UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

MIHA BEVCER

Prostorsko vrednotenje trase 3. razvojne osi na
odseku med avtocesto A1 in Velenjem
Zaključna seminarska naloga

Mentor: doc. dr. Simon Kušar

Univerzitetni študijski program
1. stopnje: GEOGRAFIJA

Ljubljana, 2013

Zahvala
Zahvaljujem se doc. dr. Simonu Kušarju za vso potrpežljivost in napotke pri izdelavi
zaključne seminarske naloge.

Izvleček
Prostorsko vrednotenje trase 3. razvojne osi na odseku med avtocesto A1 in
Velenjem
Zaključna seminarska naloga je izdelana z namenom vrednotiti traso 3. razvojne osi
na odseku med avtocesto A1 in Velenjem z vidika nadaljnjega razvoja Savinjske
statistične regije. Pri tem je podrobno preučena že izdelana študija variant z
variantnimi predlogi, predstavljene pa so tudi pripombe in polemike, ki so se pojavile
pri umeščanju trase v prostor. Skozi študijo potrebe po novi cestni povezavi je bilo
ugotovljeno, da bi prometno situacijo dolgoročno rešila le izvedba srednje ali
vzhodne variante. Z vidika nadaljnjega usmerjanja proti Ljubljani ali Celju pa je zelo
pomembno mesto navezave na avtocesto A1. Kljub drugačnim željam Koroške in
Šaleške regije, je bolj kot navezava proti Ljubljani in izbira zahodne variante,
smiselna izbira vzhodne variante (F6), ki se dobro naveže proti Celju. Ta varianta, ki
sicer poteka ob obstoječi cesti Velenje–Arja vas, je za razliko od zahodne in srednje
variante zelo primerna tudi z okoljskega vidika, prav tako pa bi bila zgrajena najhitreje
in najceneje. Z boljšo cestno povezavo v vzhodnem koridorju bi se okrepila
gospodarska in družbena povezava Slovenj Gradec–Velenje–Celje, kjer bi tako
resnično nastala nova slovenska razvojna os.
Ključne besede: prostorsko planiranje, regionalni razvoj, policentrizem, Celje,
Velenje

Abstract
Spatial evaluation of the third development axis route in the section between
the A1 motorway and Velenje
The purpose of the final seminar paper is spatial evaluation of the third development
axis route in the section between the A1 motorway and Velenje from the point of view
of Savinja Statistical Region's further development. It examines the study of variants
with alternative proposals and it also presents the comments and controversies that
have arisen with it. The study of the need for a new road link concluded that in order
to provide a long-term solution for the traffic situation, only the middle or eastern
variants are suitable. The location of entrance and exit to the motorway is important
in terms of providing a suitable connection with Ljubljana and Celje. In spite of a
Koroška and Šaleška region's different opinion, in terms of further polycentric
development, the eastern variant (F6), which connects Celje would be a more
sensible choice, rather than the western variant that connects Ljubljana. This
alternative, which would make use of the existing road that connects Velenje–Arja
Vas, is a much more environmentally friendly as well as a more economical choice
and it would also be built faster compared to the western or middle variant. Better
road connections would strengthen the economic and social connections of Slovenj
Gradec–Celje–Velenje, which would thus truly become a new Slovenian development
axis.
Keywords: spatial planning, regional development, polycentrism, Celje, Velenje
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1. Uvod
V Sloveniji trenutno poteka priprava na izvedbo velikega prometnega
infrastrukturnega projekta 3. razvojna os (v nadaljevanju 3. RO). Pri umeščanju v
prostor pa so se pojavila nasprotovanja tako strokovnjakov kot zainteresirane javnosti
in prebivalcev naselij ob načrtovani novi cestni povezavi.
Največ problemov se je pojavilo prav pri umeščanju odseka od avtoceste (AC) A1 do
Velenja. Vrednotenje različic trase se je izkazalo za precej subjektiven postopek, saj
je bila enkrat predlagana ena drugič spet druga varianta. Kljub več predlaganim
variantam pa na koncu nobena ni zadovoljila vseh udeležencev v razpravi. Izguba
kmetijskih zemljišč, potek po okoljsko občutljivih območjih in nizka ekonomska
upravičenost projekta so le nekateri izmed razlogov, ki so ustavili oziroma upočasnili
predvidene postopke umeščanja trase v prostor.
Sama zamisel projekta 3. RO je nastala pred gospodarsko krizo, zdaj pa je zaradi
varčevalnih ukrepov ogroženo financiranje, posledično se je pojavil tudi dvom o
upravičenosti izvedbe projekta. Prav tako izvedbo otežuje v zadnjem času pogosto
menjavanje predsednikov vlad in prometnih ministrov, saj se njihovi pogledi in
mnenja pogosto precej razlikujejo. Dodatno postopke podaljšuje tudi zapletena
birokracija in nenehno spreminjanje zakonodaje.
Ljudje imamo različne vizije, prioritete in želje. Prav tako imamo različne poglede na
razvoj regije in porabljanje denarja v ta namen. Prebivalce ob trasi na primer skrbi, da
bomo z velikim vložki zgradili cesto namenjeno tujemu tranzitu, denarja za ostale
manjše regionalne projekte, subvencioniranje kmetijstva in malih podjetij ter za
ustvarjanje novih delovnih mest, pa bo zmanjkalo. Poleg tega se tudi pri nas
povečuje okoljska ozaveščenost, želja po ohranjanju kmetijskih zemljišč in kulturne
pokrajine ter želja po življenju v čistem in zdravem okolju. Na drugi strani
gospodarstvo potrebuje hitre prometne povezave za dostop do svojih trgov, za
udobnejše in hitrejše potovanje pa se zavzemajo tudi prebivalci, ki dnevno migrirajo
do svojih služb v večjih mestih.
Država lahko z velikimi infrastrukturnimi projekti pozitivno vpliva na razvoj širše
regije, po drugi strani pa ima lahko projekt s slabo premišljenimi in hitrimi političnimi
odločitvami tudi določene negativne učinke na okolje in prostor, ki bi lahko bili s
pametnim prostorskim načrtovanjem bistveno zmanjšani.
1.1 Namen in cilji
Namen te zaključne seminarske naloge je vrednotiti traso 3. RO na odseku med AC
A1 in Velenjem z vidika nadaljnjega prostorskega razvoja Savinjske statistične regije.
Vrednotenje je zasnovano širše, saj je pri preučevanju učinkov načrtovane trase na
prostor uporabljen celovit geografski pristop.
Cilji naloge so predstaviti projekt 3. RO, zbrati različna gradiva in mnenja ter ugotoviti
sedanje stanje projekta, predstaviti postopek študije variant, preučiti nastale
probleme pri umeščanju trase v prostor, ugotoviti dejansko potrebo po novi cestni
povezavi, preučiti prostorske vplive posamezne variante, ovrednotiti pomen nove
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cestne povezave pri prostorskem razvoju regije ter se opredeliti glede najprimernejše
variantne rešitve.
1.2 Metode dela
V zvezi z 3. RO in preučevanim odsekom so bili pregledani nekateri državni in
regionalni prostorski dokumenti, zakoni in uredbe. Podrobno so bile pregledane tudi
strokovne podlage in dokumenti študije variant. Za oblikovanje celovitega pogleda na
problematiko so bili uporabljeni različni spletni viri in časopisni članki.
1.3 Raziskovalna hipoteza
Pri izvedbi projekta so se očitno pojavili določeni problemi glede izbire variante.
Postavlja se tudi vprašanje o smiselnosti in prostorsko-razvojnem učinku nove cestne
povezave. Zanima nas, ali je izgradnja nove cestne povezave res tako nujna in ali
njen pozitiven vpliv na razvoj Koroške, Šaleške in Savinjske regije presega vse
nastale negativne vplive na okolje in prostor na območju preučevanega odseka.
Postavljena raziskovalna hipoteza tako deli mnenje idejnih pobudnikov za 3. razvojno
os in se glasi:
''Nova cestna povezava med Velenjem in avtocesto A1 je zaradi velikih možnosti
prostorskega in gospodarskega razvoja, ki bi jih prinesla, pomembna bolj kot vsi
ostali (negativni) dejavniki''
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2. Tretja razvojna os
Vsaka država si prizadeva za čim hitrejši gospodarski razvoj. Za spodbujanje razvoja
na državni ravni obstaja več mehanizmov. Eden od njih je tudi priprava in izvedba
velikih prometnih infrastrukturnih projektov, ki bi omogočili hitrejši in enostavnejši
transport ter navzven in navznoter povezali državo.
Od leta 1970 se je z ogromnimi vlaganji in sodelovanjem celotnega slovenskega
gradbenega sektorja pospešeno gradilo dva najpomembnejša avtocestna kraka A1 in
A2 (t.i. slovenski avtocestni križ), ki sta tudi del 10. in 5. panevropskega koridorja.
Kasneje so bili, zaradi vedno večjih potreb, zgrajeni še mnogi drugi odseki avtocest in
hitrih cest.
2.1 Tretja razvojna os v prostorsko-razvojnih dokumentih
Kljub temu, da je bila izgradnja avtocestnega križa prioriteta, za katero se je vedelo,
da bo vse druge večje prometne infrastrukturne projekte za dalj časa postavila na
stranski tir, pa je bil že leta 1974 v Regionalnem prostorskem planu omenjen t.i.
medregionalni koridor, ki bi v smeri sever–jug potekal od Avstrije do Hrvaške in bi
povezal kraje Slovenj Gradec, Velenje, Celje in Novo mesto (Regionalni prostorski
plan…, 1974).
V devetdesetih letih so bili v prostorskih sestavinah Dolgoročnega družbenega plana
Republike Slovenije ob tej osi načrtovane glavne železnice, ceste in intermodalni
terminali (Dolgoročni plan…, 1986).
Leta 2004 se je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) za ta intermodalni
koridor prvič pojavilo ime 3. razvojna os, ki naj bi torej, kot že samo ime pove, bila 3.
najpomembnejša os v državi in tako naslednji večji prometni infrastrukturni projekt po
dokončanju prvih dveh osi. Opredeljena je kot pomembna prometna povezava
Zahodnega Pohorskega Podravja (Koroške regije), Šaleške kotline, Savinjske doline,
Zasavja, Spodnjega Posavja in Jugovzhodne Slovenije. Povezuje regionalna
središča Dravograd, Slovenj Gradec, Velenje, Celje in Novo mesto (SPRS, 2004).
Izgradnja nove prometnice naj bi povečala konkurenčnost območja ob razvojni osi,
dostopnost, okrepile naj bi se institucionalne in gospodarske povezave. Skrajšalo bi
se trajanje potovanj, kakovost le-teh bi se izboljšala, povečala pa bi se tudi prometna
varnost. SPRS 3. RO opredeljuje tudi kot eno izmed sekundarnih prometnih povezav,
ki se navezujejo na trans-evropsko infrastrukturno omrežje, na 10. in 5. panevropski
prometni koridor ter na Jadransko – Jonsko prometno os. Regionalna središča ob tej
osi bi dobila neposredno mednarodno povezavo, saj se bo 3. RO na severu navezala
na pomembna regionalna središča na avstrijskem Koroškem, na jugu pa na
Karlovško županijo na Hrvaškem (SPRS, 2004).
Nova hitra cesta (HC) med Dravogradom in Arjo vasjo (severni del 3. RO) je bila leta
2004 predvidena tudi v Nacionalnem programu za izgradnjo avtocest (NPIA).
Uvrščena je bila pod t.i. dodatni program, sprejem lokacijskega načrta pa je bil takrat
predviden za leto 2010 (NPIA, 2004).
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Oktobra 2006 je Vlada RS potrdila Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih
(RNRP) za obdobje 2007–2023, kjer je zapisano, da bi nova cestna povezava
odpravila ozka grla na državni cestni mreži in prispevala k večji konkurenčnosti in
razvoju podjetij. Z njo bi bili bolje izraženi regionalni razvojni potenciali, večje število
delovnih mest in posledično manjša brezposelnost pa bi zmanjšala odseljevanje in
izboljšala življenjsko okolje. Pri načrtovanju naj bi bila velika pozornost namenjena
regionalnim vsebinam razvoja in prilagajanju infrastrukture potrebam in koristim regij
in občin (RNRP 2007–2023, 2006).
Slika 1: Okvirno narisan koridor 3. RO v RNRP

Vir podlage: RNRP 2007-2023, 2006, str. 60.

