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Ta način načrtovanja ne temeljni na 
podmeni, da smo želeli začrtati razvoj kot 
nespremenljivo dejstvo, ampak na potrebi, da 
jasno opredelimo, kaj so tiste ključne razvojne 
prioritete v posameznih regionalnih okoljih in 
na državni ravni, ki zahtevajo dejavno podporo 
in finančno sodelovanje Vlade Republike 
Slovenije. Ker se zavedamo, da živimo v 
dinamičnem svetu, dopuščamo tudi možnost, 
da bomo nekatere projekte prilagajali 
spremenjenim potrebam gospodarstva in 
družbe, po drugi strani pa smo prepričani, da 
so vsi veliki projekti dolgoročno potrebni in 
koristni vsem državljanom Slovenije.

Resolucija zagotavlja 
razvoj za vse nas!
Vlada Republike Slovenije je ob sprejetju 
Strategije razvoja Slovenije in pozneje pri 
sprejetju Okvira gospodarskih in socialnih 
reform stalno napovedovala, da bo tisti 
del strukturnih sprememb, ki zadevajo 
celovito vzpostavitev gospodarske in druge 
infrastrukture, oblikovala po enotnem, 
celovitem in izvedljivem programu. Resolucija 
o nacionalnih razvojnih projektih obljublja 
prav to. Prepričani smo, da bo država dosegla 
hitrejši gospodarski razvoj, večjo zaposlenost 
in potrebno socialno varnost, izboljšanje 
okolja, varovanje narave in trajnostno rabo 
naravnih virov z upoštevanjem trajnostnega 
razvoja v okviru skupnih evropskih politik, 
zlasti prenovljene Lizbonske strategije. 

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 
za obdobje 2007–2023 predstavlja nabor 
ključnih razvojno-investicijskih projektov, pri 
uresničevanju katerih bo sodelovala država. 
To so tisti projekti, katerih izvedba bo na 
nacionalni in regionalni ravni koncentrirala 
razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla 
razvojni preboj države kot celote. Namen 
resolucije je z jasno postavitvijo prednostnih 
nacionalnih razvojnih projektov od leta 2007 
do leta 2023 zagotoviti hitrejše doseganje 
razvojnih ciljev. Zato je to eden od izvedbenih 
dokumentov Programa reform za izvajanje 
Lizbonske strategije in Okvira gospodarskih 
in socialnih reform za izboljšanje blaginje v 
Sloveniji.
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Povezanost razvojnih 
projektov Resolucije s 
ključnimi razvojnimi 
prioritetami Strategije 
razvoja Slovenije 
Strategija razvoja Slovenije temelji na petih 
razvojnih prioritetah države. V prizmi teh 
prioritet so zastavljeni tudi ključni razvojni 
projekti države, saj operativno odgovarjajo na 
njene potrebe po razvojnem preboju na teh 
področjih.

Prva razvojna prioriteta: Konkurenčno 
gospodarstvo in hitrejša rast

S predlaganimi projekti želimo spodbuditi 
konkurenčnost gospodarstva in doseči višje 
stopnje rasti. Namen je pospešiti razvoj 
podjetništva ter malih in srednjih podjetij, 
oblikovati prijaznejše poslovno okolje ter 
okrepiti priliv razvojno spodbudnih domačih 
in tujih naložb. Glavne vsebine projektov so 
zato usmerjene v razvoj podjetništva (poslovne, 
industrijske in obrtne cone, podjetniški 
inkubatorji), tehnološki razvoj gospodarstva 
(tehnološki parki, z gospodarstvom povezana 
izobraževalna središča), razvoj informacijske 
tehnologije in njene dostopnosti ljudem, 
logistična središča in turistično infrastrukturo. 
Projekti so prostorsko razporejeni v 
regionalnih središčih oziroma večjih krajih po 
vseh slovenskih regijah, vsakega pa povezuje 
več naštetih vsebin, da se izkoristijo možnosti 
medsebojnega dopolnjevanja. 

Tabela1: Vrednost nacionalnih razvojnih projektov v milijonih evrov.

