR



Energetska učinkovitost stavb kot prioriteta vlade

Na strateški ravni:
• v postopku sprejemanja : Akcijski načrt za skoraj nič energijske 

stavbe (feb. 2015) in Akcijski načrt za energetsko učinkovitost 
2020 (feb. 2015)

• v postopku priprave: dolgoročna strategija obnove stavb za 
spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda tako javnih 
kot zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb (jul. 2015)

Pravna ureditev: Energetski zakon EZ-1 (2014)



Energetska učinkovitost stavb kot prioriteta vlade

Kohezijski sklad 2014-2020



HE na srednji Savi

Veliki investicijski projekti na področju energetike

• Trenutno predvideni investitor: SRESA d.o.o., hčerinsko podjetje HSE 
d.o.o.

• Postopki umeščanja v prostor še potekajo
• 10 HE : HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol v prvi fazi, nato v drugi fazi 

HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Ježica in 
HE Medvode (samo rekonstrukcija)

• Instalirana moč cele verige: 324,6 MW
• Zaključek gradnje zadnje HE predviden v 2032
• Skupna investicijska vrednost 1,3 mrd EUR (samo energ. del)
• Ključnega pomena za povečevanje deleža OVE in domačo oskrbo



Odlagališče NSRAO

Veliki investicijski projekti na področju energetike

• Odlagališče kot pogoj za varno, gospodarno in zanesljivo uporabo 
radioaktivnih virov v znanosti, medicini in industriji

• Investitor: Republika Slovenija; ARAO pooblaščeni agent
• Investicijski program potrjen julija 2014
• Vsi odpadki malih povzročiteljev v Sloveniji ter polovica odpadkov iz NEK 

(modularna zasnova omogoča tudi odlaganje vseh odpadkov iz NEK)
• Ocenjena vrednost: €157mio (stalne cene)
• Sklad NEK (81%), proračun RS (19%)
• Dogovor za skupno odlaganje: €178 mio (€89 mio za vsako stran)
• Pričakovan pričetek obratovanja: 2020
• Predvidena gradnja: 2017-2019



Hvala za pozornost!