2.2 Potek osi in delitev na dele in odseke
3. RO se začne na meji z Republiko Avstrijo, od koder poteka preko Koroške in
Savinjske statistične regije do AC A1 Koper–Šentilj in naprej proti Novemu mestu,
kjer prečka AC A2 Karavanke–Obrežje. Od AC A2 poteka naprej skozi Dolenjsko in
Belo Krajino do meje z Republiko Hrvaško. Os poteka večinoma po novih koridorjih,
deloma po obstoječih prometnih koridorjih (Oven, 2010).
Zaradi velike dolžine celotne trase in različne stopnje interesa oziroma potrebe po
novi cestni povezavi, so celotno os razdelili na tri dele. Na pobudo ministra za promet
se je nato leta 2006 (za severni del že 2004) za vsak del posebej začela priprava
državnega prostorskega načrta (DPN) (Oven, 2010).
Razdelitev pa je naslednja:
·

·

SEVERNI DEL se v prostor umešča pretežno kot štiripasovna HC in poteka od
meje z Republiko Avstrijo do AC A1 Koper–Šentilj (dolžina odseka pribl. 62
km),
SREDNJI DEL se v prostor umešča kot dvopasovna cesta in poteka med AC
A1 Koper-Šentilj in AC A2 Karavanke–Obrežje pri Novem mestu (dolžina
odseka pribl. 61 km),
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·

JUŽNI DEL se v prostor umešča mestoma kot štiri in mestoma kot
dvopasovna cesta in poteka od AC A2 Karavanke–Obrežje pri Novem mestu
do meje z Republiko Hrvaško (dolžina odseka pribl. 79 km).

Skupna dolžina trase 3. RO je približno 200 km (Oven, 2010).
Kasneje se je z namenom hitrejšega sprejemanja DPN izkazala potreba po delitvi še
na manjše odseke. Severni del je bil tako razdeljen na 4 odseke. Njegov najjužnejši
odsek je preučevani odsek te zaključne seminarske naloge, v študiji variant
imenovan tudi odsek F.
2.3 Umeščanje 3. razvojne osi v prostor
''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. 3).
Umeščanje 3. RO v prostor se je začelo leta 2006, ko so bile na podlagi takrat
veljavnega zakona o urejanju prostora za vse tri odseke sklicane prve prostorske
konference. Sledilo je sprejetje programa priprave DPN za posamezen odsek, kjer so
bili opredeljeni predmet, programska izhodišča DPN ter ureditveno območje. Okvirno
ureditveno območje je bilo določeno z obsegom prostorskih ureditev, ki jih zajema
DPN, to je območje vključenih občin. Na osnovi pobude ministra in več pobud za
obravnavo alternativnih potekov nove cestne povezave, so bile v programih priprave
opredeljene variante, ki so bile v letih 2007 in 2008 v študiji variant tudi analizirane.
Dodatne pobude variantnih potekov tras so bile pridobljene s strani nosilcev urejanja
prostora. Poleg novih oziroma dodatnih pobud potekov tras so bili pridobljeni tudi
pogoji, ki se nanašajo na ustrezno umestitev trase v prostor, varovanja okolja ter
primerno navezavo obstoječih in predvidenih območij naselij in gospodarskih con na
predvideno cesto (Oven, 2010).
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor, kot pripravljavec DPN, je
vsa izdelana gradiva posredoval v recenzijo strokovnjakom s področja prostorskega,
urbanističnega, prometno-ekonomskega in gradbeno-tehničnega načrtovanja ter s
področja varstva okolja. Izvedene so bile tudi predstavitve rezultatov študij variant
vsem občinam in neformalne javne razprave, na podlagi pripomb nosilcev urejanja
prostora in zainteresirane javnosti pa so bile na trasi izvedene še nekatere manjše
spremembe, izboljšave in prilagoditve (Opravljeni koraki…, 2008).
2.3.1 Študija variant
To je prva in hkrati najzahtevnejša faza postopka priprave DPN, v kateri se preučijo,
vrednotijo in medsebojno primerjajo različne variantne rešitve načrtovanega posega.
Predstavlja strokovno osnovo za sprejemanje odločitve o najustreznejši varianti ter s
tem tudi o nadaljnjem postopku priprave DPN (Oven, 2010).
V njej (na javnem razpisu izbrani) načrtovalec na podlagi strokovnih podlag presodi in
primerja poteke tras z vidika prostorskega razvoja (učinkov na regionalni razvoj,
racionalne rabe prostora), s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter
5

z vidika sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju (Program priprave…,
2006).
Shema postopka priprave študije variant in njena struktura je bila pripravljena v
skladu s ''Priporočili za izdelavo študije variant za državne prostorske ureditve''
(Študija variant…, zvezek 2, 2008).
Slika 2: Oblika in vsebina študije variant, ki jo je leta 2008 za severni del 3. RO izdelalo
podjetje Urbis

Vir: Študija variant…, zvezek 2, 2008, str. 2.
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Ključni del študije variant je vrednotenje in primerjava variantnih rešitev, kjer se na
podlagi skupne ocene sinteznega vrednotenja izbere predlog najustreznejše
variantne rešitve (PNVR). Ta je v nadaljnjih postopkih na podlagi pripomb lahko še
dodatno optimiziran.
Slika 3: Sintezno vrednotenje z vseh štirih vidikov

Vir: Študija variant…, zvezek 2, 2008, str. 22.
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2.4 Sedanje stanje izvedbe projekta 3. RO
Gospodarska kriza je precej upočasnila postopke sprejemanja DPN, tako da se do
konca avgusta 2013, kljub optimističnim napovedim ob predstavitvi projekta, gradnja
ni začela še na nobenem odseku.
Najdlje v postopku je sicer priprava DPN za odsek od AC A2 Ljubljana–Obrežje pri
Novem mestu do priključka Maline in pa za odsek ceste od priključka Velenje jug do
priključka Slovenj Gradec jug. Za ta dva odseka je namreč že usklajen in sprejet
DPN. Na ostalih odsekih potekajo postopki sprejemanja DPN, torej usklajevanje
potekov trase.
Izkazalo se je, da imajo največji interes za čimprejšnjo izvedbo projekta najbolj
odmaknjene (obmejne) regije, to sta Koroška in Bela Krajina. Najmanjši interes za
izvedbo pa je na srednjem delu, kjer nobena od variant ni dosegla ekonomske
upravičenosti (Oven, 2010).

8

3. Tretja razvojna os: odsek med avtocesto A1 in Velenjem
3.1 Osnovne značilnosti odseka
Odsek med AC A1 in Velenjem predstavlja najjužnejši odsek severnega dela 3. RO.
Dolžina trase je približno 13 km. Severni priključek je že določen (Velenje jug),
medtem ko je lokacija priključitve na AC A1 še vedno predmet študije variant. 3. RO
nato prehaja v srednji del, kjer je priključek določen pri počivališču Lopata (Oven,
2010).
Območje, na katerem so preučevali variante, je geografsko izjemno raznoliko in
posega na območja petih občin (Velenje, Šmartno ob Paki, Braslovče, Polzela in
Žalec). Velikost območja je približno 150 km2.
Severni del območja obsega skrajni južni rob Velenjske kotline, ki proti jugu prehaja v
obsežno Ložniško gričevje, z reko Ložnico in naseljema Podkraj in Andraž. Na
zahodnem robu območja teče reka Paka, ki se pri Šmartnem ob Paki izlije v Savinjo.
Le-ta je dalje proti jugu ustvarila uravnano dolino zelo primerno za poselitev
(Braslovče, Polzela) in kmetijsko rabo (tradicionalna panoga hmeljarstvo). Nad dolino
se dviga gora Oljka. Na vzhodu obsežno območje v okolici Ponikve zavzema
krajinski park Ponikovski kras. Na jugu območje prehaja v Celjsko kotlino in se
zaključi pri AC A1.
Slika 4: Prikaz območja odseka od Velenja do AC A1

Vir: GURS, 2013.
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3.2 Pregled dosedanjih korakov izvedbe projekta1
Minister za promet je 12. oktobra 2004 dal ''Pobudo za izdelavo državnega
lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper
(avtocestni priključek Šentrupert–avtocestni priključek Arja vas) in Velenjem, Slovenj
Gradcem in Dravogradom''. Pobuda je utemeljena v SPRS, Uredbi o vrstah
prostorskih ureditev državnega pomena in v NPIA (Informacija o postopku…, 2008).
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor, je prevzel nalogo
umestitve trase in priprave DPN. Naročnik je Družba za avtoceste Republike
Slovenije (DARS), investitor pa Republika Slovenija (RS).
Prva prostorska konferenca, na katero so povabili predstavnike gospodarstva,
politike, stroke in lokalnih skupnosti, je bila februarja 2006. V okviru prostorske
konference je bil kot obvezno vsebinsko izhodišče za pripravo DPN predstavljen tudi
Projekt celovitega razvoja območja 3. RO (PCR), ki presega koncept reševanja le
prometne problematike in se odraža v nameri po opredelitvi širšega razvojnega
scenarija za celotno območje ob 3. RO. Smernice oziroma priporočila so zbirali še do
konca leta 2006 (Oven, 2010).
Na podlagi pridobljenih priporočil je minister za okolje in prostor aprila 2006 sprejel
''Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med
avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo''. V njem je med drugim
definiran tudi postopek izdelave študije variant (Program priprave…, 2006).
DARS je prek javnega razpisa nato izbral načrtovalca severnega dela trase (podjetje
Urbis d.o.o. iz Maribora), ki je začel 1. fazo priprave DPN, to je izdelavo študije
variant.
Analize smernic, študije in razne predhodne analize strokovnjakov in nosilcev
prostora so bile končane in predstavljene marca 2007, ko je podjetje Urbis izdalo:
''Predhodne analize in določitev variant za nadaljnje vrednotenje in primerjavo''
(Študija variant…, zvezek 1, 2007).
Na podlagi strokovnih podlag je nato potekala nadaljnja študija variant, septembra
2007 pa je bil objavljen dokument ''Študija variant s predlogom najustreznejše
variantne rešitve za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj-Koper in mejo z
Republiko Avstrijo''. V njem Urbis na podlagi predhodnih analiz in strokovnih podlag
ter vrednotenja in medsebojne primerjave variantnih rešitev, podaja predlog
najustreznejše variantne rešitve. Na odseku med AC A1 in Velenjem se predlaga
varianta F2 (Študija variant…, zvezek 3, 2007).
Po naročilu MOP in DARS je bilo nato izdelanih več recenzij in revizij, kot odziv na
objavljeno študijo variant pa je nastalo tudi mnogo drugih, neformalnih odzivov
strokovnjakov z različnih področij.
V oktobru 2007 je bila predlagana najustreznejša varianta poteka ceste predstavljena
vsem občinam, po območju katerih so potekale proučevane variante. Občine,
krajevne skupnosti, gospodarski subjekti, skupine civilne družbe in posamezniki so v
času do februarja 2008 posredovali številne pripombe in predloge. Marca 2008 je
1

Postopek sprejemanja DPN je najprej potekal v okviru celotne 3. RO, nato v okviru severnega dela,
nato pa le v okviru odseka med avtocesto A1 in Velenjem.
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podjetje Urbis tako objavilo ''Stališča pripomb zainteresirane javnosti in Poročilo o
dodatnih tehničnih preveritvah'' (Študija variant…, zvezek 3b, 2012).
Decembra 2007 sta bila študija variant in okoljsko poročilo posredovana nosilcem
urejanja prostora. Številne prejete pripombe so bile preučene, tehnično preverjene in
odgovorjene. Aprila 2008 so bila tako objavljena ''Stališča do pripomb MOP Agencije
RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Direktorata za kmetijstvo, Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije''. (Študija variant…, zvezek 3b, 2012).
Aprila 2008 je bil glede na zbrane pripombe in nove ugotovitve kot rezultat objavljen
''Optimizirani predlog najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne ceste med
avtocesto A1 Šentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo''. Na odseku med AC A1 in
Velenjem je bila predlagana optimizirana različica variante F2, to je F2-2 (Študija
variant…, zvezek 3b, 2012).
Istega meseca je bila predlagana kombinacija variant predstavljena in potrjena na
Vladi RS (Študija variant, zvezek 3b, 2012).
Zaradi velike dolžine trase, velikega števila občin in različne stopnje sprejemanja
trase v strokovni in zainteresirani javnosti po posameznih odsekih, je junija 2008
minister za promet podal pobudo za razdelitev severnega dela na štiri odseke:
•
Otiški vrh–Holmec do meje z Republiko Avstrijo
•
od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami
•
od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
•
od priključka Šentrupert na AC A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug
Septembra 2008 so bili iz tega naslova sprejeti sklepi Vlade RS, s katerimi se je prej
enovit postopek priprave DPN za severni del 3. RO razdelil na štiri ločene postopke
priprave DPN (Oven, 2010).
Od septembra 2008 do novembra 2010 se je v fazi izdelave osnutka DPN trasa
variante F2-2 dodatno optimizirala na podlagi usmeritev iz izdelane študije variant s
predlogom najustreznejše variantne rešitve, izdelane analize dopolnjenih smernic
nosilcev urejanja prostora, terenskih ogledov in okoljskih usmeritev (Študija variant…,
zvezek 3b, 2012).
Sočasno je samo za izbrano najustreznejšo variantno rešitev (F2-2) že potekala 2.
faza priprave DPN, to je izdelava idejnega projekta (PNZ, september 2010), detajlnih
strokovnih podlag in osnutka DPN (RC Planiranje d.o.o., februar 2011).
Od decembra 2010 do junija 2012 je potekalo pridobivanje mnenja o ustreznosti
okoljskega poročila, ki pa je bilo s strani različnih resorjev in zaradi različnih razlogov
trikrat zavrnjeno (februar 2012, marec 2012, junij 2012) (Študija variant…, zvezek 3b,
2012).
Zaradi nastalih zastojev v postopku priprave konkretnega DPN, je Vlada RS v aprilu
2011 ustanovila t.i. ''Medresorsko delovno skupino za evalvacijo dosedanjih
postopkov pri prostorskem umeščanju državne ceste od priključka na avtocesti A1 pri
Šentrupertu do priključka Velenje jug''. Naloga delovne skupine je bila evalvacija
11