Osrednji projekti (resolucija)
Skupaj do 
leta 2023

1. Razvojna mreža Slovenije 
    (gospodarska središča, znanje, nacionalna širokopasovna mreža)

2.492

2. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
    (športna in turistična infrastruktura)

1.534

3. Učinkovito upravljanje okolja 
     (trajnostna mobilnost, trajnostna energija)
3.1. Energetski objekti 
       (NEK II, TEŠ, ČHE Kozjak, omrežje, skladišče plina)

4.434

3.290

4. Mobilnost za podporo gospodarskemu razvoju
     (cestna in železniška prometna infrastruktura)

11.692

5. Institucionalna in administrativna usposobljenost 
    (posodobitev zdravstva in pravosodja)

478

SKUPAJ    23.920
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V Postojni bodo po projektu PERSPEKTIVA 
vzpostavljene poslovne cone Veliki otok, Stu-
denec s tehnološkim parkom, industrijsko-
obrtna cona Prestranek ter logistični center 
pri Pivki. Poleg tega se bo zgradilo poslovno-
gospodarsko središče Postojna, turistični kra-
ški park Postojna (območje mesta Postojne s 
porečjem Pivke in Nanoščice ter Postojnsko 
jamo). Predmet projekta je tudi vzpostavitev 
učinkovite notranje mreže gospodarske javne 
infrastrukture in zagotovitev ustrezne dostop-
nosti gospodarskega središča Perspektiva iz 
drugih regionalnih gospodarskih središč. Ti 
podprojekti bodo zagotovili osredotočenost 
gospodarskega razvoja v regiji in tako večjo 
učinkovitost. Vrednost projekta 2007-2023 
100 milijonov evrov.

Pomurje bo s projektom OKO pridobilo 
tehnološki center, transportno-logistični 
center ter višješolsko izobraževalno središče, 
katerih cilj je razvoj inovativnega okolja, ki 
bo zagotovilo konkurenčne lokacije s pove-
čanjem prenosa znanja iz domačega in tujega 
okolja v tržne proizvode. Vrednost projekta 
2007-2023 100 milijonov evrov.

Projekt IN PRIME na Goriškem obsega razvoj 
Primorskega tehnološkega parka (Vrtojba, 
Ajdovščina), univerzitetnega inkubatorja, 
tehnoloških centrov in mrežnega inkubatorja, 
kadrovskega inkubatorja in razvoj poslovnih 
con v povezavi z razvojem regijskega 
univerzitetnega središča. Z njimi se želi 
spodbuditi inovativnost in hitrejši tehnološki 
razvoj v gospodarstvu, tako pa povečati 
globalno konkurenčnost regije. Vrednost 
projekta 2007-2023 160 milijonov evrov.

Gospodarska središča Slovenije

V Novem mestu bomo z razvojem visokega 
šolstva na področjih naravoslovja in 
tehniških ved ter zgraditvijo univerzitetnega 
središča in znanstveno-tehnološkega 
parka, regijskega mrežnega podjetniškega 
inkubatorja in velike poslovne-industrijske 
cone dosegli osredotočenost ustanov znanja 
in podpornega okolja za gospodarski preboj 
te regije. Vrednost projekta 2007-2023 100 
milijonov evrov.

V Brežicah in Krškem bomo po projektu 
PHOENIX z razvojem letališča Cerklje ob Krki 
z zgraditvijo civilnega letališča in poslovno-
industrijsko-logističnih območij v njegovi 
neposredni bližini postavili eno glavnih 
razvojnih središč tega dela Evrope, pri čemer 
bomo izkoristili prometne poti skozi regijo. 
Vrednost projekta 2007-2023 160 milijonov 
evrov.

