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RAZVOJNA IN OKOLJSKA PRESOJA ŠIRITVE PROMETNE
INFRASTRUKTURE NA GORENJSKEM (Primera: avtocestni odsek Voklo
– Karavanke, letališče Brnik)
IZVLEČEK:
Diplomska naloga se ukvarja z razvojno in okoljsko presojo širitve prometne infrastrukture na
Gorenjskem. Predstavljena sta primera avtocestnega odseka Voklo – Karavanke in letališče
Brnik. Skozi diplomsko delo poskušamo ugotoviti, kako širitev prometne infrastrukture,
pozitivno vpliva na razvoj Gorenjske in kakšne so negativne posledice širitve prometne
infrastrukture v okolju. Posamezne ugotovitve se nanašajo na naslednje občine: Šenčur, Kranj,
Naklo, Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Cerklje na Gorenjskem. Pozitivni vplivi se razlagajo s
pomočjo gospodarskega razvoja. Ugotavlja se ali so ob prometni infrastrukturi že prisotne
gospodarske cone ter razvoj novih gospodarskih con. Rezultati raziskave so pokazali, da so
gospodarske cone že prisotne v prostoru, vendar se načrtujejo tudi nove gospodarske cone. To
pomeni, da je prisotnost prometne infrastrukture pomemben lokacijski dejavnik pri razvoju novih
gospodarskih con. Gospodarske cone so predstavljene po posameznih občinah. Negativni vplivi
prometne infrastrukture se kažejo v večji obremenitvi okolja. Pri vsakem primeru so prikazane
okoljske obremenitve. Končna ugotovitev je, da sta oba primera velika obremenitev za okolje, a
vendar sprejemljiva. Širitev prometne infrastrukture na Gorenjskem predstavlja nevarnost za
naravno okolje ter priložnost za boljši gospodarski razvoj. Ostaja vprašanje kako uspešno združiti
oboje.
KLJUČNE BESEDE: prometna infrastruktura, gospodarske cone, varstvo okolja, Gorenjska.

DEVELOPMENTAL AND ENVIRONMENTAL JUDGMENT OF
ENLARGEMENT OF TRAFFIC INFRACTRUCTURE ON GORENJSKA
(Simile: motorway section Voklo – Karavanke, airport Brnik)
ABSTRACT:
Dissertation engages in developmental and environmental judgment of enlargement of traffic
infrastructure on Gorenjska. Introduced are similes of motorway section Voklo – Karavanke and
airport Brnik. Via dissertation we are trying to find out, how enlargement of traffic infrastructure
positively influences on development of Gorenjska and its negative consequences of
enlargement trafic infrastructure on enviroment. Individual findings refer to communities:
Šenčur, Kranj, Naklo, Radovljica, Žirovnica, Jesenice and Cerklje na Gorenjskem. Positive
impacts are explained with the help of economic development. It is figured out if traffic
infrastructure already consists of economic zones and development of new economic zones.
Researches showed results, that economic zones are already presented in environment, however
there are planed a new economic zones also. This means, that the presence of traffic
infrastructure is important location factor at development of new economic zones. Economic
zones are introduced round individual communities. Negative impacts of traffic infrastructure are
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shown as a larger load of environment. Environmental loads are showed at every case. Final
finding is, that both similes are a large load for environment but however acceptable.
Enlargement of traffic infrastructure on Gorenjska introduces danger for physical environment,
and opportunity for better economic development. Stays question how to successfully unite both.
KEYWORDS: traffic infrastructure, economic zones, environment protection, Gorenjska
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1

UVOD

Diplomska naloga se ukvarja z razvojno in okoljsko presojo širitve prometne infrastrukture na
Gorenjskem. Z izborom primera »avtocestni odsek Voklo – Karavanke« sem na eni strani
izpostavila cestno infrastrukturo, s primerom »letališče Brnik« pa se ukvarjam z letalsko
infrastrukturo. Za omenjena primera sem se odločila zato, ker se oba širita in dograjujeta, s tem
pa vnašata velike spremembe v okolje. V bližnji in daljni prihodnosti se bo na račun omenjenih
infrastruktur, v njuni bližini prostorska raba spremenila, ponekod pa so te spremembe že vidne.
Omenjena primera infrastrukture sem si izbrala zato, ker sta tako avtocesta kot letališče Brnik,
izredno pomembni infrastrukturi za celotno državo in ne le za gorenjsko regijo. Izrednega
državnega pomena sta, ker imata obe velik mednarodni pomen, ko govorimo o navezanosti in
povezanosti naše države z ostalimi regijami in državami. Oba primera sta omenjena tudi v
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2004, kjer ju obravnavajo kot pomembna
elementa pri doseganju uspešnega gospodarskega razvoja Slovenije. »Omrežje daljinskih cestnih
povezav mednarodnega pomena se navezuje na omrežje daljinskih cestnih povezav enakega
pomena sosednjih držav in poteka v smeri Beljaka preko Jesenic do Ljubljane in naprej proti
Zagrebu (X. koridor), od Kopra prek Ljubljane in Maribora do Lendave in naprej proti
Budimpešti (V. koridor),…«
Prostorsko gledano diplomska naloga obravnava območje Gorenjske, vendar če gledamo ožje,
dejansko obravnava območje severnega in osrednjega dela Ljubljanske kotline. Z vidika občinske
delitve pa so v diplomski nalogi predstavljene naslednje občine: Cerklje na Gorenjskem, Šenčur,
Kranj, Naklo, Radovljica, Žirovnica in Jesenice.
1.1

NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA

Sama diplomska naloga ni toliko osredotočena samo na izgradnjo prometne infrastrukture
(avtocesta, letališče), bolj se osredotoči na procese, ki jih je izgradnja infrastrukture prinesla v
okolje, oziroma jih bo v prihodnosti povzročila. Zanimalo me je, kako omenjena infrastruktura
vpliva na razvoj območja, v katerem je že realizirana, oziroma kako se bo razvijal razvoj območij
v katerih jo bodo šele zgradili. Predvsem me je zanimalo ali bodo znala območja (občini
Radovljica in Žirovnica) v katerih, danes še ni avtocestnega odseka bolje izkoristiti bližino
avtoceste, kot pa nekatera območja (npr. občina Kranj) kjer bi lahko svojo ugodno lego ob
avtocestni povezavi izkoristili bolje.
Torej, moj cilj v diplomski nalogi je, za omenjeni prometni infrastrukturi, ugotoviti oziroma
presoditi, kako bosta pozitivno vplivali na razvoj območja v katerem se nahajata. Kot protiutež
temu bom poskušala presoditi kako bosta omenjena primera vplivala na obremenjenost okolja.
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Med samim procesom presojanja, kako avtocesta ali letališče pozitivno vplivata na razvoj
območja, sem za dejavnik pozitivnega razvoja vzela poslovno-obrtne, obrtno-gospodarske,
ekonomske cone (natančnejše definicije omenjenih pojmov so razložene kasneje v diplomskem
delu). V skladu s tem je namen diplomskega dela ugotoviti ali izgradnja omenjene prometne
infrastrukture vpliva, oziroma vzpodbudi razvoj prej omenjenih con in ali bi se cone razvijale tudi
v primeru, če se omenjena prometna infrastruktura ne bi zgradila.
Kar se tiče varstva okolja ob obeh prometnih infrastrukturah (avtocesta Voklo-Jesenice, letališče
Brnik), bom poskušala narediti presojo s pomočjo že narejenih raziskav.
Delovna hipoteza diplomskega dela:
¾ predvidevam, da izgradnja nove prometne infrastrukture vpliva na pozitiven razvoj
območja (npr. občine, regije) in vzpodbuja odprtje novih poslovno–obrtnih con,
¾ predvidevam, da je omenjena prometna infrastruktura na Gorenjskem zelo pomemben
lokacijski faktor pri umeščanju poslovno-obrtnih con v prostor,
¾ drugi del delovne hipoteze se nanaša na varstvo okolja, kjer sklepam, da izgradnja nove
ali pa že obstoječe prometne infrastrukture vpliva negativno na okolje. Vendar pa so vsi
objekti tako prometno infrastrukturni kot objekti poslovno-obrtnih con, zgrajeni v skladu
z zakonodajo in ne prekoračujejo nobenih predpisanih omejitev.
1.2

METODOLOGIJA

Diplomsko delo predstavlja problematiko iz dveh glavnih vidikov. Na eni strani je vidik
prostorskega planiranja, protiutež pa predstavlja obravnavanje problematike s stališča varstva
okolja. V obeh obravnavanih primerih (avtocesta in letališče) sem najprej obravnavala prostorsko
- planersko komponento.
Z vidika prostorskega planiranja je najprej podana analiza stanja v prostoru, in sicer iz naslednjih
naštetih razlogov. Po Černetu (cv: Černe, 2004, str. 31), je analiza prostora del integracijskega
procesa priprave prostorskih planov, zato zajema metode opisa, razlag, vrednotenja, predlogov,
implementacij in monitoringa. Tako prispeva k prostorskemu planiranju na več načinov. Prvič,
jasna slika o sedanjem stanju, razmerah in prihodnjih težnjah pomaga pri opredeljevanju
vprašanj, ciljev in njihovih prioritet. Drugič, dobra analiza sedanjih in prihodnjih, oziroma
regionalnih razmer, prispeva k iskanju dobrih rešitev za razvojne probleme. Tretjič, dobra
strokovna analitična podlaga pomaga pri utemeljevanju in obrazložitvi ter izvajanju politik,
strategij in planov.
Tako analiza prispeva k uresničevanju treh temeljnih splošnih namenov prostorskega planiranja:
¾ je podlaga procesu nastajanja politik, konceptov in strategij,
¾ daje temeljne informacije prebivalcem, lastnikom zemljišč, investitorjem in planerjem
¾ ter pomaga pri izvajanju prostorskih politik, strategij, planov, programov in projektov.
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Analiza je v planiranju na splošno namenjena:
¾ razumevanju sedanjih razmer in pogojev, znotraj katerih sprejemamo planske odločitve;
¾ opredeljevanju prioritetnih vprašanj in njihovemu reševanju;
¾ oblikovanju splošnih načel za nadaljnja razvojna prizadevanja.
»Analizo pojmujemo kot urejeno sistematično in preverjeno spoznanje, ki je rezultat skrbnega in
natančnega metodološkega raziskovanja in proučevanja prostorskega razvoja, torej
sistematičnega iskanja dejstev, iz katerih lahko izoblikujemo določena načela. Rezultati analize
so sinteza dejstev, torej sinteza starih in poznanih ter novih nepoznanih dejstev (Černe, 2004, str.
36)«.
»Analiza se nanaša na strukturo, funkcijo in razvoj. Pri tem je struktura vsota elementov in
povezav med njimi, funkcija se nanaša na tokove, ki tvorijo povezave, razvoj pa pomeni
spremembo v strukturi in funkciji v določenem času (Černe, 2004, str. 36)«.
Drugi vidik se v diplomskem delu nanaša na varstvo okolja (v bližini avtoceste in letališča). Iz
pridobljenih podatkov sem najprej ugotovila, kakšno je današnje stanje v bližini že obstoječe
infrastrukture, nato sem s pomočjo že izdelanih presoj vplivov na okolje (PVO) ugotavljala, kako
bo na novo načrtovana infrastruktura vplivala na določeno območje. Pri ugotavljanju vplivov
nove infrastrukture na okolje je bila uporabljena metoda presoje vplivov na okolje (PVO). Namen
PVO je preprečevanje degradacije okolja z boljšimi informacijami o posledicah načrtovanih
razvojnih projektov na okolje. Obstojajo številni pristopi raziskovanja PVO, ki jih povezujejo
podobni cilji, tehnike in metode. PVO je torej sestavina okoljskega načrtovanja, ki predstavlja
temelj upravljanja z viri, da bi dosegli cilj sonaravnosti. Tako zasnovano poimenovanje presoje
vpliva zahteva, da le-ta postane most integracije okoljskih analiz in politik upravljanja z virom.
Presoja vplivov na okolje je postopek, s katerim torej preverjamo okoljsko ustreznost
načrtovanega posega ali načrtovane dejavnosti v okolju (Plut, 2004).
Moje delo je bilo sestavljeno iz kabinetnega dela (pregledovanje različnih virov in literature) in iz
terenskega dela.
Na terenskem delu sem dobila večino vseh informacij, sem štejem tudi vse intervjuje, ki sem jih
opravila na občinah (Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Kranj, Radovljica, Žirovnica in Jesenice).
Poleg tega je moje terensko delo vsebovalo tudi fotografiranje, s katerim predstavljam današnje
stanje na določeni lokaciji.
Pri kabinetnem delu sem, kot je bilo že omenjeno, pregledovala literaturo in druge vire. Tako sem
se seznanila z različnimi strategijami za razvoj naše države (Strategija prostorskega razvoja
Slovenije, Strategija razvoja Slovenije, Gospodarstvo in dolgoročni prostorski razvoj Slovenije,
Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij, itd.), s strategijami za razvoj gorenjskih občin in s
strategijami posameznih občin. Pregledovala sem občinske odloke, v katerih opredeljujejo
prostorske spremembe in načrte. Bolj natančno bodo vsi ti dokumenti navedeni v sklopu kjer jih
bom uporabljala.
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Medtem sem za letališče Brnik skoraj vse informacije pridobila na podlagi občinskih odlokov
(občina Cerklje na Gorenjskem) in virov, ki sem jih dobila na Aerodromu Ljubljana.
Uporabljenih je kar nekaj spletnih in ustnih virov, razlog za uporabo slednjih je v tem, da
določenih informacij nisem mogla pridobiti drugače kot pa le s pomočjo intervjujev.
Pri svojem delu sem izdelala tudi karte, s pomočjo katerih prikazujem, kakšno je stanje na
določeni lokaciji danes in kakšne načrte imajo za to lokacijo v prihodnje.
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2

FIZIČNOGEOGRAFSKE IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

V tem poglavju bom navedla glavne geografske značilnosti obravnavanega območja. Kar nekaj
časa sem razmišljala, kako naj omejim moje območje. Na koncu sem sklenila, da najprej
predstavim osnovne značilnosti Gorenjske, znotraj katere bom večji poudarek dala Ljubljanski
kotlini, oziroma predelu, ki ga v monografiji Slovenija pokrajine in ljudje, poimenujejo Savska
ravan. 1
2.1
2.1.1

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI GORENJSKE
Lega in osnovni podatki

Gorenjska obsega pogorja in doline vzhodnih Alp. Visokogorski obod se dviga nad dva tisoč
metrov v vseh treh alpskih delih: Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke in Julijske Alpe. Med
visokimi pogorji se je oblikovala največja sklenjena ravnina v Sloveniji, ki jo je nasipala Sava s
pritoki. Gornji del nekdanje dežele Kranjske se je nekoč začenjal na pragu Ljubljane, zdaj pa se
navadno omejuje na zgornje Posavje nad sotočjem Save in Sore. Med Slednjima je ravno Sorško
polje, nad katerim se vpenjata, ob Poljanski in Selški Sori, Polhograjsko in Škofjeloško hribovje.
Na levi strani Save se širi rodovitno Kranjsko polje. Ob Savi navzgor se dolinsko dno močno
zožuje: na severu se širi sklenjen gorski obod Karavank, na jugu stojijo nasproti visoke gozdnate
planote Jelovica, Pokljuka in Mežaklja, nad njimi pa se razprostirajo Julijske Alpe. Iz
visokogorskih snežišč se napajata Sava Bohinjka in Sava Dolinka, ki se pri Radovljici zlivata v
Savo. Savska dolina je tradicionalna slovenska prometna os: cestni in železniški predor skozi
Karavanke pri Jesenicah ter cestni gorski prehodi Koren, Ljubelj, Jezerski vrh povezujejo
Slovenijo z Avstrijo, ceste prek Kanalske doline in čez Vršič ter železnica skozi bohinjski predor
pa so najkrajše zveze proti Jadranskemu morju (Gorenjska od A-Ž, 1994).
Gorenjsko lahko opredelimo tudi kot, območje 18 občin, znotraj šeste največje slovenske
razvojne regije. Razvojna regija Gorenjske (SKTE 3) leži na SZ delu Slovenije. Na severu po
Karavankah poteka meja s sosednjo Avstrijo (dežela Koroška), na zahodu z Italijo (dežela
Furlanija - Julijska krajina) in goriško razvojno regijo, na vzhodu s savinjsko, na jugu pa se
odpira proti osrednjeslovenski regiji.
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Omenjeno poimenovanje pokrajine Savska ravan, so uporabili v naravnogeografski regionalizaciji
Slovenije, ki so jo po načelih enostavnosti, preglednosti, sistematičnosti in lahke razumljivosti pripravljali
strokovnjaki dveh slovenskih geografskih raziskovalnih institucij : Matej Gabrovec, Milan Orožen Adamič,
Miha Pavšek, Drago Perko in Maja Topole z Geografskega inštituta ZRC SAZU, ter Drago Kladnik z
Inštituta za geografijo (Slovenija pokrajine in ljudje, 2001).

5

S 2.137 km2 oz. 9,9% površine države je Gorenjska šesta največja slovenska razvojna regija.
Gostota poselitve je v primerjavi s Slovenijo podpovprečna (93,2 preb./km2), čeprav nekateri
njeni deli predstavljajo večja zgostitvena in urbanizirana območja, na primer regijsko središče v
Kranju (Regionalni razvojni program (RRP) Gorenjske 2007-2013, 2006).

KARTA 1.: Lega Gorenjske v Sloveniji
Vir: (RRP Gorenjske 2007-2013, 2006)

KARTA 2.: Gorenjske občine
Vir: (RRP Gorenjske 2007-2013, 2006)
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V sledečem delu diplomske naloge bom povzemala predvsem po dveh monografijah, in sicer
Slovenija pokrajine in ljudje, kjer je moje območje opredeljeno pod pojmom Savska ravan ter po
Melikovi monografiji z naslovom Slovenija geografski opis II opis slovenskih pokrajin –
Posavska Slovenija. V slednji je moje območje sestavni del Ljubljanske kotline, če ravno ga avtor
ne poimenuje s terminom Savska ravan.
Savska ravan leži v zgornjem porečju Save. Na severu jo obdajajo Karavanke in KamniškoSavinjske Alpe, na severozahodu Julijske Alpe, na zahodu Škofjeloško in Polhograjsko hribovje,
na vzhodu Posavsko hribovje, na jugu pa prehaja v Ljubljansko barje. Je ena od največjih
pokrajinskih enot v Sloveniji, saj med Jesenicami in Ljubljano meri skoraj 60 km, med Škofjo
Loko in Kamnikom pa več kot 20 km. Spušča se s 550 m na severozahodu, kjer sega med
visokogorja, na 270 m na jugovzhodu, kjer ravan omejujejo hribovja.
Savska ravan obsega celotno dno Ljubljanske kotline razen Ljubljanskega barja na jugu. Delimo
jo na več pokrajinskih enot: Dežela in Blejski kot, Gorenjske Dobrave, Kranjsko polje, Sorško
polje, Kamniško-bistriška ravan, Vodiško-Skaručensko polje in Ljubljansko polje (Slovenija
pokrajine in ljudje, 2001). Glede na zgoraj omenjene podatke, omenjena pokrajinska enota
najbolje prikazuje moje raziskovalno območje.
TABELA 1: Osnovni podatki Savske ravni
676 km2
393,5 m
4,3°
31,7%

Površina
Povprečna nadmorska višina
Povprečen naklon
Delež gozda
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: Slovenija pokrajine in ljudje, 2001
2.1.2

Geomorfološke in geološke značilnosti

Savska ravan je osrednji del velike udorine, Ljubljanske kotline, kamor so reke v pleistocenu čez
terciarne usedline nanesle mnogo gradiva, zato so se terciarne kamnine na površju ohranile le na
obrobju, na primer pri Škofji Loki, Tržiču in Kamniku. Ljubljanska kotlina je neenotna po
nastanku in po površinskem značaju (Slovenija pokrajine in ljudje, 2001).
V ledenih dobah so sem segali ledeniki. Največji je bil bohinjski ledenik, ki je zapolnjeval ves
Blejski kot in velik del Dežele, proti JV pa je segal južno od Radovljice, skoraj do Brezij in
Kamne gorice. Ledeniške vode so nasule prod ponekod tudi do 100 metrov na debelo. Prod iz
zadnje, würmske ledene dobe je sipek nesprijet, starejši pa sprijet v konglomerat. Vanj so reke
vrezale globoke, ponekod prave kanjonske doline, na primer Kokra pri Kranju. Ponekod so v
pleistocenu nastala jezera, njihove glinene in ilovnate usedline pa še danes kažejo obseg teh jezer.
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Sava in njeni pritoki so v nasutino vrezali široke terase in tako so v južnem delu Dežele in naprej
proti Dobravam vleče šest ali sedem teras, na katerih so ohranjene suhe savske struge, ponekod
tudi vrtače in drugi kraški pojavi. Proti vzhodu so terase širše in manj izrazite. V Radovljiški
kotlini so nekaj metrov visoka slemena, ostanek čelnih in robnih morenskih nasipov nekdanjih
ledenikov. Po površju so razporejeni tudi ledeniški balvani (Slovenija pokrajine in ljudje,2001).
Ljubljanska kotlina leži na stiku prelomnic alpske in dinarske smeri. V geološko–tektonskih
pasovih se uveljavlja pretežno alpska smer, le v Ljubljanski kotlini in na Ljubljanskem barju
pride bolj do izraza dinarska smer (Melik,1959).
Kamninska sestava Savske ravni je dokaj enostavna: skoraj štiri petine površja prekrivajo
karbonatni prodi, grušč, til, konglomerat, breča in tilit. Precej manj je gline, melja, glinovca,
meljevca, laporja ter kremenovega peščenjaka in konglomerata. Apnenec, ki prihaja v glavnem
na dan le na osamelcih, je komaj 2% (Slovenija pokrajine in ljudje, 2001).
Ker je moje območje na dveh kartah, ga predstavljam v dveh delih in sicer kot; geološka karta
zgornjega dela Savske ravni in geološka karta osrednjega dela Savske ravni.

KARTA 3: Geološka karta zgornjega dela Savske ravni
VIR: Osnovna geološka karta Celovec, 1980
Zgornja karta predstavlja zgornji del Savske ravni, to je od Jesenic pa do Radovljice. Gre za SZ
del Ljubljanske kotline. Radovljiško–blejska kotlina predstavlja terasasto ravninsko območje med
Karavankami na severu, Mežakljo, Pokljuko in Jelovico na Z in J. Omenjene planote se strmo
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dvigujejo iz kotline do višine med 1100 in 1300 m, so visokogorske peneplenske planote s
kraškim reliefom. Ozemlje se polagoma spušča proti JV in so povprečne višine okoli 500 do 540
metrov. Med Radovljico in Tržičem leži v omenjeni kotlini nizko, precej razčlenjeno gričevje, ki
ga sestavljajo mehkejše terciarne kamnine. Ljubljanska kotlina je zapolnjena z oligocenskimi in
kvartarnimi plastmi (Tolmač osnovne geološke karte Celovec, 1980).

