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GEOGRAFSKO VREDNOTENJE TRETJE RAZVOJNE OSI SKOZI OBČINO SEVNICA
Izvleček
Diplomsko delo vrednoti trase 3. razvojne osi skozi občino Sevnica. Velik razvojno prometno
- infrastrukturni projekt 3. razvojna os predstavlja cestno povezavo regionalnih središč
Koroške, Savinjske, Zasavja, Spodnjega Posavja in JV Slovenije s pomembnimi središči v
Avstriji in na Hrvaškem. Postopek umeščanja je predstavljen v diplomskem delu, s
poudarkom na srednjem delu razvojne osi. V drugem delu naloge je skozi zgodovinski ter
naravno in družbeno geografski oris predstavljena občina Sevnica. V skladu s konceptom
trajnostnega razvoja je bilo vrednotenje izbranih tras preko občine izvedeno s prometnega,
okoljskega in prostorsko-razvojnega vidika. Na podlagi pozitivnih in negativnih vplivov
kazalnikov je bila podana ekspertna ocena primernosti tras. S trajnostnega vidika sta najbolj
primerni trasi, ki potekata po obstoječih prometnicah. Gradnjo nove prometnice večina vidi
kot možnost neslutenega razvoja. Ob tem ne smemo spregledati možnih negativnih posledic,
ki jih takšen razvojni projekt prinese s seboj, saj predstavlja velik poseg v okolje.
Ključne besede: prostorsko planiranje, cestno omrežje, občina Sevnica

GEOGRAPHICAL EVALUATION OF THE THIRD DEVELOPMENT AXIS THROUGH
THE MUNICIPALITY OF SEVNICA
Abstract
The M.A. thesis evaluates the alignment of the third development axis through the
Municipality of Sevnica. The third development axis, an ambitious development,
transportation and infrastructure project, provides a road link between the regional centers of
the Carinthia and Savinja regions, the Central Sava Valley, the Lower Sava Valley, and
Southeast Slovenia and important centers in Austria and Croatia. The thesis presents the
placement process, with an emphasis on the middle section of the development axis. The
second part presents the Municipality of Sevnica through a historical, natural and sociogeographical lens. In line with the concept of sustainable development, the evaluation of the
selected placements is conducted from the viewpoint of transport, the environment and spatial
development. An expert assessment of the placement suitability is given on the basis of
positive and negative indicators. From the point of view of sustainability, the alignments
traversing existing roads are the most suitable. Most see the construction of the new road as
an opportunity for dramatic development. However, we must not overlook the possible
negative effects of such a development project, since it constitutes a major impact on the
environment.
Keywords: spatial planning, road network, Municipality of Sevnica
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Uvod

Prostor lahko ovrednotimo kot kompleksen in živ »organizem«, ki se neprestano spreminja.
Nanj vplivajo dinamični naravni, družbenorazvojni in gospodarski procesi. Velik vpliv
predstavljajo človeške dejavnosti, ki v naravnem okolju puščajo vidne in nevidne sledi.
Spreminja ga tudi odnos varstva narave in kulturne dediščine ter naravni procesi, na katere
človek nima večjega vpliva (Zavodnik Lamovšek in sod., 2012).
Promet je tisti, ki najbolj vpliva na realnost prostora. Prometna infrastruktura poveže in
razdeli prostor, poveže naselja, regije in države v globalne procese. S prometno infrastrukturo
se izboljša kohezivnost regionalnega prostora. To vpliva na regionalne razlike posameznih
delov regije, omogoči se dostop do družbenih, regijskih zaposlitvenih, izobraževalnih,
prostočasnih in turističnih središč (Pogačnik, 2006).
V Sloveniji že nekaj let poteka priprava na izvedbo razvojno prometno-infrastrukturnega
projekta 3. Razvojna os (v nadaljevanju 3. RO). Začetki projekta segajo v čas pred
gospodarsko krizo. Zaradi varčevanja je ogroženo financiranje projekta. Postopke umeščanja
trase v prostor podaljšuje zapletena birokracija, spreminjanje zakonodaje, menjavanje
predsednikov vlad in prometnih ministrov, ki imajo različne poglede na pomembnost projekta
in izvedbo le-tega. Na podaljševanje postopka vplivajo tudi nesporazumi o poteku trase po
okoljsko občutljivih in kmetijskih zemljiščih. Spet drugi se sprašujejo o smotrnosti projekta.
Veliki infrastrukturni projekti imajo lahko ob smotrnem načrtovanju in uporabi evropskih
finančnih sredstev pozitiven vpliv na razvoj regij. Hitre, nepremišljene politične odločitve
lahko negativno vplivajo na okolje, prostor, razvoj in finančno stanje države.

1.1 Namen in poglavitni cilji naloge
Namen diplomskega dela je geografsko ovrednotiti variante razvojne osi, ki potekajo skozi
ozemlje občine Sevnica. Vrednotenje je zasnovano s prometnega, okoljskega in prostorskorazvojnega vidika.
Cilji naloge so:
- predstaviti projekt 3. RO, študije variant in njihove rezultate, zbrati gradiva in mnenja
ter predstaviti sedanje stanje projekta
- predstaviti občino Sevnica skozi zgodovinski ter naravno in družbenogeografski oris
- predstaviti metodologijo vrednotenja
- vrednotiti izbrane trase s prometnega, okoljskega in prostorsko-razvojnega vidika
Na začetku raziskovalnega dela smo oblikovali delovno hipotezo, ki je začrtala nadaljnje delo.
Skozi analitični del naše diplomske naloge bomo preverili njeno pravilnost:
»Za nadaljnji razvoj in povezovanje občine je najbolj ustrezna različica, ki bi potekala po že
ustaljenem koridorju po Mirnski dolini.«
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1.2 Metode dela
Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili nomotetično metodo, ki vključuje pregled in
analizo gradiva o 3. RO. V veliko pomoč nam je bilo gradivo, ki smo ga pridobili na Oddelku
za okolje in prostor Občine Sevnica.
V začetku smo se osredotočili na predstavitev postopka umeščanja osi in kratko analizo
trenutnega stanja. V osrednjem delu je regionalna analiza občine Sevnica. Vrednotenje
izbranih tras je bilo izvedeno z ekspertno oceno s prometnega, okoljskega in prometnorazvojnega vidika, kot prikazuje spodnja shema. Pri tem smo upoštevali načela trajnostnega
razvoja, ki naj bi zadovoljeval potrebe sedanjih generacij brez ogrožanja zmogljivosti
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.
Slika 1: Shema uporabljenega vrednotenja

Prometni vidik
• Potniški promet
• Tovorni promet
• Javni promet
• Navezava kraja na AC
• Potek trase

Okoljski vidik
• Površinske vode
• Podzemne vode
• Kmetijska zemljišča
• Gozd
• Hrup
• Krajina
• Natura 2000

Avtor: Teraž, 2016

2

Prostorsko-razvojni
vidik
• Regionalna središča
• Povezovanje naselij
• Razvoj občine
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3. razvojna os

Država načrtuje nadaljevanje izvajanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest in hitrih
cest, ki predstavljajo sodobne prometne povezave slovenskega cestnega omrežja. Del
nadaljevanja programa predstavlja 3. RO (Pugelj, 2006). Državno strateško načrtovanje trase
prometnice opredeli konceptualno, medtem ko se državni izvedbeni načrti ukvarjajo z
umestitvijo tras v prostor. Ena izmed prioritet prometnega načrtovanja je učinkovita povezava
med regionalnimi središči, prestolnico in pomembnimi terminali. Zelo pomembna je
vključitev in navezava na mednarodne prometne smeri oz. koridorje, ki predstavljajo osi
razvoja in povezovanja, ki nudijo večjo dostopnost in konkurenčnost prostora (Pogačnik,
2006). 3. RO bo z vzpostavitvijo cestne povezave vplivala na povezovanje regionalnih središč
Koroške, Savinjske, Zasavja, Posavja in JV Slovenije s središči v Avstriji in na Hrvaškem
(Oven, 2011).

2.1 3. razvojna os v prostorskih dokumentih
V Regionalnem prostorskem planu iz leta 1974 je omenjen med-regionalni koridor, ki bi
potekal v smeri sever-jug, od Avstrije, proti Hrvaški. Povezal bi večje kraje: Slovenj Gradec,
Velenje, Celje in Novo mesto (Bevcer, 2013).
V Dolgoročnem družbenem planu RS v devetdesetih letih, v prostorskih sestavinah omenjajo
ob osi sever-jug načrtovanje železnice, ceste in intermodalni terminal (Dolgoročni plan,
1986).
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) iz leta 2004, je bilo za t.i. intermodalni
koridor prvič uporabljeno ime 3. razvojna os. Kot že samo ime pove, predstavlja tretjo
najpomembnejšo os v državi oz. naslednji večji prometno-infrastrukturni projekt, po
dokončanju prvih dveh osi (A1 in A2). 3. RO je definirana kot pomembna prometna povezava
Koroške regije, Šaleške doline, Savinjske doline, Zasavja, Spodnjega Posavja in JV Slovenije.
Povezuje regionalna središča: Dravograd, Slovenj Gradec, Velenje, Celje in Novo mesto. Z
novo prometnico bi se povečala konkurenčnost območij ob osi, dostopnost, skrajšal bi se čas
trajanja potovanj, kakovost le-teh bi se izboljšala, povečala bi se prometna varnost, predvsem
pa bi se okrepile institucionalne in gospodarske povezave. Prometnica bi predstavljala med
drugim tudi sekundarno prometno navezavo, ki se navezuje na trans-evropsko infrastrukturno
omrežje, na 10. in 5. panevropski prometni koridor in Jadransko-Jonsko prometno os.
Regionalna središča bi dobila neposredno mednarodno povezavo, saj bi se 3. RO na severu
navezala na pomembna središča na avstrijskem Koroškem, na jugu pa na Karlovško županijo
na Hrvaškem (SPRS, 2004).
V Nacionalnem programu za izgradnjo avtocest (NPIA) iz leta 2004, je bila predvidena nova
hitra cesta med Dravogradom in Arjo vasjo. Uvrščena je bila pod dodatni program, sprejem
lokacijskega načrta je bil predviden za leto 2010 (NPIA, 2004).
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Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih (RNRP) za obdobje 2007-2023 je Vlada RS
potrdila oktobra 2006. V njej je predvideno, da bo nova prometna povezava odpravila ozka
grla na državnem cestnem omrežju in prispevala k razvoju in konkurenčnosti podjetij. Bolj bi
se izrazili razvojni potenciali, povečalo bi se število delovnih mest, kar bi prispevalo k
zmanjšanju brezposelnosti in odseljevanja; izboljšalo bi se življenjsko okolje. Pri načrtovanju
naj bi bila pozornost usmerjena k regionalnim vsebinam razvoja in prilagajanju infrastrukture
potrebam občin in regij. V RNRP 2007-2023 je poleg 3. RO predstavljena tudi 3. A in 4.
razvojna os:
- Trasa 3. A razvojne osi: Škofljica - Velike Lašče - Ribnica - Kočevje - Petrina (meja z
Hrvaško). Poleg izboljšanja že obstoječih prometnic in odprave ozkih grl, so
predvidene obvoznice naselij Škofljica, Velike Lašče, Ribnica in Kočevje.
- Trasa 4. RO: Robič (meja z Italijo) - Kobarid - Tolmin - Dol. Trebuša - CerknoGorenja vas - Škofja Loka - Jeprca. Predvidene so obvoznice naselij Kobarid, Tolmin,
Gorenja vas, Škofja Loka, gradnja nove prometnice in obnova obstoječih (RNRP
2007-2023, 2006).
Slika 2: Prioritetne razvojne osi 3., 3.A in 4. razvojna os v RNRP

Vir: Modernizacija …, 2016.
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Slika 3: Prostorska umestitev 3. razvojne osi

Vir: Projekt celovitega razvoja ..., 2006.

2.2 Potek 3. razvojne osi in njena delitev na dele
3. RO se začne na meji z Avstrijo, prečka Koroško in Savinjsko regijo vse do avtoceste A1
(Koper - Šentilj), od tam se nadaljuje naprej do Novega mesta, kjer prečka avtocesto A2
(Karavanke - Obrežje) in poteka naprej skozi Dolenjsko in Belo krajino do meje z Hrvaško.
Os poteka po obstoječih in deloma po novih prometnih koridorjih. Skupna dolžina trase je
približno 202 km. Poteka po območju petih razvojnih regij: Koroške, Savinjske, Zasavske,
Posavske in Jugovzhodne Slovenije oz. občin, ki spadajo v te regije. Zaradi same dolžine trase
in različnih potreb in interesov na posameznih območjih, so traso s prometnega vidika
razdelili na tri glavne dele, za katere se je v letu 2006 začela izdelava državnih prostorskih
načrtov:
- SEVERNI del: v prostor se umešča kot štiripasovna hitra cesta in poteka od meje z
Avstrijo do avtoceste A1. Predvidena dolžina odseka znaša 62 km.
- SREDNJI del: v prostor se umešča kot dvopasovna cesta in poteka med avtocesto A1
in A2 pri Novem mestu. Predvidena dolžina odseka znaša 61 km.
- JUŽNI del: v prostor se umešča kot dvopasovna cesta in poteka od avtocesto A2 pri
Novem mestu do meje z Hrvaško. Predvidena dolžina odseka znaša 61 km (Oven,
2009).
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2.3 Umeščanje 3. razvojne osi v prostor
Z letom 2006 se je začelo umeščanje osi v prostor. Na podlagi takrat veljavnega zakona o
urejanju prostora, so bile sklicane prve prostorske konference. V nadaljevanju je bil sprejet
program priprave državnega lokacijskega načrta (DLN) za posamezne odseke. V programu je
bil opredeljen predmet, programska izhodišča državnega prostorskega načrta (DPN) in
ureditveno območje. Okvirno ureditveno območje je bilo določeno z obsegom prostorskih
ureditev, ki jih zajema DPN, to je območje vključenih občin. Na osnovi več pobud za
obravnavo alternativnih potekov nove cestne povezave s strani nosilcev urejanja prostora in
na osnovi pobud ministra, so bile v programih priprave definirane variante, ki so bile kasneje
v študiji variant tudi analizirane. Poleg dodatnih tras so bili pridobljeni tudi pogoji, ki se
nanašajo na ustrezno umestitev trase v prostor, varovanja okolja in primerno navezavo
obstoječih in predvidenih gospodarskih con in naselij na predvideno prometnico (Oven,
2010).
»Postopki priprave DPN za 3. RO so se začeli na podlagi Zakona o urejanju prostora, se s
spremembo zakona v letu 2007 nadaljevali na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju,
danes pa tečejo na podlagi določb Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor in podzakonskih aktov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave teh
prostorskih aktov« (Oven, 2010, str. 108).
Vsa izdelana gradiva je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor, kot
pripravljavec DPN, posredoval v recenzijo strokovnjakom s področja prostorskega,
urbanističnega, gradbeno - tehničnega in prometno - ekonomskega načrtovanja ter
strokovnjakom s področja varstva okolja. Izvedene so bile neformalne javne razprave in
predstavitve rezultatov študij variant vsem občinam, ki se jih to zadeva. Na podlagi pripomb
nosilcev urejanja prostora in zainteresirane javnosti so bile na trasi izvedene razne izboljšave,
prilagoditve in spremembe (Opravljeni koraki …, 2008).