Na Gorenjskem bomo z razvojem 
Tehnološkega parka IKT Kranj, Medicinskega 
tehnološkega parka Golnik, regionalnim 
mrežnim podjetniškim inkubatorjem v Kranju, 
Jesenicah, Tržiču in Škofji Loki, gospodarskim 
središčem Škofja Loka ter razvojem poslovno-
logistične cone Brnik skupaj z razvojem 
gorenjske univerze oziroma naravovarstveno-
tehniške VIS dosegli osredotočenost ustanov 
znanja, tako pa zagotovili razvojni preboj 
gorenjske regije. Vrednost projekta 2007-2023 
160 milijonov evrov.
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Gospodarsko središče OREH v Podravju bo 
z razvojem podjetniškega in univerzitetnega 
inkubatorja ter znanstvenega parka v povezavi 
s kopenskim logističnim centrom izboljšal 
inovacijsko dejavnost ter pospešil rast novih 
in obstoječih tehnoloških in netehnoloških 
podjetij, povečal obseg sodelovanja med 
podjetji in univerzami ter domače in tuje 
naložbe v ta del Slovenije. Vrednost projekta 
2007-2023 160 milijonov evrov.

NOORDUNG je projekt, ki bo v Dravogradu, 
Slovenj Gradcu, Radljah ob Dravi in 
Ravnah na Koroškem povezal razvoj mrežne 
poslovno-razvojne logistične cone Noordung, 
podjetniškega inkubatorja in tehnološkega 
parka ter visokošolskega središča v Slovenj 
Gradcu in tehnološkega centra Otiški Vrh II. S 
projektom bo regija vzpostavila gospodarsko 
razvojno središče in okrepila inovativno 
sposobnost za doseganje svojega razvojnega 
preboja. Vrednost projekta 2007-2023 100 
milijonov evrov.

Celjski TEHNOPOLIS+ povezuje razvoj 
tehnološkega parka, inkubatorjev, tehnoloških 
centrov in mreže regijskih poslovnih centrov 
ob postopnem vzpostavljanju velike 
 poslovno-industrijsko-logistične cone držav-
nega pomena. Tako bo v regiji vzpostavljena 
osrednja povezovalna točka tehnološkega 
razvoja jugovzhodne Evrope. Vrednost 
projekta 2007-2023 160 milijonov evrov.
 
Nacionalna širokopasovna mreža  

S pospešeno gradnjo širokopasovnih 
omrežij v manj razvitih regijah, posebno na 

podeželskih območjih, ter povezovanjem teh 
omrežij z državnimi hrbteničnimi omrežji in 
dopolnjevanjem obstoječega stacionarnega 
širokopasovnega omrežja s stacionarnimi ali 
brezžičnimi širokopasovnimi omrežji glede na 
gospodarsko upravičenost bomo v Sloveniji 
ustvarili možnosti za resničen prehod v 
družbo informacij. Izvajanje programa 
bo vsem končnim uporabnikom v Sloveniji 
omogočilo, da dostopajo do svetovnega spleta 
po širokopasovnih povezavah, in pripeljalo do 
enakomernejše območne razvitosti omrežij in 
storitev elektronskih komunikacij. Vrednost 
projekta 2007-2023 385 milijonov evrov.

Projekti turistične infrastrukture 

Projekt Slovenski jadranski otok je namenjen 
ustvaritvi umetnega otoka, s katerim bomo 
združili izzive projekta deponiranja gramoza 
s koristmi, ki jih bo dajala ta nova turistična 
zanimivost (možnost sprostitve, zabave in 
druženja). Vrednost projekta 2007-2023 100 
milijonov evrov.

Povezovanje naravnih in kulturnih 
potencialov krasa je projekt, pri katerem 
bomo ob postavitvi Evropskega kraškega 
parka z obnovo objektov kulturne dediščine 
v Lipici, naložbami na širšem območju 
Škocjanskih jam, z obnovo Štanjela in 
vzpostavitvijo infrastrukture regijskega 
kraškega parka zagotovili dejavno upravljanje 
območja in tako njegovo zaščito. Vrednost 
projekta 2007-2023 50 milijonov evrov.

Zabaviščni park MEGALAXIA obsega 
zabaviščni sistem, ki bo ponujal zabavo, 
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storitve. Vrednost projekta 2007-2023 94 
milijonov evrov.