KARTA 4: Geološka karta osrednjega dela Savske ravni
VIR: Osnovna geološka karta Kranj, 1976.
Tudi v tem delu Savske ravni oziroma Ljubljanske kotline, prevladujejo plasti iz oligocena in
kvartarja. Oligocenski sedimenti iz laporja in peščene gline zapolnjujejo Ljubljansko kotlino
severno od Medvod, večinoma so prekrite z kvartarnim nasipom. Najbolj razširjen oligocenski
člen na Gorenjskem je lapornata glina, ki prekriva gornjegrajske sklade. Pojavljajo se tudi
kvartarne usedline, starejši fluvioglacialni prod je že sprijet v konglomerat, mlajši je prodni zasip,
ki leži običajno preko konglomerata. Večja območja deluvialnega materiala so na stiku
Ljubljanske kotline in obrobnega gričevja, del tega materiala pa se je usedel v manjših jezerih
(Tolmač osnovne geološke karte Kranj, 1976).
2.1.3

Hidrološke značilnosti

Sava je osrednja vodna žila pokrajine. Kot enotna reka teče od Radovljice naprej, ko se zlijeta
Sava Bohinjka in Sava Dolinka, ki pritečeta iz visokogorskega sveta. Njena struga je vrezana
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različno globoko v lastne nanose. Holocenska ravnica ob njej je večinoma tako ozka, da visoke
vode razmeroma malo poplavljajo. Strmec Save je v zgornjem delu, med Radovljico in
Prebačevim 2,8 ‰, od Prebačevega do Šentjakoba pa le 2,4 ‰.
Sava dobiva na Savski ravni pet večjih pritokov: Tržiško Bistrico, Kokro in Kamniško Bistrico z
leve strani ter Soro in Ljubljanico z desne strani. Na slabo prepustnih terciarnih kamninah je
rečna mreža gosta, kjer je dno na debelo nasuto s prodom in peskom, je površinskih tokov malo,
saj deževnica z lahkoto pronica skozi te propustne nanose, zato je v debelih prodnatih plasteh
veliko talne vode. Največ jo je na Sorškem polju, manj na Kranjskem in Ljubljanskem polju, ki jo
uporabljajo za vodooskrbo.
Sava pri Radovljici ter Tržiška Bistrica, Kokra in Kamniška Bistrica, ki pritekajo iz visokogorja,
imajo snežno – dežni rečni režim, Sora, ki priteka iz hribovja in Ljubljanica , ki dobiva vodo s
kraškega zaledja, pa imata dežno – snežni režim. Za Savo in večino njenih levih pritokov je
značilno, da imajo visoko vodo spomladi, ko se tali sneg in začne spomladansko deževje. Poleti
se gladine voda znižajo. Višje temperature povzročajo večje izhlapevanje, veliko vode pa porabi
tudi rastlinstvo. Jesensko deževje znova dvigne vodno gladino, pozimi pa je vode spet malo.
Srednji pretok Save pri Radovljici je 50 m3/s, pri Prebačevem 70 m3/s in pri Šentjakobu 101 m3/s.
Precej manj vodnati so njeni pritoki. Kokra ima pri izlivu 6 m3/s, Sora pa 23 m3/s.
Industrija, zlasti na Jesenicah in dokajšna poseljenost sta močno onesnažili Savo in njene pritoke.
Sava je še najbolj čista v zgornjem toku, preden priteče na Savsko ravan, saj je do Jesenic v
prvem kakovostnem razredu, pod Jesenicami pa v četrtem. Pod Radovljico, ko se združi z bolj
čisto Savo Bohinjko, je v drugem kakovostnem razredu (Slovenija pokrajine in ljudje, 2001).
Na Gorenjskem je najpomembnejše območje s podtalnico na Kranjsko–Sorškem polju. Na
Kranjskem polju se podtalnica zadržuje v zgornjem, visečem horizontu in globokem spodnjem.
Na Kranjskem polju je površinski holocenski prod debel le okrog 5 m in je nad gladino
podtalnice. Ob padavinah se podtalnica Kranjskega polja napaja še iz Kokre, ki med Preddvorom
in Kranjem izgubi okrog 2 m3/s. V osrednjem delu polja je gladina podtalnice v globini 25 do 45
m, v vzhodnem pa le okrog 10 m. Vodonosnik je debel 25 – 50 m, v vzhodnem delu pa okrog 10
m. Zgornji vodonosnik je širši v okolici Šenčurja v globini 2 do 8 m. Sorško polje med Savo in
Soro ima obliko trikotnika s površino okrog 45 m2 . Podtalnica Sorškega polja se napaja iz
podtalnice Kranjskega polja, Save in s padavinami, le deloma iz obrobnega gričevja. V
osrednjem delu Sorškega polja je gladina podtalnice 45 do 25 m pod površino (Geografija
Slovenije, 1998).

2.1.4

Klimatske razmere

Na podnebje Savske ravni pomembno vpliva njena lega med gorami. Visokogorsko in hribovito
obrobje zmanjšuje vetrovnost in pospešuje toplotni obrat. Pozimi se na dnu Ljubljanske kotline
nabere in zadržuje hladen zrak, zato je tu bolj hladno in tudi bolj megleno kot na višjem obrobju.
Megla sega pozimi pogosto še do dinarskih prelazov med Grosupljem in Višnjo goro ter Vrhniko
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in Logatcem v višini od 400 do 500 m. Zgornji del ravni pri Radovljici je navadno že zunaj
megle.
Srednja letna temperatura je v Ljubljani (299 m) 9,5°C , Lescah (515 m) 8,4°C in na Golniku
(500 m) 9°C . V grobem poteka izoterma srednje letne temperature 8,0°C po robu Savske ravni.
Poleti se ravan dobro segreje. Srednja julijska temperatura je na Brniku (362 m) 17,0°C in v
Lescah 18,0°C. Na severnem delu ravni nočni veter z gora osveži dnevno vročino. Zaradi bližine
gorskega oboda je večja oblačnost takrat, kadar se pomikajo čezenj vlažne zračne gmote in tudi
poleti, ko se ob gorskih pobočjih vzpenja segret zrak in nastajajo kopasti oblaki. Zahodni in
jugozahodni vetrovi prinašajo precej padavin. Osrednji deli dobijo od 1400 do 1600 mm padavin
letno, severni deli pod Alpami pa še nekaj več. V Ljubljani je letno 1396 mm in v Lescah 1541
mm padavin, deloma tudi v obliki snega, ki v povprečju obleži več kot 60 dni na leto.
V zgornjem delu ravni se uveljavlja alpsko, oziroma gorsko podnebje, ki se krajevno spreminja
glede na lego in nadmorsko višino. V spodnjem in osrednjem delu ravnine so poletja toplejša in
zime milejše. Padavin je dovolj čez vse leto, zato ima ravan zmerno vlažno celinsko podnebje
(Slovenija pokrajine in ljudje, 2001).
2.1.5

Prsti in rastje

Za nastanek in lastnosti prsti na Savski ravni so najpomembnejši kamninska osnova, relief in
vodne razmere. Na holocenskem površju so na prodnatih in peščenih rečnih nanosih ob Savi,
Sori, Tržiški Bistrici, Kokri in nekaterih manjših rekah nastale obrečne prsti, ki so mlade,
nerazvite, karbonatne z alkalno reakcijo. Primerne so za travnike. Na njih se razraščajo tudi logi
vrbovja in topolov.
Na mlajših prodnih terasah in morenah so nastale od 20 do 30 cm globoke rendzine, ki pokrivajo
predvsem severne dele ravnine, Ljubljansko polje in Kamniško-Bistriško ravan. So dokaj
rodovitne, zato prevladujejo njive. Naravno rastje je skoraj povsem izkrčeno.
Na starejših prodnih terasah so nastale evtrične rjave prsti, ki so globlje od rendzine in vsebujejo
manj karbonatov. Pokrivajo dele Kranjskega in Sorškega polja, ponekod pa so tudi na KamniškoBistriški ravni. Ker so manj kakovostne, se na njih ponekod pojavlja antropogeni, večinoma
smrekov gozd.
Na konglomeratu so nastale kisle rjave in izprane rjave prsti, globoke nad 100 cm, predvsem v
okolici Kranja in Begunj. Za obdelavo so slabo primerne, zato jih večinoma prerašča kisloljubni
borov gozd.
V celoti gozd prekriva dobro tretjino ravni, kar je največ od vseh ravninskih pokrajin v Sloveniji.
Prevladuje gozd rdečega bora, gozd bukve in gozd belega gabra, ki mu je ponekod primešan hrast
graden (Slovenija pokrajine in ljudje, 2001).
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2.2

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI GORENJSKE

Gorenjska statistična regija ima izjemno prometno vlogo že od časov prve poselitve. V novejšem
času se je prometni pomen še povečal, saj prek Savske ravni vodijo ceste in železnica k mejnim
prehodom Rateče, Karavanke, Koren, Ljubelj in Jezersko, od koder vodijo prometnice iz dežel
severno od Alp prek Savske ravni in skozi Ljubljanska vrata v Sredozemlje ter na Balkan.
Lahko prehoden in ravninski svet je že zgodaj vabil k poselitvi, ki se je naslonila na obrobje
ravnine, na vodotoke in robove njihovih teras, na vodno energijo Save in Kokre, pa tudi manjših
rek. Zaradi bližine mest je veliko naselji zajela močna urbanizacija, ki jih je deloma spremenila v
spalna naselja Kranja, Jesenic, Tržiča in drugih naselij z industrijo. Savska ravan je zato v
Sloveniji območje najmočnejšega prepletanja dnevne migracije delovne sile.
Za Savsko ravan so značilna nadpovprečno velika naselja z dokaj dobro razvitim sistemom
središčnih naselij, med katerim izstopa pokrajinsko središče Kranj, gorenjska prestolnica. Vsa
ostala večja naselja ležijo na robu ravnine, na izteku večjih dolin v ravnino in na križiščih
pomembnejših prometnic. Ker so se vsa razvila v industrijska središča, je nekatera med njimi
deindustrializacija močno prizadela, še posebej železarsko središče Jesenice (Slovenija pokrajine
in ljudje, 2001).
TABELA 2: Osnovni družbenogeografski statistični kazalci za Gorenjsko statistično regijo
GORENJSKA
2005 oz. zadnji razpoložljivi podatki
199.085
93
410
11.740
72.579

Število prebivalcev
Gostota prebivalstva na km2 (30.6.2004)
Naravni prirastek (2004)
Število študentov (2004/2005)
Število delovno aktivnih prebivalcev
(2004)
Število registriranih brezposelnih oseb
(2004)
Število kmetijskih gospodarstev (popis
2000)
BDP na prebivalca EUR
Število novih podjetij, novonastala
podjetja brez predhodnika (2003)
Povprečna mesečna neto plača na
zaposleno osebo (SIT)
Investicije za varstvo okolja (mil SIT)
(2003)

6.642
5.040
10.830
493
172.801
3.457

PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: RRP Gorenjska 2007-2013; Slovenske regije v številkah,2006
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2.2.1

Demografski trendi

Število prebivalstva na Gorenjskem narašča, a obstajajo razlike znotraj regije. S 199.085
(december 2005) prebivalci je Gorenjska četrta največja slovenska regija in predstavlja 9,9%
prebivalcev Slovenije.
Gorenjska v primerjavi s Slovenijo beleži podobno, zelo majhno rast prebivalstva (gorenjski
indeks 2005/2006 znaša 100,4, slovenski pa 100,3). Po letu 1981 je število prebivalcev Gorenjske
regije v primerjavi s Slovenijo sicer nadpovprečno raslo, a se je po letu 2000 rast umirila.
(gorenjski indeks 1991/1981 je 106,4, leta 2000/1991 103,1, leta 2005/2000 pa 101,2). Po zadnjih
podatkih (leto 2004) je prebivalstvo Gorenjske raslo zaradi pozitivnega naravnega prirastka (410,
najvišji v občinah Škofja Loka, Kranj, Šenčur, Jesenice, Radovljica in Železniki), medtem ko je
bil selitveni prirast negativen (- 58 oseb). Rast je v nekaterih območjih bolj posledica migracij kot
naravne rasti. Občine, od koder se več prebivalstva izseli kot priseli so industrijske Jesenice in
bolj odmaknjene občine kot so Jezersko, Železniki in Žiri. Gorenjska sodi med bivanjsko najbolj
privlačne regije, saj imajo nekatera območja v regiji izrazit presežek priseljevanja. V zadnjih letih
so še posebej privlačna območja znotraj regije kot so, Bled, Cerklje na Gorenjskem, Radovljica,
Šenčur in Tržič.
V mestnih naseljih (Kranj, Jesenice, Tržič z Bistrico pri Tržiču, Radovljica z Lescami, Škofja
Loka) živi 39,7 % prebivalcev Gorenjske. Prav razvojna os Jesenice – Radovljica – Kranj –
Šenčur – Škofja Loka predstavlja največje zgostitveno jedro poselitve.

KARTA 5: Gostota poselitve
VIR: RRP 2007-2013, 2006
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Gorenjski indeks staranja je s 102,8 razvojno neugoden. 15,1% je mladih do 15 let in 15,5% je
starih 65 in več let. V primerjavi s Slovenijo in drugimi regijami je to še sorazmerno ugodno
(indeks za Slovenijo je 110,5). Indeks staranja se hitro poslabšuje, leta 1999 je bil gorenjski
indeks samo 77,5, slovenski pa 86,0, v korist mladih. Na Gorenjskem je danes 28,7 %
prebivalstva mlajšega od 25 let (Slovenija 27,2%), 55,8% je srednje generacije (v Sloveniji
57,2%) in 15,5% starejših od 65 let (v Sloveniji 15,6%).
Izobrazbena struktura prebivalstva Gorenjske, ki je starejša od 15 let je v primerjavi s slovenskim
povprečjem boljša. Po zadnjih podatkih (popis 2002) je na Gorenjskem v primerjavi s Slovenijo
nižji delež prebivalcev brez izobrazbe (6,83% prebivalcev, v Slovenji 6,95%) ter višji delež višje
in visoko izobraženih (13,14% prebivalcev, v Sloveniji 12,93%). Večina prebivalcev – 55,1 % (v
Slovenji 54,1%) ima srednjo izobrazbo (nižjo in srednjo poklicno ter strokovno in splošno).
Dejstvo je, da število študentov iz Gorenjske narašča, v šolskem letu 2005/06 jih je bilo 11.795
oz. 10,4% vseh v Sloveniji. Narašča tudi število gorenjskih diplomantov. Leta 1999 jih je bilo
1,181 (6,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji 5,3 na 1000 prebivalcev), leta 2005 pa je diplomiralo
1.626 Gorenjcev (8,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji 7,8 na 1000 prebivalcev). Manj ugodna je
struktura vpisa študentov po posameznih strokah. Največ jih je vpisanih na managment,
ekonomijo in pravo (4.045), sledi humanistika in umetnost (1.664). Najmanj je vpisanih na
turizmu (115), pa tudi na arhitekturi, gradbeništvu in prometu je vpisanih le 500 študentov.
Kljub relativno ugodni izobrazbeni strukturi gorenjskega prebivalstva pa izobrazbena struktura v
podjetjih zaostaja za slovenskim povprečjem. Leta 2004 je bilo v podjetjih zaposlenih samo
12,8% oseb z visoko izobrazbo, v Sloveniji pa kar 15,7%.
Zaposlitveni kazalci so ugodni, saj se je od leta 2000 stopnja brezposelnosti znižala za 2,3%. S
55,7% (2004) zaposlenosti in 7,4% stopnjo brezposelnosti leta 2005 je Gorenjska med
uspešnejšimi slovenskimi regijami. Na drugi strani pa takšen položaj na trgu dela tudi že vpliva
na pomanjkanje določenih profilov kadrov. Spomladi 2006 je brezposelnost v vseh gorenjskih
občinah padla pod slovensko povprečje (RRP 2007-2013, 2006).
2.2.2

Trendi gospodarskega razvoja

Tradicionalno industrijsko gorenjsko gospodarstvo se v obdobju zadnjih petih let počasi
spreminja iz industrijske (33.203 oziroma 46% zaposlenih) v storitveno družbo (36.336 oziroma
51% zaposlenih decembra 2005). Kljub temu pa se proces prestrukturiranja delovno intenzivne
proizvodnje še vedno odraža na ekonomskih kazalnikih, ki večinoma zaostajajo za slovenskim
povprečjem. V kmetijstvu in gozdarstvu je bilo decembra 2005 2179 zaposlenih oz. 3% vseh
zaposlenih na Gorenjskem.
Primerjava zaposlenosti oziroma delovnih mest po panogah med leti 2003 in 2005 pokaže na
nadaljevanje upadanja zaposlenih v industriji in javni upravi, relativno in absolutno pa najbolj
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raste število delovnih mest v poslovnih storitvah, gostinstvu, gradbeništvu in prometu. Rast v
panogi kmetijstva in gozdarstva je posledica zakonodajnih sprememb pri vodenju evidenc
kmetov. 20% delovno aktivnega prebivalstva oz. 16.000 oseb dela izven Gorenjske regije, po
podatkih za leto 2005 kar 12.000 Gorenjcev dela v Ljubljani.
Ekonomski kazalniki zaostajajo za slovenskim povprečjem. Leta 2005 je 3.873 gorenjskih
gospodarskih družb s 44.623 zaposlenimi ustvarilo 1.080 milijard SIT (4.500 milijonov EUR)
čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja le 7,9% vseh prihodkov slovenskih družb.
V povezavi z rezultati poslovnega okolja je podpovprečen tudi regijski bruto domači proizvod
(BDP). Gorenjska le leta 2003 ustvarila 435 milijard SIT (leta 2004 410 milijard SIT) BDP-ja,
kar pomeni 8,6% nacionalnega BDP. Največji delež gorenjskega BDP-ja ustvarjajo predelovalne
dejavnosti (37,5%), poslovne dejavnosti (13,7%) in trgovina (11,1%). BDP na prebivalca
Gorenjske je leta 2003 znašal 10.830 EUR, kar predstavlja 86,9% slovenskega BDP. BDP na
Gorenjskem sicer narašča, vendar je njegova rast počasnejša kot slovenska, kar ob nadaljevanju
takšnega trenda pomeni dolgoročno razvojno zaostajanje regije. V petletnem obdobju 2003-1999
je bil gorenjski indeks rasti BDP 120,8, slovenski pa 122,2. Razlika se v zadnjem letu, kar
razpolagamo s podatki (2003-2002), še povečuje. Rast gorenjskega BDP je bila le 3,7%,
slovenskega pa 5,0%.
Povprečna neto plača zaposlenega na Gorenjskem decembra 2005 je s 179.852 SIT oz. 750 EUR
za 2,3 % zaostajala za slovenskim povprečjem.
Na Gorenjskem je aktivnih 242 poslovnih subjektov, kjer se pojavlja tuj kapital. Med njimi je kar
112 podjetij na področju gradbeništva. Na drugi strani pa so največji delodajalci s tujim
kapitalom v proizvodnji dejavnosti (Goodyear Kranj, Aqua Sava, Doka Jesenice). Na Letališču
Ljubljana ima sedež več tujih logističnih podjetij, na območju Bleda, Radovljice in Kranjske
Gore je opaziti porast malih svetovalnih, storitvenih in turistično – gostinskih podjetij, ki jih
ustvarjajo tujci.
Gorenjsko letno obišče 499.522 (2005) turistov, kar predstavlja 21% vseh gostov v Sloveniji, od
tega na Gorenjsko pride kar 76,5% tujih. Kljub temu, da se je v regiji v zadnjih petih letih število
turistov povečalo, je turistični obisk v zadnjem letu v primerjavi z letom 2004 padel za 1,1%.
Gorenjska je tudi priljubljena destinacija za enodnevne obiske oziroma izletniški turizem.
Gorenjska v gospodarskem položaju (merjeno po BDP) zaostaja za Slovenijo, sosednjimi
italijanskimi in avstrijskimi regijami ter povprečjem EU (Gorenjska dosega 66% BDP EU 25).
Na ostalih področjih (zaposlenost, demografija, okolje) pa dosega ali minimalno presega
povprečje konkurenčnih regij in države. S tega vidika bi Gorenjska morala izkoristiti svoj
človeški in naravni kapital za približevanje sosednjim regijam tudi na področju gospodarske
moči. Hkrati se je treba zavedati, da je izhodiščni BDP pomembnih razvojnih urbanih središč v
naši soseščini v nekaterih primerih 1,5-krat oziroma 2-krat višji (pr. Trst, Celovec – Beljak,
Ljubljana). Po letu 2008 bo pričela veljati tudi delitev Slovenije na dve kohezijski regiji.
Gorenjska je znotraj zahodne kohezijske regije po BDP najmanj razvita regija. Ne gre prezreti, da
je razvojni položaj Savinjske (Celje, Velenje) in JV slovenske regije (Novo mesto), ki sta
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uvrščeni v manj razvito vzhodno kohezijsko regijo, po BDP enak, oziroma višji od gorenjskega.
Tako geografsko kot poslovno okolje je za regije, s katerimi se primerjamo, zelo enakovredno in
primerljivo (izjemi sta Trst in Koper zaradi obmorske lege) (RRP 2007-2013, 2006).
2.2.3

Trendi na področju varstva okolja in razvoja infrastrukture

Z gospodarsko rastjo potrebe po transportu ljudi in blaga gorenjske regije naraščajo, posledice pa
se kažejo v preobremenjenosti posameznih delov prometnic in v neuravnoteženosti kakovosti
prometne infrastrukture in ponudbe javnega prometa.
V prihodnjih letih je pričakovati nadaljnjo rast cestnega potniškega kakor tudi tovornega prometa.
Na Gorenjskem gre v naslednjih letih pričakovati predvsem naslednje smeri razvoja. Povečanje
mednarodnega tranzitnega prometa prek mejnega prehoda Karavanke in regije proti JV kar
pomeni, da se bodo pritiski, obremenitev in zastoji na glavni avtocestni povezavi proti Ljubljani,
še zlasti na delu, kjer še ni zgrajena avtocesta, povečali. To bo zmanjševalo tudi pretočnost med
regijskimi urbanimi središči in dostopnost do Ljubljane kot kulturnega in univerzitetnega centra
(RRP 2002-2006, 2002).
Sicer pa je obremenjenost cestnih odsekov, predvsem tistih, kjer še ni zgrajena avtocestna
povezava, kar velik. Na odseku Vrba – Lesce je obremenjenost 20.500 vozil na dan, na odseku
Lesce – Črnivec pa 26.402 vozil na dan (Prometna obremenitev 2004, 2004) .
Nadaljnji pritisk individualnega motoriziranega prometa je na urbana središča Kranj, Škofja
Loka, Jesenice, deloma Radovljica in Tržič, kjer se koncentrirajo delovna mesta in izobraževalna
ustanove, ne pa tudi bivanje. Zaradi nadaljnje krepitve motorizacije in pomanjkanja ustrezne
ponudbe javnega prometa bo uporaba javnega potniškega prometa padala (RRP 2002-2006,
2002).
Na področju varstva okolja, trendi na Gorenjskem kažejo postopno izboljševanje kvalitete voda
in zmanjševanje onesnaženosti, saj skoraj vse občine na Gorenjskem vsako leto namenjajo več
proračunskih sredstev za investicije v čistilne naprave in izgradnjo kanalizacije. Naravnih virov
pitne vode je na gorenjskem dovolj, zato je oskrba s pitno vodo v glavnem zadovoljiva, vendar se
kvaliteta vodooskrbe le počasi izboljšuje.
Na področju prostorskega načrtovanja, na Gorenjskem do medobčinskega, regijskega ali celo
skupnega prekomejnega prostorskega načrtovanja še ni prišlo. Z vidika trajnostne rabe prostora in
zagotavljanja kakovostnih ter konkurenčnih pogojev bivanja, poslovanja in dela na gorenjskem,
bodo v prihodnjih letih občine morale pristopiti tudi k usklajenemu regijskemu ali celo
prekomejnemu prostorskemu načrtovanju. Problem neusklajenega poselitvenega modela se
odraža v dezintegriranem regijskem prometnem sistemu in zaradi razpršene poselitve visokih
stroških za izgradnjo kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav (RRP 2002-2006, 2002).
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3

POJASNITEV OSNOVNIH TEMATIK, POJMOV TER STRATEGIJ IN
ZAKONODAJE

V sledečem poglavju sem poskušala čim bolje pojasniti štiri osnovne tematike s katerimi se
ukvarjam v svojem diplomskem delu. Omenjene tematike so prostorsko planiranje in prostorski
razvoj, prometna infrastruktura2, poslovno – obrtne cone ter varstvo okolja. Naštete teme sem
opisala z različnih vidikov od samih definicij pojmov, pa tudi s strani različnih strategij, načrtov,
planov, ki se ukvarjajo s podobnimi tematikami. Celotno poglavje temelji na teoretičnih
ugotovitvah in ne vključuje mojih ugotovitev s terena. V povezavi z določeno temo je
predstavljena tudi ustrezna zakonodaja s tega področja.
3.1

PROSTORSKO PLANIRANJE IN PROSTORSKI RAZVOJ

Kaj je prostorsko planiranje ali načrtovanje, oziroma kaj pomeni prostorski razvoj, je opredeljeno
v različni literaturi in virih, zato je v nadaljevanju navedenih nekaj definicij iz različnih virov.
Zakon o urejanju prostora definira:
¾ prostorski razvoj je spreminjanje prostora zaradi človekovih dejavnost (ZUreP-1,
2002);
¾ vzdržen prostorski razvoj je zagotavljanje take rabe prostora in prostorskih ureditev, ki
ob varovanju okolja, ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, varstvu
kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja omogoča
zadovoljitev potreb sedanje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij (ZUreP-1,
2002);
¾ prostorska ureditev je načrtovana razmestitev dejavnosti in objektov na določenem
ureditvenem območju (ZUreP-1, 2002);
¾ prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi
varstvenih zahtev in ob upoštevanju razvojnih možnosti načrtuje namensko rabo
prostora, določajo pogoji za razvoj dejavnosti v prostoru in njihovo razmestitev ter
ukrepi za izboljšanje obstoječih fizičnih struktur in določajo pogoji za umestitev
načrtovanih objektov v prostor in njihovo izvedbo (ZUreP-1, 2002).
Zakon o urejanju prostora navaja tudi, da je namen urejanja prostora omogočati skladen
prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Pri
prostorskem načrtovanju je treba z obravnavo in soočenjem različnih potreb in interesov razvoja
v prostoru zagotoviti usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov ter ustvarjati
pogoje za vzdržen prostorski razvoj. Razvojne potrebe posameznih dejavnikov, ki vplivajo na
urejanje prostora, se v postopku priprave in sprejemanja prostorskih aktov presojajo in
2

Prometna infrastruktura, v mojem primeru gre na eni strani za cestno infrastrukturo (avtocesta) in pa za letalsko
infrastrukturo (letališče Brnik).