2.4 Študija variant
Študija variant ja prva in najbolj zahtevna faza postopka priprave DPN. V študiji se preučijo,
ovrednotijo in primerjajo med seboj različne variante načrtovanega posega. Predstavlja
strokovno osnovo za sprejemanje odločitve o najustreznejši varianti ter tudi o nadaljnjem
postopku priprave DPN. Vse variante, ki so realno izvedljive, so preučene in ocenjene z
razvojno - urbanističnega, prometno - ekonomskega, gradbeno - tehničnega in okoljskega
vidika (Oven, 2010). Ključni del študije torej predstavlja vrednotenje in medsebojna
primerjava variant z omenjenih vidikov. Na podlagi skupne ocene sinteznega vrednotenja se
izbere predlog najustreznejše variante rešitve, ki se lahko v nadaljnjih postopkih zaradi
pripomb še dodatno optimizira.
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Slika 4: Struktura elaborata v mapi I, zvezek 2: Vrednotenje in primerjava variant

Vir: Študija variant …, 2008
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2.5 Trenutno stanje
Kljub optimističnim napovedim ob predstavitvi projekta na začetku, se gradnja do sedaj še ni
začela na nobenem odseku. Gospodarska kriza, menjava vlade in ministrov, nesoglasja in
birokracija so precej upočasnili postopek sprejemanja DPN.
Za odsek od AC A2 (Ljubljana – Obrežje) pri Novem mestu do priključka Maline in za odsek
ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug, je že usklajen in sprejet
DPN. Na ostalih odsekih potekajo postopki sprejemanja DPN oz. usklajevanje poteka trase.
Slika 5: Severni in južni del tretje razvojne osi

Vir: Infrastrukturni projekti, 2015
Trenutni infrastrukturni minister Peter Gašperšič previdno napoveduje, da bi lahko skupaj z
predsednikom vlade Mirom Cerarjem dosegla, da se začnejo zadeve premikati. V kolikor ne
bo prišlo do zapletov pri razpisih, bi lahko v letu 2018 začeli z gradnjo.
Z odkupi zemljišč in prvimi gradbenimi deli bi se začelo na dveh odsekih: med Slovenj
Gradcem in Velenjem ter med Novim mestom in priključkom Maline v Beli krajini. Na
severu in na jugu je nova prometnica v prostor umeščene kot štiripasovnica. V delu do
Velenja bo že v začetni fazi zagotovo izvedena kot štiripasovnica, medtem ko drugje
proučujejo, da bi bilo bolj smotrno v začetni fazi zgraditi dva pasa hitre ceste do Koroške, ko
bi promet narasel, bi zgradili še dva pasova (Prva dela …, 2016).
Za dve milijardi vreden projekt gradnje hitre ceste se je našel denar. Projekt bo v celoti
financirala Družba za avtoceste (DARS). Z odkupi zemljišč bodo začeli že letos. Finančna
sredstva za odkupe in gradnjo so zagotovljena. Ker bodo ceste cestninske, se bodo financirale
na enak način, kot se je financirala izgradnja avtocestnega omrežja – s posojili, ki jih pridobi
Dars s poroštvom države. Najeta posojila se bodo odplačevala s prilivi, ki jih ima DARS od
cestnin. Za ta projekt bi se lahko prijavili tudi v poseben sklad za investicije, ki je bil
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ustanovljen s strani predsednika evropske komisije Jean-Claude Junckerja. Sklad predstavlja
t.i. shemo, kjer evropska komisija omogoča lažje zadolževanje za infrastrukturne projekte
(Prva dela …, 2016).
Medtem se na omenjenih dveh odsekih soočajo z velikimi nasprotovanji javnosti.
Civilna iniciativa Braslovče ostro nasprotuje trasi F2-2 (odsek Šentrupert – Velenje), ker
poteka po dolini, kjer se nahajajo najboljša kmetijska zemljišča. Hkrati je ta varianta precej
dražja in neskladna s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), ter prometno
neučinkovita. Odmika se od ciljev 3. RO. Podpirajo varianto F-6, ki poteka mimo Arje vasi
(Iz Dela… 2016).
S podobnimi težavami se srečujejo na južnem delu 3. RO.
Država je uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN), s katero bodoča cesta poteka skozi
naselji Ločna in Pod Trško goro in ne stran od mesta, sprejela pred tremi leti. Temu se je med
drugim uprlo Društvo Novo mesto, ki je v Bruselj vložilo pritožbo zoper sam postopek. Po
njihovem mnenju, priprava in sprejemanje DPN nista potekala ne v skladu z veljavno
slovensko zakonodajo niti z evropsko, po kateri se lahko priprava takšnega akta presoja.
Javnost ni bila vključena v postopek priprave v fazi, ko so bile še vse možnosti odprte,
storjene so bile tudi druge napake v samem postopku (Tretja razvojna os: država… 2016).
Vlada predvideva za južni del osi gradnjo po delih, tako zastavljeno študijo zanj pa so že
pripravili. V prvem delu načrtujejo del ceste do novomeškega Revoza, nato del do razcepa
Poganci na obrobju Novega mesta in v končnem delu še predor pod Gorjanci do priključka
Maline na belokranjski strani. Pobudniki Bele krajine zaradi slabih cestnih povezav s
preostalimi deli države zahtevajo, da pristojni čimprej začnejo s postopki za pridobitev
finančnih sredstev za začetek gradnje južnega dela ceste 3. RO. O nevzdržnosti glavnih
belokranjskih cest so Belo-Krajnčani že večkrat opozorili vlado in druge pristojne organe
(Tretja razvojna os… 2015).
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Slika 6: Letak aktivne civilne iniciative Braslovče, ki nasprotuje trasi F-2

Vir: 3. RO…, 2016
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3

Projekt celovitega razvoja območja 3. razvojne osi

Povzeto po: Projekt celovitega razvoja …, 2006
Projekt je bil po naročilu MOP izdelan leta 2006 in služi kot strokovna podlaga Študije
variant. Namen projekta je bil oblikovanje najustreznejšega scenarija, ki bi zagotavljal
ustrezen prispevek prometne infrastrukture k trajnostnemu razvoju območja.
V študiji je predstavljena SWOT analiza za razvoj območij ob 3. RO, ki temelji na podatkih o
dolgoročnih planskih dokumentih, demografskem, ekonomskem in socialnem stanju,
prometni infrastrukturi in stanju dostopnosti. Obravnavano območje se srečuje z vrsto
slabosti, vendar se ponujajo tudi priložnosti za nadaljnji razvoj. Program izboljšanja prometne
infrastrukture je lahko le eden od razvojnih programov, ki jih bi za zagotovitev nadaljnjega
razvoja potrebno izvesti. Jedro študije predstavlja predstavitev scenarijev in na podlagi
medsebojne primerjave izbor najbolj primernega. Na podlagi kriterijev (politični, ekonomski,
okolje in teren) so s postopkom več kriterijskega odločanja umestili koridor v prostor. Metoda
je bila izvedena z orodji geografskih informacijskih sistemov in je odprtega tipa, kar pomeni,
da se na prikazani način lahko še dodajo kriteriji, ki so relevantni pri umeščanju koridorja v
prostor in njihov vpliv še ni zajet z prej omenjenimi kriteriji.
Slika 7: SWOT analiza območij ob razvojni osi

Vir: Projekt celovitega razvoja …, 2006.

11

Slika 8: Postopek multikriterijskega odločanja o umeščanju koridorja v prostor

Vir: Projekt celovitega razvoja…, 2006
Izdelani scenariji v študiji:
Scenarij 1: scenarij najmanjšega vpliva na okolje
Scenarij 2: scenarij najmanjšega vpliva na okolje, z upoštevanjem avtocest
Scenarij 3: scenarij najmanjših investicijskih stroškov
Scenarij 4: scenarij najmanjših investicijskih stroškov, z upoštevanjem avtocest
Scenarij 5: povezovanje gravitacijskih centrov oz. glavnih središč Koroške, Savinjske,
Zasavske, Posavske in JV Slovenije
Scenarij 6: povezovanje gravitacijskih centrov, poudarek na povezavi zahodnega dela
osrednjega dela osi
Scenarij 7: scenarij javnega potniškega prometa
Na podlagi osnovnih scenarijev so bili izdelani še kompozitni scenariji, ki so kombinacija
osnovnih scenarijev za posamezne prostorske sklope: severni (A), srednji(B) in južni (C) del
razvojne osi:
Scenarij 8: sestavljen iz scenarijev 4 (del A)+3(del B)+1(del C)
Scenarij 9: sestavljen iz scenarijev 5 (del A)+6 (del B)
Scenarij 10: sestavljen iz scenarijev 5 (del A) +1(del B)
V tako opredeljene koridorje so bili postavljeni idejni poteki tras. V severnem delu je
prometnica načrtovan kot 4 pasovna hitra cesta, v srednjem in južnem kot dvopasovna hitra
cesta.
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Slika 9: Prostorska pojavnost scenarijev

Vir: Projekt celovitega razvoja …, 2006.
Slika 10: Idejne trase po scenarijih

Vir: Projekt celovitega razvoja …, 2006.
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Slika 11: Idejne trase po scenarijih

Vir: Projekt celovitega razvoja …, 2006.
Slika 12: Idejne trase po scenarijih

Vir: Projekt celovitega razvoja …, 2006.
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Naslednji korak je bil v študiji opredeljen kot vrednotenje tras po posameznih scenarijih.
Trase so bile obravnavane z vidika treh neodvisnih vidikov in sicer z vidika varovanja okolja,
z vidika razvojnega potenciala in z vidika ekonomske učinkovitosti odvijanja prometa
(analiza stroškov in koristi). Vidiki so bili združeni z multikriterijsko analizo, ki je podala
skupno končno oceno. Z vključitvijo omenjenih vidikov v vrednotenje se zagotavlja, da se
celovito zaobjamejo učinki načrtovanih prometnic, takojšnji in oprijemljivi učinki, kot tudi
dolgoročni in potencialni učinki oz. vplivi nove prometnice.
Tako je bil izdelan prometni model, štiristopenjski model obravnavanega območja, ki
navezuje prometne tokove sosednjih regij in mednarodne tokove ter javni in zasebni potniški
in tovorni promet na cestnem in železniškem omrežju. Projekcija je bila izdelana za bazno
leto + 20 let. Za izdelavo so bili uporabljeni podatki prostorskih dokumentov glede sedanje in
predvidene bodoče rabe prostora, anketni podatki potovalnih navadah, beleženje registrskih
tablic itd.
Izdelan je bil tudi model vpliva na okolje, ki temelji na strateški presoji vplivov na okolje, ki
jo je sprejela Evropska komisija. Opredeljeni so bili okoljevarstveni cilji, analizirano stanje
okolja, ocenjeni verjetni znatni vplivi in ukrepi in ocenjena ranljivost okolja.
Model razvojnih potencialov je bil ocenjen na podlagi več kazalnikov: izboljšana dostopnost
do regionalnih središč, izboljšana povezanost med regionalnimi središči (metodologija TIA –
transport Impact Assesment) in rezultati modela rabe zemljišč (Land use model) v obliki
dodatno induciranih delovnih mest. Glavna težava pri vrednotenju omenjenega vpliva je
dejstvo, da gre pravzaprav za potencialni vpliv. Z zgraditvijo boljše infrastrukture ni moč
pričakovati posebnih razvojnih učinkov; ti se pokažejo z usklajenim delovanjem na drugih
področjih (izobraževanje, zagotavljanje pogojev z podjetništvo, kapitalska vlaganja itd.)
Model ekonomske učinkovitosti temelji na izračunu stroškov (vrednost investicije) in koristi
zmanjšanje stroškov uporabnikov pri uporabi prometne infrastrukture).
Primerjava rezultatov scenarijev s predlogom izbora najustreznejšega je bila izvedena z
multikriterijsko analizo. To je matematična metoda ki spada v skupino metod ocenjevanja, pri
katerih so v ospredju analize cilji oz. doseganje le-teh. »Doseganje ciljev se meri glede na
dane kazalnike (kriterije), ki so uteženi, s čimer je mogoče dobiti enotno oceno za posamezen
projekt (program, opcijo, varianto) in tudi osnovo za primerjanje projektov znotraj skupine
projektov. Multikreterijska analiza ima naslednje prednosti: pregledna in robustna metoda,
prilagodljivost izbora ciljev in kriterijev dopušča njihovo naknadno vključevanje oz.
izključevanje iz analize, ugotavljanje posameznih učinkov lahko poteka ločeno, izvajajo ga
lahko posamezni strokovnjaki, zaradi preglednosti je metoda lahko tudi učinkovito sredstvo
komunikacije oz. pojasnjevanja izbora posameznih projektov oz. programov, zaradi uporabe
točkovanja in uteži se ohranja revizijska sled in ponovljivost izračuna. Glavna pomanjkljivost
metode pa je do določene mere subjektivno določanje uteži, kar lahko vpliva na rezultat
izbora« (Projekt celovitega razvoja, str. 12)
V analizi so bili zajeti trije, medsebojno neodvisni kazalniki: kazalnik prostorskih vplivov,
ekonomske učinkovitosti in kazalnik okoljskih vplivov.
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Kot najustreznejši se je izkazal scenarij 9, po skupni učinkovitosti pa mu sledita scenarija 3 in
6. Scenarij 9 zagotavlja dobro ekonomičnost investicije in razvojne učinke. Scenarija 3 in 6
zagotavljata ugodne razvojne vplive, medtem ko sta z vidika ekonomičnosti investicije manj
uspešna od scenarija 9.
Slika 13: Rezultati multikriterijske analize

Vir: Program celovitega razvoja …, 2006.
Slika 14: Rezultati multikriterijske analize

Vir: Program celovitega razvoja …, 2006.
Pri zbiranju in pregledovanju gradiva smo naleteli na neskladje med tiskano verzijo Projekta
celovitega razvoja, ki smo jo pridobili na sevniški občini in med spletno verzijo. Obe verziji
sta bili izdani novembra 2006. Ker nismo pridobili informacij, zakaj razlika oz. katera verzija
je zadnja, na tem mestu prilagamo še rezultate, ki so predstavljeni v spletni verziji Projekta
celovitega razvoja.
Kot najučinkovitejši se je prav tako izkazal scenarij 9, vendar mu po učinkovitosti sledita
scenarija 9 in 5. Scenarij 9 je najboljši z vidika razvoja in ekonomičnosti investicije in manj
ugoden z vidika vplivov na okolje. Scenarij 10 izkazuje zelo dobre razvojne učinke, zelo
dobro ekonomičnost investicije in je relativno ugoden z vidika okoljskih vplivov. Po nobenem
od kriterijev ni primerjalno najboljši, vendar izkazuje ugodne učinke po vseh obravnavanih
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vidikih. Tudi scenarij 5 ima relativno dobre rezultate pri vseh vidik, vendar je v primerjavi z
scenarijem 9 manj ugoden pri okoljskih vplivih.
Slika 15: Rezultati multikriterijske analize.

Vir: Program celovitega razvoja …, 2006.
Slika 16: rezultati multikriterijske analize

Vir: Program celovitega razvoja …, 2006.
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4

3. razvojna os – srednji del

Srednji del 3. RO obsega območje med avtocesto A1 (Šentilj - Koper) in avtocesto A2
(Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu). Nahaja se vzhodno od osrednjega dela Slovenije. Na
severu meji na regionalno središče Celje in na jugu na regionalno središče Novo mesto. Na
vzhodu meji na Kozjansko in na zahodu na Posavsko hribovje. Ureditveno območje posega na
ozemlje več občin: Braslovče, Celje, Prebold, Dobje, Hrastnik, Laško, Litija, Mirna peč,
Mokronog - Trebelno, Radeče, Sevnica, Krško, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke
toplice, Trbovlje, Trebnje in Žalec.
Slika 17: Prikaz območja srednjega dela trase, med avtocesto A1 in A2.