Goriški turistični center predstavlja 
osrednji igralniški projekt v državi, s katerim 
bodo urejene vse oblike tovrstne zabave, 
vzpostavljeno pa bo tudi prvo središče 
zabaviščnega turizma pri nas in največji 
tovrstni turistični cilj v Evropi. Projekt bo 
povezan s tehnološkim stebrom, s katerim se 
bodo zagotavljali visokotehnološki igralniški 
produkti ter povečevale tuje naložbe in 
znanje, pridobivale pa tudi nove veščine 
trženja. Vrednost projekta 2007-2023 800 
milijonov evrov.

vznemirjanje, sprostitev in druženje ljudem 
vseh družbenih skupin in starosti, predvsem 
pa razvojni impulz širši regiji in nove možnosti 
za razvoj podjetništva. Razvojno-naložbeni 
projekt Gaja-Terme Janežovci je eden 
največjih neposrednih naložbenih projektov 
v povezavi s turistično infrastrukturo v 
Sloveniji. V njegovem okviru bodo zgrajeni 
hotelski kompleks in apartmajske vile najvišje 
kategorije ter pripadajoča športno-turistična 
infrastruktura. Zagotovljena bo pestrejša 
turistična ponudba, ki bo na tem področju 
dvignila kakovost v severovzhodni Sloveniji.
Vrednost projekta 2007-2023 150 milijonov 
evrov. 

Športno poslovni park Leona Štuklja bo 
večnamenski sejemski, kongresni, razvojni, 
turistični, športni in rekreativni park v 
Ljubljani. Urejen bo v nepokritem in pokritem 
dvoranskem kompleksu za sejemsko, 
kongresno in športno-rekreativno dejavnost. 
Z razvojem tega osrednjega prireditvenega 
prostora namerava Ljubljana in z njo širša 
regija postati pomemben nosilec povezovanja 
Slovenije z drugimi državami. Vrednost 
projekta 2007-2023 340 milijonov evrov.

Obnova in oprema skakalnic ter zgraditev 
tekaškega stadiona in spremljevalnega 
objekta za tekaške proge bodo osrednji 
del projekta Nordijski center Planica. V 
njegovem okviru bodo urejeni še sistem 
za umetno zasneževanje, žičnice, atletsko-
nogometni stadion, kolesarske in sprehajalne 
poti, park kulturne dediščine, informacijski 
prostor z gostinskim lokalom, zagotovljene 
pa bo tudi kakovostne turistične in športne 
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Fakultete za strojništvo, Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, Biotehniške fakultete, 
Inštituta Jožef Štefan – Centra za nove 
tehnologije in design, Kemijskega inštituta, 
Inštituta za hidravlične raziskave ter ureditev 
Botaničnega vrta in Hiše eksperimentov so 
vsebine projekta Politehnika Ljubljana. Z 
njim bo vzpostavljeno središče visokošolske, 
raziskovalne in aplikativne infrastrukture 
Slovenije. Vrednost projekta 2007-2023 72 
milijonov evrov.

Univerzitetni klinični center Maribor

Z obnovo in dogradnjo Medicinske fakultete 
in Visoke šole za zdravstvo Maribor bo urejen 
Univerzitetni klinični center Maribor. Z njim 
bomo povečali učinkovitost zdravstvenih 
storitev ter zagotovili možnosti za 
izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov za 
potrebe Slovenije, saj že leta na tem področju 
zaznavamo veliko pomanjkanje nižjih in višjih 
zdravstvenih poklicev. Vrednost projekta 
2007-2023 51 milijonov evrov.

Druga razvojna prioriteta: Učinkovito 
ustvarjanje, dvosmerni pretok in 
uporaba znanja za gospodarski razvoj 
in kakovostna delovna mesta

Projekti bodo prispevali k boljši 
uporabi domačega in tujega znanja za 
gospodarski in družbeni razvoj. Temeljna 
sprememba je krepitev sodelovanja med 
raziskovalno oziroma akademsko sfero in 
gospodarstvom. Skupno delo strokovnjakov 
in gospodarstvenikov pri razvoju novih 
tehnoloških, organizacijskih, oblikovalskih, 
trženjskih in drugih poslovnih rešitev 
je najboljša pot do večje inovativnosti 
in hitrejšega tehnološkega napredka 
gospodarstva. 