17

usklajujejo z varstvenimi zahtevami tako, da omogočajo načrtovanje prostorskih ureditev, ki
sledijo temeljnim ciljem vzdržnega prostorskega razvoja. Vzdržen prostorski razvoj se s
prostorskim načrtovanjem zagotavlja tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih
dejavnosti na račun uravnoteženosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih
ciljev urejanja prostora in varstva okolja (ZUreP-1, 2002).
Enciklopedija Slovenije:
¾ prostorsko planiranje je inštrument usmerjanja, ki zagotavlja usklajen prostorski razvoj
in racionalno rabo prostora v naseljih oziroma regijah in državi. V Evropski skupnosti so
se uveljavili strukturno prostorsko planiranje, usmerjevalno prostorsko planiranje, ki
določa sistem globalnih usmeritev za prostorski razvoj (Nemčija, Velika Britanija,
Nizozemska) in institucionalna zasnova prostorskega planiranja v obliki problemsko
zasnovane prostorske razvojne strategije (Francija) (Enciklopedija Slovenije, 1995).
V Vrišerjevi knjigi Regionalno planiranje je definicija sledeča:
¾ prostorsko planiranje ureja človekovo okolje in družbeno delovanje v pokrajini ter želi
doseči harmonični ekonomski in socialni razvoj ob upoštevanju danega geografskega
okolja, v dosedanjem razvoju pa je doživelo več stopenj: od pasivnejšega obravnavanja
problematike, ki se je zadovoljevalo z različnimi prepovedmi, s preprečevanjem ali
odpravljanjem različne škode iz preteklosti, pa do bolj zahtevnih konceptov (Vrišer,
1978).
»Prostorsko planiranje se ukvarja z vprašanji prostorskega nameščanja razvoja, ne z njegovim
splošnim preprečevanjem, vendar ob spoznanju, da ima prostor omejene sposobnosti za
nameščanje razvoja kot rasti. Bilo bi zelo nevarno, če bi se prostorsko planiranje ločilo oziroma
odmaknilo od razvojnih interesov. Prostorsko planiranje je danes le manjši del planiranja, in tudi
na tem področju je tradicija fizičnega planiranja večinoma nadomeščena z znanstveno
zasnovanimi analizami, ki vsebujejo prostorske analize in sinteze, modeliranje in projekcije,
vključno z opredeljevanjem njihovih razvojnih vplivov in posledic (Černe, 2004, str. 31).«
Planiranje ima geografsko, časovno, funkcijsko in institucionalno razsežnost. Časovna izhaja iz
usmerjenosti planiranja v prihodnost. Iz preteklosti izbira elemente in dejavnike, ki so temeljnega
pomena za analiziranje obstoječih pogojev nadaljnjega razvoja, oziroma za opredeljevanje
možnih zaželenih sprememb ter poti do njih. Osrednji predmet prostorskega planiranja je izrazito
prostorski. Materialni predmet planiranja je prostor kot fizična stvarnost, njegov formalni
predmet pa je odločanje o posegih v prostor. Končni namen planiranja je seveda vplivanje na
spremembe materialnega predmeta – prostora. Temeljni korak pri planiranju je posvečanje
pozornosti njegovemu formalnemu predmetu. Opravka imamo seveda s številnimi tipi planiranja,
ki so »prostorski«. Prostorski pa so predvsem v smislu, da jih zanima prostorska organizacija
dejavnosti na zemeljskem površju. Za pravo prostorsko planiranje sta značilni večrazsežnost in
večciljnost. Prostorsko planiranje se namreč ukvarja s prostorskimi vplivi številnih in različnih
razvojnih dejavnikov. To ločuje prostorsko planiranje od številnih drugih oblik planiranja, katerih
pristop bi lahko na splošno označili kot planiranje s prostorsko komponento (Černe, 2004).
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Pri pregledovanju literature in virov sem velikokrat naletela tudi na izraz prostorski akti, ki kot
pojem v Zakonu o urejanju prostora niso posebej opredeljeni. Navedeno je , da se s prostorskimi
akti določajo in načrtujejo prostorske ureditve ter da se delijo na državne, občinske in skupne, po
namenu pa na strateške in izvedbene akte. V terminološkem slovarju urejanja prostora, ki je še
osnutek, je prostorski akt (kot pravni pojem) pravni akt (dokument), s katerim se določajo in
načrtujejo prostorske ureditve, npr. državni, skupni in občinski prostorski akti ter strateški in
izvedbeni prostorski akti. Njegov sinonim je prostorski dokument (Selak, 2006). V diplomi
predstavim državne prostorske akte, ki se nanašajo na izgradnjo avtoceste, medtem ko se za
izgradnjo obrtno-poslovnih con večinoma uporabljajo občinski prostorski akti.
Državni prostorski akti so strategija prostorskega razvoja Slovenije, prostorski red Slovenije in
državni lokacijski načrti. Občinski prostorski akti so strategija prostorskega razvoja občine z
urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, prostorski red občine ter občinski lokacijski načrti.
Skupni prostorski akti države in občin so regionalna zasnova prostorskega razvoja. Po namenu se
prostorski akti delijo na strateške in izvedbene. Strateški prostorski akti so strategija prostorskega
razvoja Slovenije, prostorski red Slovenije, regionalna zasnova prostorskega razvoja ter strategija
prostorskega razvoja občine. Izvedbeni prostorski akti so državni lokacijski načrti, občinski
lokacijski načrti ter prostorski red občine. Zakon ne opredeljuje izvedbenega akta na regionalni
ravni (Selak, 2006).
Če na kratko opredelim glavna prostorska akta na državni in občinski ravni, potem ugotovim, da
je Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) temeljni državni dokument o usmerjanju
razvoja v prostoru. Je okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države, postavlja usmeritve
za razvoj v evropskem prostoru ter določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo.
Vključuje izhodišča in usmeritve delovnih področij vseh ministrstev, zlasti pa prostorsko
razvojne cilje, cilje varstva okolja, ohranjanje narave in varstva kulturne dediščine. SPRS nima
obveznih izhodišč, zavezujoča je njena celotna vsebina in je vodilo za vse druge ravni
načrtovanja prostorskega razvoja.
Na občinski ravni poznamo Strategijo prostorskega razvoja občine (SPRO), ki spada med
občinske prostorske akte (poleg prostorskega reda občine in občinskih lokacijskih načrtov), po
namenu pa med strateške prostorske akte. Namen SPRO je prikazati usmeritve za razvoj
dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen
razvoj na območju občine, pri tem pa ne sme biti v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja
Slovenije in Prostorskim redom Slovenije. Občina bi morala s tem aktom določiti vizijo svojega
prostorskega razvoja. Skladno z ZUreP-1 morajo občine sprejeti svoje strategije in prostorske
rede najpozneje v treh letih po sprejetju SPRS, to je do sredine leta 2007 (Selak, 2006).
3.2

PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA

V sledečem poglavju so razloženi pojmi, ki so v povezavi s prometom (cestnim in letalskim) in
prometno infrastrukturo. Navedenih je več definicij, ki izhajajo iz različnih virov.
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Avtocesta sodi med državne ceste, ki so namenjene daljinskemu prometu motornih vozil in so
sestavni del avtocestnih povezav s sosednjimi državami, njihov sestavni del so tudi posebej
zgrajeni priključki nanje. Ostale državne ceste so še hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
(DARS, www.dars.si, citirano 27.10.2006).
Avtoceste imajo tako kot vse druge ceste, grajene za motorni promet, v nekaterih vidikih še bolj
poudarjene naslednje funkcionalne in gospodarske razvojne značilnosti:
¾ hitro (ali še hitreje) in varno (ali varneje) od cest nižjega reda prevajajo tranzitni in
daljinski promet. Pri tem sta posebno pomembni njihova zmogljivost in vpetost v širše,
meddržavno in kontinentalno omrežje. Zaradi svoje širine, zravnanosti in položnosti so
manj občutljive za slabe razmere, ki jih povzroča vreme,
¾ povezujejo posamezne regije, mestna središča, somestja in naselja v državi, olajšujejo
njihovo funkcionalno in kulturno interakcijo in s tem prispevajo k prostorski interakciji
družbeno prostorske skupnosti, ki je ena od najpomembnejših osnov za socialno
integriranost in proizvodne sinergizme (pospeševanje tvorbe industrijskih kompleksov,
poslovnih con in podobno),
¾ s svojim potekom in opremljenostjo predstavljajo specifično obliko turistične ponudbe, v
svojem neposrednem gravitacijskem območju pa tudi širijo možnosti tranzitnemu turizmu
komplementarnih trgovinskih, uslužnostnih in informacijskih dejavnosti (Mušič, 1995).
Cestno omrežje tvori omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena, omrežje
cestnih povezav čezmejnega pomena in omrežje cestnih povezav nacionalnega pomena. Cestno
omrežje med seboj prometno povezuje slovenska središča mednarodnega pomena, slovenska
središča nacionalnega pomena in regionalna središča ter jih povezuje z mednarodnim evropskim
in čezmejnim prostorom. Omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena se navezuje
na omrežje daljinskih cestnih povezav enakega pomena sosednjih držav in poteka v smeri Beljaka
preko Jesenic do Ljubljane in naprej proti Zagrebu (X. koridor), od Kopra prek Ljubljane in
Maribora do Lendave in naprej proti Budimpešti (V. koridor). Z vključitvijo Republike Slovenije
v Evropsko unijo postane omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena del
vseevropskega cestnega omrežja (TEN, V. in X. panevropski prometni koridor). Na osnovno
državno cestno omrežje se navezujejo cestne povezave regionalnega pomena, s katerimi se
prometno povezujejo medobčinska in pomembnejša lokalna središča ter za državo pomembna
turistična in obmejna območja (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Infrastruktura je celota materialnih in nematerialnih naprav, objektov in ustanov, ki omogočajo
normalno gospodarsko dejavnost določene skupnosti, izboljšujejo kakovost bivalnega okolja in
prebivalstvu zagotavljajo vsakdanje življenje in nemoteno delovanje. Poznamo več vrst
infrastrukture: gospodarska, gospodarsko javna infrastruktura, institucionalna infrastruktura,
kmetijska infrastruktura, komunalna infrastruktura, osebna infrastruktura, prometna
infrastruktura,… (Geografski terminološki slovar, 2005).
Infrastrukturni sistem sestavlja prometni, energetski, telekomunikacijski in komunalni sistem s
svojimi podsistemi, npr. prometni sistem združuje cestni, železniški, letalski podsistem, oziroma
podsisteme. Infrastrukturni sistemi omogočajo povezanost in oskrbo urbanih in podeželskih
območij ter omogočajo povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi
sistemi. Infrastrukturne sisteme se načrtuje tako, da prispevajo k razvoju policentričnega omrežja
mest in drugih naselij, h kvalitetnemu razvoju in privlačnosti mest ter drugih naselij, k skladnemu
razvoju območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi ter k medsebojnemu
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dopolnjevanju funkcij podeželskih in urbanih območij. Z usklajenim razvojem prometne,
energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture se zagotavlja gospodarske možnosti
in privlačno bivalno okolje. Razvoj gospodarske javne infrastrukture se praviloma usmerja v
skupne koridorje, ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz zahtev za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, naravnih vrednot, iz zahtev za varstvo naravnih virov ter varstvo kulturne
dediščine (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Letališče je določena kopna ali vodna površina (vključno z objekti, napravami in opremo), ki je v
celoti ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje zrakoplovov (ZLet, 2001).
Letališča so lahko civilna, vojaška ali mešana. Civilna letališča so javna ali namenjena za lastne
potrebe (ZLet, 2001).
Omrežja letališč in heliportov tvorijo javna letališča in heliporti za mednarodni in domači zračni
promet. Omrežje se v prostoru dosega z njihovo enakomerno postavitvijo tako, da je zagotovljena
optimalna prostorska pokritost. Pri umeščanju letališč, letališke infrastrukture ter heliportov v
prostor se upošteva lokacije obstoječih letališč, možnosti za zagotavljanje navezanosti na
posamezna središča z javnim potniškim prometom, prostorske možnosti in omejitve, ki izhajajo
iz značilnosti poselitvenega razvoja in zagotavljanja kvalitetnega bivalnega okolja ter evropski
zračni navigacijski načrt. Letališča in heliporte se načrtuje tako, da je zagotovljena varnost ljudi
in materialnih dobrin (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Promet v tradicionalnem besednem pomenu označuje prenos ali transport blaga in ljudi, v
nekoliko širšem smislu pa uvrščamo med promet tudi prenos vesti (informacij) ali komunikacije.
Včasih uporabimo besedo promet celo za najrazličnejše oblike izmenjav, kot so npr. denarni ali
turistični promet. Odnosi in zveze med prometom na eni strani ter gospodarskimi dogajanji,
socialnimi procesi, urbanizacijo in drugimi procesi na drugi strani so zelo tesni, zato je pri
obravnavanju prometa vedno mogoče razlikovati dva vidika: širši, lahko bi rekli tudi geografski
ali socialnoekonomski, ki opozarja na pomembno družbeno vlogo, ter ožji, tehnični, ki se ukvarja
s funkcioniranjem in gradnjo. Pri obeh pa je, kot sploh pri infrastrukturnih objektih, močno
navzoč tudi prostorski aspekt (Vrišer, 1978).
Promet lahko razdelimo glede na več kriterijev. Po prvi delitvi, ki upošteva način prevoza,
prometna sredstva in poti, razlikujemo promet na kopnem (cestni in železniški), promet na vodi
(pomorski ali rečno-kanalski promet) in zračni promet. Druga delitev upošteva, kje se promet
odvija, ali znotraj države, regije ali mesta (krajevni promet) ali preko državnih meja (meddržavni,
obmejni in tranzitni promet). Glede na organizacijo ločimo linijski, svobodni in priložnostni
promet, glede na uporabnike pa javni in osebni promet (Vrišer, 1978).
Prometna politika je osnova za gospodarski razvoj države, zato je ena od temeljnih
medresorskih komunikacij. Oblikovanje in razvoj prometne politike pomembno določa položaj in
vlogo prometa v celotnem gospodarstvu. Izgradnja in vzdrževanje prometne infrastrukture
zaposluje več kot 60% zaposlenih v gradbeništvu. Prometni sektor ustvari 7,5% prihodkov v
bruto domači proizvod (BDP) in zaposluje desetino zaposlenih v državi, zato mora biti prometna
politika vsebinsko usklajena s širšo makroekonomsko politiko države. Na uspešnost
uresničevanja prometne politike vpliva tudi širše družbeno okolje, zato je pri načrtovanju te
politike treba upoštevati gospodarsko, socialno in kulturno okolje države ter poznati politiko
drugih področij, ki mejijo ali se pokrivajo s prometnim (RePPRS, 2006).
Prometna infrastruktura je omrežje, objekti in naprave cestnega, železniškega, rečnega,
jezerskega, pomorskega in letalskega prometa (Geografski terminološki slovar, 2005).
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Z razvojem prometne infrastrukture se podpira razvoj policentričnega omrežja mest in drugih
naselij, skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi, medsebojno
dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij ter njihovo povezanost z evropskimi
prometnimi sistemi in urbanim omrežjem (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Prometni sistem je sklop usklajenih prometnih dejavnosti na funkcionalnem povezanem
infrastrukturnem omrežju vseh vrst in oblik prometa. Z optimalnim izkoriščanjem vseh
elementov prometnega sistema se razvija uravnotežene in enakomerno obremenjene prometne
podsisteme. Pri tem se spodbuja gospodarsko, socialno, okoljsko in prostorsko najbolj smotrne in
učinkovite oblike in poteke prometa. Z razvojem prometnih omrežij se omogoča izkoriščanje
potencialov prostora za poselitev, infrastrukturo, proizvodne in oskrbne dejavnosti, rekreacijo in
turizem ter funkcionalno zaokrožanje naselij in območij drugih dejavnosti. Razvoj prometnih
omrežij se načrtuje usklajeno z razvojem poselitve in drugih infrastrukturnih sistemov. Ob tem se
zagotavlja kvalitetne bivalne in delovne pogoje, zmanjšuje negativne vplive na naravo in bivalno
okolje, ohranja kulturno dediščino in varuje naravne vire, biotsko raznovrstnost ter naravne
vrednote (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).
Zračni promet je po zakonu o letalstvu, gibanje zrakoplovov po zraku in po letališčih in
vzletiščih. Zrakoplov je vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen
reakcije zraka na zemeljsko površino (ZLet, 2001).
Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA- International Air Transport Association) je
v svojih analizah določilo dejavnike, ki vplivajo na razvoj zračnega prometa.
Ti so:
¾ hiter gospodarski razvoj in težnja po mednarodni menjavi blaga;
¾ v svetu raste število prostih dni, kar v veliki meri pospešuje turistično dejavnost in s tem
povpraševanje po kvalitetnih prometnih sredstvih;
¾ z naraščanjem standarda se veča plačilna sposobnost ljudi in zaradi tega vse več ljudi
opravlja dražje, a kvalitetnejše prometne storitve letalskega prometa tudi za privatna
potovanja;
¾ zaradi vedno večje izobrazbe ljudi se veča tudi zanimanje potnikov za potovanja v vse
predele sveta;
¾ tehnični napredek je povzročil v razvoju letalskih prevoznih sredstev povečanje hitrosti,
udobnosti in dolžine leta;
¾ stroški na enoto letalskega prometa so v stalnem relativnem upadanju;
¾ na preusmerjanje vedno večjega števila potnikov in blaga iz železniškega, cestnega in
vodnega prometa na zračni promet ima vpliv na intenzivni razvoj zračnega prometa z
razširjeno mrežo letališč, z ugodnimi letalskimi povezavami, z izboljšanjem sistema
rezervacij in hitrejšimi letališkimi storitvami (Stružnik, 2002).
3.3

GOSPODARSKE CONE (POSLOVNO – OBRTNE CONE)
Pri pregledovanju literature sem naletela na različno poimenovanje con v katerih se vrši
proizvodna, obrtna, poslovna, trgovinska in druge dejavnosti (industrijska cona, obrtna cona,
obrtno-poslovna cona, poslovno – obrtna cona, itd.). Tako sem ugotovila, da vlada precejšna
zmešnjava na področju poimenovanja teh con, saj se poimenovanja razlikujejo od občine do
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občine, pa tudi na državni ravni poimenovanja niso skladna. V nadaljevanju navajam članek
Gregorja Čoka z naslovom Gospodarske cone: Vsebinska in terminološka opredelitev, v
katerem skuša opredeliti izraze za omenjene cone, kot krovni izraz, pa uporabi pojem
gospodarske cone, ki naj bi združeval vsa ostala poimenovanja con.
Pojem gospodarske cone uporabljajo tudi v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, kjer je
gospodarska cona opredeljena kot, večje območje koncentracije industrijskih dejavnosti s
skupno upravo, ki je zaradi vpliva na razvoj delovnih mest ter na ekonomski, socialni in
ekološki razvoj pomemben dejavnik pri prostorskem razvoju širšega območja (SPRS, 2004).
V klasični opredeliti poznamo industrijo, obrt, trgovino, storitvene in servisne dejavnosti.
Takšna delitev ločuje dejavnosti po njihovi naravi in obsegu. Zakon o ekonomskih conah
opredeljuje tudi ekonomsko cono kot prostocarinsko območje z natanko opredeljenimi
kriteriji umestitve in delovanja. Ekonomska cona je tudi edina uzakonjena prostorska oblika z
opredeljenimi posebnostmi. Vse druge terminološke opredelitve so v prostorski zakonodaji
neopredeljene in izhajajo iz tradicionalnega pojmovanja oziroma delitve gospodarskih
dejavnosti. Pri pregledu občinskih planskih dokumentov najdemo številne termine, ki
označujejo območja, s sicer enako vsebino (npr. industrija, proizvodnja, podjetništvo).
V današnji praksi gre za uporabo številnih terminov, vsi pa izhajajo iz klasične delitve
dejavnosti na industrijsko in obrtno produkcijo ter na trgovino in storitve. Predvsem se
uporablja status mešanih območij, ki dopušča sobivanje storitvenih, proizvodnih, trgovskih in
stanovanjskih dejavnosti. Ugotavlja, se da so v ospredju predvsem imenovanja s pridevnikom
poslovnost. V ta trend se danes uvrščajo tudi tradicionalne obrtne dejavnosti, ki so se v novem
družbenem okolju preimenovale oziroma prešle v domeno poslovne sfere. V fizičnem smislu
(vsebina in obseg) se kljub novim oznakam ne spremenijo. Še vedno gre za proizvodnjo,
storitve, trgovino ali servisne dejavnosti, ki so pač locirane v specifično definiranem območju
(Čok, 2003).
Opredelimo lahko naslednjo klasifikacijo vsebinsko zaokroženih območij (con), kjer gre za
terminološke variacije klasične opredelitve con.
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TABELA 3: Terminološke variacije klasične opredelitve con, ki se pojavljajo v današnjih
prostorskih planih
INDUSTRIJSKA
OBRTNA
CONA
CONA
Industrijska cona Obrtna cona

POSLOVNA
CONA
Poslovna cona

Poslovnoindustrijska cona
Obrtnoindustrijska cona

Obrtnoposlovna cona
Servisnoposlovna cona
Poslovnoindustrijska
cona
Ekonomskoposlovna cona
Stanovanjskoposlovna cona
Storitvenoposlovna cona
Proizvodnoposlovna cona

Obrtnoposlovna cona
Stanovanjskoobrtna cona
Industrijskoobrtna cona

PROIZVODNA STORITVENA
CONA
CONA
Proizvodna cona Proizvodnostoritvena cona
Cona proste
Storitvena cona
obrti
ServisnoStoritvenoproizvodna cona poslovna cona
ProizvodnoTehnološka
servisna cona
cona
PoslovnoGospodarska
proizvodna cona cona
Podjetniška cona Prostocarinska
cona
Prosta
proizvodna cona
Podjetniška,
proizvodna in
obrtniška cona