Vir: Geopedija, 2016.
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4.1 Študija variant iz leta 2001
Poglavje je povzeto po: Študija variant …, 2001.
Ministrstvo za promet je ugotovilo, da ne obstaja dovolj zadostnih cestnih povezav v smeri
sever - jug, zato je bila leta 2000 pripravljena projektna naloga za izdelavo študije nove cestne
povezave. Na javnem razpisu je bilo izbrano podjetje Acer iz Novega mesta, ki je nato na
podlagi naročila Ministrstva za promet in zveze in Direkcije RS za ceste, izdelalo Študijo
variant ceste med A1 v Celju in A2 v Novem mestu, ki je bila predstavljena leta 2001. V
študiji je predstavljenih 12 variant:
Variante so se v nadaljevanju med seboj primerjale. Za potrebe primerjave so bile pridobljene
in obdelane prostorske sestavine planskih aktov občin Radeče, Sevnica, Krško, Škocjan,
Trebnje in Novo mesto in sicer za področja prometne infrastrukture, varstva narave in
kulturne dediščine, namenske rabe površin in območja varovanja vodnih virov. Območje med
Celjem in Novim mestom je opremljeno s številnimi cestami nižjega ranga, medtem ko je
obstoječa glavna cesta precej dolga, še posebej med Radečami in Novim mestom, kjer poteka
precej stran od optimalne smeri sever-jug. Že na začetku se ugotovili, da je potek trase po
odseku Celje - Radeče najbolj racionalen, saj je cesta speljana po dolini Savinje, kjer je že
obstoječi infrastrukturni koridor. V celotni primerjavi variant so se zato bolj osredotočili na
odsek med Radečami in Novim mestom.
Variante so med seboj primerjali ob upoštevanju prometno - tehničnih elementov,
investicijskih stroškov, ekonomske in prometne učinkovitosti, regionalnega razvoja,
urbanizma ter varstva narave in kulturne dediščine in varovanja življenjskega okolja. Poleg
omenjenih, je bil izbor variant izveden tudi na podlagi naslednjih sklopov ocenjevalnih meril:
- Možnosti za izboljšanje prometnih navezav in povezav krajev in območij vzdolž
ceste, ki morajo biti načrtovane tako, da prispevajo k ohranitvi krajevne identitete in
ne ogrožajo prometnega toka na glavni cesti
- Možnosti za izrabo obstoječih urbaniziranih koridorjev in izraba območja za izletniški
turizem
- Varstvo zaščitenih naravnih območij in območij kulturne dediščine
- Vidnost in vizualna zaznava agresivnosti nove trase v pobočjih, ki so vidna iz daljave
ali se nahajajo v bližini pomembnih razglednih točk
- Integriteta specifičnih krajinskih mikro območij
- Skrbno varovanje mokrišč oz. specifičnih biotopov
- Skrbno načrtovanje obsega zemeljskih del, deponij izkopov, renaturacije usekov in
zasekov
Izbrani sta bili varianti čez Mokronog in Zbure: A in B ter kombinacija AB in BA, ki nastane
z njunim križanjem v kraju Tržišče, kjer je možen prehod ene trase na drugo.
Potek glavne ceste Celje - Laško je večji del predviden po obstoječi trasi, na območju Celja se
trasa usmeri zahodno, do priključka na avtocesto A1. Trasa poteka dalje po dolini Savinje do
Zidanega mosta, kjer je predvidena rekonstrukcija ceste in odprava ožine. Sedanja glavna
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cesta je namreč zelo utesnjena na zoženem prostoru med obstoječo poselitvijo vzdolž ceste in
strmim desnim bregom Savinje. Zidani most predstavlja pomembno cestno in železniško
križišče. Potek glavne ceste v tem prostoru je povzet po Idejni študiji variant - Študija variant
cestne povezave med Hrastnikom, Zidanim mostom in Radečami iz leta 2001. Naročnik
študije ja bila Direkcija RS za ceste. V študiji je predviden spremenjen potek glavne ceste na
odseku od Zidanega mosta, kjer poteka po desnem bregu Savinje, do pešaškega mostu v staro
mestno jedro Radeč; glavna cesta poteka po levem bregu Save. V študiji sta predvideva dva
nova cestna mostova preko Save.
Varianta A je predstavljena kot novogradnja in poteka od križišča pri mostu preko Save po
osojnih gozdnih pobočjih nad Radečami, kjer se nadaljuje v smeri proti Krmelju, Tržišču,
Mokronogu in Trebelnem naprej do avtoceste. Na trasi so predvideni trije predori.
Varianta B je prav tako novogradnja, ki poteka od koridorja obstoječe glavne ceste pri
Hotemežu naprej proti jugu do Tržišča in naprej do priključka na avtocesto. Na trasi sta
predvidena dva predora. Del trase poteka po obstoječi prometnici.
Na podlagi prve faze študije v kateri je bilo obravnavanih 12 variant, so za primerjavo v 2.
fazi izbrali tiste, ki potekajo od Radeč bolj neposredno proti jugu, proti Novemu mestu,
odpadle so skrajne variante, ki so potekale zahodno čez Trebnje in vzhodno čez Rako.
Kot rezultat tega je varianta B predstavljena kot najustreznejša. Sledita ji varianti AB in BA,
medtem ko je varianta A manj ustrezna. Z izjemo ekološke učinkovitosti ima varianta B
izrazito prednost pred ostalimi.
Z vidika regionalnega razvoja in ustreznosti povezav med razvojnimi regijami, v študiji
ugotavljajo, da je ustreznejši čim bolj neposreden in direkten potek trase med Celjem in
Novim mestom, ki bi povezoval razvojna območja regijskega pomena in bo imel čim manjši
negativni vpliv na prostorski razvoj v območjih, kjer povezava poteka čez bolj odročna, manj
razvita območja.
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Slika 18: Shema variant

Vir: Študija variant …, 2001.
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Slika 19: Izbrani varianti A in B

Vir: Študija variant… 2001
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4.2 Študija variant s predlogom najustreznejše variante iz leta 2008
Poglavje je povzeto po: Romih, 2009.
Septembra 2006 je bil sprejet program priprave DPN za gradnjo državne ceste med obema
avtocestama, ki ga je sprejel minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za promet.
Na osnovi tega je bila aprila 2008 izdelana Študija variant in predlog najustreznejše variante
za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 in avtocesto A2. V študiji je bilo upoštevano
široko področje iskanja tras. Na severu vse od področja Šentjurja in področja Prebolda,
Trbovelj, na jugu do Krškega, preko področja Novega mesta in vse do Trebnjega.
Obravnavano območje je obsegalo 19 občin. Postopek preverjanja možnih variant se je končal
z dejstvom, da je od 36 obravnavanih le 12 sprejemljivih variant. Z optimizacijo se je 9
variant združilo v tri variante.
Poleg tega so se optimizirale in vključile v vrednotenje še ceste:
- Trbovlje - Hrastnik - Zidani most
- Zidani most - Trebnje
- Cesta na odseku mimo Celja
Vse variante so optimizirane tako, da se za določen koridor načrtujejo navezovalne ceste
krajev iz drugega koridorja. Po načelu racionalnosti in gospodarske investicije se preveri
možnost zmanjšanja prečnega profila in projektne hitrosti glede na prostorske, reliefne,
okoljske in ekonomske omejitve in prometne potrebe. Kriteriji primerjalnega vrednotenja so
obravnavani na podlagi priporočil izdelovalca Študije variant - RC Planiranje d.o.o Celje,
nekateri so zaradi svoje specifičnosti obdelani na različne načine. Koraki, ki jih uvajajo
priporočila za vrednotenje:
- Opis stanja prostora oz. okolja oz. relevantnih podatkov: To služi nadaljnjim
opredelitvam vplivov in primernosti variant
- Opredelitev vpliva na posamezno sestavino okolja, prostora, lastnosti variante. Za
vsak vidik so navedene pozitivne in negativne značilnosti, na podlagi katerih se
določi primernost.
- Vrednotenje in ocenjevanje stopnje primernosti variant. Uporablja se pet stopenjska
lestvica vrednotenje (zelo primerno, bolj primerno, primerno, manj primerno, najmanj
primerno)
Glede na rezultate je za vsak posamezen vidik podana najprimernejša kombinacija variant.
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Slika 20: Shema predlaganih variant (36) iz predhodne faze

Vir: Romih… 2009
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Slika 21: Shema obravnavanih variant

Vir: Študija variant…: Vrednotenje in primerjava…2008
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4.2.1 Rezultati študije variant po posameznih kriterijih
Poglavje je povzeto po Romih, 2009.
Prostorski vidik
Upoštevnih je bilo več kriterijev:
- Demografija
- Navezovanje in povezovanje naselij
- Poselitev (zadosten odmik…)
- Kakovost bivalnega okolja (vpliv na bivalne pogoje…)
- Rekreacija in turizem (navezava na turistična območja…)
- Mineralne surovine
- Kmetijstvo
- Gozdarstvo
- Energetika, komunalna infrastruktura
- Prometna infrastruktura
- Obramba in zaščita (geologija območja, poplavna območja, izogibanje območjem
namenjenim za potrebe obrambe…)
Kriteriji gradbeno tehničnega vidika:
- Dolžina cestnega odseka
- Število in lokacija križišč in priključkov
- Dolžina deviacij
- Količina zemeljskih del
- Število in dolžina predorov in pokritih vkopov
- Število in velikost premostitvenih objektov
- Število večjih zidov
- Geološke razmere
- Hidrološke razmere
- Regulacije
- Potreben čas za gradnjo
- Potek prometa med gradnjo
- Etapnost izgradnje
- Rušitve
- Investicije
Funkcionalno (prometni) in ekonomski vidik:
Iz analize prometnih obremenitev izhaja:
- Investicije
- PLDDP do leta 2026 na cestah obravnavanega območja ne bi presegel kapacitete
dvopasovne ceste nove osi
- Nova povezava bi razbremenila druge ceste in zagotovila boljšo povezavo severa z
jugom
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-

Nova povezava bi omogočila boljše prometno povezovanje predvidenih razvojnih
območij
Glede prometne učinkovitosti bi bile v ospredju variante s sredinskim potekom nove
ceste

Na podlagi prometne analize je bilo ugotovljeno, da bi lahko bile do leta 2026 vse različice
dvopasovne. Nova cesta bi razbremenila obstoječe. Bolj bi povezala regionalna in druga
središča ter izboljšala njihovo dostopnost. S tem bi se izboljšale razvojne možnosti območja.
S prometnega vidika so najugodnejše variante sredinskega koridorja Celje- Novo mesto
Upoštevani kriteriji ekonomske učinkovitosti:
- Višina investicije
- Koristi uporabnikov (največje neto koristi)
- Neto sedanje vrednosti in interna stopnja donosnosti
- Relativna neto sedanja vrednost
- Razmerje stroškov in koristi
Okoljski vidik
Posamezne variante so bile med seboj primerjane glede na jakost vplivov na posamezne
elemente okolja. Zaradi različnih vplivov in pomembnosti oz. teže vplivov in njihovih
posledic, je bilo pri vrednotenju skupnih vplivov upoštevano predvsem:
- Reverzibilnost posledic (ocena, ali je možno vzpostaviti prvotno stanje)
- Intenzivnost vpliva (trenutni ali potencialni vpliv ugotovitve)
- Obseg vpliva (ocenjeno območje, število ljudi, rastlinskih in živalskih vrst pod
vplivom ugotovitve)
- Možnost ukrepanja (velikost, možnost izvedbe omilitvenih ukrepov)
S prostorskega vidika so bile za najbolj primerne izbrane variante G2, H1, I1, s prometnega
vidika G2in I5, iz vidika ekonomske upravičenosti G2 in I3, z okoljskega vidika G2, H1, I1 in
iz gradbeno tehničnega vidika G2, H2 in I1.
Na podlagi vrednotenja in primerjave variant po omenjenih kriterijih, je bila kot najbolj
ustrezna izbrana kombinacija G2 (G2-n1) + H2 + I1. Trasa poteka od Celja po zahodu –
razcep lopata, na vzhodu je navezovalna cesta. Trasa se usmeri proti jugu mimo Laškega,
Rimskih toplic, naprej mimo Radeč in Zavratca proti Smedniku, kjer se z razcepom priključi
na avtocesto A2.
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Slika 22: Shematičen prikaz izbrane variante: G2 (G2-n1) + H2 + I1

Vir: Oven, 2010.

4.3 Optimizacija
Rezultati študije so bili javno predstavljeni 27.5.2008 na gradu Sevnica. Povzetek študije je
bil posredovan vsem vpletenim občinam. Na podlagi raznih pobud so bili rezultati v
nadaljnjih dveh mesecih predstavljeni še na:
- Seji Regionalne gospodarske zbornice Celje v Celju
- 6. redni seji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine v Novem mestu
- Javni predstavitvi v Kulturnem domu Laško
- 9. redni seji Sveta Savinjske statistične regije
- seji Občinskega sveta Laško
- Na predstavitvi ob obisku vlade RS na občini Trbovlje
Po prvi predstavitvi, v Sevnici, je Ministrstvo za okolje in prostor prejelo od civilnih iniciativ,
občin in gospodarskih združenj večje število predlogov in pripomb. Le-te so obravnavali
skupaj z investitorjem in izdelovalcem študije (Študija variant… 2008).
Kljub ugotovitvi recenzentov, da je študija izdelana strokovno korektno, so opozorili na par
pomanjkljivosti. Na podlagi pripomb recenzentov, organov, organizacij in zainteresirane
javnosti, so bile izdelane optimizacije predlagane variante: G2-n1+I4. Optimizirana varianta
G2-n1 je podobna osnovni varianti G2-n1. Trasa I4 obsega spremembo trase na poteku mimo
Šmarjeških toplic (Romih… 2009).
Začetek trase optimizirane variante G2-n1 je na obstoječem priključku Lopata na avtocesti
A1, ki bi se preuredil v razcep. Trasa je optimizirana na delu mimo Laškega in mimo Rimskih
toplic. Dolžina odseka znaša 26,129 km in je predvidena kot 4-pasovna hitra cesta. Na trasi je
predvidenih pet priključkov, devet predorov, pokriti vkop, dve galeriji, 22 regulacij potokov,
osem nadvozov, 15 viaduktov in štirje mostovi. Navezovalna cesta G2-n1 predstavlja
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navezavo Celja-vzhod na predvideno traso. Preko glavne ceste navezuje gospodarsko cono
Celje, Štore ter Kozjansko in Obsotelje s predlagano hitro cesto. Na trasi so predvidene dve
galerije in en predor.
Optimizirana varianta I4 obsega spremembo trase na odseku med priključkom Zbure in
razcepom Kronovo – del trase na poteku mimo Šmarjeških toplic. Dolžina odseka znaša
31,220 km. Trasa se začne nasproti Radeč na levem bregu Save, v vasi Obrežje pri Zidanem
mostu in se zaključi pri Otočcu, kjer se priključi na avtocesto A2. Na trasi je predvidenih 6
priključkov, 4 predori, 5 nadvozov, 23 podvozov, 12 viaduktov in en most. Zaradi bližine
vodotokov je predvidenih 16 regulacij.
Navezovalni cesti, G3 iz smeri Zasavja in H2 iz smeri Posavja, nista predmet optimizacije.
Obe varianti sta bili v študij variant že obravnavani. Dolžina odseka je 9,68 km in je
predviden kot 4 pasovna hitra cesta. Varianta G3 oz. cel odsek od Šentruperta v Savinjski
dolini, mimo Trbovelj, Hrastnika do Zidanega mosta je bil ocenjen kot manj primeren. Slednji
odsek je bil povzet po trasi glavne ceste, za katero je v izdelavi poseben državni prostorski
načrt. Varianta H2 je bila v študiji na odseku od Radeč do Sevnice ocenjena kot
najprimernejša. V primeru variant 13 , I4 in 15 pomeni sodobno prometno navezavo Posavja
na hitro cesto osrednjega dela tretje razvojne osi. Podobne prometne učinke je možno
zagotoviti tudi z rekonstrukcijo obstoječe glavne ceste (Študija variant …, 2008).
Slika 23: Optimizirana varianta G2-n1

Vir: Študija variant …, 2008
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Slika 24: Optimizirana varianta I4

Slika 25: navezovalna cesta G3 in H2

Vir: Študija variant …, 2008
Vir: Študija variant …, 2008

4.4 Dopolnitev študije
Optimiziran predlog najustreznejše variantne rešitve iz leta 2008 po kriteriju neposrednih
ekonomskih koristi ni dosegel praga za neposredno ekonomsko upravičenost. Aprila 2009 je
bila izdelana Pred - investicijska zasnova za gradnjo državne ceste med avtocestama A1 in
A2. Nobena od variant, ki so bile obravnave v študiji variant ni izpolnjevala pogojev za
neposredno ekonomsko upravičenost; investicijski stroški namreč presegajo kumulativne
diskontirane koristi neposrednih uporabnikov. Prav tako obravnavane variante niso dosegle
pozitivne neto sedanje vrednosti, niti ne potrebnega minimalnega soglasja lokalnega okolja.
Komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije na področju državnih cest je
elaborat ocenila negativno in hkrati predlagala ponovno preveritev in vrednotenje vseh
možnih rešitev, vključno z obdelavo t.i. minimalne variante. Predlagala bi se najustreznejša
varianta izgradnje (trasa in dinamika) sredinskega dela razvojne osi, ki bo podlaga za pripravo
Državnega prostorska načrta, hkrati se pri minimalni varianti določi faze oziroma etapnost
gradnje (Košič, Perme, 2011).
V Novelirani študiji variant in Pred investicijski zasnovi iz novembra 2010 je bilo
obravnavano področje obdelano skoncentrirano na ožjem območju sredinskega dela.
Obdelava je bila podrobnejša (vplivi naselij), upoštevano je bilo daljše obdobje vrednotenja
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projekta, dodatno so bile glede na prvotno študijo upoštevane tudi koristi eksternih učinkov
(Predvideni ukrepi.. 2015).
Omenjeni elaborat obsega izdelavo študije variant in pred investicijske zasnove, strokovnih
podlag, ki zadevajo tehnični del, ekonomsko analizo, prometni del, razvojno - urbanistični
elaborat ter okoljsko poročilo. Izdelane so strokovne podlage za dve minimalni alternativi in
njuno primerjavo z optimalno varianto (OPNVR), ki je bila obdelana v okviru strokovnih
podlag in študije variant decembra 2008.
Minimalni varianti upoštevata kombinacijo novogradnje, rekonstrukcije obstoječih cest ter
možnost uporabe sedanjih cest v smislu nove prometnice. Predlagano varianto OPNVR bo
potrebno na posameznih delih še dodatno optimizirati z vidika varovanja področij kulturne
dediščine in arheoloških najdišč. V Študiji so podani predlogi odsekov variante OPNVR v
smislu možne delitve za izdelavo DPN. V študiji je podana etapnost in sicer je celotna
OPNVR razdeljena na osem etap. Etapnost je določena na osnovi prometnih razmer, stanja
prometne infrastrukture, vrednosti investicije in vliva na poselitev. Dokumentacija je bila
dana v recenzijo in po potrebi dopolnjena (Willenpart, 2011).
V drugi polovici leta 2016 je predvideno, da se Vladi RS predlaga najustreznejša varianta, za
katero se bo nato pričel izdelovati Državni prostorski načrt (DPN) (Predvideni ukrepi.. 2015).
Obe varianti torej sledita izhodiščem, ki so bila določena za pripravo minimalne alternative:
posodobitev obstoječih prometnic tako s prometno - tehničnega kot funkcionalnega vidika ob
največji možni izkoriščenosti cestnega prostora. Vsaj ena varianta upošteva možnost
priključevanja na obstoječe oziroma preurejen avtocestne priključke na avtocesto A2.
Predlagani varianti naj ne bi posegali na območja, kjer dosedanje variante niso dosegle
potrebne družbene sprejemljivosti. Za daljše obdobje vrednotenja (30 let, študija iz 2008 – 20
let) so se izvajalci odločili zato, ker je ekonomska življenjska doba obravnavanega projekta
daljša kot 20 let oz. za ceste se naj bi uporabilo daljše obdobje vrednotenje (izhajajoč iz Guide
to cost-benefits analysis in Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in
koristi: ki so bili osnova za izdelavo analize stroškov in koristi). Dodatni zunanji učinki, ki so
bili upoštevani pri vrednotenju so emisije hrupa in misije izpušnih plinov (NOx, SO2, CO2,
CH4, N2O) in prašnih delcev. Območje vrednotenja se osredotoča na sredinski koridor in
posega na območja občin Celje, Krško, Laško, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Radeče,
Sevnica, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke toplice, Trebnje in Žalec. Zaradi ožjega območja
vrednotenja v primerjavi s študijo iz leta 2008, je omrežje v ekonomskem vrednotenju
usklajeno s prometnim omrežjem, analizirani so tudi učinki v naseljih (prehodi, ustavljanja).
Vse tri variante potekajo od Celja po dolini reke Savinje, po koridorju glavne ceste G1-5 do
Radeč. Od tu dalje potekata varianti V1 in V2 do Sevnice:
- Varianta V2: V nadaljevanju poteka mimo Krmelja in Mokronoga proti Trebnjem in
do priključka na avtocesto A2 – zahodni krak; ter od Mokronoga proti Šmarješkim
toplicam; vzhodni krak
- Varianta V1: Od Sevnice mimo Zavratca proti Smedniku do priključka na avtocesto
A2; vzhodni krak (Košič, Perme, 2011).
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Ocenjene investicijska vrednosti minimalne variante 1 znaša 679 milijonov evrov, minimalne
variante 2 znaša 828 milijonov evrov, medtem ko je investicijska vrednost OPNVR ocenjena
na 900 milijon evrov (Willenpart, 2011).
Slika 26: Slika variant Dopolnitvi študije variant