dosedanjih postopkov priprave strokovnih podlag za DPN in njihova ocena z
gradbeno-tehničnega,
prometno-ekonomskega,
razvojno-urbanističnega
ter
okoljskega vidika. Delovna skupina je delo zaključila v juliju 2011 in pripravila
poročilo, ki je sicer kar se tiče mnenj posameznih članov precej neenotno, a se
vendarle nekako opredeli, da je namesto nove HC najbolj smiselna le modernizacija
sedanje cestne mreže (Študija variant…, zvezek 3b, 2012).
Junija 2012 je Vlada obravnavala in potrdila ''Poročilo o problematiki in dinamiki
priprave državnih prostorih načrtov''. Iz poročila izhaja, da so bile med sprejemom
odločitve o najustreznejši varianti in osnutkom DPN za državno cesto od priključka
Šentrupert na AC A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug izvedene številne
optimizacije trase, priključkov in drugih ureditev, zato bi bilo smiselno izvesti ponovno
prometno-ekonomsko vrednotenje celotnega severnega dela 3. RO in na tej osnovi
sprejeti odločitev glede nadaljevanja priprave vseh treh DPN. V kolikor bi se na tej
osnovi izkazalo, da izvedba HC dolgoročno prometno-ekonomsko ni upravičena, bi
bilo treba sprejeti odločitev glede morebitne spremembe RNRP (Študija variant…,
zvezek F3b, 2012).
V oktobru 2012 je Vlada RS ponovno obravnavala problematiko priprave DPN na
odseku severnega dela ter potrdila poročilo ''Spremljanje dinamike postopkov
priprave državnih prostorskih načrtov'', v katerem ugotavlja, da se je varianta F2-2
izkazala za nesprejemljivo z vidika posega na kmetijska zemljišča, potek trase pa je
bil slabo sprejet tudi v lokalnem okolju (Študija variant…, zvezek 3b, 2012).
Podjetje Urbis je zato na pobudo MOP in po naročilu DARS decembra 2012,na
podlagi obstoječe študije variant, objavilo Predlog izvedljive variante za gradnjo
državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in Velenjem, kjer predlaga drugo
varianto (tokrat F3b), kot jo je sicer izbralo v leta 2008 objavljeni študiji variant
(Študija variant…, zvezek 3b, 2012).
Za januar 2013 napovedana javna razgrnitev je bila zaradi nasprotovanja krajevnih
skupnosti v Žalcu in Velenju v zadnjem trenutku preklicana (Piano, 2013).
Marca 2013 je Vlada v odhajanju, zaradi očitne nesprejemljivosti tako variante F2-2,
kot variante F3b, ustavila postopek sprejemanja DPN ter sprejela sklep, da se
umeščanje trase nadaljuje v okviru koridorja obstoječe cestne povezave Arja vas–
Velenje (Vlada seznanjena…, 2013).
Aprila 2013 je bila ponovno pretehtana realna izvedljivost vseh variant med AC A1 in
Velenjem (Šentrupert-F2-2, Podlog-F3b, Arja vas-F6). Vlada je ponovno ocenila, da
je varianta F3b realno izvedljiva. Sprejeta je bila odločitev, da je potrebno izbrano
varianto pred javno razgrnitvijo še dodatno optimizirati in tako zadostiti okoljskim
zahtevam ter povečati njeno sprejemljivost v lokalnem okolju (Sporočilo za..., 2013).
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4. Študija variant in njihovo prostorsko vrednotenje na
preučevanem odseku
V tem poglavju je predstavljena študija variant na preučevanem odseku s poudarkom
na prostorskem vidiku vrednotenja, ki predstavlja enega izmed štirih vidikov
vrednotenja v študiji variant. Upošteva se tako pri izbiri variant za vrednotenje, kot pri
samem vrednotenju oziroma primerjavi variantnih rešitev.
4.1 Določitev koridorjev in variant
Eden prvih in s prostorskega vidika zelo pomemben korak v iskanju najprimernejše
trase je določitev koridorjev. V prvi fazi sta bila za celoten severni del predlagana dva
koridorja (vzhodni in zahodni). Kasneje je bil s strani PCR predlagan še sredinski
koridor na delu južno od Slovenj Gradca (Študija variant…, zvezek 1, 2008).
Dolžina obravnavanih koridorjev znaša med 60 in 70 km, odvisno od koridorja, širina
vsakega koridorja pa je 4–5 km (Študija variant…, zvezek 1, 2008).
Potek koridorjev na odseku F je naslednji:
Zahodni koridor poteka zahodno od Velenja in mimo Šoštanja, pri Šmartnem ob
Paki pa vstopi iz Šaleške kotline v Savinjsko dolino. Koridor poteka mimo naselja
Braslovče do priključka na AC A1 v bližini naselja Šentrupert v Savinjski dolini.
Srednji koridor se od Velenja proti jugu nadaljuje skozi Ložniško gričevje, mimo
razloženega naselja Andraž nad Polzelo, vse do izteka iz gričevnatega območja tik
ob AC A1.
Vzhodni koridor poteka vzhodno od Velenja in spremlja potek sedanje regionalne
ceste Velenje–Arja vas. Poteka mimo Vinske gore, po dolini potoka Pirešica do
naselja Velika Pirešica in do predvidenega priključka na AC A1.
Na odseku F so zaradi kombiniranja variant F3 in F4 in potrebe po navezovalni cesti
(N5) vrednotili in medsebojno primerjali osem variant: F1+N5 in F2 (zahodni koridor),
F3a, F3b, F4a, F4b in F5 (srednji koridor), F6 (vzhodni koridor).
Slika 5: Prikaz poteka variant na odseku F v treh koridorjih

Vir podlage: Študija variant…, zvezek 2, 2008, str. 7.
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4.2 Projekt celovitega razvoja območja 3. RO (PCR)
Projekt je bil, z namenom zagotoviti vsebinsko in prostorsko celovitost pri umeščanju
državnih prostorskih ureditev v prostor, po naročilu MOP izdelan leta 2006. Projekt
sicer ne nadomešča študije variant, ampak ji služi le kot strokovna podlaga.
Namen študije je bil oblikovanje najustreznejšega scenarija, ki bo zagotavljal
ustrezen prispevek prometne infrastrukture k trajnostnemu razvoju obravnavanega
območja. Izdelovalci so se še posebej posvetili razvojnemu vidiku, ki v preteklosti po
njihovem mnenju ni bil ustrezno vključen v vrednotenje (Projekt celovitega…, 2006).
Na podlagi štirih kriterijev (teren, okolje, ekonomski kriterij, politični kriterij) so s
postopkom večkriterijskega odločanja izdelali posamezne osnovne scenarije
umeščanja nove ceste v prostor:
Scenarija 1 in 2: Najmanjši vpliv na okolje (brez in z upoštevanjem obstoječih AC in
HC).
Scenarija 3 in 4: Najmanjši investicijski stroški (brez in z upoštevanjem obstoječih
AC in HC).
Scenarij 5: Družbeno-ekonomski razvoj in regionalni prostorski programi (povezava
večjih središč, kjer je največ prebivalcev oz. delovnih mest).
Scenarij 6: Zahodni potek trase (priporočilo prostorske konference za izognitev
poteku čez občino Laško).
Scenarij 7: Javni potniški promet (kasneje izločen iz vrednotenja, zaradi
premajhnega vpliva na zmanjšanje prometa).
Na podlagi teh scenarijev so nato izdelali še 3 kompozitne scenarije, ki so
kombinacija osnovnih scenarijev za posamezne prostorske sklope 3. RO, to je
severni, srednji in južni odsek (A, B, C):
Scenarij 8: Na sklopu A potek po scenariju 4.
Scenarij 9: Na sklopu A potek po scenariju 5.
Scenarij 10: Na sklopu A potek po scenariju 5.
Naslednji korak je bilo vrednotenje s treh neodvisnih vidikov in sicer z vidika
varovanja okolja, z vidika razvojnega potenciala in z vidika ekonomske učinkovitosti
odvijanja prometa (analiza stroškov in koristi). Tako je bil izdelan prometni model
(prostorski dokumenti glede sedanje in predvidene bodoče rabe prostora, podatki o
potovalnih navadah, beleženje registrskih tablic), model vplivov na okolje (po
metodologiji strateške presoje vplivov na okolje, ki jo je sprejela Evropska komisija),
model razvojnih potencialov (izboljšanje dostopnosti do regionalnih središč in
izboljšanja povezanosti med regionalnimi središči po metodologiji TIA (ang. Transport
Impact Assessment), model rabe zemljišč (ang. Land use model) v obliki dodatno
induciranih delovnih mest) in pa model ekonomske učinkovitosti (izračun stroškov in
koristi).
V večkriterijski analizi so bili zajeti trije, medsebojno relativno neodvisni kazalniki.
Kazalnik prostorskih vplivov kaže moč potencialnih razvojnih možnosti, ki izvirajo iz
nove cestne povezave.
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Preglednica 1: Rezultati večkriterijske analize

Vir: Projekt celovitega…, 2006, str. 15.

Kot najprimernejši se je izkazal scenarij 9, sledita mu scenarij 10 in scenarij 5. Na
območju sklopa A (severni del 3. RO) je potek enak pri vseh treh omenjenih
scenarijih. Če pogledamo le odsek med AC A1 in Velenjem, scenariji 3, 4, 5, 8, 9 in
10 potekajo po srednjem koridorju, scenarij 6 po zahodnem, scenarija 1 in 2 pa po
vzhodnem koridorju.
Skupne ocene scenarijev, ki potekajo po celotni trasi 3. RO, nam sicer povedo bolj
malo o prostorskem vidiku vrednotenju odseka med AC A1 in Velenjem. Vsekakor pa
je imel PCR vpliv na kasnejše vrednotenje, saj je bil npr. prav s strani PCR predlagan
srednji koridor na severnem delu, poleg tega pa je bil uporabljen celovit pristop, z
velikim poudarkom na prostorskem oziroma razvojnem vidiku.
4.3 Vrednotenje variant s prostorskega vidika
Na odseku F so bile posamezne variante s prostorskega vidika vrednotene na
podlagi strokovne podlage, ki jo je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije
(UIRS) (Študija variant…, zvezek 2, 2008).
Poleg tega so bile uporabljene tudi nekatere predhodne analize:
- analiza stanja in teženj v prostoru (analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja
prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja, povzetki SPRS
in Regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske regije)
- analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru (kjer se ob oceni
tokov tovornega in potniškega prometa ovrednotijo učinki tras na razvoj
policentričnega omrežja mest in drugih naselij na mednarodni in nacionalni ravni,
ovrednotijo učinki tras na razvoj omrežja urbanih središč skozi kazalce dostopnosti,
ter primerjajo prostorski učinki glede na različne poteke tras)
- študija ranljivosti prostora (analiza pričakovanih vplivov prostorskih ureditev na
posamezne sestavine prostora)
Prostorski načrtovalci so v študiji variant na podlagi prej navedenih prostorskih študij
in analiz pri prostorskem vidiku vrednotili po naslednjih področjih oziroma kriterijih:
K1:
K2:
K3:
K4:
K5:
K6:
K7:
K8:

Navezovanje in povezovanje naselij
Kakovost bivalnega okolja
Centralne dejavnosti
Stanovanjske površine
Proizvodne dejavnosti
Rekreacija in turizem
Primarna gospodarska raba
Komunalna infrastruktura
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Boljšo oceno so dobile variante, ki omogočajo dobro dostopnost do cestne povezave,
ne omejujejo rasti in razvoja naselij in območij centralnih dejavnosti, ne presekajo
območij poselitve in območij centralnih dejavnosti, ampak vzpostavljajo dobro
povezavo med njimi ter ne spodbujajo novih razvojnih jeder, ampak le razvoj že
obstoječih. Prav tako so boljšo oceno dobile variante, ki ne poslabšujejo obstoječega
stanja bivalnega okolja, ne posegajo v območja rekreacije, ne presekajo poti med
naseljem in njegovim zelenim zaledjem, čim manj posegajo v kmetijske in gozdne
površine visoke kakovosti in so glede vpliva na obstoječo komunalno infrastrukturo
tehnično in finančno čim manj zahtevne.
Variante so bile po vseh osmih kriterijih ocenjene s 5-stopenjsko lestvico. Zaradi
zavedanja načrtovalcev, da vsi kriteriji nimajo enake teže, je skupna ocena variante
po njenem celovitem vplivu na razvoj naselij in poselitve določena še z ocenami
primernosti (ZP = zelo primerno, P = primerno, S = sprejemljivo).
Preglednica 2: Vrednotenje variant na odseku F s prostorskega vidika

Vir: Študija variant…, zvezek 2, 2008, str. 62.