NUK 2

Projekt Narodna in univerzitetna knjižnica 
Jožeta Plečnika in digitalizacija povezuje 
zgraditev in ureditev nove Narodne in 
univerzitetne knjižnice s Centralno tehniško 
knjižnico ter digitalizacijo vsebine kulturne 
dediščine in bioraznovrstnosti Slovenije, kar je 
za razvoj na informacijah in znanju temelječe 
družbe najpomembnejše. S projektom 
bo vzpostavljeno središče narodnega, 
izobraževalnega, kulturnega in znanstvenega 
pomena. Vrednost projekta 2007-2023 90 
milijonov evrov.

Politehnika Ljubljana

Prostorska ureditev zmogljivosti Fakultete za 
matematiko in fiziko, Fakultete za računalništvo 
in informatiko, Fakultete za elektrotehniko, 
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najsodobnejše informacijske tehnologije bo 
izboljšala možnosti za delo, tako pa omogočila 
boljše delovanje pravosodnih organov, 
kar je prvi pogoj za tržno gospodarstvo, 
demokratični razvoj in pravno državo, pa 
tudi cilj za uresničitev Lizbonske strategije 
v Sloveniji. Vrednost projekta 2007-2023 65 
milijonov evrov.

Tretja razvojna prioriteta: 
Učinkovita in cenejša država 

Temeljna sprememba, ki jo želimo doseči 
na tem področju, je povečanje učinkovitosti 
države. Del nalog na tem področju je takšnih, 
da zahtevajo predvsem spremembe ravnanja 
in organiziranosti javnega sektorja in sodnega 
sistema Slovenije. Na nekaterih področjih pa 
so za izboljšanje kakovosti in dostopnosti 
storitev javnega sektorja potrebne tudi znatne 
finančne naložbe.

Modernizacija sistema 
zdravstva e- zdravje

Projekt e-zdravje pomeni izvajanje konceptov 
e-Europe in e-Health, ki ju je sprejela Evropska 
unija in predvideva izboljšanje kakovosti 
življenja državljanov EU pri zdravju s širšo 
uporabo komunikacijskih in informacijskih 
sredstev. Projekt je pomemben prispevek tudi 
k regionalnemu razvoju, saj bo zdravstvena 
informatika pokrivala celotno zdravstveno 
mrežo, ki je regionalno organizirana. Zanesljivo 
bo medsektorsko vpletena v raziskovanje, 
izobraževanje in inovacije.  Vrednost projekta 
2007-2023 66 milijonov evrov.

Modernizacija 
pravosodnega sistema e-pravosodje

Modernizacija pravosodnega sistema 
e-pravosodje temelji na modernizaciji 
zastarele programske opreme z uvedbo 
e-sodstva v skladu in bo po izkušnjah 
dobrih praks po svetu dosegla učinkovitejše 
izvajanje pravnega reda države. Zagotovitev 
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Nov Klinični center v Ljubljani

Z zgraditvijo novega Kliničnega centra v 
Ljubljani bodo odpravljene razlike med 
kakovostjo in zmogljivostmi zdravstvene 
infrastrukture med Slovenijo in drugimi 
članicami Evropske unije. Izboljševanje 
zdravja prebivalstva bo bistveno pripomoglo 
h gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu 
razvoju ter razvoju odličnosti regij, 
utemeljeni na uporabi njihovih posebnih 
prednosti z zagotavljanjem sodobne in 
evropsko primerljive terciarne zdravstvene 
infrastrukture in storitev, ki podpira mobilnost 
bolnikov v Sloveniji in EU. Vrednost projekta 
2007-2023 269 milijonov evrov.