Vir: Košič, Perme, 2011.
Vse tri variante so ekonomsko upravičene. Analizirane so bile z večkriterijsko analizo.
Predlog najustreznejše variante v glavnem temelji na analizi stroškov in koristi, ki poleg
investicijskih in stroškov uporabnikov ceste zajema tudi denarno ovrednotene zunanje učinke
(imisije hrupa, emisije izpušnih plinov in prašnih delcev). Na predlog v manjši meri vplivajo
tudi kriteriji oziroma kazalniki prometne učinkovitosti, okoljskih vplivov in prostorskega
razvoja. Kazalniki in podkazalniki so bili izbrani na podlagi rezultatov predhodnih faz:
okoljsko poročilo, ekonomsko prometni elaborat in razvojno urbanistični elaborat. Kot
podatkovne osnove so uporabljene izračunane vrednosti iz predhodnih faz vrednotenja, ki so
bile opredeljen v kvantitativni obliki; posamezne variante so po kazalnikih razvrščene od
najboljše do najslabše (vrednost se nahaja na intervalu od 1 do 2). Izločeni so bili tisti
kazalniki, ki so bili večkrat obravnavani v različnih elaboratih. Pri izračunu skupne ocene so
bile uporabljene tri variante uteženja. S tem se je zmanjšal subjektivni vpliv odločanja. Kot
najpomembnejši je bil izpostavljen ekonomski kazalnik.
Skupne ocene posameznih variant nihajo med različno uteženimi kazalniki posameznih
scenarijev. Kljub temu ima v dveh primerih najvišjo oceno varianta OPNVR, medtem ko je v
primeru scenarija 3 skupna ocena za OPNVR le malenkost nižja kot pri V1. V2 ima pri vseh
treh scenarijih znatno nižjo skupno oceno.
OPNVR naj bi bila po ekonomskih merilih manj upravičena kot V1, vendar gledano
dolgoročno in celovito naj bi bila najboljša med obravnavanimi variantami.

32

Zaradi velike investicijske vrednosti bo izbrana različica OPNVR izvedena fazno, upoštevajoč
naslednje kriterije: promet, cena, vpliv na poselitev in stanje infrastrukture.
Za umestitev državne ceste med obema avtocestama je predlagana izdelava treh ali štirih
državnih prostorskih načrtov v navedenem vrstnem redu sprejemanja, gradnja bi potekala v
osmih fazah, ki so usklajene s čarovnicami priprave in sprejemanja državnih prostorskih
načrtov:
- DPN 1 za odsek OPNVR 1.1 AC A1 priključek Levec - priključek Zidani most,
dolžina 24,7 km
- DPN 2 za odsek OPNVR 2.2 priključek Tržišče - razcep Otočec na AC A2, dolžina
18 km
- DPN 3 za odsek OPNVR 2.1 priključek Radeče - priključek tržišče, dolžina 12 km
- DPN 4 za odsek OPNVR 1.2 PRIKLJUČEK Zidani most – priključek Radeče;
dolžina 4,7 km (Košič, Perme, 2011).

4.5 Trenutno stanje
13. julija 2016 je potekalo srečanje predstavnikov ministrstva za infrastrukturo in DARSa z
predstavniki lokalne oblasti in gospodarstveniki, v Zidanem mostu. Tema srečanja je bila
tretja razvojna os oz. njen srednji del. Jeseni bodo predlogi vseh variant predstavljeni javnosti,
na javnih razgrnitvah. Na podlagi tega bo potem možno sprejeti odločitev o najprimernejši
varianti. V naslednjih dveh letih bi lahko sprejeli DPN za traso, vendar to še ne predstavlja
zagotovila za začetek gradnje. Uresničitev tako velikega projekta je težko časovno opredeliti
brez namenskega vira financiranja.
Na sestanku je minister zagotovil skorajšnji začetek del na odseku Hrastnik-Zidani most, saj
je za posodobitev odseka že sprejet prostorski načrt. Ocenjujejo, da bo projekt znašal 100-120
milijonov evrov. Medtem ko bi sredinska varianta nove trase med obema AC znašala 900
milijonov evrov, bi varianta, ki vključuje obnovo obstoječih cest znašala 600 milijonov evrov.
Štajerski konec bi Posavcem in Dolenjcem približala tudi posodobljena cesta Sevnica –
Planina. Udeleženci srečanja so mnenja, da odmaknjenost od avtocestnega križa gospodarstvu
povzroča logistične težave in povečuje nekonkurenčnost na svetovnem trgu. Najbolj
problematičen sta transport blaga in privlačnost za nove kadre (Za večjo konkurenčnost,
2016).
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Slika 27: Predvidena novogradnja v Zidanem mostu

Vir: Predvideni ukrepi.. 2015
Slika 28: Trase iz novelirane študije variant

Vir: Predvideni ukrepi… 2015
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Slika 29: Delovna verzija 3. RO

Vir: Risanje, 2015
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5

Občina Sevnica

5.1 Naravnogeografski oris
Občina Sevnica leži v vzhodnem delu osrednje Slovenije, ob rekah Savi, Mirni in Sevnični. V
svojem severnem delu je pretežno hribovita, v južnem nekoliko bolj gričevnata. Na severu in
severovzhodu jo objemajo strma pobočja Velikega Kozja (993 m), Lisce (948 m) in Bohorja
(1023 m), na jugu poteka meja po dolenjskih gričih. Gričevje in hribovje v zahodnem delu
občine je precej nižje od tistega v vzhodnem delu.
Občina je na območju zmerno-celinskega podnebja. Zanj je značilno, da so povprečne
temperature najhladnejšega meseca med 0 in -3 °C, najtoplejšega pa med 15 in 20 °C.
Celinskost narašča od zahoda proti vzhodu. Povprečne oktobrske temperature so večje od
aprilskih. Padavinski režim je omiljen in ima največjo količin poleti in najmanjšo pozimi. Na
ozemlju občine se tako povprečna letna količina padavin giblje od 1000 do 1300 mm (Ogrin,
1996). Savska dolina dobi manj padavin v primerjavi z okoliškim vzpetim svetom, pozimi pa
je izpostavljena izrazitemu temperaturnemu obratu , ki ga ponavadi spremljata megla in slabša
kakovost zrak zaradi zadrževanja onesnaževal v inverzni plasti. Robni deli Panonskih gričevij
so deležni podnebnih vplivov iz Panonske nižine. Tukaj se na območju toplega pasu nahajajo
sadovnjaki in vinogradi. Ta pas spomladi in jeseni ostaja nad pasom hladnega zraka v dolini.
Vodostaj rek je poleti najnižji. Zaradi visokih temperatur in močne evapotranspiracije je
površinski tok skromen. Reke imajo dežno - snežni pretočni režim. Najvišje vode imajo
spomladi, v marcu in aprilu, kot posledica spomladanskega dežja in taljenja snega. Drugi
višek se pojavi po novembrskem deževju. Glavni nižek je poleti, vendar se januarja in
februarja pojavi še en nižek, kot posledica snežnih padavin. Na območju občine je najbolj
vodnata reka Sava. Najvišji pretok v obdobju 1961-1990 je v povprečju znašal 221 m³/s in
sicer v Radečah. Srednji letni pretok pri hidroelektrarni Blanca znaša 243 m³/s. najbolj vodnat
pritok Save je Mirna, ki se vanjo izliva pri Boštanju. V obdobju 1992-2013 je imela pri
Jelovcu povprečni pretok okrog 4 m³/s. Na Sevnični, ki se izliva v Savo v Sevnici, je za
obdobje 1995-2012 zabeležen povprečni pretok 0,6 m³/s (Vintar Mally, 2015). Sava ima
poleg omenjenih še vrsto manjših pritokov: Črni, Florjanski, Drožanjski, Impoljski, Loški
potok itd. Območje občine v celoti pripada porečju Save. Moč vode so v preteklosti
izkoriščale žage in mlini, danes pa hidroelektrarne. Hidroelektrarne na spodnji Savi se začnejo
z HE Vrhovo, v občini Sevnica sta HE Boštanj in HE Blanca. Skupno je na spodnji Savi 6
hidroelektrarn (načrtovanih).
Ob močnem deževju se vode izdatno povečajo. Nazadnje septembra leta 2010, ko je pretok
Mirne dosegel 114 m³/s, pretok Sevnične pa 12 m³/s (Vintar Mally, 2015). Vendar so
poplavna območja zaradi številnih regulacij in melioracij močno zmanjšana. Poplave le v
izjemnih primerih povzročijo materialno škodo. Kakovost vode v rekah je dobra. K
zmanjšanju onesnaženja so prispevale predvsem čistilne naprave. Na javno kanalizacijsko
omrežje je priklopljena le tretjina prebivalcev.
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Tri petine ozemlja poraščajo listnati in mešani gozdovi, ki so bili v preteklosti v večji meri
izkrčeni zaradi potreb kmetijstva in poselitve.
Najbolj so razširjene rjave prsti: evtrične in distrične (kisle) ter rjave pokarboantne. Evtrične
prsti so na terciarnih usedlinah v gričevnatem in hribovitem delu občine. Distrične prsti s
nahajajo predvsem na permokarbonskih glinovcih, peščenjakih in konglomeratih Posavskega
hribovja. Rjave pokarbonatne prsti so razširjene na apnencih in dolomitu Krškega gričevja.
Rjave prsti so izkrčene zaradi obdelovalnih površin (njive, vinogradi…). Na prodnatih in
peščenih nanosih na terasah ob Savi razvite evtrične rjave in obrečne prsti. Na njih
prevladujejo njivske in travnate površine. V dolinah sredi gričevij so se na drobnozrnatih
nanosih ob vodotokih ali zaradi zadrževanja padavinske vode razvile celo oglejene in
psevdooglejene prsti na katerih so razviti mokrotni travniki (Lovrenčak, 1998)
6% oz. 1626 ha ozemlja občine spada pod Naturo 2000. Območja se varujejo po obvezah
Direktive o ohranjanju habitatov in prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst. Nahajajo se na
območju Bohorja in Velikega Kozja na severu občine. Na območju Velikega Kozja so pestri
bukovi gozdovi s pestrimi gozdnimi združbami in vegetacijo v dolomitnih skalnih razpokah,
kjer so se rastline prilagodile na skrajne razmere. Na območju Bohorja se v bukovih gozdovih
nahajajo ogrožene vrste hroščev. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti so pomembni
tamkajšnji potoki, mokrotni travniki in travišča, ki nudijo dom rakom, dvoživkam in
metuljem. Dva območja sta namenjena varovanju rastišč rumenega sleča. Jugozahodno od
Boštanju in pri naselju Vrhek pri Tržišču. Kraška jama Ajdovska peč in Raja peč sta primer
varovanja življenjskega prostora jamskih živali, ki so v kraškem svetu ponavadi endemične.
Od povirja do izliva v Savo je zavarovana reka Mirna , ki predstavlja habitat ribjim in drugim
vrstam. Ekološko dragocen življenjski prostor so tudi mokrišča ob reki. Zavarovan je tudi
srednji in spodnji tok Kameniškega potoka, ki se izliva v Mirno (Natura 2000, 2016).
Slika 30: Občina Sevnica

Vir: Tretja razvojna os: E-Posavje, 2011
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Slika 31: Mesto Sevnica; v ospredju industrijska cona ob reki Savi in železniška postaja.