''Na odseku F sta bili enakovredno ocenjeni varianti F2 in F6. Prednostno je bila
predlagana varianta F2, ki naveže več občinskih središč. Prav tako ta varianta
omogoča navezavo še enega velikega območja, to je Zgornje Savinjske doline, ki se
naveže na razvojno os v priključku Letuš'' (Študija variant…, zvezek 2, 2008, str. 61).
Seštevek ocen vseh kriterijev sicer na prvo mesto po prostorskem vidiku postavlja
varianto F6, ki je dosegla eno točko več od variante F2.
4.4 Sintezno vrednotenje
V smislu celovitega in geografskega pristopa se je potrebno zavedati, da je prostorski
vidik le eden izmed štirih vidikov (ali celo petih, če upoštevamo še vidik
sprejemljivosti v lokalnem okolju2), ki daje skupno oceno vrednotenja in vodi v izbiro
PNVR (glej sliki 2 in 3).
Pri funkcionalnem in varstvenem vidiku so vse variante na odseku F precej
izenačene, dodeljena pa jim je enaka ocena primernosti (primerno, sprejemljivo). Bolj
natančno oceno lahko dobimo s pregledom vrstnega reda. Pri funkcionalnem so tako
dejansko najbolj primerne variante F5, F1, F2 in F6, ki imajo skupno oceno višjo od
2

Prikaz sprejemljivosti variant v lokalnem okolju je obširneje prikazan v 5. poglavju.
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3. Pri okoljskem je zaradi umeščenosti v obstoječ koridor glavne ceste najbolje
ocenjena varianta F6.
Preglednica 3: Ocene primernosti in vrstni red variant za prve tri vidike
PROSTORSKI vidik
Varianta
F1 + N5
F2
F3a
F3b
F4a
F4b
F5
F6

Ocena
primernosti
primerna,
sprejemljiva
bolj primerna,zelo
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna do bolj
primerna
primerna do bolj
primerna
primerna do bolj
primerna
primerna do bolj
primerna
bolj primerna,zelo
sprejemljiva

Vrstni
red
7-8
1-2
7-8
3-6
3-6
3-6
3-6
1-2

FUNKCIONALNI vidik
Ocena
primernosti
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva

Vrstni
red
2
3
5
7
5
8
1
4

VARSTVENI vidik
Ocena
primernosti
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva
primerna,
sprejemljiva

Vrstni
red
2-5
2-5
6-8
2-5
6-8
6-8
2-5
1

Vir: Študija variant…, zvezek 2, 2008, str. 122

Pri ekonomskem vrednotenju se je odsek F vrednotil v okviru kombinacije variant treh
odsekov (D, E, F) od Slovenj Gradca do AC A1. Najbolje sta bili ocenjeni kombinaciji
K19 in K15, ki na odseku F vključujeta varianto F3b oziroma F2.
Preglednica 4: Vrstni red variant vrednotenih z ekonomskega vidika
Kombinacija in
varianta na odseku F
K19 (F3b)
K15 (F2)
K31 (F6)
K32 (F5)
K13 (F1)

Ocena prometnoekonom. vred.
zelo sprejemljiva
zelo sprejemljiva
bolj sprejemljiva
bolj sprejemljiva
sprejemljiva do bolj spr.

Vrstni red
prometnega vred.
1
2
3
4
5

Skupni vrstni
red
1
2
3
4
5

Vir: Študija variant…, zvezek 2, 2008, str. 120
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5. Problematika izbora variante poteka ceste na preučevanem
odseku
Preden se usmerimo v prostorsko-razvojne analize, je poleg poznavanja poteka
sprejemanja DPN na preučevanem odseku in študije variant, potrebno celovito
pogledati na probleme in polemike, ki se porajajo glede izbire najprimernejše
variante.
Odsek med AC A1 in Velenjem se je zaradi velikega števila pripomb, izkazal za še
posebej problematičnega. Kljub dejstvu, da je bil PNVR na podlagi mnenj
recenzentov, varstvenih resorjev, občin in lokalnih skupnosti v postopku večkrat
optimiziran, so se še vedno pojavljala nasprotovanja tako prvotno izbrani varianti F22, kot kasneje izbrani varianti F3b.
Zaradi različnih interesov občin in lokalnih skupnosti se je oblikovalo več strani, ki so
ali pritrjevale ali pa nasprotovale predlagani varianti. Zanimivo je, da večina
načeloma pritrjuje mnenju, da cesto potrebujemo, vendar pa je ne želijo v svoji bližini.
Tako imenovan NIMBY efekt (Ne na mojem dvorišču, ang. Not In My Back Yard) je
močno prisoten tudi pri umeščanju te trase, saj so se na območjih, čez katere naj bi
le-ta potekala, hitro pojavile različne civilne iniciative, z namenom preprečiti gradnjo
ceste v njihovi neposredni bližini.
Območje se je izkazalo za izjemno okoljsko občutljivo, predvsem kar se tiče posega
na kmetijska zemljišča in na območja naravnih vrednot. Zaradi nizke ekonomske
upravičenosti se je v času gospodarske krize pojavilo tudi mnenje, da nove HC
pravzaprav sploh ne potrebujemo, saj da je zadostno že obnavljanje obstoječe
cestne mreže.
Veliko kritik je letelo tudi na sam postopek študije variant. Načrtovalcem so tako
nekateri očitali preveliko subjektivnost, površno in presplošno vrednotenje z
neustrezno metodologijo, polno napakami, spregledanimi dejstvi in z subjektivnim
ocenjevanem. Trasa naj bi bila načrtovana slabo in na hitro, preslabo utemeljena,
nepravilno vrednotena in očitno v neskladju s smernicami smotrnega umeščanja
velikih infrastrukturnih objektov v prostor. Kot vedno so se pojavili tudi raznorazni
politični interesi in lobiji, dodatno pa je postopke podaljšalo še nenehno spreminjanje
zakonodaje (kar trikrat v štirih letih), pristojnih ministrov in predsednikov vlad.
5.1 Uradne recenzije
V zakonsko predpisani in uradno naročeni reviziji okoljskega poročila, krajinska
arhitektka Darja Crnek, poleg nekaterih vsebinskih nejasnosti, presplošnega in
presplošnega ocenjevanja, opozarja na le delno upoštevane smernice Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) (Crnek, 2007).
Recenzijo prostorskega vidika je oktobra 2007 izdelal krajinski arhitekt Radovan
Romih. V njej opozarja na precej podobne opise in splošnost ocen. Varianta F2 je po
njegovem mnenju ocenjena predobro, saj preseka nekatera naselja.. Zaradi majhnih
razlik in enake ocene za varianti F2 in F6 predlaga dodatno utemeljitev izbora PNVR
(Romih, 2007).
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Še eno recenzijo s prostorskega vidika je izdelala doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek.
V njej predlaga ponovno ovrednotenje ciljev in namena gradnje nove HC, saj ni
popolnoma jasno za koga se primarno gradi cesto, za tranzit ali za lokalne
prebivalce. Motijo jo zelo skromna metodološka pojasnila, prikaz kriterijev in meril za
vrednotenje. Predlaga bolj temeljito analizo stanja in teženj v prostoru ter analizo
razvojnih možnosti. Pomembna se ji zdi sprejemljivost v lokalnem okolju, za kar
predlaga strokovno podlago iz sociološkega vidika. Zaradi bolj enakovrednega
vrednotenja, predlaga združitev funkcionalnega in ekonomskega vidika, kar bi dalo
večjo težo prostorskemu in varstvenemu vidiku (Zavodnik Lamovšek, 2007).
Dr. Peter Lipar je oktobra 2007 izdelal recenzijo s funkcionalnega in ekonomskega
vidika. Opozarja na podvajanje nekaterih kriterijev in za realnejše ocenjevanje
predlaga obteževanje kriterijev oz. ponderiranje. Zelo pomembno se mu zdi mesto
priključitve na AC A1. Meni, da so od variante F2 ugodnejše variante, ki se
priključujejo bolj vzhodno (F3 ali F4 ali pa kombinacija oziroma prevezava). Za
varianto F3, ki tudi s prostorskega in varstvenega vidika ni slabo ocenjena, predlaga
ponovno podrobno preučitev (Lipar, 2007).
5.2 Predvidene okoljske obremenitve
Pri takem posegu v prostor, kot je gradnja HC, se okoljski škodi ni mogoče izogniti.
Izgradnja in obratovanje HC negativno vpliva na naravo, naravne vire ter bivalno in
kulturno okolje. Vseeno pa vplivi niso povsod enaki, zato je zelo pomembno pravilno
vrednotenje vplivov na okolje in izbira okoljsko čim manj obremenjujoče variante.
V sklopu predhodnih analiz se je izdelala študija ranljivosti. V njej se na območju
preučevanega odseka opozarja na štiri območja (Študija variant…, zvezek 1, 2008):
- poplavne površine Savinje med naseljema Letuš in Polzela
- migracijske poti divjadi v okolici naselja Andraž
- zavarovano območje Ponikovski kras
- arheološko najdišče na mestu priključevanja Velenja iz smeri Andraža
Kasneje so bili v okoljskem poročilu vplivi na okolje obširneje opisani in razloženi,
navedena so bila opozorila in predlogi za omilitvene ukrepe. Na odseku F se tako
opozarja na naslednja območja (Okoljsko poročilo…, 2007):
- vodovarstvena območja in vodotoki (Savinja, Paka, Ložnica, Trnava, Črni Potok,
Pirešica)
- območja katastrofalnih poplav Savinje (F1)
- območja najboljših kmetijskih zemljišč (F2)
- podzemeljske geomorfološke naravne vrednote, Ponikovski kras (F3a, F3b, F4a,
F4b, F5)
- gozdne površine (F6)
- velika naravovarstvena vrednost soteske Hudi potok (F2)
Vse variante na odseku F so bile zaradi obsežnih gradbenih del ocenjene z oceno C
– nebistven vpliv, v kolikor bodo izvedeni omilitveni ukrepi. Zaradi obsežnih posegov
v dolinah Trnave in Pirešice je bil kot bolj primeren opredeljen zahodni koridor z
varianto F1 (potek po Spodnji dolini Pake). Varianti F1 po primernosti sledi varianta
F2, ostale variante so enakovredne po primernosti (Okoljsko poročilo…, 2007).
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Vse variante na odseku F so enako ocenjene tudi v študiji variant (3 oz. primerna
sprejemljiva), kljub temu, da se v 6 okoljskih kriterijih med sabo precej razlikujejo.
Načrtovalci sami priznavajo, da nekega univerzalnega in objektivnega ključa za
pretvorbo ocen iz okoljskega poročila v ocene primernosti v študiji variant ni, in da je
bila le ta subjektivna (Študija variant…, zvezek 2, 2008). Iz tega izhaja, da je
subjektivna tudi opisna ocena primernosti oziroma obrazložitev vrstnega reda, kjer je
kot najprimernejša označena varianta F6. Variante F2, F3b, F1+N1 in F5 so
izenačene na mestih od 2 do 5, tako da natančnega vrstnega reda ni mogoče
ugotoviti.
Ključni problem variante F2-2 predstavlja poseg na najboljša kmetijska zemljišča, ki
je v okoljskem poročilu ocenjen z oceno C – ''nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih
ukrepov'', Direktorat za kmetijstvo pa meni, da bi poseg moral biti ocenjen z oceno D
– ''bistven vpliv'', kar bi posledično pomenilo da tak poseg ni sprejemljiv in se priprava
DPN ne bi mogla nadaljevati (Poročilo o pripravi…, 2012). Prav to je bil na koncu tudi
glavni razlog, da je bila varianta F2-2 umaknjena.
Kasneje je bila predlagana varianta F3b, ki pa ima prav tako določene vplive na
okolje. Varianta namreč poteka po kraškem območju s petimi podzemnimi naravnimi
vrednotami. V delu poteka tudi po območju Krajinskega parka (KP) Ponikovski kras.
Okoljsko zelo sporen je tudi potek trase po dolini potokov Ložnica in Trnava, ki sta
označeni kot naravni vrednoti. Če bi bila izbrana ta varianta, bi morale biti izvedene
obsežne regulacije strug obeh potokov, kar bi nedvomno vplivalo na ta občutljiv
naravni ekosistem. S strani načrtovalcev je bil podan predlog optimizacije, kjer bi se
trasa v srednjem delu premaknila proti vzhodu, torej z vodotokov Ložnica in Trnava
na oz. bližje KP Ponikovski kras. Ta ''rešitev'' bi povečala nevarnost degradacije
kraškega območja z mnogimi podzemnimi naravnimi vrednotami in občutljivimi
kraškimi vodonosniki. V spodnjem delu bi varianta še vedno potekala po poplavnem
območju med rekama Ložnica in Trnava. Morebiten premik srednjega dela proti
zahodu, pa bi posegel na obširna kmetijska zemljišča in gozdove.
5.3 Odzivi civilne družbe
Kot odziv na izbiro variante F2, je bila novembra 2012 ustanovljena Civilna iniciativa
(CI) Braslovče. Ogorčeno so nastopili proti predlagani varianti, ki po njihovem mnenju
uniči preveč kmetijskih površin, deli in degradira dolino, za lokalne prebivalce ni
potrebna, ne poteka v smeri največjih prometnih obremenitev in je absolutno
predraga. Menijo, da je uničenje urejenih, strnjenih, namakanih hmeljišč in njiv, za
ureditve katerih je država investirala velika sredstva, škodljiv in nedopusten poseg,
še posebej s stališča dolgoročne prehranske varnosti. V CI Braslovče so s pomočjo
strokovnjakov zato izdelali lastno vrednotenje v obliki brošure ''3. Razvojna os –
Analiza vrednotenja tras'', kjer vrednotenje podjetja Urbis ocenjujejo kot napačno in
nepošteno in predlagajo z vseh vidikov mnogo bolj primerno varianto F6 (Jeriha,
Radišek, 2008).
Z mnenjem CI Braslovče soglaša tudi mnogo drugih, npr. Kmetijska zadruga
Braslovče, Odbor za kmetijstvo občine Braslovče, posamezne območne organizacije,
ter večina krajanov (Študija variant…, zvezek 1/2, 2008).
Predlagana trasa je bila novembra 2007 zavrnjena tudi na izredni seji občine
Braslovče (Glasovanje o…, 2007).
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CI Braslovče je skupaj z negativnim mnenjem MKGP glede posega na kmetijska
zemljišča dosegla preklic variante F2-2. Kasneje predlagano varianto F3b ocenjujejo
kot primerno.
CI Ponikovski kras je bila ustanovljena 13. 1. 2013, ko je postalo znano, da naj bi
optimizirana varianta F3b potekala tudi čez KP Ponikovski kras. Istega dne je bila
ustanovljena tudi CI Ložnica, ki prav tako ogorčeno nasprotuje varianti F3b. Obe CI z
vidika ohranjanja narave nasprotujeta varianti F3b, vendar ne predlagata konkretnih
optimizacij oziroma druge bolj primerne variante (spletni strani CI Ponikovski kras in
CI Ložnica, 2013).
5.4 Kritike metodologije vrednotenja
Priporočila za izdelavo študije variant obsegajo le formalne standarde za pripravo,
kot je določilo o vrednotenju in ocenjevanju vplivov na prostorske ureditve iz štirih
vidikov (prostorskega, funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega), ne pa tudi
metodoloških usmeritev, kot so tehnike vrednotenja in ocenjevanja ter odločanja.
Več strokovnjakov tako zaradi različne pomembnosti opozarja na velik pomen
obteževanja (ponderiranja) kriterijev (Gunde, 2007; Lipar, 2007; Gaberščik, 2007).
''Tako pride do nesmisla, ko sta npr. enako pomembna število in dolžina novih
predorov kot razmestitev obstoječe komunalne infrastrukture! Namesto utemeljene in
strokovne presoje pride v ospredje naslednji pojav: več kot je kriterijev, manj je
posamezen kriterij vreden. V pričujoče ocenjevanje je vključenih 34 kriterijev, kar
pomeni, da posamezen kriterij doprinese h končni oceni slabe 3%'' (Jeriha, Radišek,
2008).
Očitno je, da so se projektanti problema ponderiranja zavedali, a ga niso upoštevali:
''Ker je teža meril medsebojno različna, so poleg ocene opisane tudi utemeljitve in
pomen posameznih situacij v prostoru. Sintezna ugotovitev o primernosti variante
torej ni le skupni seštevek ocen po obravnavanih področjih ampak je njen pomemben
delež tudi obrazložitev'' (Študija variant…, zvezek 2, 2008, str 23).
Obteževanje in opisno ocenjevanje je po drugi strani sporno zaradi velike
subjektivnosti načrtovalca. Vsekakor pa bi bilo potrebno preprečiti podvajanje
kriterijev znotraj in med vidiki.
Sintezne rezultate vrednotenja je zaradi napačne metodologije potrebno jemati z
rezervo. Bolje je namreč primerjati surove podatke, torej vrednotenje posameznega
kriterija brez posploševanj, sinteznih ocen in opisnega ocenjevanja.