Mreža centrov za urgentno medicino

Projekt Mreža centrov za urgentno medicino 
bo z dograditvijo mreže centrov za nujno 
medicinsko pomoč po Sloveniji povečal hitrost 
in učinkovitost obravnave akutnih stanj, ki 
potrebujejo to pomoč. Projekt obsega tako 
ureditev teh centrov na tej ravni, umeščenih 
v kliničnih centrih v Ljubljani in Mariboru ter 
v regionalnih bolnišnicah v Celju, Izoli, na 
Jesenicah, v Murski Soboti, Novi Gorici, Novem 
mestu in Slovenj Gradcu, ki bo omogočila kar 
največjo dostopnost do njihovih storitev. 
Poleg tega obsega zagotovitev zmogljivih in 
hitrih podatkovnih in prometnih povezav med 
centri za nujno zdravniško pomoč.  Vrednost 
projekta 2007-2023 78 milijonov evrov.

Četrta razvojna prioriteta: Moderna 
socialna država in večja zaposlenost 

Osnovna evropska usmeritev na področju 
trga dela, ki jo povzemajo tudi slovenski 
razvojni dokumenti, je oblikovanje sistema 
tako imenovane »varne fleksibilnosti«, kjer 
gre za iskanje ravnovesja med prožnostjo 
zaposlovanja na eni in socialno varnostjo na 
drugi strani. Prvo mesto med temi ukrepi imajo 
investicije v razvoj sposobnosti in znanja ljudi 
z vseživljenjskim izobraževanjem in povezova-
njem izobraževalnega sistema s potrebami 
trga dela. Temu je namenjen ukrep oblikovanja 
sklada za kadrovski razvoj in štipendiranje. Sem 
uvrščamo tudi investicije v zdravstvo, ki bodo na 
državni ravni izboljšale dostopnost do terciarnih 
zdravstvenih storitev ter možnosti za medicinsko 
raziskovanje in izobraževanje.

Sklad za razvoj 
kadrov in štipendijska shema

Projekt Sklad za razvoj kadrov in štipendijska 
shema bo povzel dosedanje podporne sisteme 
države ter prek sklada za kadrovski razvoj in so-
dobnega štipendijskega programa zagotovil 
povečan pretok znanja med izobraževalnimi in 
raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom. 
Do leta 2023 bomo povečali število razvojnega 
osebja v celotnem slovenskem gospodarstvu 
z najmanj univerzitetno izobrazbo za vsaj 
5000 ljudi glede na leto 2005. Povečali bomo 
število razvojnega osebja v gospodarstvu 
s podiplomsko naravoslovno tehniško 
izobrazbo za vsaj 3000 ljudi glede na leto 
2005.  Vrednost projekta 2007-2023 694 
milijonov evrov.
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Modernizacija železniškega omrežja

Projekt Modernizacija železniškega omrežja 
bo prednostno usmerjen v posodobitev in 
novogradnjo na V. koridorju Koper / Trst–Ho-
doš in X. koridorju. Tako si namerava Slovenija 
zagotoviti obstanek med konkurenčnimi 
državami, saj bi slabšanje železniškega 
sistema zmanjšalo konkurenčne možnosti 
zaposlovanja slovenskega prebivalstva v 
prometni storitveni dejavnosti. Vrednost 
projekta 2007-2023 8,884 milijona evrov.

Modernizacija 
državnega cestnega omrežja

Posodobitev na prednostnih razvojnih oseh 
(3., 3. a in 4.) bo odpravila prometne ovire v 
državnem cestnem omrežju, kar bo imelo 
neposredne učinke pri uporabnikih (znižanje 
prevoznih stroškov), posredno pa izboljšalo 
konkurenčnost gospodarstva na tem območju 
in ugodno vplivalo na regionalni razvoj. 
Vrednost projekta 2007-2023 1,446 milijona 
evrov.

Dodatni avtocestni program

V okviru Dodatnega avtocestnega programa 
bomo nadaljevali in dokončali gradnjo 
posameznih odsekov avtocestnega križa, kar 
bo imelo neposredne učinke pri uporabnikih 
(znižanje prevoznih stroškov), posredno pa 
izboljšalo konkurenčnost gospodarstva na 
tem območju in ugodno vplivalo na regionalni 
razvoj. Vrednost projekta 2007-2023 1,362 
milijona evrov.