Poslovno-obrtna
cona
Carinska in
poslovna cona
Industrijskoobrtniška cona
Proizvodna cona
Industrijskoposlovna cona
Prosta in
carinska cona
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: (Čok, 2003)
V planerski praksi se uvajata tudi termina podjetniška in poslovna cona. Prva pomeni predvsem
industrijo in proizvodno obrt, slednja pa trgovino in storitve. Termina večinoma uporabljamo v
kombinaciji z drugimi oznakami in tako označujeta cono kot sintezni teritorij delovanja različnih
dejavnosti (po obsegu in vsebini). Primernejši v tem kontekstu je termin gospodarska cona kot
območje delovanja gospodarskih družb in je kot tak lahko tudi krovni termin za vse oblike con
(Čok, 2003).
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Pri raziskovanju tematike za diplomsko delo sem se ukvarjala predvsem z manjšimi
gospodarskimi conami v posameznih občinah. Gre za cone, v katerih delujejo manjša podjetja ali
obrtniki. Zaradi tega sem se odločila, da jih poimenujem poslovno-obrtne cone. V posameznih
primerih, kjer občine uporabljajo drugačno terminologijo, sem te primere pojasnila v kontekstu.
Kaj so poslovno-obrtne cone?
Organizacija združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) definira poslovne cone (PC) kot
kose zemljišča, ki so bila razvita in razdeljena na poslovne enote v skladu z obsežnim načrtom, ki
poleg osnovnih objektov nudijo infrastrukturo (elektrika, voda, cestne povezave,
telekomunikacije). PC so namenjene nastanitvi najemnih podjetij in so zaradi tega instrumenti
regionalne gospodarske razvojne politike ter orodje za prostorsko planiranje. Prvotno so
namenjene podjetjem s področja proizvodnje, gradbenim, logističnim in storitvenim podjetjem.
Lahko vključujejo tudi podjetja, ki se ukvarjajo z malo- ali veleprodajo, vendar omenjene
dejavnosti ne smejo predstavljati primarne dejavnosti v PC, ker le-ta ne sme postati ogromna
veleblagovnica ali velika prodajalna; trgovine in sorodne dejavnosti naj bi bile namenjene
predvsem zaposlenim v PC. PC teži k privabljanju investicij, predvsem novih investicij, tako
nacionalnega kot mednarodnega izvora.
Podjetniško-obrtne cone običajno nastanejo predvsem iz podjetniških interesov, podprtih s strani
lokalne skupnosti. Pri tem poznamo dva pristopa. Pri prvem gre samo za učinkovito pripravo in
prodajo nepremičnin; pri drugem pa poleg navedenega obstajajo še dodatne ugodnosti. Skoraj
vsak občinski kos zemljišča v Sloveniji, ki je v planskih dokumentih opredeljen za podjetniško
dejavnost, ne glede na velikost in lokacijo, je označen kot gospodarska cona, kar pa vsekakor ni
skladno s prakso EU. V EU so območja, namenjena podjetniški dejavnosti, bistveno večja in bolj
dostopna kot v Sloveniji. Poleg tega so PC v EU v zadnjem času tako močno napredovale, da
nudijo mnogo več kot le ustrezno infrastrukturo na kosu zemljišča po razumnih cenah. Danes PC
v EU tekmujejo v smislu privabljanja novih investicij in postavljajo nove kakovostne vzorce. PC
se ne šteje več za »popolno«, če vodstveno, operativno in nadzorno osebje ni zmožno ponuditi
posebnih storitev najemnim podjetjem. Le-te vključujejo tudi podpore najemnin podjetjem in
nudijo posebne storitve uslužbencem (na primer športni objekti, zdravstveno varstvo, varstvo
otrok, ipd.).
PC so pomembna osnova za razvoj skupnosti, ustvarjanje delovnih mest, prostorsko načrtovanje
ter ekološko in gospodarsko prosperiteto. Uspešne PC presegajo lokalni pomen in zajemajo
pomembno mesto na regionalni državni in mednarodni ravni. To dosegajo s svojo velikostjo,
ponudbo, sestavo, lokacijo in celostno opremljenostjo (Potočnik-Savič,2006).
Poslovno-obrtne cone so najhitreje rastoči fenomen v Sloveniji. K nam je ta proces prišel
približno četrt stoletja kasneje, a z veliko večjo intenzivnostjo, z velikimi pričakovanji,
mnogokrat nepremišljeno, naključno in nerazvojno naravnano.
Z izgradnjo PC se lahko proizvodne dejavnosti preselijo izven gosto naseljenih območij, zaradi
manjše razpršenosti naselji se lažje kontrolirajo in zmanjšujejo negativni učinki na okolje,
zmanjša se stopnja migracije delovne sile in posledično onesnaževanje, z izrabo nefunkcionalnih
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zemljišč se zmanjša pritisk na kakovostne kmetijske površine, podjetja v PC znižujejo stroške,
kar poveča konkurenčnost podjetja kot tudi regije in posledično dvigne kakovost življenja
okoliških prebivalcev, z uporabo lokalnih, oziroma regionalnih virov se območje razvija v skladu
s svojimi zmožnostmi itd.
V Sloveniji so cone, ki so jih gradili do leta 1988 (pred sprejemom Zakona o podjetjih),
obravnavane kot industrijske cone (z velikimi družbenimi podjetji), namenjene razvoju industrije.
Obstajale so še manjše obrtne cone, namenjene razvoju zasebnega obrtnega gospodarstva. V
začetku devetdesetih let 20. stoletja so se zaradi propada velikih podjetij na izpraznjena mesta v
conah začela seliti manjša podjetja različnih dejavnosti (na primer na ozemlju Verige v Lescah,
Bresta v Podkrajniku ipd.). Število con je zadostovalo povpraševanju novonastalih podjetij. Po
osamosvojitvi je bil na nivoju države (in tudi na nivoju občin) ustanovljen sklad za razvoj malega
gospodarstva. Ker povpraševanje po novih lokacijah ni bilo veliko, sklad ni nikoli opravljal svoje
funkcije. V drugi polovici devetdesetih let se je zaradi neprimernosti starejših con pojavila
potreba po novih lokacijah in prostorih.
Problem je v majhnosti lokacij, visokih cenah, v nepovezanosti in razdrobljenosti zemljišč,
namenjenih za podjetniško dejavnost. Slovenija praktično ne premore PC, ki bi bila večja od 100
ha in ki bi bila sposobna privabiti tudi tuje investitorje.
Ministrstvo za gospodarstvo je leta 1997 opravilo študijo, po kateri je bilo istega leta v Sloveniji
registriranih 92 PC, v postopku ustanavljanja pa še nadaljnjih 154 (do popolne realizacije ni
prišlo, ker je le 27 občin pripravilo prostorski načrt); njihova geografska razporeditev je bila
dokaj enakomerna. 70% registriranih PC v Sloveniji je imelo manjšo površino od 10 ha, skoraj
polovica con pa manjšo od 5 ha (kar je celo nekoliko manj, kolikor ima v uporabi kmetijskih
zemljišč povprečna slovenska kmetija). To ob strogem upoštevanju evropskih meril ne sodi v
kategorijo PC. V letu 2002 je Ministrstvo za gospodarstvo ponovno naročilo analizo podjetniških
con v Sloveniji, ki je evidentirala 168 podjetniških con. Med letoma 1997 in 2002 se je v
Sloveniji zmanjšal odstotek manjših con (do 10 ha), povečal pa delež večjih (10 do 50 ha).
Potrebe po novih površinah za gospodarske dejavnosti so po različnih občinah zelo različne. Na
lokalni ravni s strani domačih podjetij in obrtnikov zaznavamo izrazito povpraševanje po manjših
površinah, povpraševanje po večjih površinah prihaja praviloma s strani tujcev, ki pretežno iščejo
površine za servisno-skladiščne dejavnosti z dobro prometno dostopnostjo in primerno
infrastrukturno opremljenostjo.
Tako pridemo v Sloveniji do svojevrstnega paradoksa. Na eni strani imamo velik interes
podjetnikov (vsaj na pogovorni ravni), ki bi radi investirali in gradili poslovne obrate na
ustreznem zemljišču, na drugi strani pa veliko število majhnih, nekonkurenčnih in slabo
zasedenih zemljišč, namenjenih podjetniški dejavnosti, ki jih ustanavljajo oziroma gradijo na
pobudo občine. Kakšni motivi potemtakem ženejo slovenske občine, da kljub razmeroma
nekonkurenčnim cenam, skromnim površinam, slabi opremljenosti, skromni dodatni ponudbi
ustanavljajo lastne PC? Za številne občine je cilj lociranja novih podjetij na območju občine
prednostno vezan na pridobitev novih delovnih mest za svoje prebivalce in s tem izboljšanje
socialne in gospodarske strukture občine. Raziskave kažejo, da občine načrtujejo v naslednjih
letih izgradnjo še dodatnih 112 podjetniških con.
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Lokalna skupnost se mora zavedati, da z izgradnjo PC ne more pričakovati zgolj pozitivnih
stvari, temveč da se bo morala predvsem dolgoročno soočati tudi z negativnimi posledicami, ki
jih PC prinaša. Le-te izhajajo s področja komunalne ureditve, poselitve, strukturnih sprememb
prebivalstva, okoljevarstva itd. Občine se velikokrat srečujejo tudi s težavami, kako pridobiti
podjetja, ki so največkrat kljub velikemu interesu predvsem zaradi slabe infrastrukturne
opremljenosti PC in visokih cen zemljišča primorana zadovoljevati prostorsko stisko na drugih
ugodnejših lokacijah. Seveda nezasedenost PC za občino predstavlja velik finančni primanjkljaj,
še posebej, če je občina majhna in če je v izgradnjo PC vložila svoja finančna sredstva. V
Sloveniji sploh primanjkuje ustrezno opremljenih PC. Občine se morajo pri zasnovi PC zavedati,
da so podjetja vedno bolj preračunljiva in da med občinami in posledično med PC obstaja
konkurenca, ki se izraža v ustrezni komunalni opremljenosti, ceni, lokaciji, dodatni ponudbi,
viziji razvoja (Potočnik-Savič,2006).
Dobro organizirane in učinkovite PC predstavljajo najbolj osnovno obliko pomoči pri podjetniški
rasti. V Sloveniji je žal razpoložljivost PC, če jih primerjamo s sosednjo državo Avstrijo ter tudi z
drugimi manjšimi državami v EU, kot so Irska, Danska, Grčija, nezadostna, oz. so le-te tako v
kvantitativnem kot kvalitativnem pomenu infrastrukturno neustrezno opremljene. Pomemben
parameter pri ustanavljanju PC je, da le-ta sovpada z regijo v širšem smislu, kakor tudi z
strategijo državnega razvoja gospodarstva (SGRS). Pomembno je, da različne občine, regionalne
oblasti in vladne agencije v sodelovanju s strokovnimi organizacijami, zbornicami, kakor tudi s
potrebo podjetnikov, da soglašajo z zahtevami, nudijo: finančne stimulacije, zagotovitev, PC ne
bo končala kot nepremičninska špekulacija, program za razvoj človeških virov, kreditiranje, itd.
(Resnik, 2004).
3.3.1

Poslovno-obrtne cone na Gorenjskem

Za Gorenjsko regijo je za obdobje prihodnjih 15 let predvidena potreba po zagotovitvi 350 ha
komunalno opremljenih površin za realizacijo vseh naložb na področju poslovnih con.
Predvideva se 13 lokacij poslovnih con na Gorenjskem, in sicer s komunalnim opremljanjem
doslej nezazidanih stavbnih zemljišč, oziroma njihovo širitvijo. Razvoj poslovnih con Gorenjske
je usmerjen na štiri ravni:
¾ širitev PC ob X. koridorju, letališču in okolici Kranja (EPC Brnik, Šenčur, Naklo),
¾ urejanje gospodarskega prostora na osi Radovljica – Jesenice,
¾ reaktiviranje industrijskih površin in urejanje poslovnih con na območju Škofje Loke in
Tržiča,
¾ zagotavljanje manjših poslovnih površin za potrebe domačih podjetij v obrtno-poslovnih
conah manjših občin (Žirovnica, Železniki,…).
Gorenjska že ima nekaj poslovnih con predvsem v okolici večjih gorenjskih mest, ki pa so
medsebojno nepovezane z različno organizacijsko in lastniško strukturo, različnimi
nestrukturiranimi načini upravljanja ter izredno visokimi, nekonkurenčnimi cenami poslovno
zazidljivih zemljišč. Zato moramo vzpostaviti ustrezno upravljavsko strukturo poslovnih con in
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vpeljati načrtno politiko zagotavljanja zemljišč in podporne instrumente, ki bodo omogočili
dolgoročen razvoj gospodarskih dejavnosti v obstoječih in novo nastajajočih poslovnih conah
(RRP 2007-2013, 2006).
Po študiji mag. Andreja Guliča z naslovom Strokovne podlage za upravljanje in prostorski razvoj
poslovnih con na Gorenjskem, predstavljam, kakšen naj bi bil razvoj poslovnih con na
Gorenjskem v prihodnosti. Omenjena študija je bila tudi podlaga za pripravo RRP-ja Gorenjske
za obdobje 2007-2013.
Predlaga se več možnih scenarijev razvoja gospodarskih con na Gorenjskem. Prvi scenarij se
imenuje Scenarij disperznega razvoja gospodarskih con na Gorenjskem, izhaja iz
upoštevanja sedanjega stanja na področju spodbujanja in načrtovanja gospodarskih con (GC) na
Gorenjskem, da se skoraj vsaka občina prizadeva za to, da bi na svojem območju umestila GC, ki
naj bi zadostila potrebam po prostoru obstoječih in morda tudi potencialnih (ne)znanih domačih
in tujih podjetij.
Drugi scenarij se imenuje Scenarij policentričnega razvoja gospodarskih con na Gorenjskem
– A temelji na usmeritvah razvoja gospodarskih con na Gorenjskem, upoštevaje zasnovo
policentričnega urbanega sistema iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije. V tem scenariju je
Kranj, središče nacionalnega pomena, drugo najpomembnejše središče širšega ljubljanskega
mestnega območja ter pomembno regionalno prometno vozlišče. Za območje Kranja predvideva
razvoj GC, ki bi zajemale večje sklenjene površine namenjene gospodarskim dejavnostim v
Kranju, Naklem, Cerkljah ter Šenčurju in bi imela osrednji pomen na Gorenjskem. Gospodarska
cona bi kljub različnim lokacijam imela enotni organizacijski in marketinški sistem. Za
poimenovanje se uporablja tudi izraz Gorenjski razvojni trikotnik. V scenariju je predviden
tudi razvoj somestja Jesenice-Radovljica kot središče nacionalnega pomena. Predvideva se razvoj
gospodarske cone, ki ima velik pomen za regijo, zajemala bi večje sklenjene površine namenjene
gospodarskim dejavnostim, poimenovali so jo kot Zahodni Gorenjski razvojni portal. Nastala
naj bi še Južni Gorenjski razvojni portal (Škofja Loka) in Severni Gorenjski razvojni portal
(v Tržiču). Vse ostale gospodarske cone so predvidene kot gospodarske cone lokalnega pomena.
Tretji scenarij je tako imenovani scenarij policentričnega razvoja gospodarskih con na
Gorenjskem – B, od scenarija A se razlikuje v tem, da se v tako imenovani Gorenjski razvojni
trikotnik institucionalno in organizacijsko vključi še gospodarska cona Škofja Loka in se oblikuje
tako imenovani Gorenjski razvojni štirikotnik.
Četrti scenarij ima ime Scenarij policentričnega razvoja gospodarskih con na Gorenjskem –
C, ki se od scenarija B razlikuje po tem, da se Gorenjskemu razvojnemu štirikotniku priključi še
gospodarska cona Tržič. V tem primeru se torej na Gorenjskem oblikujeta dva organizacijsko in
institucionalno zaokrožena sistema: Gospodarsko jedro Zgornje Gorenjske in Gospodarsko
jedro Spodnje Gorenjske.
Zadnji peti scenarij je Scenarij monocentričnega razvoja gospodarskih con na Gorenjskem,
na podlagi katerega je predvidena smer razvoja gospodarskih con tudi v Regionalno razvojnem
programu za obdobje 2007-2013. Sicer pomeni nadgradnjo disperznega scenarija in
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policentričnega scenarija tako, da predvideva vzpostavitev Gospodarskega centra Gorenjske
kot enotnega poslovnega sistema, ki prednostno, organizacijsko, institucionalno in logistično
povezuje ter trži vse opredeljene gospodarske cone nadlokalnega pomena (Kranj, somestje
Jesenice-Radovljica, Tržič in Škofje Loko). Predvideva vključevanje tudi vseh ostalih
gospodarskih con lokalnega pomena , če bi bile zainteresirane za partnerstvo. Primerno bi bilo ,
če bi jedro Gospodarskega centra Gorenjska bilo prostorsko locirano v Kranju. V okviru
vzpostavljanja in razvoja Gospodarskega centra Gorenjska bi se vključili še ostali nastajajoči
razvojni potenciali, med katere je potrebno posebej omeniti:
¾ Gorenjsko univerzo,
¾ Tehnološki park Kranj,
¾ Medicinski tehnološki park Golnik,
¾ Regionalni, mrežni podjetniški inkubator v Kranju.
3.4

VARSTVO OKOLJA

S svojo diplomsko nalogo skušam ugotoviti tudi negativne posledice širitve avtocestnega odseka
in območja letališča. Negativne posledice se kažejo predvsem kot obremenitev okolja. V
sledečem podpoglavju opredelim zakonodajo s področja varovanja okolja, opredelim v kakšni
povezavi so promet, prostorsko planiranje in okoljevarstveni razvoj. Informacije so zbrane iz
različnih virov.
Varstvo okolja predstavlja pomembno izhodišče prostorskega planiranja. Cilji varstva okolja se
uresničujejo skozi okoljevarstvene zasnove sistemov poselitve, infrastrukture in krajine.
Usmerjanje prostorskega razvoja izhaja iz načel trajnostnega oz. sonaravnega razvoja
zagotavljanja zdravega življenjskega okolja, varstva narave in varstva naravnih virov. Pri
sprejemanju prostorsko pomembnih razvojnih odločitev je potrebno upoštevati zmogljivost
okolja in prostora. Za načrtovanje posegov v prostor je potrebno razvojno in varovalno
vrednotenje prostora. Stanje okolja, oz. njegovih sestavin in spremembe onesnaženosti okolja, so
zaradi večplastnih posledic za načrtovanje prostorskega razvoja ena od temeljnih izhodišč.
Problemi preobremenitve okolja se kažejo v onesnaženosti sestavin okolja, zmanjšanju biotske
raznovrstnosti in produktivnosti naravnih virov. Prostorski razvoj Slovenije je čedalje bolj
posledica spontanih in parcialnih interesov in vse bolj oddaljen od načel sonaravnega razvoja. To
se kaže v neprimerni rabi zemljišč, zanemarjanju naravne in kulturne dediščine, neupoštevanju
varstva okolja in regionalnih posebnostih. Spontan prostorski razvoj spremlja večanje regionalnih
razlik.
Temeljni cilj varstva okolja je zmanjšanje obstoječih okoljskih problemov in preprečitev
nastanka novih. Za njegovo doseganje je potrebno poskrbeti za:
¾ izboljšanje stanja bivalnega okolja oziroma njegovih sestavin (zrak, voda…);
¾ sanacijo prekomerno onesnaženih sestavin okolja in degradiranih območij;
¾ ohranjanje biotske raznovrstnosti, samočistilnih zmogljivosti okolja oziroma njegovih
posameznih sestavin;
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¾ lokalno, regionalno, državno in globalno sprejemljive posege v okolje, ki zagotavljajo
zadovoljevanje materialnih potreb, zdravo okolje in naravne vire tudi prihodnjim
generacijam;
¾ sonaravno zasnovano usmerjanje prostorskega razvoja poselitve, infrastrukture in rabe
zemljišč v okviru zmogljivosti okolja (Plut, 2002).
Najpogosteje je varstvo okolja obravnavano kot vidik prostorskega razvoja, ki prinaša predvsem
vrsto omejitev in prepovedi razvojnim dejavnostim. V resnici gre za niz ukrepov, ki preprečujejo
stihijski, okolju in posledično gospodarskemu napredku, nenaklonjen prostorski razvoj, vendar pa
se z uveljavljanjem okoljevarstvenih ciljev v prostorskem planu dolgoročno zagotavlja
kakovostnejše okolje. Takšno okolje pa seveda pomeni veliko boljše možnosti za prihodnji
prostorski razvoj, kar naj bi bil pravzaprav eden od temeljnih ciljev prizadevanj za uveljavljanje
načel varstva okolja v prostorskem planu. Razširjenost, stopnja in intenzivnost onesnaženosti
okolja kot celote, oziroma njegovih posameznih sestavin predstavlja omejitev prostorskega
razvoja. Nadaljevanje obstoječih trendov obremenjevanja okolja bo zaradi neustreznega
prostorskega razvoja zmanjšalo kakovost bivalnega okolja. Slovenija se je med alternativnimi
možnostmi obravnave varstva okolja v prostorskem razvoju odločila za odgovorno in preudarno
ravnanje z vsemi prostorskimi razvojnimi potenciali (Plut, 2002).
Temeljni okoljski cilj sonaravnega prostorskega razvoja Slovenije je zmanjšanje sedanjega
onesnaževanja okolja in zmogljivostim okolja in naravnim virom trajno prilagojena prostorska
razmestitev sistemov poselitve, infrastrukture in pokrajinske rabe. Z usmerjanjem prostorskega
razvoja dejavnosti pokrajinske rabe, poselitve ter infrastrukturnih sistemov v smeri
uravnoteženega in pokrajinski občutljivosti prilagojenega, prostorskega razvoja je treba udejaniti
naslednje prednostne okoljevarstvene cilje:
¾ zmanjševanje zračnih emisij v prekomerno onesnaženih naseljih in območjih;
¾ zmanjševanje hrupa;
¾ zmanjševanje obremenjevanja prsti in vegetacije;
¾ izboljšanje in ohranjanje kakovosti vodnih virov;
¾ zmanjševanje obremenjevanja okolja s komunalnimi odpadki;
¾ ohranjanje pokrajinske in biotske raznovrstnosti (Plut,2002).
Z vidika varstva okolja je v Sloveniji pomembna naslednja zakonodaja:
¾ zakon o varstvu okolja (ZVO) ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni
pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe
varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja
povezana vprašanja (ZVO-1-UPB1, 2006). Zakon o varstvu okolja je zasnovan na
paradigmi sonaravnosti, na »okolje ohranjujočem razvoju«. Predstavlja tudi zakonsko
osnovo za ekologizacijo prostorske politike. Uvaja tri različne oblike okoljevarstvenega
presojanja, ki so preventivne oblike varstva okolja in prostora: študije ranljivosti okolja,
celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje. Na področju
preventivnega uveljavljanja okoljevarstvenih ukrepov, ki jih je mogoče zagotavljati z
ustreznimi vsebinami v prostorskem planu, je pomembna zahteva zakona, da morajo
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strateške odločitve o prostorskem razvoju izhajati iz študije ranljivosti okolja (ŠRO). Po
določilih tega zakona se ranljivost okolja za območje države, oz. občin, opredeljuje na
podlagi ekosistemske členitve prostora na posamezna ekosistemsko homogena območja
(Plut, 2002).
Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS,št. 56/99) – izhaja iz ustavnih določil in povzema
temeljna načela sonaravnosti oziroma trajnostno zasnovanega varovanja narave. Zakon o
ohranjanju narave je izredno obsežen ter ureja zelo raznovrstno problematiko, od
temeljnih načel varstva biotske raznovrstnosti, do zelo podrobnih določil o varstvu
nekaterih delov narave in določil, o povezavi z usmerjanjem ter presojanjem posegov v
prostor. Z določili tega zakona je tako področje ohranjanja narave pridobilo zelo
samostojno vlogo, ne le pri vrednotenju prostora, pač pa tudi pri načrtovanju prostorskega
urejanja (Plut, 2002).
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO).
Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva
okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo
naravnih virov (ReNPVO,2006). Akcijski program NPVO do leta 2008 (s prvo fazo do
leta 2003) s konkretno opredelitvijo ukrepov obsega prednostna področja (vodni viri,
odpadki, biotska raznovrstnost) in druga področja (varstvo zraka in podnebja, tla in gozd,
hrup, sevanja in tveganja). Ukrepi so konkretizirani tudi po izbranih sektorjih: industrija
in rudarstvo, energetika, kmetijstvo in gozdarstvo, promet in turizem. Med dejavniki
možnega stopnjevanja pritiskov na okolje in prostor, so izgradnja avtocest in povečan
tranzitni tovorni promet, intenzifikacija primernih in opuščanje manj primernih kmetijskih
površin, hidrotehnični ukrepi ter neobvladan prodor turizma in rekreacije v občutljive
ekosisteme. Prostorsko pomembni dejavniki zmanjševanja pritiskov na okolje in prostor
pa so izpolnjevanje sprejetih mednarodnih obveznosti in smernic EU, varstva narave in
okolja. Usmeritve prostorske politike naj bi s pomočjo okoljsko relevantnih kurativnih in
preventivnih ukrepov prispevale k udejanjanju ciljev NPVO (NPVO, 1999).
Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) iz leta 1995 in 2001 vključujeta
nekatera načela sonaravnega razvoja, prostor in okolje pa obravnava kot razvojni in hkrati
omejitveni dejavnik. Spodbujanje sonaravnega gospodarskega razvoja naj bo utemeljeno
z uporabo ekonomsko delujočih instrumentov varstva okolja. Z vidika varstva okolja in
prostorskega razvoja je temeljno, da se med ključne cilje strategije gospodarskega razvoje
Slovenije uvršča »trajna obstojnost gospodarskega razvoja z okoljskega, socialnega in
nacionalno kulturnega vidika« (SGRS, 1995, s. 12). Nova SGRS (2001, s. 8), kot osnovni
cilj, opredeljuje trajnostno povečanje blaginje prebivalcev in prebivalk Slovenije, ki jo
opredeljujejo kot uravnoteženo celoto njene gospodarske, socialne in okoljske sestavine.
Uravnoteženost razvoja pomeni tudi, da izboljšanje blaginje ni omejeno na posamezna
območja države, zato je poleg socialne in okoljske sestavine razvoja posebej poudarjen
skladen razvoj v prostoru (Plut, 2002).
Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključitev v Evropsko unijo (1998) je
temeljni programski in terminski dokument, ki usmerja prizadevanja za vključitev v EU
na področju okolja. Strategija obsega pristopni proces, opredeljuje delovni načrt za
okoljske pristopne dejavnosti in prednostne naloge, predstavlja oceno usklajenosti
okoljske zakonodaje Slovenije z evropsko in zagotavlja spremljanje in uveljavljanje
okoljske zakonodaje. Zaradi velikega zaostanka v zmanjševanju posledic že proizvedenih
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emisij bo v prihodnjih desetih letih temeljni poudarek na kurativnih ukrepih (»na koncu
pipe«) (Plut, 2002).
Ker je diploma vezana predvsem na promet sem opredelila še odnos med okoljem in prometom.
Promet ima tri globalne okoljske vplive. Soodgovoren je za pojav tople grede, za tanjšanje
ozonskega plašča in za negativne vplive na biološke sisteme. Na lokalni ravni so negativni vplivi
prometa raznovrstni. Promet je velik porabnik energije, onesnažuje zrak in vodo, povzroča hrup
in vibracije, prispeva k prometnim nesrečam, vpliva na zdravje ljudi, povzroča zastoje, poleg tega
pa prometna infrastruktura zaseda vedno več prostora in hkrati povečuje razkosanost zemljišč.
Eden izmed najbolj perečih okoljskih problemov, ki jih povzroča promet, je onesnaževanje
zraka. Njegove posledice so kompleksne in resno vplivajo na človekovo zdravje in stanje okolja.
Poleg že znanih ugotovitev, da so emisije motornih vozil odvisne predvsem od značilnosti
motorja, načina vožnje, cestnih razmer in sestave goriva, moramo upoštevati, da na kakovost
ozračja vpliva tudi tvorba spojin, ki prispevajo k nastanku kislih padavin. Nasploh promet
neposredno in posredno prispeva h klimatskim spremembam. V zadnjih letih so posebej aktualne
globalne posledice prometnega onesnaževanja. Neposredna posledica porabe oziroma
izgorevanja fosilnih goriv je CO2, ki preko učinka tople grede vpliva na globalno segrevanje.
Sektor z najhitrejšo stopnjo rasti emisij toplogrednih plinov je cestni motorni promet. Povečanje
emisij gre v največji meri na račun osebnega motornega prometa (Zupan,2006).
Vode so zaradi emisij prometa manj prizadete, a negativni učinki prometa so očitni. Med temi je
spiranje škodljivih snovi (svinec, kadmij, motorna olja, sol uporabljena proti poledici) s cestišč
zelo škodljivo, kar zadeva manjše vodne tokove in bazene. Onesnaženje vodnih virov je možno
ob prometnih nezgodah, če pride do razlitja nevarnih snovi (Cigale, 2002).
Promet je velik porabnik prostora. Čeprav znaša neposredna poraba zemljišč za štiripasovno
cesto približno 2,5 ha/km, doseže skupna poraba vseh spremenjenih zemljišč do 8 ha/km. V to so
vključeni prostor za zaščito pred hrupom, nasipi, povezovalni prostori, križišča in storitvene
površine. Poleg tega je promet velik porabnik najboljših tal, primernih za obdelavo (Zupan,2006).
Promet onesnažuje tudi prst in rastje. Večinoma je to v neposredni bližini prometnic, toda
onesnaženje je takšno, da je škodljivo pridelovanje vrtnin in celo živalske krme zaradi škodljivih
snovi. Sicer pa je rastlinstvo prizadeto že ob sami gradnji prometne infrastrukture, ko poleg
drugega, z gradbeno tehniko razgalijo obsežne poraščene površine (Cigale, 2002).
Hrup je zvok, ki zaradi svoje oblike, časa trajanja in višine postane moteč oziroma nezaželen.
Človeško uho zaznava pri istem nivoju hrupa nizke frekvence drugače od visokih, visoke
frekvence so pri istem nivoju bolj moteče. Širjenje hrupa je pomemben element pri določanju
območja, prizadetega s prometnim hrupom. Na širjenje hrupa v večji ali manjši meri vplivajo
naslednji prometni in drugi parametri:
¾ struktura prometa,
¾ prometne obremenitve,
¾ hitrost vozil,
¾ površina vozišča,
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¾ pogoji vožnje,
¾ absorbcijski faktor okolice(Maher, 1995).
Hrup zaradi prometa predstavlja problem zlasti v mestih in neposredni bližini avtocest, kjer
avtomobili dosegajo visoke hitrosti in s tem povečujejo nastajanje hrupa. Zaradi hrupa in
izpušnih plinov je prizadet pas od 50 do 300 m na vsaki strani ceste (Cigale, 2002). Opozoriti
želim tudi na hrup letal, ne le na mednarodnih, temveč tudi na manjših letališčih. Sicer pa je
letalski promet potraten porabnik energije. S svojimi emisijami povečuje škodljive vplive na
globalno podnebje.
Cigale ugotavlja, da so z geografskega vidika učinki prometa na okolje posebej zaskrbljujoči, ker
so deležne največjih obremenitev in škode prav nižine in doline, ki so gosto poseljene in glavna
pridelovalna območja, kjer so vodni viri in reke. Tam je samočistilna sposobnost zraka manjša in
prizadene jih že pojav megle, toplotnih inverzij in smoga. Na četrtini slovenskega ozemlja, ki
obsega doline, kotline ter kraška polja in podolja, poteka okoli 70% prometa, računano po
prevoženih kilometrih, zato je tam narava sedemkrat bolj obremenjena kot drugod. Znotraj teh
območij izstopajo Ljubljanska in Celjska kotlina ter še nekatera gosteje poseljena območja, kjer
je največja gostota prometa. Kakšne so posledice prometnih obremenitev okolja, je v veliki meri
odvisno od značilnosti in narave vsake pokrajine ter njenih samočistilnih sposobnosti. Te so v
slovenskih pokrajinah dokaj skromne, zato sta narava in človekovo okolje zelo izpostavljena
učinkom prometa. Marsikje so resno načete nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti narave,
čeprav škode, zaradi razpršene narave prometa ali skupnih učinkov z vplivi industrije ali
proizvodnje energije, ni enostavno ugotoviti (Cigale, 2002).
DIAGRAM 1.: Vpliv projekta ceste na sestavine okolja
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(VIR: Šubic, 1994 ; PRIPRAVILA: Špela Zarnik)
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Slovenija, podobno kot večina novih članic EU, nima integrirane prometne in okoljske politike.
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije ne izpolnjuje kriterijev integracije, kljub
vključevanju nekaterih okoljskih elementov. Nasploh integracija okoljskih elementov v prometne
politike v Sloveniji na vseh ravneh, od državne do lokalne, bistveno zaostaja za prakso prometnoplanersko razvitejših evropskih držav. V vseh dosedanjih predlogih prometne politike države, ki
se v Sloveniji pripravlja že dobro desetletje, so gospodarski in infrastrukturni poudarki dominirali
nad okoljskimi in širšimi trajnostmi. Čeprav novejši predlogi pridobivajo na okoljskih vsebinah,
praksa upravljanja prometnega sistema na vseh ravneh kaže na skoraj popolno odsotnost
trajnostnega razmišljanja na tem področju. Hkrati Resolucija o nacionalnem programu varstva
okolja opušča ločeno poglavje o prometu (Zupan, 2006).
3.4.1