21

5.5 Vpliv politike na izbiro variante
Veliko vlogo pri sprejemanju pomembnejših odločitev (kar gradnja 3. RO nedvomno
je) imajo vodilni državni politiki. Postopek sprejemanju DPN za HC od AC A1 do
Velenja je vodilo MOP, pomembno vlogo pa sta imeli tudi Ministrstvo za promet in
MKGP. V skladu z Zakonom o Vladi RS (ZVRS-F) je leta 2012 prišlo do
prestrukturiranja ministrstev. Področje okolja je tako prevzelo Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, področje prostora in prometa pa Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor.
Zaradi takih in drugačnih političnih kriz se je v Sloveniji od leta 2004 do 2013 oblast
zamenjala kar štirikrat, posamezni ministri pa tudi po osemkrat. Drug predsednik
vlade in drugi ministri s svojimi ekipami pa velikokrat pomenijo tudi spremembo
strategije in vizije razvoja, kar za hitro in učinkovito načrtovanje in izvajanje
dolgoročnih projektov nedvomno ni ugodno.
To se je lepo pokazalo tudi pri sprejemanju variante na odseku od AC A1 do Velenja.
Zanimivo je, da je npr. Janševa vlada (2012-2013) kmalu zavrnila varianto F2-2, se
nato zavzemala za varianto F3b, tik pred odhodom pa opustila obe varianti ter
sprejela odločitev, da ''se umeščanje trase nadaljuje v okviru koridorja obstoječe
cestne povezave Arja vas–Velenje'' (Vlada seznanjena…, 2013). Že čez dva meseca
pa je vlada Alenke Bratušek sprejela sklep, s katerim določa, da naj se ''nadaljuje
priprava DPN za državno cesto med AC A1 in priključkom Velenje jug po varianti
F3b, ki se kaže kot realno izvedljiva'' (Sporočilo za..., 2013).
Skozi izbiro variante svoj interes uveljavljajo tudi župani občin. Tako je na primer
župan Velenja Bojan Kontič že večkrat poudaril, da se zavzema za sprejem variante
F2-2, ki se ugodno navezuje proti Ljubljani. Nasprotnega mnenja sta občini Žalec in
Celje, ki se zavzemata za varianto F6.3

3

Nestrinjanje med Velenjem in Celjem glede izbire variante je obširneje opisano v poglavju 6.2.1
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6. Prostorsko-razvojne analize poteka trase
6.1 Študija potrebe po novi cestni povezavi
Cilji in namen nove cestne povezave so lahko eno, dejansko stanje in potrebe pa
povsem drugo. V procesu vrednotenja je zato nujna študija sedanje prometne
situacije in študija predvidene potrebe po novi cestni povezavi v prihodnosti.
Raziskati je potrebno tudi morebitne druge rešitve prometne situacije (modernizacija
obstoječe cestne mreže, večji pomen javnega prometa).
Prometna študija zavzema analizo obremenitve cest in prometnih navad. Ker sedanji
prometni tokovi v določeni meri odražajo tudi prostorske in razvojne težnje, pa je
primerno orodje tudi pri nadaljnjih prostorsko-razvojnih analizah.
6.1.1 Sedanje stanje
Med Velenjem in Celjem oz. AC A1 v različnih koridorjih potekajo tri prometne
povezave (glej sliko 4).
ZAHODNI KORIDOR: Glavno povezavo med Velenjem in Celjem predstavlja 17 km
dolga glavna cesta I. reda Velenje–Črnova–Arja vas. ''Na večjem delu trase nima
zadovoljivih tehničnih elementov in ne ustreza potrebam sodobnih daljinskih cestnih
povezav. Ima ozka grla in nevarne odseke ter zaradi neustreznih tehničnih elementov
na mnogih odsekih omogoča le nizko potovalno hitrost'' (Študija variant…, zvezek 2,
2008). Cesta je zelo obremenjena tako z osebnim, kot tudi s tovornim prometom
(11%). Vsebuje daljše odseke brez možnosti prehitevanja (neprekinjena črta od
Velenja do Pirešice), zaradi poteka čez naselja so prisotne omejitve hitrosti (Pirešica
50 km/h, Cizej 60 km/h) Zaradi gostega prometa, nepreglednosti, nevarnih ovinkov
ter dotrajanosti tu pogosto nastajajo zastoji, ker se na njej zgodi veliko prometnih
nesreč, pa jo nekateri imenujejo tudi cesta smrti (Strgar, 2002).
SREDNJI KORIDOR: Za regionalno cesto Velenje–Andraž–Polzela je v Odloku o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela zapisano, da je to pomembna
regionalna cestna povezava, hkrati pa je tudi lokalno zelo pomembna. Ker je v zelo
slabem stanju, je v občinskem načrtu občine Polzela, ne glede na načrtovanje 3. RO,
predvidena njena celovita rekonstrukcija (Odlok o občinskem…, 2011).
VZHODNI KORIDOR: Tretja cestna povezava poteka kot regionalna cesta od
Velenja prek Šmartnega ob Paki in po delu Savinjske doline mimo Letuša, Braslovč,
Pariželj in Polzele do Šentruperta oz. Šempetra, kjer se priključi na AC A1. Pri Letušu
se nanjo naveže cesta iz Zgornje Savinjske doline Ker predstavlja najbolj zahodno
povezavo od Velenja do AC A1, jo v večji meri uporabljajo tisti, ki nadaljujejo vožnjo v
smeri Ljubljane.
6.1.2 Obremenitve cest
Najpomembnejši vir podatkov pri ugotavljanju obremenjenosti posameznih odsekov
je štetje prometa oz. izračun t.i. povprečnega letnega dnevnega prometa (PLDP).
Glede na kategorijo (karakteristike) ceste so določene okvirne vrednosti za
kapaciteto in mejno obremenjenost.
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Če posamezen odsek ceste bistveno preseže mejno obremenjenost je v smislu
zagotavljanja pretočnosti prometa smiselno razmisliti o posodobitvi ali gradnji nove
ceste oziroma o ukrepih zmanjševanja prometa na tem odseku.
Preglednica 5: Kapaciteta in mejna obremenjenost cest
KATEGORIJE CEST

KAPACITETA CESTE

MEJNA OBREMENJENOST

Avtoceste in hitre ceste

66.000 vozil na dan

33.000 vozil na dan

Glavne ceste

30.000 vozil na dan

15.000 vozil na dan

20.000 vozil na dan

10.000 vozil na dan

Regionalne ceste
Vir: DRSC, 2010.

Slika 6: Prometne obremenitve na območju obravnavanega odseka za leto 2010

Vir podlage: DRSC, 2010.