Peta razvojna prioriteta: Povezovanje 
ukrepov za doseganje trajnostnega 
razvoja 

V okviru te prioritete želimo s povezovanjem 
politik zagotoviti celovito uvajanje 
trajnostnega razvoja Slovenije. V resolucijo so 
uvrščeni finančno zahtevni projekti s področij 
prometa, energetike in kakovosti življenja. Na 
prometnem področju je poudarek na razvoju 
javnega prometa, železniški infrastrukturi, 
predvideva pa se tudi dograditev cestnega 
omrežja, ki kljub okoljski invazivnosti z 
zagotavljanjem večje mobilnosti  lahko 
bistveno prispeva h kakovosti življenja in 
zaposlitvenim možnostim ljudi. Pri energetiki so 
predvideni projekti za učinkovito rabo energije 
ter povečevanje trajnostnih in klasičnih virov, 
pri čemer je zadnje treba razumeti predvsem 
kot izhod v sili, če pri trajnostnih virih ne bi bilo 
pričakovanega tehnološkega razvoja. Glede 
kakovosti življenja so predvideni predvsem 
projekti, namenjeni kakovostni in zdravi 
izrabi prostega časa, delno tudi v povezavi z 
nekaterimi gospodarskimi dejavnostmi. 

Trajnostna mobilnost

To je projekt, pri katerem bomo povezali 
sistem enotne vozovnice in informiranje 
potnikov, v javnem potniškem prometu uvedli 
intermodalna stičišča in zagotovili arhitekturo 
inteligentnih prevoznih sistemov. Tako bomo 
z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti 
ustvarili možnosti za razvoj konkurenčnega 
gospodarstva in dolgoročno kakovostnejši 
življenjski prostor. Vrednost projekta 2007-
2023 526 milijonov evrov.
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Izgradnja novega proizvodnega objekta 
Hidroelektrarna Spodnja Sava

Novozgrajeni proizvodni objekt Hidroelektrar-
na Spodnja Sava bo vključeval vrsto naložb 
v proizvodne obrate, ki naj zagotovijo boljšo 
izkoriščenost obnovljivega in cenovno ugod-
nega vira energije državnega pomena, s čimer 
se povečuje samostojnost, zanesljivost, sta-
bilnost in konkurenčnost slovenskega elektro-
energetskega sistema. Vrednost projekta 
2007-2023 350 milijonov evrov.

Projekt ČHE Kozjak

Projekt ČHE Kozjak bo poleg letne proizvodnje 
električne energije omogočal hitrejši razvoj 
lokalnim skupnostim na območju novih 
hidroelektrarn, boljše varstvo okolja in 
regionalno razvitost. Cilj projekta je povečati 
varnost in kakovost oskrbe z električno 
energijo. Vrednost projekta 2007-2023 168 
milijonov evrov.

Izgradnja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj

Z novim blokom 6 Termoelektrarne Šoštanj 
nameravamo zagotoviti varnost in kakovost 
oskrbe z električno energijo v državi. Zgraditev 
bloka 2 Jedrske elektrarne Krško je alterna-
tivna možnost projektu učinkovite rabe 
energije in ima isti namen: zagotoviti varnost 
in kakovost oskrbe z električno energijo. 
Podobno je s projektom Izgradnja skladišča 
plina, s katerim bomo pridobili skladišče 
za potrebe državnih rezerv in povečali 
zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom. 
Vrednost projekta 2007-2023 602 milijona 
evrov.

Trajnostna energija in ekonomija vodika

S celovitim projektom Trajnostna energija 
in ekonomija vodika si bomo prizadevali 
za uveljavljanje obnovljivih virov energije, 
usmerjene v učinkovito rabo za zagotavljanje 
infrastrukture za vodikovo ekonomijo in vozila 
nove generacije, ter spodbujali razvoj in prenos 
tehnologij. Predstavlja možno nadomestilo za 
projekt nadgradnje Jedrske elektrarne Krško. 
Z njim bomo povečali uporabo obnovljivih 
virov v deležu proizvodnje primarne energije, 
bistveno izboljšali energetsko učinkovitost 
stavb in zmanjšali odvisnost Slovenije od 
uvoza fosilnih energentov, ter okrepili 
sodelovanje slovenskega gospodarstva pri 
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih 
projektih na tem področju.  Vrednost projekta 
2007-2023 3,908 milijona evrov.