Vplivi avtoceste na okolje

Prometna infrastruktura predstavlja zelo velik poseg v prostor. Pri njenem načrtovanju je
potrebno upoštevati in usklajevati interese različnih uporabnikov prostora. Poznavanje posledic je
velikega pomena pri ocenjevanju sprejemljivosti projekta (Bednaršek, 1998).
Objekti prometne infrastrukture močno obremenjujejo okolje.
TABELA 4: Vplivi avtocest na okolje:
stalni (njihov vpliv s časom ne izgine)
kratkoročni
lokalni
primarni
pozitivni
neposredni

začasni (v okolju se po določenem času
vzpostavi prvotno stanje)
dolgoročni
globalni
sekundarni
negativni
posredni

PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: Bizjak, 1994.
Negativni vpliv je vrednostna opredelitev sprememb v okolju. Presoja negativnega vpliva je
metodološki prijem, ki je uporaben za presojo stanja v okolju in napovedovanja bodočih stanj. Pri
opisovanju negativnih vplivom uporabljamo sezname negativnih vplivov, ki so pripravljeni za
različne presoje vplivov na okolje. Negativni vplivi so onesnaževanje zraka in podtalnice, izguba
kmetijskih zemljišč itd.
Pozitivni vplivi zaradi gradnje avtoceste so redki v naravnem okolju. Pojavijo se pri razvoju
nekaterih gospodarskih dejavnosti in razvoju naselij.
Neposredne in posredne posledice so vezane na gradnjo in delovanje avtoceste, neposredni vplivi
nastanejo z gradnjo avtoceste in neposredno vplivajo na videz in delovanje prostora. Med
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neposredne posledice uvrščamo: spremembe namenske rabe površin, spremembe v krajinski
podobi zaradi gradbenih posegov, prekinitev lastniško homogenih prostorskih enot in moteno
dostopnost med prizadetimi naselji ter spremembe življenjskega prostora rastlin in živali. Med
posredne spremembe uvrščamo: spremembe kakovosti zraka, prsti in vode, širjenje hrupa,
spremembe prometne dostopnosti ter vpliv na razvoj naselij in gospodarstva (Bizjak, 1994).
Kot vsi posegi v prostor morajo, tudi državni lokacijski načrti avtocestnih odsekov, imeti po
zakonu o varstvu okolja narejeno študijo ranljivosti okolja. Študija ranljivosti okolja temelji na
ekosistemski členitvi prostora in jo sestavljajo kakovostna in količinska analiza okolja ter
njegovih sestavin, njegove občutljivosti glede posegov v okolje, regeneracijske in
nevtralizacijske sposobnosti okolja, dosežene stopnje celotne in integralne obremenjenosti ter
ogroženosti, ocena še sprejemljivega obsega obremenitve ter predlog stopnje varovanja okolja
pred obremenitvami, vključno z območji, na katerih zaradi čezmerne neobremenjenosti novi
posegi v okolje niso dovoljeni. Poleg študije ranljivosti okolja Zakon o varstvu okolja uvaja tudi
celovite presoje vplivov na okolje, kot orodje za preverjanje prostorskih in sektorskih planov.
Prav pri celovitih presojah vplivov na okolje naj bi uporabljali študije ranljivosti okolja. Celovita
presoja vplivov na okolje je po funkciji, ki bi naj jo imela v okviru preventivnega varstva okolja,
podobna temu, kar v nekaterih, tudi evropskih državah, imenujejo strateška presoja vplivov na
okolje (Marušič, 1999).
Presoja vplivov na okolje (PVO) je presoja, sprejeta na podlagi poročila o vplivih načrtovanih
posegov v naravo in človekovo okolje ter ugotavljanje njihove sprejemljivosti glede na
neposredne in dolgoročne posledice na okolje – v tleh, vodovju, živi naravi in rudninskih virih,
tudi posledice za zdravje in počutje ljudi. Strateška, oz. dolgoročna presoja vplivov na okolje
temelji na izboljšanju okoljskih razmer na podlagi Nacionalnega programa varstva okolja in
Strategije sonaravnega razvoja gospodarstva .
PVO je torej proces zbiranja informacij o učinkih projekta na okolje s strani načrtovalcev razvoja
in iz drugih virov, ki se uporabljajo za pretehtano odločanje o razvoju ali krajše: presoja vplivov
načrtovanja dejavnosti na okolje. Po Pogačniku je potrebno izdelati PVO za naslednje naprave in
objekte, ki posvoji dimenziji, kapaciteti, legi in vplivih na okolje ter zaradi drugih značilnosti
odločilno vplivajo na širšo okolico.
¾ Med vodnogospodarskimi objekti in napravami so to velike akumulacije, regulacije rek,
posegi v jezera,itd.
¾ Med prometnimi objekti so to železniške proge, avtoceste, magistralne ceste, žičnice,
letališča, pristanišča, itd.
¾ Med energetskimi napravami so to elektrovodi velikih jakosti, HE, TE, JE,itd.
¾ PVO je potrebna tudi za velika odlagališča komunalnih odpadkov, vsa odlagališča
posebnih odpadkov, sežigalnice, vojašnice, itd.
¾ Tudi pri vseh večjih, okoljsko problematičnih posegih v podeželski prostor
(agromelioracije, živinorejske farme, žičnice, smučišča, itd.) so nujne PVO.
¾ Posebno pozornost je potrebno nameniti presojam vplivov na zavarovanih območjih ,
turistično atraktivnih območjih, območjih prepletanja številnih interesov itd. (Lotrič,
2006).
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DIAGRAM 2.: Metodologija za izdelavo PVO
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ŠRO
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: Lotrič, 2006
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VREDNOTENJE VPLIVOV

VREDNOTENJE
SPREMEMB V
OKOLJU

4

RAZVOJNI IN OKOLJSKI VPLIVI ŠIRITVE CESTNO PROMETNE
INFRASTRUKTURE V PROSTORU NA PRIMERU AVTOCESTNEGA
ODSEKA VOKLO – KARAVANKE

V sledečem delu diplomskega dela bom obravnavala prvi primer prometne infrastrukture. Gre za
cestno prometno infrastrukturo, točneje za avtocestni odsek Voklo-Karavanke, ki je del
slovenskega avtocestnega križa. Najprej je podan kratek opis zgodovine avtocest pri nas,
podrobneje je opisan Gorenjski krak. Nadalje za posamezne občine (Šenčur, Kranj, Naklo,
Radovljica, Žirovnica in Jesenice) ugotavljam, kako prisotnost avtoceste že vpliva na razvoj
občine, oziroma v primerih, kjer je avtocesta v gradnji, kako bo vplivala na razvoj območja. Kot
glavne pokazatelje pozitivnega razvoja sem vzela že obstoječe in pa načrtovane gospodarske
cone (obrtno-poslovne, poslovno-obrtne, itd.). Opisani so tudi negativni vplivi avtoceste. V tem
primeru gre predvsem za negativne vplive na okolje, ki pa jih podam za posamezne odseke
avtoceste.
Leto 1969 lahko označimo kot prelomno leto za gradnjo avtocest v Sloveniji. Izdelane so bile
strokovne podlage za gradnjo, sprejeti so bili ustrezni zakoni in zagotovljena finančna sredstva
Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Vse to je pripeljalo do realizacije prvega avtocestnega
projekta v Sloveniji – izgradnje avtocestnega odseka med Vrhniko in Postojno. Gradnja prve, 32
kilometrov dolge, slovenske avtoceste se je začela maja 1970. Za primerjavo: Nemčija je takrat
imela že 6219 km avtocest, Italija 4323 km, Francija 1715 km in Avstrija 553 km avtocest.
Nadaljnje odseke štiripasovnih in tudi dvopasovnih avtocest je Slovenija postopoma gradila tam,
kjer so jo v to silile zelo težavne prometne razmere. Tako je bilo v skoraj četrt stoletja (19701994) zgrajenih 198,4 km avtocest (povprečno nekaj več kot 8 km letno), od tega 59 km
dvopasovnih.
Z letom 1994 je gradnja avtocest doživela ponovni zagon, z začetkom uresničevanja
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Po štiriletnem uresničevanju so
bile aprila 1998 sprejete še njegove spremembe in dopolnila, ki predvidevajo izgradnjo novih
518,6 km avtocest in hitrih cest ter 35,2 km drugih državnih cest kot navezovalnih cest na
avtocestno omrežje. Slovenija sredi zelo intenzivne gradnje visokoprepustne avtocestne mreže, ki
poteka v okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Od leta 1994
pa do leta 2006 se je zgradilo in prometu izročilo 367,4 km dvopasovnih in štiripasovnih avtocest
(povprečno 30 km letno). Danes DARS upravlja in vzdržuje skupno 467 km avtocest, hitrih cest
in razcepov ter približno 130 km priključkov nanje (podatki 24. avgust 2006,
URL:http://www.dars.si, citirano 27.10.2006).
Pomen Nacionalnega programa izgradnje avtocest je v tem, da zajema največji del narodnega
prostora, povečuje kohezijo tega prostora in odpira nove možnosti gospodarskemu razvoju. Z
njegovim uresničevanjem se izboljšuje učinkovitost pretoka ljudi in blaga, kar vpliva na nadaljnji
policentrični razvoj, decentralizacijo in enakomernejši razvoj države. Dinamična gradnja
povečuje zaposlenost in prispeva k naraščanju bruto družbenega proizvoda v državi.
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KARTA 6.: Avtocestni sistem v Republiki Sloveniji

(VIR:URL:http://www.dars.si, citirano 27.10.2006)
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4.1

GORENJSKI KRAK AVTOCESTNEGA KRIŽA

Gorenjski avtocestni krak, ki skupaj z dolenjskim avtocestnim krakom tvori avtocesto A2 in je
kot del desetega evropskega koridorja sestavni del TEN omrežja (TransEuropeanNetwork,
transevropsko prometno omrežje). Ta smer je hkrati povezava z Avstrijo (Karavanški predor) na
enem kraku ter s Hrvaško na drugem kraku (mejni prehod Obrežje).
Gorenjski avtocestni krak sega od predora Karavanke do razcepa Koseze v Ljubljani in je
načrtovan v skupni dolžini 69,8 km. Od tega je že zgrajenih 52,1 km ali 75% njegove celotne
dolžine. Za dokončanje gorenjskega avtocestnega kraka je potrebno zgraditi še 17,7 km avtocest:
poleg 9,8-kilometrskega odseka Vrba – Peračica še 2,4-kilometrski odsek Peračica-Podtabor, ki
je v gradnji od poletja 2004, prometu pa bo predan predvidoma koncem 2007, ter 5,5 kilometrski
odsek Šentvid-Koseze, ki je v gradnji od konca leta 2003, prometu pa bo predan predvidoma
konec leta 2007. S sklenitvijo dveh izvajalskih pogodb za gradnjo avtocestnega odseka VrbaPeračica (18. april 2006) so bila oddana vsa cestno-gradbena dela za dokončanje avtocestnega
kraka med Karavankami in Ljubljano, ki bo v celoti predan prometu predvidoma do konca leta
2008. Pri financiranju graditve odseka med Vrbo in Peračico sodeluje z nepovratnimi sredstvi
Kohezijskega sklada tudi Evropska unija (URL:http://www.dars.si, citirano 27.10.2006).
TABELA 4: Odseki gorenjskega avtocestnega kraka
Ime odseka

Dolžina
v km
Predor Karavanke (slovenski del)
3,4
1,9
Meja z Avstrijo (predor Karavanke) –
Hrušica
Hrušica – Vrba
13,5
Vrba – Peračica
9,8

Začetek
gradnje
1986
1986
1989
2006

Peračica – Podtabor

2,4

2004

Podtabor – Naklo
Naklo – Kranj zahod
Kranj – Šentvid
Šentvid – Koseze

4,3
8,7
20,3
5,5

2002
1983 (1998)
1983
2003

Skupaj

69,8

VIR: (URL:http://www.dars.si, citirano 27.10.2006)
PRIPRAVILA: Špela Zarnik

39

Predaja prometu
1991
1991
1993
predvidoma
2008
predvidoma
2007
2003
1985 (2000)
1985
predvidoma
2007

TABELA 5: povprečni letni dnevni promet (PLDP) po posameznih avtocestnih krakih za obdobje
od 2000 do 2004
2000
PRIMORSKA 25.961
ŠTAJERSKA
17.616
GORENJSKA 16.888
DOLENSKA
16.955

2001
24.610
17.702
16.985
16.918

2002
25.594
19.277
17.834
17.933

2003
26.694
20.279
18.565
18.847

2004
29.376
21.453
19.431
20.217

PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: Promet 2004, Podatki o štetju prometa na državnih cestah v RS, MP, Direkcija RS za ceste.
Avtocesta A1 predor Karavanke
Z gradnjo mednarodnega predora Karavanke so začeli leta 1986 in jo končali leta 1991. Predor je
v celoti dolg 7.864 m, od tega je slovenskega dela 3.450 m. Izkop tega izjemnega objekta je
potekal z obeh strani, samo gradnjo pa je oteževala neugodna geološka sestava, prisotnost metana
in vdori vode. Sočasno z izgradnjo predora, je bil izgrajen tudi 1,9 km dolg odsek avtoceste do
Hrušice (Slovenske avtoceste-trideset let avtocest v Sloveniji, 2002).
Cesta v smeri Karavanke - Ljubljana - Zagreb je bila ena najpomembnejših prometnih osi iz
zahodne Evrope na Balkan. Zelo izraziti so bili turistični tokovi ter tokovi delavcev na začasnem
delu v tujini. PLDP tujih osebnih vozil je bil leta 1991 v tej smeri 4.500 vozil/dan. Tovorni
promet v tej smeri ni bil močan, zaradi slabih elementov cestnega omrežja je bil na Korenskem
sedlu prepovedan, za pot preko Ljubelja pa se je odločalo malo voznikov. Osnovni namen
izgradnje cestnega predora Karavanke je bil:
¾ navezava tedaj najpomembnejše jugoslovanske in druge najpomembnejše slovenske
prometne osi na evropsko avtocestno omrežje;
¾ izgradnja ceste, ki bo omogočala varno daljinsko povezavo;
¾ nova avtocestna povezava naj bi omogočila varno prometno pot tudi tovornemu prometu.
Z odprtjem karavanškega cestnega predora, ki povezuje tursko in karavanško avtocesto z ostalimi
avtocestami po Sloveniji, se je odprla najpomembnejša prometna povezava za osebni in tovorni
promet med zahodno in južno Evropo (URL:http://www.dars.si, citirano 27.10.2006).
SLIKA 1.: Karavanški predor

VIR: (URL:http://www.dars.si, citirano 27.10.2006).
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Avtocesta A1 Hrušica-Vrba
Z gradnjo tega odseka avtoceste so pričeli leta 1989 in zaključili leta 1993. Trasa avtoceste od
Hrušice do Vrbe, dolžine 13,5 km, se takoj za priključkom Hrušica navezuje na avtocesto iz
predora Karavanke. Kmalu po odcepu Hrušica se avtocesta razširi v obojestranski servisni plato.
Trasa se naprej polagoma vzpenja v pobočje Mežaklje, s čimer se izogne naseljem pod vznožjem
(Jesenice). Avtocesta bi morala biti po prvotnih načrtih zasekana v pobočje Mežaklje, ker pa tak
način ni bil primeren, je bil potek trase spremenjen tako, da je avtocesta sedaj odmaknjena od
pobočij, kar je posledično zahtevalo izgradnjo viaduktov. Tako si na tem predelu sledijo trije
viadukti, s skupno dolžino 1.291 m . V nadaljevanju se avtocesta izvije iz pobočij Mežaklje na
odseku Lipce, kjer prečka železniško progo Jesenice-Sežana, na tem mestu pa je tudi priključek
na regionalno cesto Jesenice-Bled. Naslednja 2 km avtoceste sta ravninska, sledi pa viadukt
Moste. Za viaduktom trasa poteka po Žirovniškem polju ob naselju Žirovnica na severu, naselje
Moste pa razdeli na dve polovici. Trasa avtoceste se konča nekoliko južno od naselja Vrba
(URL:http://www.dars.si, citirano 27.10.2006). Trasa avtoceste je gradbeno-tehnično in
stroškovno zelo zahtevna, tako po stroških gradnje kot vzdrževanju in jo uvrščamo med
najzahtevnejše odseke na slovenskem avtocestnem omrežju. Razlog temu je ozka, povsem
urbanizirana dolina med Mežakljo in Karavankami (Zgornjesavska dolina), globok kanjon Save
pri Mostah in strma pobočja Mežaklje z 12.000 let starim podorom, dvakratno prečkanje
železniške proge, itd. (Slovenske avtoceste-trideset let avtocest v Sloveniji, 2002).
SLIKA 2.: Trasa avtoceste Hrušica-Vrba (pod pobočji Mežaklje)