Iz karte prometnih obremenitev za leto 2010 je razvidno, da je daleč najbolj
obremenjena glavna cesta Velenje–Arja vas. Posebej kritičen je severni odsek
Velenje–Črnova, ki že presega mejno obremenjenost. Če upoštevamo 3% letno rast
PLDP je v letu 2013 blizu mejne obremenjenosti tudi južni odsek Črnova–Arja vas.
Na zahodnem delu območja je najbolj obremenjen odsek Letuš–Parižlje.
Koridor zahodnih variant (varianta F2) očitno ne poteka v smeri največjih prometnih
obremenitev, kar pomeni, da bi kljub izgradnji nove HC, na sedanji glavni cesti ostal
velik delež dnevnega migracijskega prometa. To ugotavlja tudi študija Urbis na str.
115, kjer je zapisano, da bo na odseku Velenje–Črnova že leta 2030 presežena
kapaciteta ceste. Dodajajo, da bo zaradi tega potrebna izgradnja dodatne
štiripasovnice (Študija variant…, zvezek 2, 2008). O tej problematiki pišeta tudi dva
revizorja: Gunde na str. 7 in Gaberščik na str.8 (Gunde, 2007; Gaberščik, 2007).
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Variante sredinskega koridorja (na primer F3b) dobro razbremenjujejo tako zahodne
kot vzhodne problematične odseke. Ugodne so tudi z vidika razbremenjevanja cest v
Velenju.
Kar se tiče vzhodne variante F6, načrtovalci v študiji variant ugotavljajo, da bi bila
njena izvedba, poleg razbremenjevanja glavne ceste, dovolj učinkovita tudi pri
razbremenjevanju zelo obremenjenega zahodnega odseka Letuš–Parižlje. Glavna
slabost te variante naj bi bila sicer ohromitev in prometni kolaps v času gradnje, saj bi
morali sedanjo cesto za dalj časa zapreti. V tem smislu bi bilo potrebno preučiti
možnosti obvoznih cest v času gradnje. Če pogledamo le smer največjih
obremenitev, bi bila to najbolj primerna varianta, vendar je to lahko zavajajoče, saj
vozniki ne izbirajo vedno krajše ampak predvsem hitrejše prometne povezave, kar
glavna cesta v primerjavi z regionalnimi nedvomno je. Potrebno bi bilo preučiti
prometne potrebe potnikov, v mislih imamo predvsem sledenje in štetje vozil, ki se v
smeri iz Velenja na AC A1 usmerijo desno proti Ljubljani. Če bi se izkazalo, da je v
smeri poteka ceste Velenje–Arja vas dejansko največja obremenitev, bi bilo potrebno
še enkrat preučiti varianto F6, predvsem možnosti etapne gradnje z možnostjo
obvozov, izmeničnim prometom v času gradnje in kar najkrajšim trajanjem popolne
zapore ceste.
Dejstvo je, da so prometne napovedi precej hipotetične, saj je težko napovedati kako
hitro in na katerih cestah se bo promet povečeval. Ne vemo na primer kakšno bo
povečanje deleža tujega tranzitnega prometa. Po drugi strani bo v prihodnosti osebni
promet začel morda celo upadati (ekonomska kriza, odseljevanje, delo od doma,
razvoj javnih prevoznih sredstev). Kljub vsemu lahko že iz sedanje obremenjenosti
sklepamo, da bo vsaj do leta 2020 potrebna izgradnja nove HC.
Zaradi ekonomske krize se je pojavila tudi ideja, da bi zadoščala že temeljita
modernizacija obstoječe ceste Velenje–Arja vas. Kakor koli pogledamo, lahko
dolgoročno rešitev predstavlja le gradnja nove HC, ki bi zmanjšala naklone in število
ovinkov. Ker bi nova HC spadala med ceste, za katere je potrebna vinjeta, mora
zaradi zagotavljanja brezplačnega obvoza, tudi v primeru izvedbe F6, glavna cesta
ostati funkcionalna. Ta cesta bi tako lahko postala uporabna z vidika obvozne ceste
med gradnjo nove HC in v primeru kasnejših nesreč, zastojev itd.
V zvezi s PLDP in smerjo največjih obremenitev pa se postavlja več vprašanj. Ali
smer največjih obremenitev določajo potrebe ali le ustreznost cestne povezave in pa,
ali je bolje zgostiti cestno omrežje in tako razdeliti promet, ali pa se je bolje zavzemati
zgolj za eno glavno prometno povezavo. Vsekakor bi nova HC skokovito povečala
skupen PLDP na območju, opravilo bi se več voženj, daljšale bi se razdalje potovanj.
Kar se tiče zgostitve omrežja cest in gradnje dveh HC, je to s prostorsko-razvojnega
vidika v določeni meri sicer primerna, vendar zaradi okoljskih in ekonomskih razlogov
precej nespametna odločitev.
6.1.3 Železnica in javni prevoz
Včasih je bila prav železnica tista, ki je prinašala razvoj in gospodarski razcvet.
Kasneje je primat prevzel avtomobilski promet, danes pa se spet poudarja pozitivne
učinke železnice. Hitri vlaki za povezavo večjih mest, medkrajevni vlaki za povezavo
manjših krajev, mestne železnice oziroma tramvaj za javni mestni promet ter tovorni
vlaki za prevoz raznoraznih surovin in izdelkov so načini javnega in tovornega
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transporta, ki imajo velik pomen pri razbremenjevanju cestnega prometa, imajo pa
tudi okoljevarstveni učinek.
Že od leta 1891obratuje železniška povezava med Velenjem in Celjem, medtem ko je
bila povezava od Velenja do Otiškega vrha zaradi nerentabilnosti, tako kot veliko
drugih prog, leta 1968 ukinjena (Bogić, 1998). Koroška je zaradi industrijskih
potencialov ohranila železniško povezavo (navezava na Maribor prek Dravograda).
Kljub temu pa je v SPRS in RNRP spet omenjena obuditev ''gospodarsko nujne
železniške povezave mednarodnega pomena med Velenjem in Dravogradom''
(RNRP 2007-2023, 2006, str. 34).
Med tednom potniški vlak med Velenjem in Celjem v eno smer vozi 10 krat na dan,
ob sobotah 3 krat, ob nedeljah in praznikih pa proga ne obratuje. Vožnja traja
povprečno 50 minut (Vozni redi SŽ, 2013). Neelektrificirana enotirna železniška
proga med Velenjem in Celjem ima 10 vmesnih postaj in povezuje kraje Šoštanj,
Šmartno ob Paki, Polzela in Žalec. Od Šmartnega ob Paki torej poteka po Savinjski
dolini, kar ustreza poteku zahodnega koridorja načrtovane HC.
Kljub temu, da vlak za enako pot porabi vsaj še enkrat več časa kot osebni avtomobil
(če ni zastojev), je vseeno primerljiv z avtobusom, ki pa ima na svoji poti po glavni
cesti (vzhodni koridor načrtovane HC) še enkrat več vmesnih postaj.
Obstoj železnice v Savinjski dolini dodatno znižuje potrebo po HC na tem območju,
saj skupaj z regionalnimi cestami zadostuje potrebam lokalnih prebivalcev.
Slika 7: Stanje železniškega omrežja na območju odseka

Vir podlage: Slovenske železnice, 2013.
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Z modernizacijo proge (elektrifikacija, dvotirna proga) pocenitvijo (sedaj stane 3,25
evra) in s t.i. pametnimi voznimi redi, ki bi se prilagajali dejanskim potrebam potnikov,
bi lahko proga postala hitrejša in tako bolj konkurenčna osebnemu prevozu.
Posledično bi bile razbremenjene tudi ceste, kar bi zmanjšalo zastoje, povečalo
varnost in pozitivno vplivalo na okolje. Še večje možnosti bi prineslo podaljšanje
povezave do Dravograda, saj bi se tako povečala količina potnikov, kar bi povečalo
ekonomsko upravičenost modernizacij in vplivalo na še večjo pogostost voznih redov.
Smiselna bi bila tudi uvedba hitrega in udobnega t.i. Inter City vlaka, ki bi v jutranji in
popoldanski prometni konici med Velenjem in Celjem vozil brez oz. z enim ali dvema
vmesnima postajališčema. Modernizacija proge bi ugodno vplivala tudi na povečanje
hitrosti in zmogljivosti tovornega železniškega prevoza, kar velenjska in šaleška
industrija in gospodarstvo nedvomno potrebujeta.
Zanimivo je, da je v PCR na začetku omenjen scenarij 7 (imenovan tudi scenarij
javnega potniškega prometa), ki pa je bil kasneje zaradi domnevno premajhnega
vpliva na zmanjšanje prometa izločen iz vrednotenja. Napovedi, da se bo delež
potovanj z javnim prometom do leta 2030 podvojil in da bo zgrajena železniška proga
med Velenjem in Dravogradom, danes, zaradi napačne politike in premajhnega
vlaganja v železniško infrastrukturo, dejansko delujeta precej nerealni. Vseeno bi
lahko z določenimi ukrepi, ki bi javni prevoz naredili cenovno in časovno bolj
konkurenčen osebnemu, dosegli opazno zmanjšanje PLDP (v PCR je bilo to
zmanjšanje ocenjeno na le 3,6% do leta 2010) (Projekt celovitega…, 2006).
6.2 Analiza mesta navezave na AC A1 v smislu usmeritve proti Celju ali

Ljubljani
V študiji variant vrednotene variante imajo različna mesta navezave na AC A1.
Variante v zahodnem koridorju so tako nekako usmerjene proti Ljubljani, stran od
Celja. Čeprav se določen odstotek voznikov iz območja severnega dela 3. RO zaradi
velike gospodarske moči glavnega mesta je in bo dnevno vozil proti Ljubljani, pa se
na drugi strani poraja vprašanje, če ni prav čim bolj vzhodna navezava na AC A1
priložnost, da se izoblikuje močna gospodarska povezava med Koroško, Velenjem in
Celjem.
Velik pomen mesta navezave na AC A1 v svoji recenziji izpostavi tudi dr. Peter Lipar,
ki se zaveda, da je le-to odvisno tudi od izbire trase 3. RO severno in južno od
obravnavanega odseka. Meni, da so ''ugodnejše variante, ki se priključujejo bolj
vzhodno'' (Lipar, 2007, str. 5).
V študiji variant najbolj vzhodni obravnavani priključek predstavlja priključek Žalec
(Arja vas) pri varianti F6, ki pomeni najkrajšo povezavo do Celja. Če bi obveljala
varianta F2-2 s priključkom Šentrupert, se razdalja do Celja poveča za pribl. 12 km (2
km je daljša sama varianta, 10 km pa je dodatno obremenjena še AC A1).
Načrtovalci v študiji variant sicer navajajo, da je priključek na AC A1 mogoče izvesti v
treh točkah. Še najmanj primerna a vseeno izvedljiva se jim zdi varianta med
obstoječima priključkoma v Grušovljah, primernejša pa naj bi bila obstoječa priključka
Šentrupert ali Arja vas (Študija variant…, zvezek 1, 2008).

27

Slika 8: Mesto navezave na AC A1 se od variante do variante v smislu razdalje do Celja
precej razlikuje

Vir podlage: GURS, 2013.