Modernizacija električnega omrežja

V modernizacijo električnega omrežja bodo 
vključene prenosne zmogljivosti državnega 
pomena – daljnovodi Krško–Beričevo, 
Okroglo–Udine in Cirkovce–Pince, katerih 
cilj je zagotoviti varnost in kakovost oskrbe z 
električno energijo.  Vrednost projekta 2007-
2023 103 milijone evrov.
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podlagi dosedanjih rezultatov geoloških 
raziskav je na obravnavani lokaciji možno 
zgraditi podzemno visokotlačno skladišče 
zemeljskega plina s prostornino 91.200 m3. 
Z gradnjo plinohrama se poleg pozitivnih 
učinkov poslovanja TEB pridobi še možnost 
uporabe skladišča za potrebe blagovnih rezerv 
v Republiki Sloveniji, poveča se zanesljivost 
oskrbe z zemeljskim plinom znotraj skupine 
HSE in v Sloveniji, izboljšajo se pogajalska 
izhodišča pri dobaviteljih zemeljskega plina 
in nastane možnost trgovanja z zemeljskim 
plinom. Vrednost projekta 2007-2023 67 
milijonov evrov.

Izgradnja bloka 2 Nuklearne elektrarne 
Krško

Povečanje porabe električne energije zahteva 
potrebo po zagotovitvi dodatnih virov. Ti so 
lahko domači ali tuji. Interes vsake države 
je, da izrabi najprej ugodne domače vire in s 
tem omeji odvisnost od uvoza. Tudi trajnostni 
razvoj je odvisen od razpoložljivosti in cene 
energije. Jedrske elektrarne so čisti proizvajalci 
v glavnem pasovne energije. Najprimernejša 
opcija je tako izgradnja jedrske elektrarne z 
letno proizvodnjo 7,5 do 8,5 TWh. Z realizacijo 
tega projekta se bo zmanjšala odvisnost od 
uvoza električne energije, zaradi konkurenčne 
cene električne energije iz takega objekta pa 
se bo ohranila in povečala konkurenčnost 
gospodarstva. Vrednost projekta 2007-2023 2 
milijona evrov.

Izgradnja skladišča plina

Termoelektrarna Brestanica (TEB) ima 
zaradi prilagodljive tehnologije (plinske 
turbine) in ugodne lokacije posebno mesto 
v slovenskem elektroenergetskem sistemu 
Termoelektrarna Brestanica je ena od večjih 
porabnikov zemeljskega plina v Sloveniji. 
Tehnologijo skladiščenja zemeljskega plina 
z gradnjo ene ali več med seboj povezanih 
podzemnih komor, ki so znotraj obložene z 
jekleno pločevino, so razvili na Švedskem, kjer 
že od začetka leta 2003 obratuje podzemno 
skladišče take vrste. Na osnovi te tehnologije se 
načrtuje gradnja visokotlačnega podzemnega 
skladišča zemeljskega plina na lokaciji 
rudnika Senovo v zapiranju in povezovalnega 
plinovoda med plinohramom in TEB. Na 
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Resolucija o nacionalnih 
razvojnih projektih za obdobje 
2007–2023 je ključnega pomena 
za hitrejši gospodarski zagon 
in uresničenje gospodarskih 
razvojnih ciljev Slovenije, ker 
vključuje velikopotezno in 
koncentrirano načrtovanje naložb 
z večsektorskimi učinki. Slovenija 
mora namreč osredotočiti sred-
stva v tiste razvojno-investicijske 
projekte, ki bodo na dolgi rok 
prinesli hitrejšo gospodarsko 
rast, zagotovili konkurenčnost 
gospodarstva in družbenega 
okolja, z razvojem pa prinesli 
nova in kakovostna delovna 
mesta ter blaginjo. Projekti imajo 
vizijo, multiplikativno prinašajo 
boljše poslovno okolje, ustvarjajo 
možnosti za rast in razvoj, z 
njihovo izvedbo pa bo Slovenija 
kot celota dosegla razvojni 
preboj.