AVTORICA: Špela Zarnik, 2006
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Avtocesta A1 Vrba-Peračica (v gradnji od l. 2006, dolžina 9,8 km)
9,8 km dolga trasa avtocestnega odseka Vrba-Peračica, vključno s tremi priključki nanjo (Lesce,
Radovljica in Brezje), devetimi podvozi, dvema nadvozoma, podhodom, tremi prepusti,
opornimi-protihrupnimi zidovi, 23 deviacijami (prestavitvami) cest v skupni dolžini 10,2 km ter
prestavitvijo komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, bo gradnja stala 72,10
milijona EUR. Pri financiranju graditve odseka sodeluje, z nepovratnimi sredstvi Kohezijskega
sklada, tudi Evropska unija. Odsek Vrba-Peračica je drugi avtocestni odsek v Sloveniji (prvi je
bil Smednik-Krška vas), kjer pri financiranju graditve z nepovratnimi sredstvi v višini 13
milijonov evrov Kohezijskega sklada, sodeluje tudi Evropska unija. Odsek naj bi bil dokončan in
v celoti predan prometu predvidoma ob koncu leta 2008, s tem pa bo dokončan tudi celotni
gorenjski avtocestni krak od Karavank do Ljubljane.
Trasa avtocestnega odseka Vrba-Peračica se začne na koncu že zgrajenega odseka Hrušica-Vrba,
nekoliko južno od vasi Vrba. Od tu poteka proti jugovzhodu od podvoza lokalne ceste LesceHlebce ter vzdolž glavne ceste G I-8 Vrba-Črnivec do Predtrškega polja. Na severnem robu
Predtrškega polja trasa nove avtoceste ne poteka več vzporedno z glavno cesto, ampak južno od
sadovnjaka Resje in naselja Mošnje. Dolini Zgoše in Dobruše avtocesta prečka z viaduktoma. V
nadaljevanju trasa poteka po ježi severno od Dobrega Polja ter se tik pred viaduktom Peračica
priključi na obstoječo hitro cesto.
Avtocesta je zasnovana kot štiripasovna cesta z izven nivojskimi križanji, odstavnimi pasovi in
vmesnim ločnim pasom. Normalni prečni profil je širine 16,6 m. ker poteka trasa pretežno po
ravninskem delu, bo največji vzdolžni nagib 1,3 odstotka. V sklopu graditve avtoceste bodo
izvedene tudi vse potrebne deviacije cest in poti ter urejen zasuk letališke steze letališča Lesce.
Na odseku so predvideni tudi trije priključki, in sicer Lesce, Radovljica ter Brezje. V sklopu
priključka Radovljica bo tudi obojestranski bencinski servis (kraki priključka bodo podaljšani in
združeni z uvozi in izvozi priključka in bencinskega servisa). Obojestranski bencinski servis
Radovljica je projektiran s poudarjeno turistično funkcijo in prepovedjo dovoza tovornim
vozilom. Ob koncu odseka, tik pred viaduktom Peračica, je predvidena čelna cestninska postaja s
štirinajstimi cestninskimi stezami. Na trasi bodo zgradili več objektov, in sicer: dva večja
viadukta (Zgoša v dolžini 168,6 m ter Dobruša v dolžini 326,4 m) ter devet podvozov, dva
nadvoza in en podhod. Na avtocestni trasi bo izkopano več kot 1,9 milijona kubičnih metrov
materialov, od tega bo uporabljenih na trasi približno 400.000 m3, preostalih nekaj več kot 1,5
milijona m3 pa bo v skladu z uredbo o državnem lokacijskem načrtu treba deponirati v trajnih
deponijah predvidoma na območju Dobrega polja in v gramoznici Suhi graben pri Radovljici
(URL:http://www.dars.si, citirano 27.10.2006).
Avtocesta A1 Peračica- Podtabor (v gradnji od l. 2005, dolžina 2,4 km)
Avtocestni odsek Peračica-Podtabor, dolžine 2,44 km, je v gradnji od poletja 2005, in sicer nekaj
manj kot 1 km trase, skupaj s 190 metrov dolgim viaduktom Lešnica. Izvedene so vse predhodne
naloge (izdelani in potrjeni investicijska in projektna dokumentacija, opravljeni odkupi zemljišč
in objektov, pravnomočno zaključen javni razpis za izbor izvajalca za prvih 920 metrov trase
navedenega odseka, katerega del je tudi viadukt Lešnica).
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Pri sorazmerno kratkem avtocestnem odseku Peračica – Podtabor, ki pa je z vidika gradnje zaradi
vrste infrastrukturnih objektov zelo zahteven, gre za dograditev obstoječe hitre ceste, ki po
izvedeni rekonstrukciji predstavlja južni smerni pas avtoceste. Trasa novega severnega smernega
pasu avtoceste sledi poteku obstoječe hitre ceste. Teren je zelo razgiban. Avtocestna trasa na
začetnem delu prečka razmeroma veliko globel potoka Peračica, se usmeri v predor skozi greben
Ljubno, prečka globel pri Ljubnem in se v nadaljevanju usmeri po ravninskem območju
Ljubenskega polja ter na njegovem vzhodnem robu prečka še eno večjo globel, in sicer potoka
Lešnica. Na koncu se nato trasa avtoceste naveže na avtocestni odsek Podtabor – Naklo, ki je bil
dokončan in predan prometu septembra 2003. Avtocestni odsek Peračica - Podtabor bo v celoti
dokončan in predan prometu predvidoma leta 2007 (URL:http://www.dars.si, citirano
27.10.2006).
Avtocesta se izvede kot štiripasovnica z odstavnima pasovoma na celotnem poteku. V prvi
gradbeni fazi se v trasi južnega smernega pasu avtoceste ohranijo obstoječi viadukti Peračica,
Ljubno in Lešnica ter predor Ljubno v obstoječem profilu, ki je brez odstavnega pasu. V drugi
gradbeni fazi pa se tudi na vseh treh viaduktih in predoru uredi profil z odstavnim pasom. Trasa
avtoceste v pretežni meri sledi poteku obstoječe hitre ceste, ki je bila grajena z ugodnimi trasnimi
elementi (polmer krivine 2000 m), pri razdvojitvi skupnega poteka obeh smernih pasov v ločen
potek. Zaradi razdvojenega poteka v predorih je pri severnem smernem pasu avtoceste
horizontalna krivina zmanjšana na 1500 m. Trasa avtoceste se začne na koncu odseka Vrba–
Črnivec (Peračica). Za južni smerni pas avtoceste se uporabi obstoječi koridor hitre ceste H1.
Obstoječi viadukti Peračica, Ljubno, Lešnica in predor Ljubno na južni smerni polovici bodoče
avtoceste se ohranijo do začetka izgradnje druge gradbene faze. Severni smerni pas je na
območju prečkanja globeli Peračica in v predoru Ljubno vzporeden poteku južnega smernega
pasu in od njega oddaljen za približno 40 m (merjeno med osmi oziroma sredinami cestišč). Po
izhodu iz predora Ljubno se, po viaduktu Ljubno, severni smerni pas avtoceste približa južnemu
smernemu pasu, in v skupni potek z južnim smernim pasom preide pri podvozu poljske poti na
sredini Ljubenskega polja, nato se nadaljuje čez viadukt Lešnica in se priključi na odsek
Podtabor–Naklo (Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Črnivec(Peračica)Podtabor, 2003).
Cestne objekte (viadukte, predor, podvoz), cestno opremo in protihrupne zidove se arhitekturno
oblikuje v skladu s sodobnimi principi oblikovanja, v skladu s tipiko prostora ter v sozvočju z
urbano in krajinsko podobo prostora. Rešitev novega viadukta Peračica mora biti čimbolj
podobna obstoječemu viaduktu. Novi viadukt Ljubno se, zaradi oddaljenosti od obstoječega in
različnega morfološko geološkega profila premostitve, lahko obravnava kot samostojen. Novi
viadukt Lešnica mora zaradi vzporednega poteka z obstoječim, povzeti čim več njegovih
elementov. Vstopni portal predora s smeri viadukta Ljubno mora biti oblikovno prilagojen
okoliškemu gozdnemu pobočju grebena. Celotna konstrukcija mora biti v hierarhično podrejenem
odnosu do obstoječe grajene strukture naselja Ljubno. Pri oblikovanju portalov predora (za
severni smerni pas) je potrebno upoštevati, da jih bo mogoče identično ponoviti pri izvedbi druge
gradbene faze. Zaradi ohranitve izjemnih vedutnih pogledov na prostorske dominante objektov
kulturne dediščine (gnezdasto vraščeno naselje Ljubno s cerkvijo sv. Marije) je protihrupne
ograje potrebno načrtovati temu primerno. Oblika in konstrukcija vmesnih podpor naj čim manj
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odstopajo od obstoječih (Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Črnivec(Peračica)Podtabor, 2003).
Avtocesta A1 Podtabor – Naklo (gradnja 2001-2003, dolžina 4,3 km)
Uredba o lokacijskem načrtu je bila sprejeta 5. julija 1996. Odsek je bil dokončan in predan
prometu 4. septembra leta 2003. Na avtocesti je zgrajenih skupaj 9 objektov, največji objekt je
viadukt Tržiška Bistrica. Investicijska vrednost izgradnje odseka po Nacionalnem programu
izgradnje avtocest znaša 27 milijonov evrov.
Začetek odseka je pri naselju Podtabor in sledi poteku trase obstoječe hitre ceste. Na območju
prečkanja Tržiške Bistrice se trasa avtoceste dvigne in premakne. Konča se na Jurčkovem polju
pri naselju Naklo, kjer je začetek odseka Naklo - Kranj vzhod (URL:http://www.dars.si, citirano
27.10.2006).

KARTA 7.: Trasa odseka Podtabor-Naklo in Naklo-Kranj vzhod
VIR: (URL:http://www.dars.si, citirano 27.10.2006).
Poleg trase avtoceste bo v območju zgrajeno še: priključek Podtabor, priključek Zvirče, razcep
Podtabor, vsi pripadajoči objekti na trasi, vse deviacije ter vse prestavitve in novogradnje
energetskih in komunalnih naprav ter omrežja zvez (Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Podtabor-Naklo, 1996).
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Avtocesta A1 Naklo-Kranj (gradnja 1998-2000, dolžina 8,7 km)
Odsek med Naklim in priključkom Kranj Vzhod je prvi dograjen odsek štiripasovne ceste na
Gorenjskem v okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest. Ob izgradnji dvopasovne
avtoceste Naklo-Kranj vzhod leta 1985 je bila opravljena večina zemeljskih del za dograditev v
štiripasovnico, med leti 1998 in 2000 pa sta bila zgrajena dodatna pasova v dolžini 8,7 km,
viadukt Rupovščica, most čez Kokro in dva podvoza, preurejen je bil priključek Kranj zahod in
postavljena protihrupna zaščita v dolžini 3.250 m (Slovenske avtoceste-trideset let avtocest v
Sloveniji, 2002).
Gradnja se je začela leta 1998, odsek je bil dograjen in predan prometu v letu 2000. Investicijska
vrednost izgradnje odseka znaša 17,94 milijona evrov. Grajen je bil fazno - najprej kot
dvopasovna avtocesta (1983-1985), kasneje pa razširjen v štiripasovnico v okviru Nacionalnega
progama izgradnje avtocest (1998-2000). Danes je to štiripasovnica z vmesnim ločilnim pasom.
Normalni prečni profil znaša 28 m srednji ločilni pas je širok 4 m, robna pasova 0,50 m, vozna in
prehitevalna pasova 3,75 m, odstavna pasova 2,50 m, zunanja robna trakova 0,20 m in bankini
1,30 m. Največji podolžni nagib pa znaša 1,59%.
Na avtocestnem odseku Naklo - Kranj vzhod so bili v okviru dograditve dodatnih dveh pasov
zgrajeni 4 premostitveni objekti:
¾ viadukt Rupovščica - za smer proti Jesenicam (dolžina 167,10 m);
¾ most čez Kokro - za smer proti Jesenicam (dolžina 50,60 m);
¾ 2 podvoza v skupni dolžini 14,00 m. Ostali podvozi in nadvozi so bili zgrajeni že leta
1985 v okviru izgradnje dvopasovne avtoceste.
SLIKA 3.: Avtocesta Naklo-Kranj Vzhod

AVTORICA: Špela Zarnik, 2006
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Ob dograditvi dvopasovne avtoceste v štiripasovno je bilo izkopano 362.000 m3, za nasipe pa
uporabljeno 187.000 m3 materialov.
V okviru dograditve dodatnih dveh pasov je bilo na avtocestnem odseku Naklo - Kranj vzhod
potrebno zgraditi priključek Kranj zahod, ki na avtocesto navezuje regionalno cesto Ljubljana Kranj - Jesenice, 5 preusmeritev cest v skupni dolžini 1.127 m in križanji z rekama Rupovščica in
Kokra. Zgrajeni so še kanalizacijski vodi na območju Britofa in Kokrice, protihrupna zaščita v
skupni dolžini 3.250 m, dograjen je sistem klica v sili ter urejena odvajanja padavinskih in
meteornih voda (URL:http://www.dars.si, citirano 27.10.2006).
Avtocesta A1 Kranj Zahod-Šentvid (gradnja 1983-1985, dolžina 20,3 km)
Omenjeni odsek je bil zgrajen kot prvi v sklopu Gorenjskega avtocestnega kraka, pričetek
gradnje je bil leta 1983, prometu pa je bil v celoti odsek predan leta 1985. v dolžino meri 20,3
km. Na tej dolžini je več priključkov in izvozov, v smeri iz Šentvida proti Kranju je najprej
priključek in izvoz Brod, sledita priključek in izvoz za Šmartno in Vodice, priključek in izvoz
Voglje in kot zadnji še priključek in izvoz Kranj Vzhod. Na odseku je postavljena tudi cestninska
postaja Torovo, ki je za enkrat edina na Gorenjskem avtocestnem kraku. Pri Voklem je zgrajeno
tudi obojestransko počivališče Voklo. Trasa je večinoma ravninska brez večjih tehničnih
objektov, razen mostu čez Savo in dveh podvozov.
4.2

POZITIVNI VPLIVI AVTOCESTNEGA ODSEKA VOKLO – KARAVANKE NA
RAZVOJ OBČIN

Pozitivne vplive Gorenjskega avtocestnega kraka na razvoj občin, sem ugotavljala v tistih
občinah, ki jih avtocesta dejansko prečka. Gre za sledeče občine, ki sodijo v območje Gorenjske,
občina Šenčur, Kranj, Naklo, Radovljica, Žirovnica in Jesenice. Pri izboru občin sem upoštevala
tudi dejstvo, da vse te občine sodijo v Regionalni razvojni plan Gorenjske. Omenjene občine se
med seboj razlikujejo v tem, da je ponekod avtocesta zgrajena že dalj časa (Šenčur, Kranj, Naklo,
Žirovnica in Jesenice), v občini Radovljica pa je v fazi gradnje.
Za glavnega pokazatelja razvoja sem vzela gospodarske cone (obrtno-poslovne cone). Obrtno
poslovne cone so aktivni sooblikovalci pokrajine in so dober primer medsebojnega delovanja več
fizično- in družbenogeografskih elementov (lokacija, podjetniško žarišče, človeški viri, lokalna
skupnost). Njihove prednosti (zmanjševanje migracij, nadzor nad onesnaževanjem, specializacija
dejavnosti) so dober argument za krepitev endogenega regionalnega razvoja, zato po posameznih
občinah ugotavljam prisotnost omenjenih con, ali so že razvite, ali pa je morda njihov razvoj v
načrtih občin. Večino podatkov sem pridobila skozi strategije razvoja posameznih občin in iz
intervjujev, ki sem jih opravila z predstavniki občin.
4.2.1

Občina Šenčur

Občina Šenčur leži na vzhodnem delu statistične regije Gorenjske. Na severu meji z občino
Preddvor, na zahodu z občino Kranj, na vzhodu z občino Cerklje na Gorenjskem, na jugu pa z
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Osrednjo slovensko urbano regijo. V današnjem obsegu občina Šenčur meri 40,3 km2 in beleži
7.645 prebivalcev. Položaj občine na prodni ravnini Kranjskega polja, sredi pomembnih
prometnih povezav (avtocesta Ljubljana – Naklo, letališče Brnik) in bližine središča Gorenjske,
Kranja, je zelo ugoden za poselitev in gospodarski razvoj. To se kaže v veliki gostoti
poseljenosti, ki kar dvakrat presega gorenjsko in slovensko povprečje (Razvojni program občine
Šenčur za obdobje 2004-2013, 2004).
Gostota prebivalcev v občini Šenčur znaša 185,9 prebivalca na km2, kar je nad povprečjem
Gorenjske statistične regije (91,7 preb./km2). Največje naselje v občini je Šenčur s 2741
prebivalci. Naselje z več kot 500 prebivalci so še Visoko, Voglje in Trboje, ostala naselja v
občini imajo manj kot 500 prebivalcev. V zadnjem desetletnem obdobju število prebivalcev
narašča, predvsem na račun priseljevanja (l. 2004 je bil selitveni prirastek 51), v manjši meri tudi
z naravnim prirastkom. Starostna struktura v občini je ugodnejša, kot je državno in regijsko
povprečje, kar je posledica rasti prebivalstva v občini. Indeks staranja prebivalstva znaša 71%
(Slovenija 96,3%). V gospodarskih družbah in organizacijah je bilo po podatkih iz novembra
2003 zaposlenih 604 oseb, pri samozaposlenih osebah pa 352 oseb. Samostojnih podjetnikov
posameznikov je bilo 163, samozaposlenih kmetov 91, gospodarskih družb pa 155. Občina
Šenčur v primerjavi z Gorenjsko in deloma s Slovenijo izkazuje nadpovprečno gostoto podjetij na
1000 prebivalcev, kar je med drugim tudi posledica odpiranja površin za razvoj poslovno-obrtne
cone. Kar 42 % vseh podjetij je lociranih v naselju Šenčur. Stopnja brezposelnosti v občini
Šenčur je v primerjavi s slovenskim povprečjem zelo nizka. Marca 2004 je bilo v občini
brezposelnih 179 oseb ali 5,5 % aktivnega prebivalstva (v Sloveniji 11,1 %). Med brezposelnimi
je kar 40 % ljudi le s I. ali II. stopnjo izobrazbe, 79,8 % brezposelnih ima nižjo stopnjo izobrazbe
kot V.
Občina Šenčur je z omrežjem cest dobro prometno povezana s sosednjimi občinami in naselji,
kakor tudi z ostalimi območji Republike Slovenije in sosednjimi državami. Preko občine Šenčur
poteka severni krak slovenskega avtocestnega križa, kateri je del X. Evropskega prometnega
koridorja. Na območju občine je zgrajen avtocestni priključek Kranj – vzhod. Preko ozemlja
občine poteka tudi državna cesta Kranj – Brnik - Mengeš ter regionalna cesta Kranj – mednarodni
mejni prehod Jezersko. Občina leži v neposredni bližini mednarodnega letališča Ljubljana –
Brnik. Občina Šenčur ima zaradi dobrih prometnih povezav ugodno prometno lego, katera lahko
pomeni pomemben razvojni potencial občine (Razvojni program občine Šenčur za obdobje 20042013, 2004).
Omenjena ugodna prometna lega, je tudi eden izmed dejavnikov, ki so vplivali na razvoj Obrtno–
poslovne cone (OPC) Šenčur, ki je deloma že zgrajena in učinkovito funkcionira, del cone pa je
še v fazi izgradnje. Na karti 8 je predstavljeno omrežje državnih cest, ki oklepajo OPC Šenčur.
Na jugu je avtocesta z izvozom Kranj- vzhod, na severu pa poteka regionalna cesta KranjMengeš, čisto na vzhodnem robu se pričenja območje letališča Brnik. Od letališča Brnik je cona
oddaljena 3 km , od Ljubljane 15 km in od Kranja 3 km. Do priključka na avtocesto je le 300 m.
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OBRTNO-POSLOVNA
CONA ŠENČUR

KARTA 8.: Obrtno-poslovna cona Šenčur in prometno omrežje
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: PISO – Šenčur, URL:http//:www.geoprostor.net/piso, 30.11.2006
Šenčur postaja z izgradnjo obrtno-poslovnih con, novogradnjami in dozidavami eno- in
večdružinskih hiš ter stanovanjskih sosesk izredno dinamičen, privlačen, živahen, odziven,
spremenljiv, a tudi ranljiv del Slovenije. Občina Šenčur je v razvojnem programu za obdobje od
2004 do 2013 zapisala da bo »urejena, podjetna in do vseh prijazna občina« (Potočnik-Slavič,
2006).
Leta 1997 je šenčurski občinski svet sprejel odločitev o usmeritvi OPC v akte, da bi zagotovil
pogoje za razvoj gospodarstva v občini. Lokacija južno od obstoječe strnjene zazidave ob glavni
cesti Kranj-Brnik je bila izbrana na podlagi strokovnih ocen, ki so pokazale primernost območja
za tovrstno dejavnost. Pri izbiri ustrezne lokacije je potrebno upoštevati njene naravne (velikost
ozemlja, geološka primernost, primernost lokacije) ter gospodarske in tehnične značilnosti
(lastništvo, prostorsko planiranje, družbene in gospodarske značilnosti). Glede na lego je OPC
zelo primerna (avtocesta, glavna cesta, bližina letališča, bližina Ljubljane in Kranja), danosti za
poslovne dejavnosti pa so zanimive za investitorje. Osnovni nosilec aktivnosti je občina Šenčur,
ki je prevzela iniciativo in skrbi za nadaljnji razvoj. Podjetje Ržišnik&Perc je z občino sklenilo
pogodbo o interesu za skupno realizacijo OPC Šenčur. Omenjeno podjetje je pridobilo del
zemljišč in jih komunalno uredilo. Investitorji so zgradili posamezne objekte. Do leta 2003 se
OPC ni realizirala do načrtovane stopnje. Največji problem je bil v tem, da občina sama ni imela
zadostnih sredstev za pridobitev in komunalno ureditev zemljišč. Posledično tudi razvoj ni stekel
na celotnem oziroma želenem območju OPC. V okviru urbanistične pogodbe je občina skupaj z
investitorji dolžna izgraditi komunalno infrastrukturo. Tako so glavni stroški občine povezani z
izgradnjo infrastrukture (zlasti povezovalnih cest), stroške pa predstavlja tudi samo vodenje
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postopka. Trenutno je v OPC Šenčur okrog 40 podjetij (z okoli 200 zaposlenimi), v letu 2006 je
predvidena izgradnja druge in tretje faze, tako da se bo razprostirala na 5,5 ha površin. Posebne
omejitve glede dejavnosti v OPC ne obstajajo, osnovni predpogoj je, da nimajo negativnih
vplivov na okolje. Prizadevajo si pridobiti predvsem dejavnosti, ki zahtevajo več znanja,
prinašajo večji dohodek in nova delovna mesta. Zainteresirani so zlasti za več manjših in
dejavnostno raznolikih podjetij. Nekaj investitorjev prihaja iz občine Šenčur, drugi iz različnih
delov Slovenije, prednostno pa podjetja s širšega območja Gorenjske. Investitorje najbolj moti
dolgotrajno čakanje na pridobitev ustreznih dokumentov, problematičnih pa je tudi nekaj
posameznih lastnikov zemljišč.
Poslovna cona je dobra osnova za razvoj občine, saj prispeva dodaten dohodek tudi v občinski
proračun in v dolgoročnem smislu sooblikuje zaposlitveno strukturo prebivalcev občine.
Vsekakor prispeva tudi k večji prepoznavnosti kraja in občine ter je privlačna za bodoče
investitorje (Potočnik-Slavič, 2006).
SLIKA 4.: OPC Šenčur – oglaševalni panoji ob regionalni cesti Kranj-Mengeš

AVTORICA: Špela Zarnik, 2006.
V občinskih odlokih in v občinskih načrtih imajo določena območja, ki so namenjena proizvodnji
dejavnosti, lokacija OPC Šenčur se sklada s temi načrti. Ugodno je, da so okoli OPC Šenčur
predvidena območja za proizvodnje dejavnosti, kar omogoča širjenje cone in nadaljnji razvoj
dejavnosti, kar je pozitivnega pomena za občino (nova delovna mesta). Kakšno namensko rabo
zemljišč predvidevajo na območju OPC Šenčur je razvidno iz karte 9. Vijolična barva predstavlja
območja namenjena proizvodnji dejavnosti. Rumena območja so območja stanovanj, zelena
barva predstavlja območja gozdov, rdečkasta barva pa označuje območja mešane rabe.
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OBRTNO-POSLOVNA
CONA ŠENČUR

KARTA 9: Namenska raba zemljišč
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: PISO – Šenčur, URL:http//:www.geoprostor.net/piso, 30.11.2006
OPC Šenčur so, oziroma jo gradijo v več fazah. Z nizom kart so predstavljena območja gradnje
posamezne faze in pa območja kamor bi se lahko cona v prihodnje širila. Sicer pa gre za sodobno
organizirano obrtno-poslovno cono, opremljeno z najsodobnejšo telekomunikacijsko in
informacijsko tehnologijo.
Prva faza gradnje v OPC Šenčur je dokončana in v njej že obratujejo različna podjetja. Območje
je poznano kot območje A, ali v občinskih dokumentih Šenčur - jug P2A. To območje se razteza
na slabih 28.000 m2 , skupaj s cestami in drugimi komunalnimi objekti na 35.000 m2. Zgradili so
enajst poslovnih objektov s 15.000 m2. Na tem prostoru so našla svoje mesto različna podjetja:
3L – veleprodaja tekstila, AVTO hi-fi- avtoakustika in mobilna telefonija, KAMM – kovinska
galanterija in navtični program, DAISY TECHNOLOGIES – elektro in informacijski inženirji, ki
razvijajo visoko tehnologijo za telekomunikacije, KMS - zastopstvo strojne opreme, TIPEDA
ŠUC- organizacija športnih prireditev, SION FINANČNO POSREDNIŠTVO- finančna družba,
LOGAR TRADE, STEELING in drugi3 (Protim-Ržišnik Perc, 2006).