Začetek srednjega dela 3. RO je že določen pri počivališču Lopata, zato bi bila z
vidika čim manjšega obremenjevanja obstoječe AC A1, kjer je PLDP že leta 2010
znašal 37500 vozil, najboljša izven nivojska povezava. Taka rešitev je bila izdelana
tudi v okviru PCR (scenarij 3). Če to ni mogoče, je s tega vidika najbolj smiselna
varianta F6 z navezavo na Arjo vas, ki najmanj obremenjuje AC in se v skladu s
policentričnim razvojem kar najbolj približa Celju.
6.2.1 Regionalne razvojne usmeritve
Prostorski dokumenti na evropski, državni in občinski oziroma regionalni ravni
večkrat omenjajo skladni regionalni razvoj, policentrični razvoj, krepitev regionalnih
centrov, delitev funkcij med mesti itd. Če pogledamo prostorske dokumente in
začetne ideje o 3. RO, se v dokumentih kot so Regionalni prostorski plan iz leta 1974
ter SPRS in NPIA iz leta 2004, striktno omenja Celje kot eno izmed glavnih središč, ki
naj bi jih nova cesta povezovala. V RNRP je potek trase že določen bolj ohlapno,
kasneje pa se Celje pri opisovanju namena in ciljev 3. RO sploh več ne omenja.
V Regionalnem razvojnem programu (RRP) za Koroško razvojno regijo 2007-2013 je
zapisano, da je ''izgradnja hitre ceste Holmec–Ravne–Dravograd–Slovenj Gradec–
Velenje–Celje skupaj z drugimi razvojnimi ukrepi predpogoj, da regija pospeši
razvojne prizadevanja na področju gospodarstva in turizma'' (RRP Koroška, 2006,
str. 25). Kasneje pa se v dokumentu pojavi temu nasprotujoč in dvomljiv opis cilja 3.
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RO, ki da je ''vzpostavitve AC povezave z Osrednjo slovensko regijo'' (RRP Koroška,
2006, str. 110). Iz tega lahko sklepamo, da je na neki točki prišlo do spremembe
razvojnega cilja, ki je očitno postal povezava z Ljubljano. Taka razvojna usmeritev
predstavlja za razvoj Koroške lažjo, a z vidika širšega prostorskega razvoja napačno
pot.
Za odmik od Celja in priključevanje Ljubljani (zahodni koridor) se zavzemajo tudi v
Velenju, ki bi v tem primeru postalo osrednje gospodarsko središče 3. RO. Prejšnji
župan Velenja Srečko Meh tako ni skrival, da se želi povezati z Ljubljano (Selišnik,
2009), še večji zagovornik zahodne variante in velik nasprotnik vzhodne pa je sedanji
župan Bojan Kontič: ''Gre za cesto, ki jo že imamo. Koroška in Šaleška dolina
potrebujeta novo, dodatno in hitrejšo cesto. Tudi proti temu predlogu se bodo
organizirale civilne iniciative, tudi trasa Velenje–Arja vas pa gre po kmetijskih
zemljiščih. Njena gradnja bi zaradi zastojev na državni cesti povzročila prometni in
gospodarski infarkt Šaleške doline'' (Piano, 2013). Zanimiva je tudi izjava Bojana
Škarja, tajnika Območnega odbora Socialnih demokratov Velenje: ''Interes Velenja se
ni povezovati s Celjem. Naši interesi v Celju so minimalni''. Prav tako omenjeni politik
ne skriva aktivnega vmešavanja oziroma lobiranja že v procesu vrednotenja
(Najdražji kilometer…, 2011).
Na drugi strani Celje in Žalec podpirata varianto F6 s priključkom na Arjo vas
(Selišnik, 2009). V Regionalni gospodarski zbornici Celje tako ne razumejo, kako je
možno zaobiti argumente o nujni gospodarski povezanosti območij Velenja, Žalca in
Celja, spregledati pomen lokacije Arnovski gozd z vidika logističnih potreb regije,
dvomijo pa tudi o stroškovni plati celotnega projekta, če bi obveljal odsek Velenje–
Šentrupert, istočasno pa bi se posodobil odsek Velenje–Arja vas (Stališča UO RGZC,
2008).
Velik pomen povezovanja Celja in Velenja je sicer opredeljen že v Regionalni zasnovi
prostorskega razvoja Savinjske regije iz leta 2004, kjer je zapisan ''velik pomen
zagotavljanja smiselne teritorialne delitve funkcij na področju razvoja storitvenih in
gospodarskih dejavnosti med Celjem in Velenjem, kar bi razvojno krepilo obe mesti in
regijo kot celoto'' (Regionalna zasnova…, 2004).
6.2.2 Prostorsko-razvojni učinki mesta navezave na AC
Če se mesti Velenje in Celje ne bosta bolje politično povezali, tudi gospodarsko
sodelovanje ni možno. S tem se zapravlja velik razvojni potencial in priložnost za
prostorski in gospodarski razvoj obeh mest, ki bi skupaj postali še bolj zanimivi za
podjetja in prebivalce. V smeri Celja bi se lahko usmerjal tudi razvoj Koroške z
Dravogradom, Ravnami na Koroškem in Slovenj Gradcem.
Za Koroško in Velenje je povezovanje z Ljubljano izbira lažje poti, ki bi poleg
nepotrebne centralizacije in krepitve glavnega mesta sprožila gospodarsko in
socialno stagnacijo ali celo nazadovanje ostalih regionalnih centrov, še posebej
Celja. Posredno bi se pojavili še učinki kot so odseljevanje prebivalstva oz.
priseljevanje bližje Ljubljani in delovnim mestom, daljšanje poti, povečevanje
prometa in onesnaževanja itd.
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7. Predlogi in nadaljnje usmeritve za izbiro prostorsko-razvojno
najbolj primerne variante
7.1 Predlogi za ustreznejše prostorsko-razvojno vrednotenje
Najpomembnejša je jasna postavitev cilja nove prometne povezave. Poznavanje cilja
in razumevanje problemov in izzivov je ključnega pomena tudi pri izbiri metodologije,
vidikov in kriterijev. Potrebno je bolj točno postaviti prioritete in vizijo razvoja. Pri
odseku od AC A1 do Velenja tako ni popolnoma jasno ali načrtujemo povezavo Celja
in Velenja ali hočemo le povezati Velenje in manjša naselja v Savinjski dolini z AC
A1. Potrebo po novi cesti se mora že na začetku ugotavljati tudi pri lokalnih
prebivalcih in podjetjih.
Nujno se mora preveriti možnost obnove ali gradnje v obstoječih koridorjih (razen, če
bi drugje dosegli bistveno boljše prostorsko-razvojne učinke) in pa možnost
izboljšave javnega prometa.
Nadalje je potrebno glede na cilj določiti kriterije in posamezne vidike. Izkazalo se je,
da je sedanje vrednotenje najšibkejše pri prostorskem vidiku, ki bi moral dobiti večji
vpliv na končno oceno, saj je sedaj skupaj z vidikom sprejemljivosti v lokalnem okolju
zaradi napačne metodologije v podrejenem položaju.
Posebno pozornost bi bilo potrebno nameniti že izbiri koridorja, v okviru katerega bi
nato šli v določitev točnega poteka trase.
Veliko pomanjkljivosti ima tudi sam prostorski vidik vrednotenja. Nekaj kriterijev se
medsebojno podvaja, premajhen poudarek je na razvoju širše regije. Kriterij
''navezovanje in povezovanje naselij'', ki ima še največji razvojni pomen, je bil
vrednoten pomanjkljivo. Tako bi bila lahko varianta F6 ocenjena bolje, če bi se
upoštevalo, da najbolje poveže mesti regionalnega in nacionalnega pomena (Velenje
in Celje), kar ima nedvomno večji pomen kot navezava občinskih središč kot sta npr.
Polzela in Braslovče. Načrtovalci so nekako preozko gledali le na območje odseka in
severnega dela 3. RO, pozabili pa so na to, kam se bodo uporabniki nove HC
usmerjali ko bodo prišli do AC A1.
7.2 Celovita in prostorsko-razvojna primerjava treh največkrat

predlaganih variant in opredelitev glede najprimernejše variantne
rešitve
Na odseku od AC A1 do Velenja se največkrat omenja tri variante oziroma rešitve
prometne situacije:
- F2-2
- F3b
- F6
Glavna pomanjkljivost variante F2-2, je prevelik poseg na območja najboljših
kmetijskih zemljišč. Predstavlja najdaljšo varianto, na kateri bi bilo zaradi
zagotavljanja primernega naklona potrebno zgraditi številne predore in viadukte. V
spodnjem delu poteka po naseljenem območju dela Savinjske doline in tako od vseh
variant povezuje največ občinskih središč, lepo pa se naveže tudi na Zgornje
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Savinjsko dolino. Predstavlja najbolj zahodno varianto in torej najkrajšo povezavo
severnega dela 3. RO z Ljubljano.
Glede variante F3b se omenja predvsem velik okoljski vpliv na potoka Ložnica in
Trnava ter na KP Ponikovski kras. Slabo je bila ocenjena tudi pri funkcionalnem
vidiku. Relief na območju te variante je namreč precej razgiban, geološka podlaga pa
za gradnjo neprimerna, zato bi bili potrebni veliki in dragi gradbeni posegi. Ker poteka
po območju redke poselitve in majhnih krajev, bi izvedba kakršnega koli priključka
lahko generirala nova razvojna jedra, kar pa ni cilj te prometne povezave. Brez
priključkov pa bi cesta delovala kot nek tujek v naravnem okolju. V smislu
povezovanja s Celjem predstavlja srednjo pot med variantama F2-2 in F6.
Varianta F6 je zaradi poteka po obstoječem koridorju glavne ceste Velenje–Arja vas
zelo dobro ocenjena z vseh vidikov, kot glavno slabost pa se omenja predvsem
probleme pri zagotavljanju nemotenega prometa sedanje glavne ceste v času
gradnje. Varianta predstavlja najkrajšo (in najhitrejšo) povezavo med Velenjem in
Celjem.
Slika 9: Tri največkrat predlagane variante na preučevanem odseku

Vir: Delo, Dars, 2013.

31

Če celovito pogledamo na prednosti in pomanjkljivosti vseh treh variant se zdi, da bi
bila najprimernejša variantna rešitev F6. Poleg najboljšega prostorsko-razvojnega
učinka v smislu povezave severnega dela s Celjem, varianta namreč nima nekih
večjih pomanjkljivosti. Še več, predstavlja okoljsko najmanj sporno varianto, zaradi
domnevno manjših problemov glede sprejemljivosti v lokalnem okolju in možnosti
etapne gradnje pa bi bila zgrajena najhitreje.
Pomanjkljivost variante je, da se slabše navezuje na že sprejet odsek HC med
Slovenj Gradcem in Velenjem (varianta E2). Ta problem bi bilo potrebno rešiti z
izgradnjo navezovalne ceste južno od Velenja, ki bi lahko služila kot Velenjska
obvoznica. Cesta bi morala učinkovito navezati tudi gospodarska in industrijska
območja v Velenju (Gorenje, premogovnik Velenje).
V času gradnje bi bilo potrebno zagotoviti časovno primerno načrtovane delne ali
popolne zapore glavne ceste Velenje–Arja vas in zagotoviti primerne obvozne poti.
Zaradi velikega prometa bi bilo smiselno vzpostaviti dve obvozni cesti, eno zahodno
in eno vzhodno od glavne ceste. V tem ukrepu, bi se za zagotovitev pretočnosti in
varnosti lahko moderniziralo eno od obeh zahodnih cest (Velenje–Andraž–Polzela ali
Velenje–Šmartno ob Paki–Šempeter) in pa vzhodno cesto (Črnova–Vojnik–Celje). Te
ceste so že tako ali tako potrebne prenove, država pa bi tu lahko sklenila dogovor z
občinami.
7.3 Pomen izbire variante z vidika nadaljnjega razvoja Savinjske