Vir: Občina Sevnica, 2015

5.2 Zgodovinski oris
Prve omembe Sevnice so iz leta 1275 in so povezane s salzburško lastnino sevniškega gradu,
ki je bil prvotno stolp. Na gradu so imeli Salzburški škofje gospodarski urad. Omembe
Sevnice kot trg segajo v leto 1309. Imeli so lastno sodstvo, tržani so plačevali davek. Niso
imeli popolne tržne samouprave, saj je namesto sveta obstajala le nekakšna soseska, trškega
sodnika, ki je bil hkrati tudi oskrbnik škofijske posesti, ki ga je imenoval nadškof ali lipniški
vicedom. Grad je v letu 1479 prišel pod ogrskega kralja M. Korvina, leta 1494 ga je
salzburški nadškofiji vrnil kralj Maksimiljan. V letu 1595 so grad kupili Mosconi; nakup naj
bi bil sporen. V obdobju 1619-1803 je bil grad znova uvrščen pod nadškofijo, ki ga je dala v
fevd. Kraj so prizadele različne kužne bolezni in požari., zadnji leta 1812. Sevniška cerkev in
župnik sta prvič omenjena leta 1323, v obdobju 1331-1787 je fara cerkveno upravno pripadala
kostanjeviškemu samostanu.
Mesto s širšim zaledjem je bilo povezano s kmečkim uporniškim gibanjem, še zlasti z
uporoma iz leta 1515 in 1573. Radikalnost prebivalcev je prišla do izraza v nemirih leta 1848
in pri volitvah v frankfurtski in dunajski parlament. V Sevnici je 2.5.1869 potekal 5.tabor:
udeležilo se ga je 6000-7000 ljudi.
Gospodarski razvoj Sevnice je bil povezan z obmejnim položajem salzburške posesti, cestno
povezavo ob Savi in plovbo po njej. Razvito je bilo vrvarstvo kot prevladujoča domača obrt.
Po zatonu rečne plovbe se je iz številnih okoliških žag razvila lesna industrija.
Novembra 1941 je brežiška partizanska četa rešila 5 političnih jetnikov iz sodnih zaporov v
Sevnici. Prva četa 3. Bataljona Kozjanskega odreda je 22.6.1944 vdrla v podjetje Kopitarna
Sevnica in zaplenila večje količine orožja in streliva. 12.5.1945 sta kraj osvobodila 2. Bataljon
kozjanskega odreda in 9. Brigada 10. Divizije 2. Armade JA (Enciklopedija Slovenije, 1997).
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5.3 Družbenogeografski oris
Občina s svojimi 272,2km² spada med večje slovenske občine in je po površini na 12. mestu.
Kljub trendu drobitve občin po osamosvojitvi države je ostala med večjimi. Večjo spremembo
občinske meje je povzročila odcepitev krajevne skupnosti Bučka, ko se je leta 1955
oblikovala nova občina Škocjan. Po podatkih Statistične urada je sredi leta 2015 občina štela
17.481 prebivalcev, od tega 8865 žensk in 8616 moških. S približno 64 preb./km² se po
gostoti poselitve uvršča med redkeje poseljene občine. V zadnjih letih se št. prebivalcev
bistveno ne spreminja. Negativni naravni prirastek se v večji meri izravnava s pozitivnim
selitvenim prirastkom. Prebivalstvo se v primerjavi z ostalimi občinami nadpovprečno hitro
stara. Vendar so nekatera naselja demografsko še vedno zelo vitalna, saj imajo večji delež
mladih. Takšna naselja so Šentjanž, Tržišče, Žurkov dol, Razbor in Dolnje Brezovo.
Občina obsega 11 krajevnih skupnosti in 199 naselij. Največje je mesto Sevnica, ki je v letu
2015 imela 4534 prebivalcev. Predstavlja edino mestno naselje v občini. Število prebivalcev
drastično upada, saj je bilo ob popisu 1991 naštetih 5120 prebivalcev. Večja naselja so še
Dolenji Boštanj (684 prebivalcev), Krmelj (673 prebivalcev) in Loka pri Zidanem mostu (503
prebivalcev). Z izjemo Krmelja in Šentjanža so večja naselja locirana v savski dolini, katere
prednost je ravninski svet in ugodna prometna lega (SURS, 2016).
Občina je del Posavske statistične regije in je med tremi večjimi občinami gospodarsko
relativno najšibkejša. To se odraža v bruto dodani vrednosti na zaposlenega, ki za obdobje
20201-2013 znaša povprečno 25.303 € na zaposlenega. V Brežicah znaša 34.715 €, v Krškem
pa 56.866 €. Zaradi medobčinskih delovnih migracij razlike v gospodarski moči, kot jih kaže
osnova za dohodnino, dejansko niso tako velike. Posavska statistična regija je v zadnjih letih
dosegla 86% povprečnega bruto domačega proizvoda na prebivalca. Podobno se je dvignila
tudi povprečna bruto plača v občini, do kar 85% slovenskega povprečja. Povprečna mesečna
bruto plača v občini je za leto 2014 tako znašala 1303€, medtem ko je povprečna v Sloveniji
1540 €. Stopnja registrirane brezposelnosti v zadnjih letih ne odstopa od državnega povprečja.
V letu 2014 je znašala kar 12,9%. Bistveno se je povečala, tako kot drugod, v času svetovne
gospodarske krize. Ne glede na trende, je za 5% več brezposelnih žensk v primerjavi z
moškimi. Po deležu diplomantov in študentov občina ne zaostaja za slovenskim povprečjem.
Kljub temu je izobrazbena sestava delovno aktivnega prebivalstva primerjalno slabša,
predvsem zaradi manjšega deleža visokošolsko in višješolsko izobraženih, kar znaša 23%,
slovensko povprečje je 31% (SURS, 2016). Takšno stanje je posledica preteklih
izobraževalnih značilnosti, pomanjkanju programov srednješolskega in terciarnega
izobraževanja v občini ter odseljevanje mladih izobražencev zaradi pomanjkanja primernih
delovnih mest.
Mesto Sevnica predstavlja največje zaposlitveno območje. Naselje polkmetov in delavcev, ki
so bili zaposleni pri železnici, v gozdarstvu, v tovarni čevljarskih kopit in tovarni Jugotanin,
se je preobrazilo v po drugi svetovni vojni v tekstilno, lesno, kemično, kovinsko industrijo ter
gradbeništvo. Razvijala se je tudi proizvodna obrt in storitvene dejavnosti, še posebej od
devetdesetih let 20. st. dalje, ko se je zmanjšal delež zaposlenih v kmetijstvu in se je krepila
vloga storitvenih dejavnosti. Danes je slaba polovica delovno aktivnega prebivalstva
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zaposlenega v občini, ostali migrirajo v druga, praviloma večja zaposlitvena središča. Med
njimi jih največ odhaja predvsem v Ljubljano (914), Krško (554) in Novo mesto (359). Več
kot sto delovnih migrantov je zaposlenih še v občinah Trebnje, Brežice, Šentrupert, Celje;
nekaj manj še v Radečah, Mokronogu, Mariboru in Zasavju. Omenjeni podatki se nanašajo na
leto 2014 (Vintar Mally, 2015).
Na Evropskih in Slovenskih tleh je v zadnjih desetletjih opazen trend zmanjševanja obsega
kmetijskih zemljišč in števila kmetov in kmetijskih gospodarstev. Hkrati prihaja do
intenziviranja in specializacije kmetijske proizvodnje. Kmetijske dejavnosti imajo zelo
pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne krajine in zagotavljanju prehranske varnosti oz.
samooskrbe, kljub navideznemu zmanjševanju gospodarske odvisnosti od kmetijstva.
Zadnji popis iz kmetijstva leta 2010, je v občini zabeležil 1399 kmetijskih gospodarstev, ki so
skupaj zaposlovala 1702 prebivalca, redilo se je 6606 glav velike živine in obdelovalo 7146
ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Večina kmetij je usmerjenih v proizvodnjo za lastno porabo,
le slaba tretjina je tržno usmerjenih. Največji delež kmetij je usmerjen v živinorejo, pogosto je
kombinirana s poljedelstvom, manj je specializiranih pridelovalcev poljščin in kmetij,
usmerjenih v gojenje trajnih nasadov. Povprečna slovenska kmetija je velika 6,4 ha, medtem
ko je v občini Sevnica povprečna velikost kmetije 5,1 ha. Pri rabi tal v občini prevladuje
gozd: 59,4%, sledijo travniške površine : 22,8%, njive in vrtovi obsegajo 4,7% površja, trajni
nasadi (sadovnjaki, vinogradi) pa 3,8% površine (SURS, 2016. b)
Na sam razvoj občine je pomembno vplivala prometna os po dolini Save. Na začetku je bil
pomemben rečni promet, predvsem od prve polovice 18. Stoletja dalje, ko je bila struga
regulirana. Izgradnja južne železnice po savinjski in savski dolini sredi devetnajstega stoletja,
je povzročila zaton rečnega prometa v širši regiji. Z južno železnico se je občina povezala leta
1862, ko je bila zgrajena proga Zidani most - Zagreb - Sisak. Leta 1938 je bila dograjena
proga od Tržišča do Sevnice, ki je kraj povezala še s Trebnjem. Sevnica je tako postala
pomembno železniško križišče. Po drugi svetovni vojni je avtocestni križ občino povsem
obšel. Tako je prometno najbolj obremenjena glavna cesta I. reda Radeče - Krško, ki poteka
po desnem bregu Save (gledano v smeri toka). Navezuje savsko dolino na eni strani na
avtocesto pri Drnovem in na drugi strani štajerski krak avtoceste pri Celju. Po podatkih Darsa
se dnevno mimo Boštanja po cesti pelje več kot 10.000 vozil, kar je za več kot štirikrat večji
obseg prometa kot po regionalni cesti I. reda po Mirnski dolini. Cesta povezuje Sevnico oz.
Boštanj z Mokronogom in Trebnjem, ter predstavlja navezavo na avtocesto. Manj
obremenjene so regionalne ceste III. reda: cesta ki povezuje Radeče, Sevnico in Brestanico,
ter poteka po levem bregu reke; cesta med Impoljco in Zavratcem, ki vodi naprej proti Raki in
Smledniku ali pa proti Škocjanu. Za ureditev razvojne osi proti severu se je kot možnost
pokazala tudi dolina Sevnične. Po dolini prometa ni veliko, vendar je lokalno pomembna,
zlasti v primeru obvoza ceste proti Celju in Laškem (Vintar Mally, 2016)
Glede na število domačih in tujih turistov je občina slabše turistično obiskana. Vendar ima
nekaj razvojnih možnosti, ki jih na občinski ravni skuša prepoznavati in spodbujati Javni
zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM). Poleg kulturne
dediščine, raznih kulturnih in športnih prireditev je za obiskovalce najbolj atraktivna narava z
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možnostmi pohodništva, kolesarjenja, čolnarjenja, adrenalinskih aktivnosti ter kulinarična in
turistična ponudba na kmetijah.

5.4 Temeljne geografske enote
Precejšnja raznolikost onemogoča uvrstitev območja v okvir enotne makro regije. Tu se
stikajo in prepletajo vplivi (pred) alpskega sveta, kraškega in (sub) panonskega sveta. To daje
območju prehoden značaj in svojstvene značilnosti. Različni avtorji v svojih regionalizacijah
Sevnico uvrščajo k različnim enotam.
Anton Melik (Posavska Slovenija) na tem območju razlikuje štiri submakroregije: Gorenjsko
z Ljubljansko pokrajino, Zasavje, Dolenjsko in Notranjsko. Na območju občine se stikata
Dolenjska in Zasavska submakroregija. Severni del občine spada pod Zasavje, k mezoregiji
Spodnje Zasavje, južni del občine pa spada k Dolenjski in sicer k mezoregiji Mirnska dolina z
obrobjem. Svetozar Ilešič v svoji naravno geografski regionalizaciji območje občine uvrsti k
dvema mezoregijama: visoko in nizko Predalpsko hribovje, ki sta del submakroregije
Vzhodne Predalpske pokrajine oz. makroregije Predalpska Slovenija. Ivan Gams Sevnico
uvršča med dve makroregiji, predalpski svet in Subpanonsko Slovenijo. Zahodni del občine
spada k Posavskemu hribovju (predalpski svet), medtem ko nižji, vzhodni del spada k
mezoregijam Krško in Bizeljsko hribovje, Senovsko podolje, kozjansko hribovje in Mirnska
dolina. Novejša regionalizacija, ki je bila objavljena v knjigi Slovenija - pokrajina in ljudje,
leta 1998, območje občine uvršča k dvema makroregijami: alpski in panonski svet.
V pokrajinsko-ekološki členitvi Slovenije avtorja Karla Natka se na območju občine stikajo
tri makroenote: Predalpska, Dinarskokraška in Panonska Slovenija (Cizelj, 2006).
Po novejši geografski členitvi se v občini stikata dve od štirih makroregij in sicer alpski in
panonski svet oziroma natančneje alpska hribovja in panonska gričevja. K Alpskemu svetu
spada mezoregija Posavsko hribovje, ki se nahaja v severni polovici občine. K Panonskemu
svetu spada mezoregija Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje v južnem delu občine. Od
Panonskih gričevij sem segata le Krško gričevje zahodno od savske doline in Senovsko
gričevje vzhodno od Save, ki se širi v pasu do potoka Brestanica, naprej pa se že nadaljuje v
Bizeljsko gričevje (Perko, Kladnik, 1999). Dolina reke Mirne predstavlja ločnico med
alpskim hribovitim in gričevnatim svetom, vendar je prehod med pokrajinskimi enotami v
naravi postopen, saj meje nikakor niso ostre. Glede na prevladujoči vzpeti svet izstopa dolina
Save.

5.4.1 Posavsko hribovje
V severno polovico občine sega najbolj jugovzhodni del Posavskega hribovja. Med tremi
opredeljenimi geografskimi enotami je z približno 140 km ² ozemeljsko največji in hkrati
najredkeje poseljen del (39 prebivalcev/km²). Redka poselitev je odraz naravnih razmer.
Tukaj so najvišje ležeči predeli občine s povprečno nadmorsko višino 428m in z največjimi
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nakloni. Povprečni naklon znaša 18,2°. Prevladuje gozdnata pokrajina z več kot 65%
gozdnatih površin. Najvišji predeli so na severu: Lisca, Veliko Kozje, Ješivec in Bohor.
Zaradi neprepustnih kamnin je rečna mreža gosta, vodna erozija pa zelo učinkovita. Posavske
gube, serija izmenjujočih se sinklinal in antiklinal, ki so se oblikovale z gubanjem in
narivanjem v srednjem miocenu, so bile kasneje s procesi erozije, denudacije in
zakrasevanjem preoblikovane v hribovit in težje prehoden svet. Zanj so značilna podolžna
slemena in globoko vrezane doline. Na območje občine segajo litijska in orliška antiklinala in
senovška sinklinala. Jedra izbočenih antiklinal tvorijo najstarejše permske in karbonske
kamnine, ki so neprepustne. Na njih prevladuje denudacijsko-erozijski relief z vrezanimi
grapami in dolinami. Najvišji predeli so večinoma iz mezozojskih karbonatnih kamnin: Lisca,
Veliko Kozje na območju litijske antiklinale. Na njih ni razširjenega kraškega sveta zaradi
prevlade dolomita in površinskega odtekanje vode. V sinklinah prevladujejo oligocenske in
miocenske usedline: gline, melji, peski, prodi, peščenjaki, laporji (Vintar Mally, 2015).
V preteklosti so se ljudje ukvarjali pretežno s samooskrbnim kmetijstvom, predvsem z
živinorejo in z gojenjem krmnih rastlin. Odkritje rjavega premoga v antiklinalah je prineslo
razvoj krajem Krmelj in Šentjanž. (Občina Sevnica, 2015) Premogovnik Šentjanž, ki se je
kasneje preimenoval v Premogovnik Krmelj je deloval 152 let in je 31. avgusta 1962 prenehal
z obratovanjem. (Šentjanž, 2016).
Delež pozidanih zemljišč je nizek, saj znaša le 3,7%. Prevladuje razpršena poselitev in manjša
naselja. Zaradi geografske razčlenjenosti je težavnejša izgradnja prometnic. Večaj naselja so
Krmelj in Šentjanž. Prevladujejo razložena naselja, v višjih predelih samotne kmetije (Vintar
Mally, 2015).
5.4.2 Krško in Senovsko gričevje
Krško in Senovško gričevje sta del najjužnejših pokrajin Subpanonskega sveta. Krško
gričevje na zahodu sega do raduljskega hribovja, na severu onstran reke Mirne prehaja v
Posavsko hribovje, Vzhodno od Save se nadaljuje v Senovsko gričevje, ki ga potok Brestanica
ločuje od Bizeljskega gričevja. Bizeljsko in krško gričevje se spuščata v Krško ravan, na
vzhodu sega gričevnat svet vse do mejne reke Sotle, kjer se nadaljuje naprej na hrvaški strani.
V občini je le četrtina obsežne gričevnate pokrajine. Povprečna nadmorska višina ki znaša
326 m je nižja kot v Posavskem hribovju. Glede na Posavsko hribovje je tukaj gostejša
poselitev, s približno 50 prebiv./km².
V začetku terciarja se je Panonsko morje umaknilo z območja Krškega gričevja, s senovškega
pa šele konec terciarja in sicer v miocenu. V poznejših obdobjih so reke uravnale površje in
kotanje zapolnile s sedimenti. Na karbonatnih kamninah je prišlo do zakrasevanja. Številni
prelomi so razčlenili površje v dinarski in alpski smeri. Tako na območju krškega gričevja v
občini prevladujejo triasne in kredne kamnine; v osrednjem delu dolomit, apnenec, ponekod
tudi lapor. V Senovskem gričevju prevladuje mlajši, miocenski sedimenti, večinoma lapor, ki
je ponekod prekrit s peskom. V krškem gričevju so se mestoma na krednih apnencih razvili
kraški pojavi. Nahajajo se v okolici Studenca: kraški izviri, doli, kraške kotanje, jama
Ajdovska peč itd… Površinski vodotoki so gričevje razčlenili na številne doline in vmesna
slemena. Razgibana gričevja so spomladi in jeseni toplejša od nižjih predelov, saj so v
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območju toplega pasu nad hladnim zrakom savske dolin in krške ravni. To predvsem vpliva
na gospodarstvo in poselitev. Temperaturne razlike so pozimi majhne, ker hladni inverzijski
zrak običajno prekrije tudi gričevja. V primerjavi z ostalimi deli občine je tukaj velik delež
trajnih nasadov (4,8%), ki je večji od državnega povprečja, ki znaša 2,7%. Trajni nasadi se
nahajajo na prisojnih pobočjih. Največ je sadovnjakov, kar 312 ha, medtem ko je vinogradov
le 238 ha. Vinorodna območja zahodno od Save spadajo v Dolenjski vinorodni okoliš,
vzhodno od Save pa spadajo v Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš. Oba okoliša sta del
Vinorodne dežele Posavje. Vinogradi se nahajajo v termalnem pasu (npr. Malkovec), na
strmih južnih pobočjih, ki so deležni največ sončnega obsevanja. Vinograde spremljajo hrami
oz. zidanice, ki so večinoma locirane na vrhovih slemen. Zidanice, ki so bili včasih pretežno
gospodarski objekti, so se po drugi svetovni vojni marsikje preuredile v počitniška bivališča.
Uravnani predeli so izkoriščeni za njivske površine. Večino območja porašča gozd, kar 58,9%
(Vintar Mally, 2015).
Za to območje je značilna inverzna poselitev. Gosteje so poseljeni višji predeli, saj so naselja
locirana v podnebno prijetnejših legah, to so predvsem slemena. Večinoma so to majhna,
razložena naselja. Le nekaj naselij ima več kot 150 prebivalcev: Tržišče (217), Poklek nad
Blanco, Žurkov dol, Lukovec, Studenec, Žigarski vrh, Malkovec.
Sredi 20. stoletja je v naseljih živelo največ prebivalcev, kasneje je sledil upad. Vendar so se
nekatera naselja tudi okrepila (npr. Lončarjev dol, Lukovec), na kar je zagotovo vplivala
bližina zaposlitvenih središč, kakovost prometnih povezav in lokalne gospodarske priložnosti.