3

V prilogi na koncu diplomskega dela so priložene tudi fotografije OPC Šenčur.
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KARTA 10.: Območje P2A – že zgrajeni del OPC Šenčur z tlorisom poslovnih zgradb
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: PISO - Šenčur, URL:http//:www.geoprostor.net/piso, 30.11.2006 in Spletna stran Obrtno
poslovna cona Šenčur, URL:http://www.rzisnik-perc.si, citirano 30.11.2006.
Sedaj na območju OPC Šenčur poteka njena širitev. Širitev cone je leta 2005 sprejela tudi občina,
in sicer z odlokom o lokacijskem načrtu za dve območji širitve. To sta območji Šenčur – jug OPC
P2B in Šenčur – jug OPC P4. Obrtno-poslovna cona naj bi bila nazadnje velika 12 ha.
Obrtno proizvodna cona z oznako Šenčur-jug P2B, naj bi predvidoma vsebovala petnajst
objektov. Leži na južnem območju naselja Šenčur, južno od državne ceste Kranj-Brnik in SZ od
obstoječe obrtno-poslovne cone OPC P2A. Območje je po namenski rabi namenjeno poslovni,
obrtni, storitveni in industrijski dejavnosti. Celotno območje P2B meri cca. 49.913 m2. Na
območju so načrtovani trajni objekti vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno
delovanje. Načrtovana prostorska ureditev je nadaljevanje urejanja obstoječe obrtno-poslovne
cone OPC P2A, ki je že opremljena s komunalno infrastrukturo in kjer je že zgrajenih 11
poslovno – proizvodnih objektov. Območje Šenčur – jug P2B bo prometno in delno tudi
infrastrukturno vezano na obstoječi del OPC P2A, za realizacijo P2B je potrebno dograditi
priključke na obstoječo infrastrukturo.
Predvideva se izgradnja 15 objektov, v katerih bodo delovala različna podjetja: poslovne storitve,
proizvodnja, gostinstvo, skladiščna dejavnost, distribucija, veleprodaja, maloprodaja, fitnes,
transportno logistični center, avtopralnica, poslovno – izobraževalna dejavnost, itd. Možno je
locirati moteče dejavnosti, ki pa morajo biti locirane ob vzhodnem zunanjem robu območja P2B.
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Stanovanjska namembnost je izključena. V pasu ob glavni cesti naj se strnejo poslovne in
storitvene dejavnosti, v notranjosti pa obrtne in industrijske dejavnosti (Odlok o občinskem
lokacijskem načrtu za območje Šenčur – jug OPC P2B, 2005).

DRŽAVNA CESTA
KRANJ-MENGEŠ

P2B

AVTOCESTA

KARTA 11.: Območje Šenčur-jug P2B
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: GIS Policije, 20.11.2006
Celotno območje z oznako Šenčur-jug P4 leži na južnem robu naselja Šenčur, južno od državne
ceste Kranj – Brnik. Na severni strani je omejeno z občinsko potjo in še nepozidanim območjem
– predvidenim za obrtno poslovno dejavnost z oznako P3, na južni strani je omejeno z
varovalnim pasom plinovoda in avtocesto Ljubljana – Kranj, na zahodni strani z obstoječo
uvozno cesto v OPC in že obstoječim delom obrtno poslovne cone OPC P2A, na vzhodni strani
pa z mejo zazidljivega območja. Predvideva se izgradnja v več fazah, pri čemer morajo
posamezne faze gradnje predstavljati zaključeno prostorsko in funkcionalno celoto. Območje je
po namenski rabi namenjeno poslovni, obrtni, storitveni in industrijski dejavnosti. Območje
Šenčur – jug P4 bo prometno in infrastrukturno vezano na obstoječi del OPC P2A, kjer bo za
realizacijo potrebno dograditi priključke na obstoječo infrastrukturo.
Na območju prve faze P4 je načrtovana gradnja logističnega centra za potrebe dejavnosti
transportnih storitev prevoza blaga v mednarodnem prometu. V sklopu logističnega centra bodo
naslednje dejavnosti: uprava, servis, skladišče, delavnica, pralnica tovornih vozil, prostor za
oddih za zaposlene (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šenčur- jug OPC P4 – 1.
faza, 2005).
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P3

P2B

P2A
AVTOCESTA

KARTA 12.: Območje Šenčur-jug P4
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: PISO - Šenčur, URL:http//:www.geoprostor.net/piso, 30.11.2006
Poleg vseh omenjenih območij obrtno-poslovne cone Šenčur, v neposredni bližini obstajalo še
nepozidane površine, ki bi v primeru širitve OPC bile primerne. Kot prvo tako lokacijo omenjam
območje P3, ki je tudi v prostorsko urbanističnem planu (PUP) opredeljeno kot območje
proizvodnih dejavnosti. Leži južno od glavne ceste Kranj-Brnik. Na jugu meji na območje
Šenčur-jug P4, na vzhodu je meja zazidljivega območja, na zahodu je lociran bencinski servis
Petrol in avtohiša Kadivec. Območje meri cca. 15.952 m2.
V PUP občine so predvidene proizvodnje dejavnosti še severno od območja Šenčur P2B, preko
glavne ceste Kranj – Brnik. Prva lokacija je Proizvodno distribucijski center za krompir Šenčur –
Semenarna Ljubljana, in sicer je ob glavni cesti še nekaj nepozidanega prostora, ki je po
namembnosti predviden za proizvodnje dejavnosti (karta 14). Druga lokacija pa se nahaja v
bližini avtocestnega izvoza Kranj-vzhod, ker je del zemljišča po PUP namenjen proizvodnim
dejavnostim, del pa je po namembnosti primeren za mešano rabo (karta 15).
Za boljšo predstavo sem dodala še karto (karta 16) kjer so predstavljena vsa območja OPC
Šenčur. Označena so s kraticami, ki jih uporabljajo tudi občinski dokumenti ( P2A – že dograjeni,
P2B- v gradnji, P4 – sprejet lokacijski načrt in P3 možnost širitve OPC ter še ostale možnosti za
širitev obrtno-poslovnih dejavnosti).
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BENCINSKI SERVIS
PETROL

DRŽAVNA CESTA
KRANJ-SP. BRNIK

P3

KARTA 13.: Območje P3
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR: PISO - Šenčur, URL:http//:www.geoprostor.net/piso, 30.11.2006

Možnost širitve
servisno
proizvodnjih
dejavnosti

Semenarna
Ljubljana

P2B

KARTA 14.: Semenarna Ljubljana
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR: PISO - Šenčur, URL:http//:www.geoprostor.net/piso, 30.11.2006
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Naklo
Kranj

Možnost širitve servisno proizvodnjih
dejavnosti.

Šenčur

Možnost
širitve
mešanih
dejavnosti.

Možnost širitve
mešanih dejavnosti.

Ljubljana

KARTA 15.: Območja primerna za širitev obrtno-poslovnih dejavnosti
PRIPRAVILA:Špela Zarnik
VIR: PISO - Šenčur, URL:http//:www.geoprostor.net/piso, 30.11.2006

M2
M4

M3

M1

naselje
Šenčur

P2B
P3

Avtocesta
P2A

LEGENDA:
P2A - že izgrajena OPC
P2B - del OPC v gradnji
P4 - del OPC v gradnji
P3 - potencialni prostor za širitev OPC proti vzhodu

P4

M1, M2, M3 - prostor možne širitve proizvodnjih, servisnih,
storitvenih in poslovnih dejavnosti

KARTA 16.: Vsa območja OPC Šenčur
PRIPRAVILA:Špela Zarnik
VIR: PISO - Šenčur, URL:http//:www.geoprostor.net/piso, 30.11.2006
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4.2.2

Občina Kranj

Mestna občina Kranj (MOK) je gospodarsko, trgovsko, prometno, izobraževalno in kulturno
središče Gorenjske. Kranj je četrto največje mesto v Sloveniji. Mestna občina Kranj se razprostira
na 148 km2, najvišji vrh je Storžič (2132 m). Leži na križišču pomembnih prometnih poti, ki
vodijo iz severne Evrope proti Jadranu ter iz zahodne Evrope proti vzhodu. Mesto se je razvilo na
konglomeratnem pomolu ob sotočju, 30 m globoko vrezanih strug, Kokre in Save in prečnih poti
proti Jezerskemu in Ljubelju ter Škofji Loki. Mesto je od mednarodnega letališča Brnik
oddaljeno 7 km. Kranj je bil nekdaj središče elektronske, gumarske, čevljarske in tekstilne
industrije, danes je le še gumarske in elektronske. Zaradi središčne lege v pokrajini in bližine
državnih meja je Kranj močno trgovsko središče. Občina poleg mestnega jedra obsega naselja na
levem bregu Kokre na Kranjskem polju (Huje, Klanec, Planina, Čirče), na desnem bregu Save
(Stražišče, Labore, Drulovka, Orehek) ter Struževo in Zlato polje na severu. Mestna občina Kranj
(49 naselij) obsega: mesto Kranj in podeželje (Golnik, Zgornja Besnica, Žabnica, Mavčiče)
(URL: http://www.tourism-kranj.si , 1.12.2006). S 52.689 prebivalci (Statistični letopis, 2005)
predstavlja dobro četrtino celotne populacije regije, na svojem območju pa ima tretjino vseh
gospodarskih družb regije. Dohodek na zaposlenega je nad povprečjem regije, ima pa tako, kot
celotna regija, sorazmerno ugodno starostno sestavo, s skoraj tretjino prebivalstva mlajšega od 25
let. Potencial, ki ga ima, daje MOK ugodne možnosti za razvoj.
Informacije o MOK sem dobila iz Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega
plana za območje MO Kranj ter s pomočjo intervjuja na oddelku za okolje in prostor, kjer mi je
potrebne informacije posredoval Aleš Zdešar.
Preko mestne občine Kranj poteka gorenjski del avtocestnega križa, od priključka Kranj - vzhod
do priključka Kranj – zahod. Omenjeni odsek avtoceste preseka MOK skoraj na polovico.
Avtocestni odsek vstopi na območje občine v bližini Primskovega območje občine pa zapusti pri
naselju Kokrica, sicer pa sama avtocesta poteka severno od samega mesta Kranj. V neposredni
bližini avtocestnega odseka ni nobene gospodarske cone. Občina v svojih planskih dokumentih
ne načrtuje nobenih novih gospodarskih con, ki bi bile v bližini avtoceste.
Tako stanje je posledica urbanističnega razvoja mesta. V preteklosti so bili namreč vsi
industrijski obrati locirani ob trasi železnice, ki poteka po dolini Save, na južnem območju
Kranja. Pa tudi glavna cestna povezava Jesenice-Kranj-Ljubljana je pred izgradnjo avtoceste
potekala po tej trasi, južno od centra mesta Kranj. Na tem območju ob Savi in tudi na Laborah so
v preteklosti našla svoje mesto pomembna podjetja, kot so Planika, IKOS, Tekstil Indus (ob
Savski cesti) in Iskra ter gumarska industrija Sava Kranj na Laborah. Od naštetih podjetij danes
uspešno deluje kar nekaj oddelkov Iskre, najbolj poznana je Iskratel na Laborah. Osamosvojitev
je uspešno prestala tudi Sava Kranj, ki uspešno sodeluje z Goodyearom, tudi gumarska industrija
je danes locirana na Laborah. Prostor ostalih, nekdaj uspešnih kranjskih podjetij, pa je deloma
propadal, deloma pa se je vanj naselila nova proizvodnja. Kar nekaj prostora, predvsem ob reki
Savi, pa je še vedno neizkoriščenega. Tako MOK predvideva ,da bi opuščene prostore, ki so
nekdaj že bili namenjeni proizvodnji rabi, poskušali ponovno zapolniti v obliki različnih
gospodarskih con. Tako je povsem jasno, zakaj nove gospodarske cone niso nastale ob trasi
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avtoceste. Čeprav obstajajo ideje o tem, da bi območje ob Savi spremenili v stanovanjsko
območje, nove gospodarske cone pa namestili bližje avtocesti (npr. na Primskovo), je občina
Kranj za enkrat bolj naklonjena prej opisanemu stanju in tako ne predvideva novih gospodarskih
con ob avtocestnem odseku, kar je povsem razumljivo, saj je na prostoru propadlih podjetij že vsa
potrebna infrastruktura. Pa tudi danes degradirano območje bi tako lahko uspešno sanirali.
TATINEC
TENETIŠE
SRAKOVLJE

MLAKA PRI KRANJU

SUHA PRI PREDOSLJAH
BOBOVEK

JES
ENI
CE

PREDOSLJE

KOKRICA
OREHOVLJE
ILOVKA

BRITOF

KRANJ

Regionalna cesta
Kranj-Ljubljana
L JU
B LJ

ANA

KARTA 17.: Potek avtocestnega odseka preko MOK
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: URL:http://gis.kaliopa.si/MOKranj , 1.12.2006
Še en razlog zakaj se ob avtocesti niso razvile gospodarske cone, je dejstvo, da avtocestni odsek
večinoma poteka po območju najboljših kmetijski zemljišč (K1) in pa po območju gozda (G).
Avtocestni odsek sicer poteka v neposredni bližin naselja Britof, v katerem prevladuje
stanovanjska funkcija. Prav tako ima večinoma stanovanjsko funkcijo tudi drugo naselje v bližini
avtoceste, to je Kokrica. V nobenem od teh naselij ni večjih proizvodnih območij, pojavljajo se le
območja mešane rabe in stanovanjska območja.
Najbližje avtocesti je nakupovalno središče na Primskovem (Mercator, Merkur, Lesnina, trgovski
center Dolnov,…). Pas med nakupovalnim središčem in avtocesto je po rabi prostora, v
prostorsko urbanističnem planu 2004, označen kot K1 (najboljša kmetijska zemljišča). Vendar je
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najbolj primerno območje ob avtocesti, kjer bi se lahko razširile proizvodnje, obrtne in ostale
centralne dejavnosti. Seveda v primeru, da se v MOK pojavi potreba po širitvi omenjenih
dejavnosti.

AVTOCESTA

NAKUPOVALNO
SREDIŠČE
PRIMSKOVO

MOŽEN PAS ŠIRITVE

KARTA 18: Primskovo
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: URL:http://gis.kaliopa.si/MOKranj , 1.12.2006
4.2.3

Občina Naklo

Občina Naklo leži na nadmorski višini 407 m in ima skupaj 5052 prebivalcev. Področje občine
obsega 28,3 km2. Občina Naklo združuje tri centre s skupaj 13 naselji, in sicer: Bistrica,
Cegelnica, Gobovce, Malo Naklo, Naklo, Okroglo, Podbrezje, Polica, Spodnje Duplje, Strahinj,
Zadraga, Zgornje Duplje in Žeje.
Občina Naklo leži v Ljubljanski kotlini na Kranjski ravnini, in sicer na sredini Nakelske doline
med dvema starejšima terasama Save in Tržiške Bistrice. Z obeh strani jo obdaja gozdna površina
Dobrave in Udin Boršta. Na jugu in vzhodu meji na občino Kranj, na severu na občino Tržič, na
zahodu in severozahodu pa na občino Radovljico. Občina Naklo ima izredno dobre cestne
povezave. Ob robu Udinboršta poteka avtocesta Ljubljana-Jesenice. Zaradi izvrstne lege,
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prometnih povezav in bližine večjih gospodarskih centrov se je v občini razvilo malo
podjetništvo in intenzivno kmetijstvo. Na področju občine sta si uredila svojo poslovno –
skladiščno – proizvodno središče tudi dve večji podjetji kot sta Merkur in Mercator (spletna stran
Občine Naklo, URL:http://www.naklo.si).
Glede na statistične podatke sta naravni in selitveni prirastek v občini Naklo nizka, vendar
pozitivna. Od vseh prebivalcev v občini je 2.343 delovno aktivnih, 307 pa imajo študentov.
Povprečna bruto mesečna plača je v občini nad regijskim povprečjem, vendar pa ne presega
državnega povprečja (Statistični letopis 2005, 2005)
TABELA 5: Statistični podatki občine Naklo
OBČINA NAKLO

GORENJSKA

SLOVENIJA

Površina območja (km 2)

28,3

381,5

20.273

Število prebivalcev

5.052

198.275

1.999.370

Naravni prirastek
Selitveni prirastek

3
9

410
-58

-184
1902

307
2.343

11.740
70.193

110.962
782.206

262.651

279.169

290.505

Število študentov
Delovno aktivno prebivalstvo
Povprečna bruto mesečna plača

PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: Statistični letopis 2005,

AVTOCESTA

Območje
poslovno-industrijske
cone Naklo

KARTA 19.: Potek trase avtoceste preko občine Naklo in lokacija poslovno-industrijske cone
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR: Atlas Slovenije, 2005
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KARTA 20: Poslovno – industrijska cona Naklo
VIR: Spletna stran ROPOL, URL:http://www.ropol.si
V poslovno – industrijsko cono Naklo se naseljujejo podjetja, za katere je pomemben odličen
dostop do avtocestnega sistema (razdalja do avtoceste je 1 km), do same cone je speljan tudi krak
železniškega sistema (tovorni tir Naklo-Kranj). Prometna lega cone se bo še izboljšala, ko bo
izgrajen nov priključek na avtocesto, ki je predviden severozahodno od naselja Naklo.
Pomembno je tudi, da gre za podjetnikom prijazno lokalno okolje, občina je naklonjena omenjeni
dejavnosti. Podjetja pa imajo na voljo tudi veliko ponudbo kadrov iz bližnjih urbanih središč
(predvsem iz Kranja). Znotraj cone prostor zasedajo že uveljavljena slovenska podjetja, kjer
prevladujejo trgovsko - logistične dejavnosti, gradbene in okoljske dejavnosti ter specializirana
mala podjetja in ustanove (laserska tehnologija, veterinarski inštitut, zdravstvo,…). Izmed
podjetij, ki že delujejo v omenjeni coni, naj omenim nekaj najbolj poznanih: Merkur, Mercator,
GIP gradbinec, Cestno podjetje Kranj, LPKF d.d., Nacionalni veterinarski inštitut in veterinarska
inšpekcija Kranj, AG Gantar Naklo d.o.o., PAB Naklo d.o.o. in še nekatera.
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Poslovno – industrijska cona Naklo obsega 77 ha, od tega je prostih površin še okoli 55 ha.
Širitev cone je možna. Cona je opremljena s telekomunikacijskimi priključki, optičnim kablom,
vodovodom, kanalizacijo in plinovodom, urejeno pa je tudi čiščenje odpadnih voda (Spletna stran
ROPOL, URL:http://www.ropol.si , citirano 5.12.2006).
Poslovno-industrijska cona Naklo je seveda opredeljena tudi v Odloku o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana za območje občine Naklo iz leta 2004. V tem odloku se
obravnava po posameznih lokacijah znotraj omenjene poslovno - industrijske cone. Kvalitetne
prometne povezave so v preteklosti pogojevale intenziven razvoj, zlasti območij za proizvodnjo
in skladiščenje, razvil se je blagovni terminal, asfaltna baza in Gradbinčeva gramoznica. Tovrstne
površine obsegajo skoraj 33,5% površine urbanistične zasnove. V okviru blagovnega terminala
sta sprva delovali podjetji Živila Kranj in Merkur d.d., danes sta to podjetji Mercator d.d. in
Merkur d.d.. Blagovni terminal je danes sestavni del poslovno-industrijske cone Naklo.

LEGENDA:

REGIONALNA CESTA
NAKLO-KRANJ
MEJA POSLOVNO - INDUSTRIJSKE CONE NAKLO
GRAMOZNICA ASFALTNE BAZE

OBMOČJE PODJETJA MERCATOR

KARTA 21.: Poslovno-industrijska cona 1
PRIPRAVILA :Špela Zarnik VIR: PISO - Naklo, URL:http//:www.geoprostor.net/piso,
30.11.2006
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LEGENDA :
REGIONALNA CESTA
NAKLO - KRANJ
MEJA POSLOVNO - INDUSTRIJSKE
CONE NAKLO

OBMOČJE PODJETJA MERKUR

OBMOČJE GRAMOZNICE GRADBINCA

OBMOČJE PODJETJA MERKATOR

KARTA 22.: Poslovno-industrijska cona 2
PRIPRAVILA :Špela Zarnik
VIR: PISO - Naklo, URL:http//:www.geoprostor.net/piso, 30.11.2006
Z organizacijo omrežja naselij so podane tudi globalne usmeritve za razvoj sekundarnih,
terciarnih in kvartarnih dejavnosti v prostoru: enote malega gospodarstva bodo razvijali predvsem
v območju gramoznice podjetja Gradbinec na Polici (in sicer je to območje glede na urbanistično
zasnovo razdeljeno na dva dela; Gradbinec Polica-zahod P 8/6 in Gradbinec Polica - vzhod P
8/7). Malo gospodarstvo se bo razvijalo še na lokaciji imenovani Rezervat Naklo (P5/16). Manjše
obrate bodo odpirali tudi v ostalih naseljih, zato da se zagotovi prebivalstvu možnost zaposlitve
blizu doma. Tudi območje gramoznice pri Naklem (kjer že vrsto let obratuje asfaltna baza) bo po
ustrezni sanaciji območja namenjeno proizvodnim dejavnostim.
Med posameznimi območji, ki so prikazana na karti 23, se v večini primerov nahaja še
nepozidano zemljišče, ki je namenjeno razvoju poslovno proizvodnih dejavnosti. Na določenih
delih nepozidanega območja se že izvajajo gradbena dela, nekaj objektov pa je tudi že končanih
in obratujejo ( npr. AG Gantar Naklo d.o.o.)
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Ob sami trasi avtoceste so nepozidana območja še severno in severozahodno od naselja Naklo.
Gre za območja kmetijske dejavnosti (zemljišča prve kakovosti) in v skladu z razvojnimi
usmeritvami v prostoru, ta območja niso v nobenem primeru predvidena za širitev poslovnoindustrijske cone Naklo.