statistične regije
Izbira variante na odseku F bo v veliki meri določala nadaljnji razvoj Savinjske
statistične regije. Tako se domneva, da bi območja, ki bi bila dobro navezana na
novo HC gospodarsko oživela, sedanja podjetja bi se okrepila, povečalo bi se število
podjetij, delovnih mest itd. Območje bi zaradi tega postalo prostor priseljevanja in
novogradenj, povečale bi se plače in blaginja. A to so le predvidevanja, saj rezultat
ne bi bil nujno tako pozitiven. Cesta pa je lahko tudi negativni dejavnik, ki preseka
pokrajino, poslabša kakovost bivanja in zmanjša ali uniči kmetijski in turistični
potencial. Vse to lahko sproži odseljevanje in negativno vpliva na posamezne
gospodarske panoge. Prebivalci se zaradi hitrih povezav lahko v službo vozijo v bolj
oddaljene kraje, nekdaj živahna naselja pa se spremenijo v spalna naselja.
Zaradi nejasno zastavljenih ciljev se ne ve, ali načrtujemo tranzitno ali regionalno
cesto. Ker se variante med sabo precej razlikujejo, se poraja vprašanje, kakšen
učinek bo imela nova cestna povezava na razvoj Savinjske statistične regije. Ali bo to
tranzitna povezava mednarodnega pomena z velikim deležem tovornega prometa, ali
bo prvenstveno služila povezavi večjih mest, kot sta Velenje in Celje ali pa bo
povezovala manjša središča, ko sta npr. Polzela in Braslovče.
Območje preučevanega odseka že sedaj ni daleč od AC, zato je jasno, da odsek
predstavlja predvsem hitrejšo povezavo Koroške, Slovenj Gradca in Velenja do AC.
Ta območja si za izgradnjo nove HC tudi bistveno bolj prizadevajo, saj zaradi
odmaknjenosti nazadujejo oz. težko uresničujejo svoje razvojne potenciale.
Predvsem jih torej zanima kar najhitrejša povezava do Ljubljane, manj pa Celja. Na
drugi strani je Celje že sedaj dobro navezano na AC, a bi mu hitrejša in boljša
povezava proti Velenju, Slovenj Gradcu in Koroški zagotovo prinesla določene
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gospodarske koristi. Pravzaprav ne gre toliko za korist Celja, kot korist vseh treh
urbanih območij, saj zaradi podobne velikosti omogoča enakovrednost in
vzpostavitev trdne in aktivne gospodarske povezave.
Vplivno območje celjske aglomeracije (Celje–Polzela–Šempeter–Žalec–Laško–
Vojnik–Štore–Šentjur) in Šaleškega somestja (Velenje–Šoštanj) že sedaj tvori
nastajajočo Savinjsko urbano regijo (Študija variant…, zvezek 1, 2008). Izvedba
vzhodne različice variante HC, bi lahko ta območja povezala med sabo in tako le še
povečala razvojni potencial in širjenje te urbane regije.
Projekt izgradnje oziroma posodobitve cestnega omrežja na 3. RO je tudi eden od
povezovalnih ukrepov RNRP za obdobje 2007–2023. Kot tak neposredno povezuje
nekatere projekte, ki podpirajo doseganje ciljev prve prioritete SPRS, to je projekte
izgradnje gospodarskega središča Jugovzhodne Slovenije, izgradnje gospodarskega
središča PHOENIX v Posavju, izgradnje gospodarskega središča NOORDUNG na
Koroškem, in izgradnje gospodarskega središča TEHNOPOLIS v Savinjski regiji
(Projekt celovitega…, 2006).
Razvojna agencija Savinjske regije med ključnimi regionalnimi projekti kot prvega
navaja izgradnjo 3. RO. Le-ta bi verjetno pripomogla tudi k hitrejšemu uresničevanju
ambicioznih projektov navedenih v Regionalnem razvojnem programu Savinjske
regije za obdobje 2014-20 (Seznam evidentiranih…, 2013).
Prihodnji prostorski in z njim povezan gospodarski in družbeni razvoj Savinjske regije
je v veliki meri odvisen od tega kako se bo razvijalo omrežje naselij. Prepuščanje
spontanemu razvoju bi vplivalo na povečanje tekmovanja za izrabo obstoječih in
potencialnih razvojnih virov. Vse to bi vplivalo na zmanjševanje razvojne moči regije,
slabitev vloge Celja, Velenja in drugih središč regionalnega pomena, predvsem na
račun krepitve položaja in vloge Ljubljane.
Jasno je, da je sedanja cesta glavnega reda Velenje-Arja vas zaradi prevelikih
obremenitev nevarna in polna zastojev ter kot taka ne omogoča hitre in zanesljive
povezave do AC. Izgradnja nove HC je tako nujnost, v kolikor želimo razvijati in med
seboj povezati te nekoliko odmaknjene in šibke regije. Pomembna je izbira čim bolj
vzhodne variante, ki omogoča krepitev oslabljenih regionalnih centrov v smislu
njihovega medsebojnega povezovanja. Izbira zahodne variante bi poleg tega
negativno vplivala na kmetijski potencial. Z izgradnjo HC bi bili namreč uničeni
obsežni sistemi hmeljišč, izvajalci s tem povezanih panog pa bi tako doživeli
precejšen udarec. Ne smemo pozabiti tudi na turistični potencial tega območja. Izbira
variante F3b bi npr. negativno vplivala na privlačnost KP Ponikovski kras in dolin
Trnave in Ložnice.
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8. Sklep
V zaključni seminarski nalogi je predstavljena problematika načrtovanja trase na
odseku od AC A1 do Velenja. Prikaz poteka sprejemanja DPN na tem odseku nam
oriše kompleksnost umeščanja velikih infrastrukturnih projektov v prostor. Podrobno
je preučena oblika in vsebina prostorskega vidika vrednotenja v okviru sinteznega
vrednotenja v študiji variant. Predstavljeni so problemi, ki so upočasnili oz. ustavili
predviden postopek sprejemanja DPN ter mnenja posameznih nosilcev urejanja
prostora, strokovnjakov pa tudi zainteresirane javnosti in lokalnih skupnosti. Na
podlagi poznavanja postopka vrednotenja, problematike ter fizičnih in družbenih
elementov na območja odseka, so nato kot rezultat izdelane prostorsko-razvojne
analize in opredelitev glede najustreznejše variantne rešitve. Prikazan je tudi pomen
izbire variante pri nadaljnjem razvoju Savinjske statistične regije.
Izboljšanje prometnega stanja v smislu hitrejše povezave Koroške in Šaleške regije z
AC je nedvomno potrebno, saj je sedanja glavna cesta preobremenjena in nevarna.
Zagotovo pa ni potrebe za zgoščevanje cestnega omrežja in gradnjo kar dveh HC na
tako majhnem območju, saj ima taka odločitev poleg razmetavanja denarja tudi
določeno okoljsko škodo.
V zahodnem koridorju regionalne ceste zadostujejo potrebam lokalnih prebivalcev, z
izgradnjo HC v vzhodnem koridorju, pa bi se te ceste še dodatno sprostile. Prometno
situacijo tega dela rešuje tudi že vzpostavljena železniška povezava Velenje–Celje, ki
bi lahko z modernizacijo in podaljšanjem proge do Slovenj Gradca in navezavo na
Dravograd prevzela še večji delež potniškega in tovornega prometa velenjske in
šaleške industrije in gospodarstva ter tako razbremenila tudi novo HC.
Preučeno je bilo tudi mesto navezave na AC, ki se od variante do variante precej
razlikuje. Čeprav na prvi pogled problem zgleda precej nepomemben, pa mesto
navezave na AC nekako odraža razvojne usmeritve regij na severnem delu 3. RO.
Interes Koroške in Velenja je očitno izbira kar najbolj zahodne variante in
povezovanje z Ljubljano, medtem ko se Celje trudi ohraniti svojo vlogo in se zavzema
za vzhodno varianto. Taka varianta je smiselna tudi z vidika skladnega regionalnega
razvoja, podpiranja policentričnega razvoja mest in delitve funkcij med posameznimi
mesti. Celotna Koroška s Slovenj Gradcem in Velenjem se nedvomno mora usmerjati
proti Celju, ki za razliko od Ljubljane nujno potrebuje nek gospodarski zagon.
Centralizacija in krepitev glavnega mesta bi na drugi strani sprožila gospodarsko in
socialno stagnacijo ali celo nazadovanje ostalih regionalnih centrov, še posebej
Celja. Posredno bi se pojavili še učinki kot so odseljevanje prebivalstva oziroma
priseljevanje bližje Ljubljani in delovnim mestom, daljšanje poti, povečevanje prometa
in onesnaževanja itd.
Hipoteze navedene v začetnem poglavju te zaključne seminarske naloge (''Nova
cestna povezava med Velenjem in avtocesto A1 je zaradi velikih možnosti
prostorskega in gospodarskega razvoja, ki bi jih prinesla, pomembna bolj kot vsi
ostali (negativni) dejavniki.'') ne moremo potrditi. Gradnja HC na tem odseku je
vsekakor potrebna, vendar pa ne na vsak način in kjerkoli, saj bi imela izbira napačne
variante poleg negativnega vpliva na okolje in drage gradnje, tudi slab prostorskorazvojni učinek.
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Najbolj primerna se zdi varianta F6, ki poteka v koridorju obstoječe glavne ceste
Velenje–Arja vas in kar najbolje povezuje severni del 3. RO s Celjem. Varianta je
precej dobro ocenjena tudi v ostalih vidikih, potrebno bi bilo le nekoliko več truda in
logistike v času gradnje, da bi promet preko obvozov in z le občasnimi popolnimi
zaporami potekal kar najmanj moteno.
Izbira zahodne variante bi poleg napačnega prostorsko-razvojnega učinka precej
negativno vplivala tudi na kmetijski potencial. Z izgradnjo HC bi bili namreč uničeni
obsežni sistemi hmeljišč, izvajalci s tem povezanih panog pa bi tako doživeli
precejšen udarec. Ne smemo pa pozabiti tudi na turistični potencial tega območja.
Izbira variante F3b bi tako npr. lahko negativno vplivala na privlačnost KP Ponikovski
kras in dolin Trnave in Ložnice.
Le upamo lahko, da bodo pristojno ministrstvo in načrtovalci znali bolj široko
pogledati na problematiko izbiranja variante na preučevanem odseku. Tako velik
poseg v prostor, kot je izgradnja HC je namreč neizmerno drag, ima velike okoljske
vplive in za vedno spreminja procese v prostoru, zato je potreben preudaren,
usklajen in celovit pristop in izbira resnično najprimernejše variantne rešitve. S
projektom 3. RO imamo končno priložnost, da izkoristimo velik razvojni potencial
Koroške, Šaleške in Savinjske regije s tem, da jih v prometnem smislu povežemo
med sabo, ter jim omogočimo izoblikovanje močne in uspešne gospodarske in
družbene povezave.
8.1 Summary
The final seminar paper presents the problems of planning the route on a section
between the A1 motorway and Velenje. The course of adopting the national spatial
plan in this section shows the complexity of placing major infrastructure projects in
the area. The problems presented are responsible for slowing down or completely
shutting down the planned procedures of adopting national spatial plan. Opinions of
planning institutions, experts as well as public and local communities are also
presented. On the basis of familiarity with the procedure of evaluation, problems and,
physical and social elements in the area of the section, spatial-development analysis
and classifications were made on the basis of most suitable variants solutions. It also
presents the significance of the choice of a variant for a further development of
Savinja Statistical Region.
Improvement of traffic conditions is certainly needed, particularly to ensure faster
connections of Koroška and Šaleška region with the motorway, as the current main
road is frequently congested and dangerous. In the western corridor, regional roads
meet the needs of local residents. Construction of a two-way expressway in the
eastern corridor would further contribute to fast-flowing traffic. The already
established rail link Celje–Velenje, provides a partial solution to the current traffic
situation, however, it could be the modernized and extended to reach Slovenj Gradec
and Dravograd, thus taking over an even greater share of Velenje and Šaleška
industry and economy’s passenger and freight transport, while also relieving the new
two-way expressway.
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Construction of an expressway in this section is certainly necessary, but not by any
means or anywhere, because choosing a wrong variant would have a negative
impact on the environment, high costs and poor spatial development value.
In this context, the location of entering the motorway, which differs significantly from
variant to variant, was also examined. Although at first glance the problem seems
rather insignificant, the location of the entering point somewhat reflects the
development orientation of the regions in the northern part of the third development
axis. The interest of Koroška and Velenje appear to be the choice of the most
western variant which plans a connection with Ljubljana, while Celje tries to maintain
its role and is committed to the eastern variant. The latter variant makes sense in
terms of a balanced regional development, support of the polycentric urban
development and allocation of functions between different cities. Koroška with
Slovenj Gradec and Velenje ought to direct their focus towards Celje, which unlike
Ljubljana is in a desperate need of some economic momentum. The centralization
and strengthening of the capital, on the other hand, would cause an economic and
social stagnation or even decline of other regional centres, especially Celje.
Indirectly, this would also result in depopulation and migration closer to Ljubljana and
jobs, more time consuming travels, increased traffic and pollution, etc…
Choosing the western variant (F2-2) would have a significant negative impact on the
agricultural potential. The construction of the expressway would spell the end for
large-scale systems of hop gardens, while the related industries would also suffer
quite a blow. We also cannot neglect the tourist potential of the area. Selecting
variant F3b may, for example, have an adverse effect on the general appeal of the
landscape park Ponikovski kras, and Trnava and Ložnica valleys.
Therefore, the most suitable variant appears to be F6, which takes place in the
corridor of the existing expressway Velenje–Arja vas and best connects Celje with
the northern part of the third development axis. Variant is assessed as being
appropriate also in other respects; however, it would require a bit more effort and
logistics during the construction in order to ensure an as unobstructed flow of traffic
as possible by setting appropriate detours and only occasional full closures of the
road.
We can only hope that the responsible ministry and planners will have a more broad
focus on the problem of choosing variants on the selected section. Such a significant
intervention in space, like the construction of the two-way expressway, is immensely
expensive, has major environmental impacts and changes processes in space,
therefore it requires a prudent, coordinated and comprehensive approach and a
selection of the most appropriate variant solution. The project of third development
axis finally offers the opportunity to take advantage of the enormous development
potential of Koroška, Šaleška and Savinja regions by completing a road network that
would connect them as well as enable strong, successful economic and social bonds.
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9.2 Kratice
(po abecednem vrstnem redu)
AC – Avtocesta
CI – Civilna iniciativa
DARS – Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
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DRSC – Direkcija Republike Slovenije za ceste
GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije
HC – Hitra cesta
KP – Krajinski park
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
NPIA – Nacionalni program izgradnje avtocest
PCR – Projekt celovitega razvoja območja tretje razvojni osi
PLDP – Povprečni letni dnevni promet
PNVR – Predlog najprimernejše variantne rešitve
RGZC – Regionalna gospodarska zbornica Celje
RNRP – Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih
RO – Razvojna os
RRP – Regionalni razvojni program
RS – Republika Slovenija
SPRS – Strategija prostorskega razvoja Slovenije
UIRS: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
UO – Upravni odbor
SŽ – Slovenske železnice
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