5.4.3 Dolina Save
Po naravnogeografskih značilnostih se bistveno razlikuje od okoliških gričevij in hribovij. To
se odraža v poselitvi in gospodarskih dejavnostih. Dolina zavezama le 5,9% občine, vendar je
po številu prebivalcev primerljiva z ostalima dvema enotama. Gostota poseljenosti znaša 361
preb./km². Povprečna nadmorska višina je 190 metrov.
Sava je v pleistocenu odložila večje količine rečnih sedimentov v terasah, ki so sestavljene
pretežno iz karbonatnega peska in proda. V starejših zasipih je prod sprejet v konglomerat. Na
območju med Radečami in Sevnico je Sava najbolj na široko nasipala dolino, kjer zaradi
nizkega strmca teče v velikih meandrih. Ob izgradnji pretočno-akumulacijskih hidroelektrarn
Boštanj in Blanca je bila v večji meri spremenjena sama struga in nabrežje reke, posledično
tudi habitati. Terase ob Savi so prekrite z rjavimi prstmi, ki so ugodne za njivske površine in
travnike. Tako ima dolina v primerjavi z ostalima enotama precej drugačno rabo tal. Zaradi
zgoščene poselitve, gospodarstva in infrastrukture , je delež pozidanih zemljišč velik in znaša
22,7 %. Obsežne so tudi vodne površine. V kmetijsko obdelanih delih doline prevladujejo
njive, ki zavzemajo 23% površja doline. Območje zaradi naravnogeografskih razmer ni
primerno za vinograde, zato tukaj najdemo le sadovnjake (Vintar Mally, 2015).
Uravnani predeli so omogočili razvoj večjih naselij v občini. Naselja so bila v preteklosti
praviloma umaknjena na rob regije, zato da so najbolj kakovostna območja ostala ohranjena
za potrebe kmetijstva. V zadnjih desetletjih so bila kmetijska zemljišča žrtvovana zaradi
širjenja naselij in storitvenih naselij, predvsem na območja Boštanja in Sevnice, ki je s 4534
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prebivalci največje naselje v dolini. Mesto je nastalo v okljuku reke, na levem bregu, pod
gradom. Kasneje se je mesto širilo v pasu med železniško progo in prisojnimi pobočji
okoliških vzpetin. Širilo se je tudi proti potoku Sevnična in v stranski dolini Drožanjskega in
Florjanskega potoka. Po drugi svetovni vojni je bilo mesto najbolj industrializirano v občini.
Nove blokovske soseske so pritegnile prebivalce iz zaledja. V obdobju 1948 – 1991 se je
število prebivalcev iz 1989 povečalo na 5120 prebivalcev. Pozneje je začelo število
prebivalcev upadati, medtem kose je podvojilo število prebivalcev v drugem največjem
naselju v dolini, Dolenji Boštanj (684 prebivalcev) (SURS, 2016). Naselje je nastalo na
sotočju reke Mirne in Save ter se kasneje spojilo z naseljem Boštanj. Oba naselja sta znana po
razviti obrti. Medtem ko nekatera naselja beležijo upad prebivalcev, v nekaterih število
prebivalcev narašča. Na splošno se je število prebivalcev v zadnjih desetletjih povečalo. To je
povezano predvsem z gospodarskimi priložnostmi in upadanjem prebivalstva v višje ležečih
predelih občine.
Grafikon 1: Raba tal posameznih naravnogeografskih enot v občini Sevnica
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Slika 32 Naravnogeografske enote

Vir: Vintar Mally, 2015.

6

Vrednotenje izbranih variant 3. razvojne osi skozi občino Sevnica

V tem diplomskem delu so predstavljene študije z osnovnimi in optimiziranimi variantami ter
Projekt celovitega razvoja območja tretje razvojne osi. Pri preučevanju gradiva in tras smo
ugotovili, da je kot osnova oblikovanju večine tras služila Študija iz leta 2001. V omenjenih
študijah in drugem gradivu, je 3. RO predvidena kot štiripasovnica, medtem ko je v srednjem
delu predlagana kot dvopasovnica. Srednji del Razvojne osi lahko razdelimo na več odsekov.
Pri vrednotenju smo se osredotočili na odsek od Zidanega mosta (oz. Radeč) do priključka na
avtocesto A2, oziroma na tiste trase, ki prečkajo občino Sevnica. Izbrali smo najbolj
pomembne in med seboj različne variante ter jih zaradi nadaljnjega dela tudi na novo
poimenovali.
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Izbrane variante:
- VARIANTA I.: Začetek trase je blizu Radeč, na levem bregu Save. Trasa se usmeri
proti jugu, proti avtocesti in je v večji meri predvidena kot novogradnja. Omenjena
trasa je predstavljena kot optimizirana varianta I4 v študiji iz leta 2008 oziroma kot
OPNRV – optimiziran najustreznejše variante.
-

VARIANTA II.: Trasa poteka od Zidanega mosta, mimo Radeč in naprej proti
Boštanju, kjer se usmeri proti zahodu, po mirnski dolini mimo Mokronoga, Mirne do
Trebnjega in naprej do avtoceste. Trasa poteka po obstoječih prometnicah z
določenimi rekonstrukcijami in novogradnjami.

-

VARIANTA III.: Trasa poteka po obstoječi prometnici, od Radeč, mimo Sevnice,
Boštanja in naprej proti Krškemu in avtocesti.. Varianta je bila v Študiji iz leta 2008
predstavljena kot najustreznejša – I1. V večji meri poteka po obstoječih prometnicah,
z določenimi rekonstrukcijami in novogradnjami.

Slika 33: Shema izbranih variant

Vir podlage: Naravovarstveni Atlas – Natura 2000, 2016
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Slika 34: Dolina Mirne, pred izlivom v Savo pri Boštanju.

Vir: GERK, 2016

6.1 Vrednotenje v študijah
Poglavje je povzeto po: Med državo in občino.
Metodološki okvirji vrednotenja, ki so bili uporabljani v Študijah variant za razvojno os
izvirajo iz leta 1994. Takrat je v času priprave Nacionalnega programa izgradnje avtocest
izšla knjiga Presoja vplivov na okolje. Ob zakonski podlagi se uporabljajo Priporočila za
izdelavo študije variant za državne prostorske ureditve, ki opredeljujejo načine vrednotenja in
primerjave variantnih rešitev državnih prostorskih načrtov.
Vrednotenje s štirimi vidiki predstavlja ocenjevanje po posameznih sklopih, večinoma je
rezultat enostaven seštevek posameznih pozitivnih in negativnih kriterijev. Tako je dostikrat
rezultat varianta, ki ni dobra oz. ni najboljša. V večini primerov bi bilo bolje izbrati varianto,
ki je boljša v več vidikih in s pomanjkljivostjo v enem vidiku. Pomanjkljivost bi se z raznimi
ukrepi lahko izboljšala. Objektivno vrednotenje se namreč lahko zelo hitro zamegli.
Posamezna stvar se lahko pojavi v več kriterijih, kakšna pomembna zadeva lahko izpade,
neprimerno težo se dodeli posameznim kriterijem, teža ocene lahko sloni na manj pomembnih
kriterijih ipd.
Uporabljena metodologija vrednotenja je ponekod v javnosti naletela na negativen odziv, saj
naj bi šlo zgolj za matematično seštevanje. Ključen je predvsem izbor kriterijev in ne moč
posameznega kriterija. Izkušnje so pokazale, da se včasih pojavi potreba po drugačnih
kriterijih. Smotrno bi bilo, da bi se kriteriji in vidiki vrednotenja postavili in določili
vsakokrat posebej, s čimer bi se ognili metodološkim napakam. Iz metodologije mora biti
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jasno, kaj se počne, da se bo strateški cilj uresničil. Praviloma se kombinirajo različne
metode. Študij se ne izdeluje na enak način, saj naj bi se prilagajale na konkretno situacijo.
V knjigi Načrtovanje in izbor variant daljinskih cest s poudarkom na presojah vplivov na
okolje so določena pravila in kriteriji. Slednja so bila upoštevana pri gradnji avtocestnega
omrežja. Metodologija iz devetdesetih je danes mogoče že zastarala in bi bila potrebna
temeljite prenove in dopolnitve; osnove so kljub vsemu dobre.
Smotrno bi bilo, da bi se v metodološkem okviru odražalo razumevanje izzivov in problemov
na trasi. Vidiki in kriteriji morajo biti vezani na problem, kar bi vodilo do uresničitve
strateškega cilja. Vse prevečkrat se namreč uporabljajo standardni kriteriji, ki se med seboj
seštevajo, utežne vrednosti pa je težko objektivno postaviti. Smiselno bi bilo iskanje ključnih
lastnosti trase, na podlagi katerih bi se opravilo odločanje. Tako iskanje se odmakne od štiri
(pet) kriterijske analize. Prostorski vidik bi imel integralno vlogo v strateških ciljih in hkrati
nadrejeno, saj usklajuje vse sektorske vidike. Pred samo izdelavo študije bi bilo potrebno v
sodelovanju večih sektorjev uskladiti kriterije znotraj posameznih vidikov, da ne bi prišlo do
podvajanja in preveriti ali so izključujoči kriteriji res nepremostljivi. Projektanti pa bi tako
potrebovali dovolj časa za premislek in izdelavo študije.

6.2 Vrednotenje: uporabljen pristop
Pri zbiranju podatkov, informacij, ocenjevanju primernosti tras, smo se opirali na dejstvo, da
skušamo poiskati traso, ki bo z vidika trajnostnega razvoja najbolj primerna. Gradnja nove
hitre ceste predstavlja velik poseg v prostor in glede na nepredvidljive trende naraščanja
prometa se je smiselno vprašati, ali bomo neprestano gradili nove ceste, ali bomo skušali bolj
smotrno uporabiti obstoječe prometne sisteme.
Leta 1992 je v Rio de Janeiru na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju velika
večina držav sprejela pomembne obveze za usmerjanje nadaljnjega razvoja po načelih
trajnosti (Agenda 21 …, 1995). Trajnostni razvoj je težko definirati. Najbolj preprosta in
nazorna je definicija Svetovne Komisije za Okolje in Razvoj, ki trajnostni razvoj definira kot
»zadovoljevanje trenutnih potreb, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih
generacij«. V Belgijski strategiji trajnostnega razvoja (1997-2001) je nazorno opredeljenih pet
razsežnosti trajnostnega razvoja:
- Globalna odgovornost
- Medgeneracijska pravičnost
- Integracija gospodarskih, družbenih, okoljskih ciljev
- Previdnostno načelo
- Načelo sodelovanja (vključevanje javnosti) (Trajnostni razvoj, 2016)
V Agendi 21 za Slovenijo, dokumentu iz leta 1995, ki ga je pripravila skupina nevladnih
organizacij, so povzeta načela trajnosti:
- Spoštovanje občestva življenja in odgovornost zanj
- Izboljševanje kakovosti človekovega življenja
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-

Ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje
Čim korenitejše zmanjševanje izčrpavanja neobnovljivih virov
Upoštevanje nosilne sposobnosti Zemlje
Spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja
Usposabljanje skupnosti za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem
Oblikovanje državnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve
Ustvarjanje svetovnega zavezništva (Trajnostni razvoj, 2016).

Slika 35: Vidiki trajnostnega razvoja

Vir: Med državo in občino, 2010.
V skladu s konceptom trajnostnega razvoja smo vrednotenje izvedli na podlagi
prometnega, okoljskega in prostorsko-razvojnega vidika. Pri pregledu in analizi
vrednotenja v študijah smo za naše vrednotenje izbrali nekaj podobnih kazalnikov in nekaj
novih. Izbrani kazalniki so na osnovi geografskih značilnosti najbolj relevantni za preučevano
območje in odražajo koncept trajnostnega razvoja. Na podlagi pozitivnih in negativnih
vplivov kazalnikov, smo podali ekspertno oceno primernosti trase in jo prikazali v tabeli. Za
oceno primernosti smo uporabili štiri stopenjsko lestvico:
- 0: neugodno
- 1: manj ugodno
- 2: ugodno
- 3: zelo ugodno
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Preglednica 1: Kazalniki prometnega, okoljskega in prostorsko-razvojnega vidika
Kazalniki
Opisna merila
Potniški promet
Trenutno stanje, stanje ob povečanem prometu
Tovorni promet
Trenutno stanje, stanje ob povečanem prometu
Javni promet
Trenutno stanje, možnosti za razvoj
Prometni vidik
Navezava kraja na
Najboljša navezava Sevnica na avtocesto
AC
Potek trase
Novogradnja ali po obstoječi prometnici (rekonstrukcija)
Površinske vode
Vpliv na površinske vodotoke, možne regulacije
Podzemne vode
Vpliv na območja podzemnih voda
Kmetijska zemljišča Vpliv na kmetijska zemljišča
Vpliv na gozd
Okoljski vidik Gozd
Hrup
Vpliv hrupa na poseljena območja
Krajina
Izgled krajine
Natura 2000
Zaščitena območja
Regionalna središča Povezovanje regionalnih središč
ProstorskoPovezovanje naselij Povezovanje naselij znotraj občine
razvojni vidik
Razvoj občine

Avtor: Teraž, 2016

6.2.1 Prometni vidik
Analiza prometnih obremenitev za obdobje 1998 - 2008 kaže, da se je močno povečal obseg
prometa na avtocestah in hitrih cestah. Obseg celotnega prometa se je povečal od 40 do 110%,
obseg težkega tovornega prometa pa še bistveno več, tudi do 400% na določenih smereh.
Vzroki rasti so različni. Od povečane motorizacije, gospodarske rasti v Sloveniji in sosednjih
državah do liberalizacije cestnega tovornega prometa z vstopom novih držav v EU (Šoba,
2009). S pojavom recesije leta 2008 se je rast prometa ustavila. Od takrat je razmerje med
rastjo prometa in gospodarstvom stabilno in okoljsko ugodno. Po vstopu v EU je začel
potniški promet naraščati. V obdobju 2003-2009 je naraslo število potniških kilometrov za
14%, medtem ko je potniški promet v času gospodarske krize upadel za približno 2% do leta
2013. Trend v EU državah je podoben. Razvoj motorizacije, nekonkurenčnost javnega
potniškega prometa, naložbe v infrastrukturo in spreminjanje razmestitve poselitve močno
vplivajo na nadaljnjo izrazito avtomobilizacijo potniškega prevoza v Sloveniji. V zadnjih letih
je premik k trajnostnemu razvoju prometa predvsem v večjih mestih. Obseg prevozov z
javnimi prevozi se je v zadnjem desetletju ustalil, vendar na mnogo nižji ravni, kot pred
osamosvojitvijo Slovenije, ko je bil največji (Plevnik, 2015).
Najhitreje narašča cestni blagovni prevoz in predstavlja vse večji delež, še posebno po vstopu
v EU, ki je odpravil administrativne ovire na mejah. Prevoz domačih prevoznikov (izražen v
tonskih kilometrih) je v obdobju 2004-2014 narasel za 81%. Železniški prevoz blaga se je v
obdobju 2004-2011 povečal le za 31%. Po vstopu v EU je začel močno naraščati tudi tranzitni
promet skozi Slovenijo, vendar po vstopu v Schengensko območje ni več vključen v
statistično spremljanje in je ocenjen le posredno. Po podatkih Direkcije RS za ceste je na
slovenskih cestah v obdobju 2000-2010 promet z tovornjaki in prikoličarji narasel za 97%, s
težkimi tovornjaki in prikoličarjami pa za 148% (Plevnik in sod., 2013).
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V Sloveniji lahko glede na nekonkurenčnost železnic in na trenutno stanje prometne politike,
v prihodnosti pričakujemo povečan obseg in delež cestnega blagovnega prevoza. Cestni
blagovni prevoz je v primerjavi z drugimi vrstami transporta konkurenčnejši, saj je hitrejši,
cenejši, zanesljivejši in bolj prilagodljiv.
Trend povečanja obsega cestnega tovornega prometa pospešujejo tudi procesi v proizvodnji in
trgovini, npr. z dostavo ob pravem času, ki zahteva prilagodljiv prevozni način. Povečuje se
proizvodnja in trgovina z blagom večjih vrednosti, pri prevozu katerega prevladuje cestni
prevoz. Zmanjšuje se proizvodnja in trgovina razsutega blaga, ki ga je tradicionalno prevažala
železnica (Plevnik in sod., 2013).
Slika 36: Povprečni letni dnevni promet za leto 2014; območje med obema avtocestama

Vir: Direkcija RS za infrastrukturo, 2016
Prometni vidik je v Študiji variant iz leta 2008 predstavljen v sklopu Funkcionalnega vidika,
ki obsega vrednotenje dolžine trase, priključevanje na traso, prometne obremenitve in delo,
vozne čase in stroške uporabnikov. Izgradnja nove hitre ceste naj bi povzročila povečanje
prometa med celjskim, zasavskim in novomeškim območjem. Razbremenila bi obstoječe
prometnice in bolj povezala regionalna središča, predvsem severni in južni del. S tem bi
izboljšala njihovo dostopnost in razvoj. Najugodnejše so trase, ki potekajo po srednjem
koridorju. Promet v nobenem primeru ne bi presegel kapacitete dvopasovne ceste 3. RO. V
študiji so navedena predvidevanja, izražena v enoti PLDP, da bo do leta 2026 na glavni cesti
na relaciji Celje – Drnovo od 11.000 do 26.000 vozil na dan, v osrednjem delu med Rimskimi
toplicami in Sevnico okoli 11.500 do 15.500 vozil/dan, medtem ko je na cesti Sevnica –
Trebnje predvidenih 6.000 do 13.500 vozil na dan (Študija variant …, 2008).
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Na podlagi ugotovitev iz študij, pridobljenega znanja, razpoložljivih podatkov, poznavanja
terena, smo ob upoštevanju koncepta trajnostnega razvoja skušali poiskati traso, ki je z
ekonomskega, družbenega in okoljskega vidika najbolj sprejemljiva. Pri našem vrednotenju
smo izpostavili 5 kazalnikov.
Pri prvem kazalniku, potniški promet, smo analizirali trenutno stanje. Na cesti I. reda, ki
poteka po savski dolini, po podatkih DRI, dnevno pri Boštanju naštejejo skoraj deset tisoč
vozil. Obseg prometa po Mirnski dolini je štirikrat manjši. Ob vzpostavitvi 3.RO bi se promet
na omenjenih prometnicah precej povečal. Trasa III. bi povečanemu obsegu prometu lahko
konkurirala, medtem ko se trasa II. izkaže za manj primerno. Dolina, po kateri poteka
prometnica je ozka, nepregledna, polna ovinkov in posledično ne dopušča večjih hitrosti, kot
jih npr. prometnica Radeče – Krško. Morebitne rekonstrukcije bi morale omenjene težave
omiliti in zagotoviti boljšo prometnico. Novi prometnici, ki smo jo poimenovali trasa I., smo
dodelili 3 točke, saj bi morala zadostovati kapacitetam dvopasovne hitre ceste in omogočiti
večje hitrosti, kar bistveno vpliva na čas potovanja. V okviru kazalniku smo na podlagi
ekspertne ocene kot zelo ugodni ovrednotili I. in III. traso, medtem, ko je trasa II. ovrednotena
kot ugodna.
Do podobnih ocen smo prišli pri kazalniku tovorni promet. Ob predpostavki, da se bo
tovorni promet bistveno povečal, smo podali najboljšo oceno I. in III. trasi, saj bi povečani
koncentraciji lahko konkurirali. Ugodno smo ocenili traso II. Kljub rekonstrukcijam,
obvozom itd. sklepamo, da bi težje konkurirali povečanemu obsegu tovornega prometa, ki bi
lahko predstavljal »oviro« v prometu, saj prometnica, ki zaradi slabše preglednosti, neravne
trase ne dopušča večjih hitrosti. Na podlagi ekspertne ocene smo pri kazalniku tovorni promet
I. in III. ovrednotili kot zelo ugodno, traso II. kot ugodno.
Pri obravnavi kazalnika javni promet smo se osredotočili na obstoječe stanje in poiskali
možnosti za nadaljnji razvoj. Na območju občine po savski dolini, na trasi III. avtobusni
prevozi ne igrajo pomembne vloge. V dolini je pomembna železnica, ki predstavlja
pomembno povezavo v smeri Krškega, Brežic in naprej proti Zagrebu, Beogradu, na eni
strani, ter Zidanemu mostu na drugi strani, ki predstavlja pomembno železniško križišče.
Trasa je ocenjena kot zelo ugodna z vidika železniškega prometa. Avtobusni prevozi se
pokažejo kot možen razvojni potencial v prihodnosti.
Avtobusna linija poteka po Mirnski dolini, do Novega mesta. Igra pomembno vlogo povezave
z Novim mestom in je aktivna med šolskim letom. Z rekonstrukcijo prometnice bi se
posledično izboljšal dostopni čas avtobusne linije. Tukaj izpostavljamo možen razvojni
potencial. Železniška povezava med Sevnico in Trebnjem je v primerjavi s progo Zidani most
– Dobova, manj prometna, saj je na omenjeni relaciji komaj šest vlakov dnevno, kar je v
tempu sodobnega časa bistveno premalo.
Z vzpostavitvijo nove trase I. se pokaže potencial v avtobusni povezavi do Novega mesta.
Razvojni potencial se kaže predvsem na celotni trasi, Celje-Novo mesto. Povezava med
obema mestoma je slaba in ob vzpostavitvi razvojne osi med njimi bi se lahko vzpostavila
avtobusna linija. Hkrati je omenjena povezava pomembna tudi za občino Sevnica, zato smo
omenjeno traso ocenili kot zelo ugodno.
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Na podlagi ekspertne ocene smo pri kazalniku javni promet kot zelo ugodni ovrednotili trasi I.
in III., na podlagi razvojnega potenciala avtobusnega prevoza, medtem ko je trasa II. ocenjena
kot ugodna.
Z vzpostavitvijo razvojne osi oz. nove hitre ceste, bo občina pridobila boljšo navezavo na
avtocesto, kar je za občino, ki ima slab dostop do avtocestnega omrežja, bistvenega pomena.
Po dolini Save je dostop na avtocesto mogoč v Krškem, natančneje na Drnovem. V večji meri
se uporablja dostop po mirnski dolini, do Trebnjega, kjer se priključimo na avtocesto.
Časovno to predstavlja 30 minut. Rekonstrukcija prometnice bi lahko čas potovanja
zmanjšala. Kot najbolj ugodni ocenjujemo trasi I. in II. medtem ko je trasa III. ocenjena kot
ugodna.
Pri kazalniku potek trase smo najboljše ocene dodelili trasam, ki bi potekale po obstoječih
prometnicah, trasa II. po Mirnski dolini, trasa III. po regionalni cesti Radeče – Boštanj Krško. Pri tem dopuščamo dejstvo, da so na potrebnih odsekih možne rekonstrukcije
prometnice in obvozi. Trasa I. je v študijah opredeljen kot optimizirana varianta. Ocenili smo
jo kot neugodno, ker ozemlje občine v celoti prečka kot nova prometnica. Na trasi je lociran
tudi viadukt in predor. Z vidika trajnostnega razvoja opredeljujmo kot bolj primerno
rekonstrukcijo obstoječega cestnega omrežja, zato smo kot najbolj ugodni ovrednotili trasi II.
in III., trasa I. je ocenjena kot neugodna.
Preglednica 2: Vrednotenje izbranih tras s prometnega vidika

Potniški promet
Tovorni promet
Javni promet
Navezava kraja na AC
Potek trase
Skupaj
Avtor: Teraž, 2016.

I.
3
3
3
3
0
12

II.
2
2
3
3
3
13

III.
3
3
2
2
3
14

Na osnovi geografskih značilnosti in koncepta trajnostnega razvoja, smo s prometnega vidika
podali ekspertne ocene posameznim kazalnikom. Kot najbolj ugodno lahko na podlagi skupne
ocene izpostavimo traso III., sledita ji trasi II in trasa I. Trasa I. je ocenjena kot slabša, saj se
izogne lokalnim središčem in aglomeracijam, služila bi le tranzitu, manj bi bila uporabna za
občane in trajnostni razvoj Sevnice.
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6.2.2 Okoljski vidik
Promet na različne načine in različno intenzivno vpliva na okolje. Posledice obremenitev so v
veliki meri odvisne od značilnosti pokrajine oz. njene občutljivosti in samočistilnih
sposobnosti. V ospredju okoljskih problemov je predvsem onesnaževanja zraka, tal in vode.
Emisije izpušnih plinov in trdnih delcev v ozračje imajo tako lokalni kot globalni vpliv na
okolje in posredno zdravje ljudi. Prometna infrastruktura predstavlja velik poseg v okolje in
okoljski škodi se je nemogoče izogniti. Izgradnja in delovanje prometnic negativno vpliva na
naravo, naravne vire, bivalno in kulturno okolje, porabo prostora, migracijske poti divjadi itd.
Glavni produkt popolnega izgorevanje naftnih derivatov v bencinskih in dizelskih motorjih z
notranjim izgorevanjem predstavljajo ogljikov dioksid, vodna para in dušik iz zraka. Rezultat
nepopolnega izgorevanja derivatov so ogljikov monoksid, dušikovi oksidi, nezgorelo gorivo,
oksidacijski in nitratni produkti goriv in olj v plinskem stanju ali v obliki aerosolov, trdni
delci in mazalna olja. Koncentracije emisij so odvisne predvsem od motorja, skupne emisije,
gostote prometa, zastopanosti posameznih prometnih vozil, hitrosti poteka prometa
(speljevanja, ustavljanja, zastoji), trase prometnice (predori, klanci, spusti). Iz onesnaženih
cestišč padavine spirajo olja, ostanek gum, težke kovine, predvsem delce svinca in kadmija, ki
odtekajo v vodotoke. Zaradi onesnaženosti se v vodotokih spremeni vsebnost organizmov.
Zimsko soljenje cestišč z NaCl in CaCl2 vpliva na povečano koncentracijo natrija in kloridov
v vodi. Potencialno nevarnost predstavljajo morebitna razlitja nevarnih tekočin: kisline, lugi,
naftni derivati, soli, strupene in eksplozivne snovi. Problematični so tudi sedimenti ob
cestišči, ki jih padavinske vode odplaknejo v vodotoke ali preidejo v tla (PVO, 1995). Med
negativne učinke prometa sodi tudi hrup, ki ga povzročaj motor, sedanje zraka, izpuh in
kotaljenje koles (Jerončič, 2002).
V študiji iz leta 2008 so pri vrednotenju okoljskega vidika upoštevali intenziteto in obseg
vpliva na posamezne elemente okolja, posledice vpliva oz. možnost vzpostavitve prvotnega
stanja v okolju in možnosti ukrepanja. Ovrednoten je bil vpliv na površinske in podzemne
vode, na kmetijska in gozdna zemljišča, na krajino in kulturno dediščino, vpliv hrupa in vidik
varstva narave. Kot najprimernejša je bila izpostavljena trasa po obstoječi prometnici, ki
poteka po dolini Save (Romih, Ročenovič, 2009). V dopolnitvi študiji so bili dodatno
upoštevani učinki imisij hrupa in emisij izpušnih plinov (NOx, SO2, CO2, CH4, N2O) in
prašnih delcev (Košič, Perme, 2011). Pri našem vrednotenju smo se oprli na dosedanja
vrednotenja. Izpostavili smo kazalnike, ki so v okolju občine s trajnostnega vidika bistvenega
pomena.
Pri vrednotenju smo izpostavili 7 kazalnikov. Kazalnik izpušnih plinov nismo vključili v
vrednotenje, ker sklepamo, da so vse tri trase približno enakovredne. Glede na trend rasti
prometa se bodo povečevale emsije izpušnih plinov.
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Preglednica 3: Vrednotenje izbranih tras iz okoljskega vidika

Površinske vode
Podzemne vode
Kmetijska zemljišča
Gozd
Hrup
Krajina
Natura 2000
Skupaj
Avtor: Teraž, 2016

I.
1
1
0
0
1
0
2
5

II.
2
3
3
2
2
3
1
16

III.
3
3
3
2
2
3
3
19

Najmanj vplivov na površinske vode in podzemne vode ima po našem mnenju trasa III, ki
poteka po dolini Save. Brežina reke je bila ob izgradnji hidroelektrarn Boštanj in Blanca ter
ob hkratni rekonstrukciji delov prometnice tudi dodatno utrjena. Ob morebitni rekonstrukciji
prometnice po Mirnski dolini bi imela trasa II. znatno večji vpliv na Mirno, saj je na
določenih odsekih zoožana in ob širitvi prometnice bi posegli v območje vodotoka, ki spada v
varstveno območje Nature 2000. Modri odtenki na sliki 32 prikazujejo območja možnih
poplav. Turkizna barva ponazarja območje katastrofalnih poplav, medtem ko modra območja
redkih poplav. Ob večjih nalivih se Mirna ob izlivu v Savo, pri Boštanju razlije.
Vodovarstvena območja na občinskem nivoju so obarvana v vijoličnih odtenkih. Siva barva
predstavlja vodovarstveno območje 1. Stopnje, svetlo vijolična 2. stopnje in temno vijolična
ponazarja stopnjo 2. B vodovarstvenega območja. Trasa I. ima znatno večji vpliv na
površinske vodotoke oz. potoke in na vodovarstvena območja. Južno od Krmelja je manjše
zaščiteno mokrišče.
Pri kazalniku kmetijska zemljišča smo podali oceno morebitnega vpliva na kmetijska
zemljišča. Ob rekonstrukcijah obstoječih prometnic je vpliv manjši in temo primerno smo
trasi II. in III. ocenili kot zelo ugodni. Manj ugodna je trasa I., gradnja namreč poseže v
območja kmetijskih zemljišč.
Podobne ocene smo podelili pri kazalniku gozd. Ob gradnji nove prometnice bo odstranjenih
več hektarjev gozda, temu primerno smo traso I. z vidika trajnostnega razvoja ocenili kot
neprimerno. Ostali trasi sta bolj primerni, saj bi ob morebitnih rekonstrukcijah, širitvah,
obvozih v primerjavi s pravo traso bilo manj posegov na območje gozda. Kljub temu je
pomembno izpostaviti dejstvo, da so na območju obeh tras ob cestišču, na sliki 34 z rjavo
karto označena manjša območja varovalnih gozdov.
Območja Nature 2000, ki so na sliki 34 označena s svetlo zeleno barvo ponazarjajo posebna
ohranitvena območja in vplivajo na slabšo oceno prve in druge trase, medtem ko pri tretji trasi
nima bistvenega vpliva. Ob gradnji nove prometnice bi bilo smotrno varovana območja obiti,
medtem ko bi ob rekonstrukciji ceste po mirnski dolini na določenih odsekih naleteli na
težavo, saj bi rekonstrukcija oz. širitev cestišča posegla v varovano območje reke Mirne.
Temu primerno smo jo ovrednotili kot manj ugodno.
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Iz opazovanja digitalnega ortofoto posnetka in poznavanja okolja sklepamo, da bi Varianta I.,
bistveno spremenila videz krajine. Prečkala bi večje gozdne površine, kmetijska zemljišča,
potoke, razgibano poseljeno gričevje. Prometnica bi vplivala na tudi na živalski svet, saj bi
presekala njihovo življenjsko okolje in selitvene poti. Ovrednotili smo jo kot neprimerno,
medtem ko sta ostali dve trasi ocenjeni kot primerni, saj prometnici že obstajata in morebitne
rekonstrukcije ne prinesejo takšne drastične spremembe v sam izgled krajine.
Pri kazalniku hrup smo trasi II. in III. ocenili kot ugodni, saj se ogneta večjim poseljenim
območjem, hrup je že sestavni del prometa na tem območja. Slabše je ocenjena trasa I., saj bi
nova prometnica v obstoječe okolje prinesla večje jakosti hrupa, ki bi se izkazale za moteče.
Na osnovi geografskih značilnosti in koncepta trajnostnega razvoja, smo s prometnega vidika
podali ekspertne ocene posameznim kazalnikom. Najbolj ugodna trasa oz. trasa ki ima
najmanj negativnega vpliva na okolje, je trasa III, ki poteka po dolini Save. Sledi ji trasa II.,
pričakovano najnižjo oceno ima nova trasa I., katere gradnje in obratovanje bi prinesla največ
vpliva na okolje in bi trajnostno spremenila videz krajine.
Slika 37: Vodovarstvena in poplavna območja

Vir: Naravovarstveni Atlas – Natura 2000, 2016
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Slika 38: Območja Nature 2000 (zeleno) in območja varovalnih gozdov (rjavo)

Vir: Naravovarstveni Atlas – Natura 2000, 2016

Slika 39: Pokrivnost tal z gozdom

Vir: Naravovarstveni Atlas – Natura 2000, 2016
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6.2.3 Prostorsko-razvojni vidik
Občina Sevnica je del Posavske razvojne regije, ki jo sestavlja šest občin: Bistrica ob Sotli,
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Radeče. Občini Radeče in Bistrica ob Sotli sta
priključeni na novo. V regiji živi 75.683 prebivalcev (2014), kar je približno 3,7 % celotnega
prebivalstva v državi. Prebivalstvo se stara, naravna rast je rahlo pozitivna. Število delovno
aktivnega prebivalstva upada, povečuje se število brezposelnih oseb. Stopnja registrirane
brezposelnosti je za leto 2014 znašala 14,35%.
V regiji posluje 5.386 poslovnih subjektov. Največ jih opravlja dejavnost v regiji s področja
trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil, predelovalne dejavnosti, gradbeništva in
drugih dejavnosti. Število gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov je 4.107
(2012), kar predstavlja 2,87% vseh v regiji. Več kot polovico prihodkov ustvarijo družbe s
področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro. V regiji obratuje Jedrska elektrarna
Krško, Termoelektrarna Brestanica in veriga hidroelektrarn na spodnji Savi, kije še v fazi
izgradnje. Velik potencial predstavlja projekt gospodarskega logističnega središča Feniks, ki
zajema razvoj letališča Cerkelj ob Krki z izgradnjo civilnega dela letališča in razvoj poslovnoindustrijsko-logističnih območij v neposredni bližini civilnega letališča in avtoceste. Dodaten
potencial ponuja bližina Hrvaške. Regija ima 2.800 km javnih cest, od tega je 86% občinskih
in 12, 5% državnih. Občini Bistrica ob Sotli in Sevnica sta najbolj odmaknjeni od
avtocestnega križa. Tretja razvojna os predstavlja poseben pomen v povezovanju močnih
regijskih središč. S povečano prometno dostopnostjo bo gospodarskim subjektom na in ob osi
omogočeno širjenje trga. Regija dobi 5,4% vseh turističnih obiskov v Sloveniji in 6,73% vseh
nočitev v Sloveniji. V regiji se odvija pestro kulturno dogajanje, ima privlačno kulturno
dediščino in kulturo kar predstavlja potencial za rast in razvoj regije. V programskem obdobju
2014-2020 Regionalnega razvojnega programa regije Posavje, želi regija povečati
konkurenčnost na podlagi trajnostne rabe naravnih in človeških virov, ustvariti nova delovna
mesta z visoko dodano vrednostjo, odpraviti strukturna neskladja na trgu dela, zagotoviti
razvoj okoljske infrastrukture, povečati energetsko učinkovitost z uporabo obnovljivih virov,
ustvariti odzivno, učinkovito in povezano podporno okolje ter okrepiti čezmejno in
transnacionalno sodelovanje. Tri pomembna središča Sevnica – Krško – Brežice imajo velik
potencial, ki se skupaj kot somestje krepijo. Kljub težnjam, da bi somestje zaživelo, močnih
povezav med središči ni. Funkcioniralo naj bi kot skupina medsebojno povezanih mest, v
katerih se dejavnosti razporejajo po načelu dopolnjevanje funkcij in ki skupaj tvorijo
hierarhično višje vozlišče v omrežju naselij, kot bi ga vsako posamezno mesto (RRP:
strateški del, 2015).
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Slika 40: Razvojna regija Posavje in mreža naselij

Vir: Regionalna razvojna agencija Posavje, 2016
V programskem delu Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2014 –
2020 je kot eden izmed nacionalnih projektov regionalnega pomena navedena tudi tretja
razvojna os oz. njen srednji del med Celjem in Novim mestom. Kot splošni cilj je navedena
vzpostavitev glavne cestne povezave med Celjem (z zaledjem) in Novim mestom (z
zaledjem) ter izboljšanje povezav znotraj Posavske regije za potrebe regionalnega in
lokalnega prometa ter prevzem vloge obvoznic naselij na tem območju. Ob realizaciji projekta
je pričakovan dvig nivoja prometne dostopnosti gospodarskega centra občine - mesto Sevnica
Z Boštanjem in Mirnska dolina, na glavne tranzitne smeri v RS ter ureditve, ki bodo celovito
prispevale k ostalim predvidenim investicijam na državni cestni in železniški infrastrukturi na
območju občine. Kot neposredna ciljna skupina so opredeljeni podjetja in prebivalci Sevnice z
Boštanjem in Z del občine, posredno pa celotno območje občine s širokim zaledjem (RRP:
programski del, 2015).
Pri vrednotenju s prostorskega (razvojno urbanističnega) vidika v študijah sta bila upoštevana
racionalna raba prostora in razvoj širšega območja. Vrednotenje je bilo izdelano za
demogeografijo, povezovanje naselij, poselitev, kakovost bivalnega okolja, rekreacijo,
turizem, mineralne surovine, kmetijstvo, gozdarstvo, energetsko, elektronsko komunikacijsko,
komunalno in prometno infrastrukturo ter obrambo in zaščito.

59

Naše vrednotenje je bilo glede na število uporabljenih kazalnikov bolj skopo. Osredotočili
smo se na dosedanji razvoj in povezovanje občine v prostoru. Dolina Save s svojo lego in
uravnanostjo je omogočila razvoj naselij in umestitev prometne infrastrukture, ki je ključna
pri povezovanju krajev. Sevnica je s prometno infrastrukturo zelo dobro povezana v smeri
Krškega, Brežic in naprej proti Zagrebu. Prav tako je dobra povezava po dolini Save v smeri
Radeč, Zidanega mosta in naprej proti Celju. Po Mirnski dolini poteka povezava s Trebnjem.
V prostoru je Sevnica zelo povezana in hkrati odvisna od večjih regionalnih središč, predvsem
zaradi koriščenja njihovih funkcij: bolnišnice, srednje šole in fakultete, gospodarsko
sodelovanje, delovna mesta, večja nakupovalna središča itd… Glavni namen razvojne osi je
povezava regionalnih središč, od severa proti jugu. Povezava med Celjem in Novim mestom
je ključna. Zato trasa, ki bi obe mesti povezala, mora hkrati omogočiti tudi povezavo oziroma
navezavo večjih krajev ob njej. Smiselno bi bilo izpostaviti prostorsko razvojne probleme
večjih krajev med Celjem in Novim mestom in ugotovitve upoštevati pri iskanju optimalne
trase. Za Sevnico bi bila bistvenega pomena trasa, ki bi omogočila boljšo prometno povezavo
z Novim mestom. Zmanjšal bi se čas potovanja, mesto bi se odprlo proti bolj dostopnemu
središču Dolenjske, predvsem z zaposlitvenega, gospodarskega, izobraževalnega,
zdravstvenega vidika.
Za občino je bistvenega pomena tista trasa, ki bi omogočila boljšo oz. krajšo navezavo na
avtocestno omrežje. Hkrati bi omogočila povezavo z Novim mestom. Kazalnik navezave na
avtocesto smo opredelili že znotraj prometnega vidika.
Pri kazalniku regionalna središča smo iskali povezave, obstoječe in potencialne, med
regionalnimi središči. Kot smo že omenili, so prednostne povezave naselij po Savski dolini.
Trasa III. je s tega vidika zelo ugodna. Vendar pri naši analizi stremimo predvsem k povezavi
središč na liniji Celje – Novo mesto. Trasi I. in II. omogočata boljšo povezavo v smeri
Novega mesta, zato smo jih ocenili kot zelo ugodni, saj so trenutne povezave slabe in bi se z
vzpostavitvijo razvojne osi odprle nove možnosti regionalnega povezovanja.
V sklopu kazalnika povezovanje naselij smo se osredotočili zgolj na teritorij občine in
skušali oceniti, katera trasa bi omogočila boljše povezovanje znotraj občine. Vse tri trase
potekajo v zahodnem delu občine. Trasa I. ne doprinese veliko k povezovanju naselij, služi
kot glavna prometna žila, ki prečka občino in omogoča navezavo na naselja zunaj občine.
Veliko večji doprinos je na trasi II. in III, ki bi z boljšo povezavo bolj povezala manjša naselja
na zahodni strani s središčem občine .
Glede na sam razvoj občine, smo kot najbolj primerni ocenili trasi I. in II., ki bi z novimi,
boljšimi navezavami v smeri Novega mesta največ vplivale na sam razvoj, predvsem z
gospodarskega in izobraževalnega vidika. Boljša prometna povezava, ki bi omogočila boljši
dostop, bi občanom približala samo mesto in njegove funkcije.
Na osnovi geografskih značilnosti in koncepta trajnostnega razvoja, smo s prometnega vidika
podali ekspertne ocene posameznim kazalnikom in kot najbolj ugodni sta se izpostavili trasi I.
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in II., slabše ocenjena je trasa II, predvsem zato, ker poleg obstoječih povezav ne prinese
novih, medtem ko jih ostali dve trasi prineseta.
Preglednica 4: Vrednotenje izbranih tras s prostorsko-razvojnega vidika

Regionalna središča
Povezovanje naselij
Razvoj občine
Skupaj
Avtor: Teraž, 2016

I.
3
3
3
9

II.
3
3
3
9

III.
2
1
2
5

6.3 Sklep
Seštevki posameznih ocen kazalnikov prometnega, okoljskega in razvojno-prostorskega
vidika so pokazali, da sta najbolje ocenjeni trasi II. in III., ki imata obe po 38 točk, medtem ko
ima trasa I. 26 točk.
Hipotezo, ki smo jo predstavili na začetku tega diplomskega dela: »Za nadaljnji razvoj in
povezovanje občine je najbolj ustrezna različica, ki bi potekala po že ustaljenem koridorju po
Mirnski dolini«, lahko na podlagi geografskega vrednotenja po načelih trajnostnega razvoja
potrdimo.

7

Zaključek

Razvojna os je opredeljena kot ena izmed razvojnih prioritet, katere osnovni cilj je prometna
povezava središč regionalnega kot tudi nacionalnega in mednarodnega pomena. Z izgradnjo
nove prometnice v smeri sever-jug bi se povečala konkurenčnost območij ob osi, dostopnost,
okrepile bi se gospodarske in institucionalne povezave, povečala bi se integracija
mednarodnega prostora. Omogočeno bo izkoriščanje poselitvenih, proizvodnih, storitvenih,
rekreacijskih in turističnih potencialov ob osi, z izboljšano konkurenčnostjo gospodarstva bi
se povečal razvoj regij itd.
V diplomskem delu smo predstavili postopek umeščanja 3. razvojne osi, ki se je pričel konec
leta 2004. Na kratko smo povzeli temeljne značilnosti študij variant in Projekta celovitega
razvoja območja tretje razvojne osi ter predstavili, kakšno je trenutno stanje. Kljub
optimističnim napovedim na začetku, se gradnja še ni začela na nobenem odseku.
Gospodarska kriza, menjava vlad, ministrov, birokracija in nesoglasja javnosti so precej
upočasnila postopke sprejemanja državnih prostorskih načrtov. Javne predstavitve študij
variant so povzročile veliko neodobravanja v javnosti. Temu bi lahko ob manjših spremembah
v poteku dela v prihodnje izognili. Ob spremembi in prilagoditvi metodologije bi dobili bolj
uporabne rezultate, ki bi jih nato z aktivnim sodelovanjem javnosti dopolnili in prilagodili.
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V prometnem smislu je območje razvojne osi razdeljeno na tri odseke, na severni, srednji in
južni del. Za severni in južni del je že usklajen in sprejet DPN, vendar se na omenjenih
odsekih soočajo z velikimi nasprotovanji javnosti. Precej bolj mirno je na srednjem odseku.
Trenutno poteka optimizacija t.i. srednje variante (Celje-Laško-Zidani Most-Radeče-BrunkTržišče-Šmarješke Toplice-Novo mesto), ki je bila leta 2008 izbrana za najprimernejšo. Jeseni
bo javno predstavljena »rešitev« in če bo sprejeta, bo sledil državni prostorski načrt za srednji
del, ki bi po najbolj optimističnih napovedih lahko bil sprejet v roku enega leta.
Po predstavitvi temeljnih geografskih značilnosti občine Sevnica v diplomskem delu, smo se
osredotočili na vrednotenje izbranih tras. V skladu z načeli trajnostnega razvoja smo s
prometnega, okoljskega in prostorsko-razvojnega vidika na podlagi temeljnih geografskih
značilnosti podali ekspertne ocene in trase ocenili na lestvici od 0 -3 (neugodna – zelo
ugodna). Kot najbolj ugodni sta se izkazali trasi po dolini Mirne in Save. Trasa OPNVR, ki je
bila predstavljena v študiji variant in poteka kot novogradnja, od Radeč proti Novemu mestu,
je bila ocenjena slabše. Hipotezo, ki smo jo predstavili že v uvodu, smo tako potrdili.
Prometnica po mirnski dolini je za občino pomembna za potniški in tovorni promet, ker
predstavlja navezavo na Trebnje in dalje na avtocestno omrežje, ki predstavlja najboljšo
povezavo do Ljubljane. Povezava ni najboljša, sploh za tovorni promet, ne omogoča večjih
hitrosti, poteka čez naselja, ponekod je cestišče v slabem stanju itd. Razvojna os bo občini
prinesla boljšo cestno povezavo do Novega mesta. Pozitivno bo učinkovala na regionalno
povezovanje, na gospodarstvo in na prebivalce (zdravstvo, kultura, izobraževanje, delovna
mesta…). Z vzpostavitvijo osi bo rešen problem trenutne slabe povezave do Novega mesta, ki
poteka čez naselja vrh slemen Krškega gričevja. Problem dobre povezave do prestolnice
države ostaja. Smotrno bi ga bilo izpostaviti, analizirati in poiskati učinkovite rešitve v obliki
optimizacije cestnega sistema. Za kraj Mirna, ki se nahaja med Sevnico in Trebnjem, se že
pripravlja predlog OPPN za obvoznico naselja. Povezava občine v smeri Celja je dobra,
izpostavljeno je le ozko grlo Zidani most.

8

Summary

The development axis is defined as a development priority, the primary goal of which is a
transport link between centers of regional as well as national and international importance.
Constructing a new road in the north-south direction would increase the competitiveness of
areas along the axis and their accessibility, it would strengthen economic and institutional
connections, and accelerate the integration of international space. It would enable the
exploitation of settlement, production, service, recreational and tourist potential along the
axis, the development of the regions would increase with an enhanced economic
competitiveness, etc.
The thesis presented the process of placing the third development axis, which began at the end
of 2004. We briefly reviewed the basic characteristics of the studied variant solutions and the
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Project of the integrated development of the region of the third development axis, and
presented the current situation. Despite optimistic initial predictions, construction has not yet
started on any of the sections. The economic crisis, changes of governments and ministers,
bureaucracy and public disagreement have considerably slowed down the decision-making
procedures regarding national spatial planning. Public presentations of variant solutions have
caused much public disapproval. This could be avoided in the future with minor changes to
the work procedures. Changing and adapting the methodology would yield more useful
results, which could then be modified through an active participation of the public.
Transport-wise, the development axis area is divided into three sections: north, middle and
south. The national spatial plan for the north and south sections has already been harmonized
and adopted, though it is facing significant public opposition. The central section is far less
problematic. The optimization of the so-called middle variant (Celje-Laško-Zidani MostRadeče-Brunk-Tržišče-Šmarješke Toplice-Novo mesto), which was selected in 2008 as the
most suitable, is currently underway. In the fall of 2016, the “solution” will be presented to
the public, and, if it is accepted, a national spatial plan for the middle section will follow,
which could be adopted within one year according to the most optimistic predictions.
Following the presentation of the basic geographical features of the Municipality of Sevnica,
we focused on the evaluation of the selected alignments. In line with the principles of
sustainable development, we provided expert assessments and rated the alignments on a scale
of 0 – 3 (unsuitable – very suitable) from a transport, environmental and spatial-development
perspective on the basis of basic geographical features. The alignments along the Mirna and
Sava river valleys proved to be the most suitable. The OPNVR alignment, which was
presented in the variant solution study and designated as a new construction, from Radeče
towards Novo mesto, was rated less suitable. The hypothesis that we presented in the
introduction has therefore been confirmed.
The road through the Mirna Valley is important for the municipality for passenger and freight
transport, as it provides a connection with Trebnje and further with the highway network,
which provides the best connection with Ljubljana. The connection is not the best, especially
for freight transport; it does not allow higher speeds, it runs through settlements, the road is in
a bad state of repair in some sections, etc. The development axis will afford the municipality a
better connection with Novo mesto. It will have positive effects on regional integration,
economy and population (health care, culture, education, employment, etc.). Constructing the
axis would solve the problem of the current bad connection with Novo mesto, which runs
through settlements on the ridges of the Krško hill range. Bad connections with the capital
remain a problem. It would be meaningful to stress and analyze this problem and seek
effective solutions in the form of a road system optimization. For Mirna, which lies between
Sevnica and Trebnje, a detailed municipal spatial plan proposal for a bypass is already being
prepared. The connection with Celje is good, we only highlighted the bottleneck at Zidani
most.
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