LEGENDA:
NOVO ZGRAJENI OBJEKTI

NEPOZIDANA OBMOČJA

KARTA 23: Novi objekti v poslovno-industrijski coni in nepozidana območja
PRIPRAVILA :Špela Zarnik
VIR: PISO - Naklo, URL:http//:www.geoprostor.net/piso, 30.11.2006
Poslovno – industrijska cona Naklo je gotovo ena najpomembnejših gospodarskih con na
Gorenjskem. Ima eno najboljših lokacij in tudi po infrastrukturni opremljenosti je med prvimi.
Vse to je posledica tega, da ima tudi najdaljšo tradicijo, saj so bili prvi objekti z lokacijskimi
načrti zasnovani že leta 1974 (blagovni terminal). Danes je poslovno – industrijska cona razvojno
izredno pomembna za mlado občino Naklo, saj prinaša dohodek in pa nova delovna mesta, zato
sem prepričana da bo razvoj potekal v smeri dograjevanja novih objektov obenem pa se bo
nadaljeval proces priseljevanja novih podjetij. Takega razvoja si želijo tudi vodilni na občini
(Goričan- ustni vir, 2006).
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4.2.4

Občina Radovljica

Občina Radovljica v sedanjem obsegu obstaja od leta 1994. Leži na skrajnem SZ delu
Ljubljanske kotline. Obsega Radovljiško ravnino, imenovano tudi Dežela, Dobrave in Jelovico.
Leži na nadmorski višini od 358 do 2060 metrov. Središče občine je mesto Radovljica. Reka
Sava deli občino na levi in desni breg. Občina Radovljica meji na 6 občin: Žirovnica, Bled,
Bohinj, Kranj, Naklo in Tržič. Na severu se približa državni meji z Avstrijo. Občina Radovljica
pokriva 119 km2 ozemlja, na katerem prebiva 18.389 prebivalcev, kar predstavlja 9,24%
prebivalcev Gorenjske statistične regije.
Gostota prebivalcev v občini Radovljica znaša 155 prebivalcev na km2, kar je nad povprečjem
Gorenjske statistične regije – 93,2 preb./km2, kot tudi nad povprečjem države – 98,8 preb./km2.
Daleč največje naselje v občini je mesto Radovljica (5.712 prebivalcev), ki mu sledijo Lesce
(2.817 prebivalcev), Begunje (963 prebivalcev), Kropa (866 prebivalcev) in Kamna Gorica (541
prebivalcev). Ostala naselja v občini imajo manj kot 500 prebivalcev.
Indeks staranja prebivalstva v občini Radovljica znaša 124,6 (ob popisu 2002 105,3) in je višji
kot v statistični regiji Gorenjska - 102,8 (ob popisu 2002 87,8) in v Sloveniji - 110,5 (ob popisu
2002 96,3).
Izobrazbena struktura prebivalcev občine Radovljica, starejših od 15 let, je v primerjavi s
povprečjem v Sloveniji, kot tudi v Gorenjski statistični regiji, boljša. Po podatkih popisa
prebivalstva iz leta 2002, ima izobrazbo, nižjo od srednje, 28,71% prebivalcev, v Sloveniji pa
33,02% prebivalcev. Večina prebivalcev občine Radovljica ima srednjo izobrazbo (nižjo in
srednjo poklicno, ter strokovno in splošno) 56,23% (v Sloveniji 54,05%). Visoko izobrazbo ima
9,4% prebivalcev občine, kar je za 18,1% več kot na Gorenjskem in za 19,8% več, kot v
Sloveniji. Nižji, kot na Gorenjskem (31,8%) in v Sloveniji (33%), je tudi delež prebivalcev brez
izobrazbe (nepopolna OŠ in OŠ). V občini Radovljica je brez izobrazbe 28,7% prebivalcev.
V letu 2005 je bilo v občini Radovljica, v gospodarskih družbah in organizacijah, zaposlenih
3.468 ljudi, pri samozaposlenih osebah 514. Samostojnih podjetnikov posameznikov je bilo 604,
gospodarskih družb pa 423. Občina Radovljica v primerjavi z Gorenjsko izkazuje nadpovprečno
gostoto podjetij na 1000 prebivalcev.
Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah sicer narašča, vendar pa je še vedno
pod slovenskim in gorenjskim povprečjem. Enako velja za povprečno mesečno plačo na
zaposlenega.
Stopnja brezposelnosti v občini Radovljica je v primerjavi s slovenskim povprečjem zelo nizka.
Decembra 2005 je predstavljala 6,8% aktivnega prebivalstva (v Sloveniji 10,2%). Od skupnega
števila registrirano brezposelnih v občini Radovljica – 528, je 34,1% oseb s I. in II. stopnjo
izobrazbe (na Gorenjskem 40,1%) in 11% oseb z višjo in visoko izobrazbo (na Gorenjskem
9,1%). Med brezposelnimi je 55,7% žensk, kar je manj od gorenjskega povprečja (59,3%).
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Občinsko središče je mesto Radovljica, ki je s 5937 prebivalci tudi največje mesto v občini.
Mesto Radovljica je upravno središče svojega gravitacijskega območja. Tu je poleg sedeža
občine tudi sedež upravne enote, številne institucije imajo v Radovljici svoje izpostave ali
območne enote (Obrtna zbornica Radovljica, Davčna uprava RS, Geodetska uprava RS,
Ministrstvo za obrambo, inšpekcijske službe, Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije).
Občina Radovljica je z omrežjem cest dobro prometno povezana s sosednjimi občinami in
naselji, kakor tudi z ostalimi območji Republike Slovenije in sosednjimi državami. Preko občine
Radovljica poteka severni krak slovenskega avtocestnega križa, ki je del X. evropskega
prometnega koridorja. Občina Radovljica ima zaradi dobrih prometnih povezav ugodno prometno
lego. Prometne povezave se bodo z izgradnjo avtocestnega odseka Peračica - Vrba še bistveno
izboljšale, kar lahko pomeni pomemben razvojni potencial občine (Razvojni program občine
Radovljica 2007-2013, 2006).
TABELA 6: Statistični podatki občine Radovljica

Površina
območja
(km 2)
Število prebivalcev
Naravni prirastek
Selitveni prirastek
Število študentov
Delovno
aktivno
prebivalstvo
Povprečna
bruto
mesečna plača

OBČINA
RADOVLJICA
119

GORENJSKA

SLOVENIJA

381,5

20.273

18.389
13
31
1082
6.536

198.275
410
-58
11.740
70.193

1.999.370
-184
1902
110.962
782.206

261.097

279.169

290.505

PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: Statistični letopis 2005, 2005.
Občina Radovljica je, od obravnavanih občin edina, ki avtocestnega sistema še nima izgrajenega.
Na območju radovljiške občine se je izgradnja avtocestnega odseka Peračica – Vrba pričela
letošnje leto (2006) in naj bi bil dokončan leta 2008. Občina si prizadeva od izgradnje avtoceste
ustvariti čim večji razvojni potencial, kar omenjajo tudi v svojih razvojnih planih. V njih
opredeljujejo bližino avtoceste kot eno izmed poglavitnih prednosti pri razvoju občine. Bližino
avtoceste, oz. ugodno prometno lego, bi se dalo najbolje izkoristiti v primerih poslovnega in
turističnega razvoja.
Pri poslovnem razvoju je velik poudarek na že obstoječih gospodarskih conah in pa predvsem na
novo načrtovanih conah. V nadaljevanju te dva sklopa gospodarskih con tudi predstavim
nekoliko natančnejše. Podatke sem pridobila iz osebnega vira – intervju z Janezom Horvatom iz
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oddelka za okolje in prostor na občini Radovljica, iz Analize poslovnih con v občini Radovljica –
ki jo je opravila občina Radovljica in iz podatkov z spletne strani ROPOL.
ŽIROV NICA
DOSLOVČE
ZA BREZNICA

BLED

PODLJUBE
BEGUNJE

Izvoz Lesce

ŽELEČE

SREDNJA VA S

HRAŠE
NOVA VA S

LEŠE

RIBNO

TRŽIČ

OTOK

RADOVLJICA

PREDTRG

BISTRICA

Izvoz Radovljica

PERAČICA
KOV OR

MOŠNJE

K

SELO PRI BLEDU

ZV IRČE

Izvoz Brezje

BREZJE

Ž IGA

LA NCOVO
LJUBNO
Z ALOŠE
KA MNA GORICA

BOHINJ

DOBRA VA PRI KROPI

PODBREZ JE

VOJ

ČEŠNJICA PRI KROPI

LEGENDA:
TRASA AVTOCESTE
KARTA 24: Trasa avtoceste preko občine Radovljice
PRIPRAVILA :Špela Zarnik
VIR: URL:http://gis.kaliopa.si/ObcinaRadovljica , 2006.

Obstoječe gospodarske cone
V občini Radovljici danes obratuje 11 gospodarskih con, ki razpolagajo s 59,4 ha poslovnih
površin in zaposlujejo 2.539 oseb. Razpoložljive poslovne površine so v zasebni lasti. Te
gospodarske cone so: Lesce Veriga, Lesce TNC (turistično-nakupovalni center), Lesce Vzhod,
Radovljica Almira, Zapuže Sukno, Begunje Elan, Podnart Lip, Kropa Plamen, Otoče Iskra,
Podnart KTP in Lipnica Iskra. Od zgoraj naštetih sem pri svojem delu izbrala le tiste gospodarske
cone, ki so najbližje avtocesti (bodoči). Tako sem izločila naslednje gospodarske cone, ki sem jih
vključila v diplomo: Lesce TNC, Lesce Veriga, Lesce Vzhod in Radovljica Almira.
Gospodarska cona Lesce TNC ima zelo dobro prometno lego, saj je locirana tik ob regionalni
cesti Jesenice – Kranj. Po izgraditvi avtoceste jo bo na njeni severni strani zaključil avtocestni
odsek, na katerega bo tudi infrastrukturno priključena. Prva faza izgradnje turistično-nakupovalne
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cone je zaključena in poslovni subjekti v njej že funkcionirajo, predvidena je tudi izgradnja druge
faze, ki je že načrtovana in deloma v izgradnji. Lesce TNC meri 5,4 ha od tega je neizkoriščenega
še 1 ha prostora. V prihodnosti se cona lahko še širi, na voljo pa je 2,3 ha prostora. V gospodarski
coni Lesce TNC prevladuje trgovska in obrtna dejavnost, cona pa je opremljena z vso potrebno
infrastrukturo. Glede na lastniško strukturo je le-ta mešana, v coni je zaposlenih 45 ljudi, ob
zaključku gradnje pa predvidevajo, da bo v njej 285 zaposlenih. V omenjeni gospodarski coni so
svoje mesto našla naslednja podjetja: trgovsko podjetje Hoffer, hotel Krek, avtomobilski salon
Nissan, igralnica.
Gospodarska cona Lesce Veriga je nastala na območju nekdanje tovarne Verige, ki je v začetku
devetdesetih propadla. Po propadu tovarne Veriga, je na njenem območju začela nastajati
gospodarska cona, ki jo glede na dejavnosti, ki se v njej odvijajo, lahko imenujemo tudi
industrijsko-obrtna cona Veriga. Omenjena cona je bila med prvimi v občini Radovljici in je bila
tudi uspešen primer, kako se da sanirati degradirano območje. Danes je njena glavna slabost v
tem, da je njena cestna povezava nekoliko slabše organizirana. Sicer je avtocesta v neposredni
bližini, problem je le dostop do avtoceste. Cona Lesce Veriga namreč leži v centru naselja Lesce,
in bi potrebovali učinkovito povezavo z avtocestnim odsekom. Drugače je v coni vsa potrebna
infrastruktura, prisotni so tudi železniški tiri. Njena velikost je 10,5 ha, znotraj katerih je 0,5 ha
neizkoriščenih, na žalost pa njena prostorska širitev ni mogoča. V coni Lesce Veriga je danes
zaposlenih 550 ljudi, v prihodnje bi lahko bilo do 600 zaposlenih. Znotraj cone je svoje mesto
našlo več različnih podjetij.
Gospodarska cona Lesce Vzhod nastaja na območju med Lescami in Radovljico. Na tej lokaciji
že vrsto let obratuje tovarna Žito – Gorenjka in še nekaj manjših proizvodnih objektov (EMMA,
AKA). V letu 2006 pa so odprli tudi novo trgovsko središče Merkurja in Mercatorja. Prometna
povezanost cone z avtocesto je danes še nekoliko neugodna, vendar je v prihodnosti načrtovana
neposredna navezanost na avtocestni odsek, z izgradnjo nove cestne povezave, ki je že vključena
v občinske plane. Lesce Vzhod meri 6 ha, znotraj katerih je nezasedenih 0,6 ha, možnosti za
prostorsko širitev pa ni. Glede na dejavnosti jo lahko imenujemo tudi industrijsko-obrtna cona.
Obratuje skoraj v celoti, ima vso potrebno infrastrukturo. Danes je zaposlenih 280, v prihodnje pa
bi se omenjena številka lahko povzpela na 350 zaposlenih.
Najmanjša gospodarska cona, izmed zgoraj omenjenih, je Radovljica Almira, ki je nastala na
območju nekdanje tovarne Almira Radovljica. Tu so svoje mesto našla podjetja s trgovsko in
obrtno dejavnostjo. Ravno tako kot cona Lesce Veriga, je cona Almira locirana znotraj naselja
Radovljica, kar nekoliko otežuje dostopnost do avtocestnega sistema, kljub dejstvu, da bo le-ta v
neposredni bližini. Meri 2,5 ha in nima možnosti za nadaljnjo prostorsko širitev. Infrastrukturna
opremljenost je zadovoljiva. Na območju cone je zaposlenih 20 ljudi, v prihodnje pa bi bilo lahko
do 200 zaposlenih. Danes obratuje le del cone, preostali del je potrebno predhodno še sanirati.
Vse omenjene gospodarske cone so komunalno urejene, vendar v prihodnjih dveh letih
pričakujejo dodatna vlaganja v priključitev kanalizacijskega sistema na centralno čistilno
napravo. Po zbranih podatkih se cena komunalno opremljenega zemljišča, namenjenega
poslovnim površinam v občini Radovljica, giblje od 18.000 SIT/m2 do 32.000 SIT/m2.
Uporabniki poslovnih površin od občine Radovljica pričakujejo predvsem: spodbude v obliki
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znižanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, subvencionirano obrestno mero za kredite
in spodbude za odprtje delovnih mest. Težava pri zbiranju podatkov o gospodarskih conah v
Radovljici je v tem, da posamezne cone nimajo skupnega upravnika ali predstavnika, ki bi
razpolagal z želenimi podatki.

1

2
3
Radovljica

LEGENDA:
AVTOCESTA
ŽELEZNICA

1

Lesce TNC

OBSTOJEČE GOSPODARSKE CONE

2 Lesce Veriga

3

Lesce Vzhod

KARTA 25: Obstoječe gospodarske cone
PRIPRAVILA :Špela Zarnik,VIR: URL:http://gis.kaliopa.si/ObcinaRadovljica , 2006
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Radovljica

Izvoz
Radovljica

LEGENDA:
AVTOCESTA

Gospodarska cona
Radovljica Almira

KARTA 26.: Obstoječe gospodarske cone
PRIPRAVILA :Špela Zarnik,VIR: URL:http://gis.kaliopa.si/ObcinaRadovljica , 2006
Načrtovana poslovne cone
Občina Radovljica trenutno v svojih prostorskih in razvojnih planih načrtuje izgradnjo treh novih
gospodarskih con, ki imajo svojo lokacijo, v bližini bodoče avtoceste. Le ta se nahaja v območju
enega kilometra od posamezne cone.
Skupna velikost gospodarskih con znaša 17,3 ha, od katerih je večina prostih, zasedeno je le
območje Knjigoveznice v Radovljici, ki sodi v sklop gospodarske cone Radovljica Predtrg. Tako
skupno ostaja prostih 17,1 ha prostorov. Poleg gospodarske cone Radovljica Predtrg, sta
načrtovani še gospodarska cona Lesce jug in Radovljica centralna čistilna naprava severni del. V
vseh primerih prostorska širitev con ni možna. Območja niso komunalno urejena. Za območje
Centralne čistilne naprave je v pripravi prostorski izvedbeni akt, ostali dve območji pa sta
opredeljeni v prostorskih dokumentih občine Radovljice. Za vse površine je tudi značilno, da so v
zasebni lasti. Začetne ugotovitve kažejo na to, da bodo na novo nastale cone lahko ponudile do
950 novih delovnih mest v prihodnjih treh letih.
Gospodarska cona Lesce Jug predstavlja nadaljevanje obstoječe cone na južnem robu naselja
Lesce (cona Lesce Vzhod) in bo namenjena naslednjim sklopom dejavnosti: trgovini, storitvam,
predelovalni dejavnosti (kovine, plastike), gradbeništvu in razvoju (Center za raziskavo uporabe
materialov v industriji) ter informacijski tehnologiji. Gospodarska cona Lesce Jug bo velika 8,5
ha, zaposlovala pa naj bi 300 ljudi. Danes je narejen lokacijski načrt, gradnja gospodarske javne
infrastrukture naj bi se pričela leta 2007. Cona naj bi pričela delovati v letu 2009.
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Gospodarska cona Radovljica centralna čistilna naprava (CČN) severni del je locirana v
bližini centralne čistilne naprave in peskokopa oz. separacije, zato bo namenjena proizvodno –
servisnim dejavnostim. Velika bo 3,3 ha, prva dela naj bi se pričela leta 2007, dograjena naj bi
bila v enem letu. Nudila pa bi okoli 200 novih zaposlitev.
Zadnja gospodarska cona je Radovljica Predtrg, ki bo ležala v neposredni bližini izvoza za
Radovljico iz avtoceste Ljubljana-Jesenice, namenjena bo različnim poslovnim dejavnostim.
Merila bo 5,5 ha, zanjo so že narejeni prostorsko izvedbeni akti, izgradnja gospodarske javne
infrastrukture naj bi se pričela leta 2008. Danes predvidevajo, da bi lahko nudila 150 novih
zaposlitvenih mest.
Vse predstavljene gospodarske cone se predstavljajo tudi v sklopu spletne strani ROPOL (razvoj
obmejnih poslovnih lokacij).
Iz pogovorov na občini sem izvedela, da si bodo v prihodnosti prizadevali maksimalno izkoristiti
bližino avtoceste, zato je možno, da bo danes še nepozidan pas med Radovljico in avtocestno
traso, kmalu dobil drugačno podobo. Možno je, da bo ta pas postal pozidano območje, kjer naj bi
prostor dobili stanovanjski objekti in servisno-storitvene dejavnosti. Pri tem bi bile servisnostoritvene dejavnosti locirane neposredno ob avtocesti, stanovanjski objekti pa takoj za pasom
servisno-storitvenih dejavnosti. Podobno naj bi bilo tudi na prostoru med naseljem Lesce in
avtocestno traso.

1

2
LEGENDA :
Načrtovane gospodarske cone

Avtocesta
1 Radovljica Predtrg

2

Radovljica CČN - sever

KARTA 27: Načrtovane gospodarske cone
PRIPRAVILA :Špela Zarnik
VIR: URL:http://gis.kaliopa.si/ObcinaRadovljica , 2006
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LEGENDA :
Avtocesta
Načrtovana cestna povezava
z avtocestnim sistemom

Načrtovana gospodarska cona
Lesce Jug

KARTA 27: Načrtovane gospodarske cone
PRIPRAVILA :Špela Zarnik
VIR: URL:http://gis.kaliopa.si/ObcinaRadovljica , 2006
4.2.5

Občina Žirovnica

Občino Žirovnica tvorijo vasi pod Stolom, in sicer: Breg, Breznica, Doslovče, Moste, Rodine,
Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Zabreznica in Žirovnica. Površina občine meri 42,39 km2 in
leži na nadmorski višini od 650 do 2236 metrov. Območje obravnavamo kot ruralno, del tega
območja, naselji Vrba in Žirovnica, spadata po veljavnih merilih med demografsko ogrožene. V
območju živi nekaj nad 4.000 prebivalcev.
Območje Občine Žirovnica ima obmejno lego z Avstrijo, ki jo predstavlja visokogorski svet
Karavank na meji, delno pa je to ravnina, ki predstavlja pomembne kmetijske površine ob reki
Savi Dolinki, na južni in na vzhodni strani. Tam ta ravnina preide v radovljiško polje, kar skupaj
predstavlja »Deželo«. Območje pod Stolom predstavlja po svojih geografskih značilnostih
potencial za razvoj zimskega in letnega turizma, pohodništva in planinstva, saj je ohranjena
tipična struktura zemljišč, z velikimi pašniki in obilnimi vodnimi viri, ki je specifična za območje
Karavank.
V občini predstavlja pretežni del dejavnosti kmetijstvo. Večjih industrijskih obratov ni, kar je z
vidika ohranjanja kulturne in naravne krajine precej pozitivno. Kmetijstvo sicer ne predstavlja
primarne gospodarske dejavnosti z dohodkovnega vidika, je pa za območje posebej pomembno,
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ker vzdržuje ohranjanje naravnih danosti zemljišč, ki obdajajo vasi in z vidika ohranjanja krajine
predstavlja posebno varnost. Pomembnejši razvojni premiki v zadnjem desetletju so predvsem v
gostinstvu in turizmu ter malem gospodarstvu. Na drugi strani nekatere od naštetih vasi
predstavljajo le spalna naselja, saj se prebivalci na delo vozijo v druge kraje.
V razvojnem načrtu občine za obdobje 2000 – 2010 so zapisali naslednjo vizijo občine: občina
Žirovnica je uspešna manjša občina, ki temelji na skladnem razvoju malega gospodarstva,
turizma, kmetijstva in kulture (spoznanih perspektivnih dejavnosti) ter svojim prebivalcem
zagotavlja visoko kakovost življenja (Dolgoročni razvojni program občine Žirovnica, 2000).
TABELA 7: Statistični podatki občine Žirovnica

Površina
območja
(km 2)
Število prebivalcev
Naravni prirastek
Selitveni prirastek
Število študentov
Delovno
aktivno
prebivalstvo
Povprečna
bruto
mesečna plača (l.
2006)

OBČINA
ŽIROVNICA
42,3

GORENJSKA

SLOVENIJA

381,5

20.273

4.179
-11
-2
245
435

198.275
410
-58
11.740
70.193

1.999.370
-184
1902
110.962
782.206

265.072

279.169

290.505

PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: Statistični letopis 2005, 2005
Večino informacij sem pridobila s pomočjo intervjuja z gospodom Pfajfarjem, ki je bil junija
2006, še aktivni župan občine Žirovnica.
Danes v občini Žirovnica ne deluje nobena gospodarska cona. V občini je sicer dejavnih kar
nekaj obrtnikov, ki pa za enkrat še ne izkazujejo potrebe po posebnih združitvenih prostorih v
obliki obrtno-poslovne cone.
Dejstvo je tudi, da avtocestni krak poteka preko občine, vendar na tem odseku ni zgrajenega
nobenega izvoza, tako da neposrednega dostopa do avtoceste občina Žirovnica nima.
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LEGENDA:
Avtocesta

Možna lokacija
gospodarske cone

KARTA 29: Občina Žirovnica in potek avtoceste
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: URL:http://www.zirovnica.si ,2006.
Avtocestni odsek preko občine, skoraj v celoti, poteka preko kmetijskih površin prve kakovosti,
tako v sami bližini avtoceste ni primernih zemljišč za izgradnjo morebitne gospodarske cone, saj
je načelo občine, da se namembnost kmetijskih zemljišč prve kakovosti, ne spreminja.
Izgradnja obrtno - poslovne cone ni prvenstvena naloga občine, ampak potencialnih interesentov
za uporabo prostora. V kolikor bi občina želela, da v prostor pride nov kapital s postavitvijo in
odpiranjem poslovnih subjektov, je smotrno da občina pripravi vso prostorsko dokumentacijo in
v določeni višini tudi sodeluje pri zagotavljanju zemljišč in komunalnem opremljanju. Vložena
sredstva bi se sicer v manjši višini vračala v proračun pri prodaji zemljišč. V kolikor bi nastale
težave za pridobivanje zemljišč za večnamenski objekt, bi to lokacijo lahko iskali tudi s pomočjo
občine (Program investicij v občini Žirovnica do leta 2015, URL:http://www.zirovnica.si ).
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Po besedah gospoda Pfajfarja bi bila najbolj primerna lokacija, za bodočo obrtno-poslovno cono,
ob cestni povezavi Žirovnica – Breg. Omenjena lokacija je v razvojnih planih občine predvidena
za obrtno-poslovne dejavnosti, vendar še ne obstajajo lokacijski načrti za omenjeno cono.
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KARTA 30.: Lokacija morebitne obrtno-poslovne cone Žirovnica
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR : URL:http://gis.kaliopa.si/ObcinaZirovnica , 2006
4.2.6

Občina Jesenice

Občina Jesenice se razprostira na skrajnem severozahodu Slovenije (75,8 km2). Na severu jo
omejuje avstrijska meja za Klekom, Golico in Sedlom Suha, na zahodu pa karavanški predor, ki
je obenem tudi najkrajša cestna povezava Gornjesavskega in širšega slovenskega območja z
Zahodno Evropo. Obsega večji del Doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami
in visokimi grebeni Julijskih Alp. Na začetku ozke Doline, kjer se Mežaklja s pogorjem najbolj
približa Karavankam, so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, obmejno gostoljubno
mesto in občinsko središče (spletna stran občine Jesenice, URL:http://www.jesenice.si).
Občina Jesenice ima 21.971 prebivalcev, kar pomeni neznaten padec (za 0,9%) v primerjavi z
letom 1999. Bolj zaskrbljujočo sliko daje starostna struktura prebivalstva, za katero je značilno
staranje prebivalstva (4% porast števila prebivalcev, starih nad 65 let v obdobju 1991-2002) in
izrazit upad števila otrok do 14 leta starosti (za 42%). Jesenice v proučevanem obdobju (1991-
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2002) beležijo tudi upad števila prebivalcev, starih od 15-64 let, in sicer za 12%. Staranje
prebivalstva, razvidno iz demografskih podatkov, ima še posebno pomemben vpliv na področje
socialnega varstva, zlasti varstva starejših. Potrebe po slednjem se zaradi znanih razlogov stalno
povečujejo, pri čemer je razvoj dejavnosti omejen s prostorskimi in finančnimi zmožnostmi.
Jesenice beležijo tudi negativni selitveni prirast, kar pomeni, da se je več prebivalcev odselilo iz
občine kot priselilo v občino (-15, l. 2005).
Izobrazbena struktura prebivalstva kaže povprečno sliko v primerjavi s Slovenijo, kar pomeni, da
ima večina (56,2%) srednješolsko izobrazbo (Slovenija 54,1%), izrazito negativno odstopanje na
Jesenicah pa je v razredu prebivalstva z dodiplomsko oz. podiplomsko izobrazbo (0,4%) v
primerjavi s Slovenijo, ko znaša ta delež 7,8% vsega prebivalstva, starega več kot 15 let.
V obdobju od leta 1996 je za občino Jesenice značilno stalno upadanje števila poslovnih
subjektov, ki se umiri šele od leta 2000 dalje, padec števila poslovnih subjektov v letu 2000,
glede na leto 1996, znaša kar 15%. Na Jesenicah je zaskrbljujoč podatek, povezan s številom
aktivnega prebivalstva in delovno aktivnega prebivalstva, ki pada, medtem ko na območju
celotne Slovenije večinoma raste. Posebej zaskrbljujoča je stopnja brezposelnosti, ki na Jesenicah
dosega nadpovprečne vrednosti, zlasti v primerjavi s stopnjo brezposelnosti na Gorenjskem,
bistveno višjo pa tudi v primerjavi s celotno Slovenijo. Število brezposelnih oseb se sicer tudi na
Jesenicah zmanjšuje, vendar ne s takšnim trendom, kot drugje po Sloveniji. Razloge za to
najdemo predvsem v razvojnem zaostajanju Jesenic, v manjši zasebni investicijski aktivnosti, ki
bi povzročila odpiranje novih delovnih mest in s tem možnost zaposlovanja (Strategija razvoja
občine Jesenice, 2005).
Občina Jesenice ima sorazmerno dobro razvito javno infrastrukturo (komunalno, javne objekte,
ipd), vendar pa je slednja večinoma stara. To povzroči zahtevo po velikih sredstvih za
investicijsko vzdrževanje, dodatnih vlaganjih za vzdrževanje celotnega sistema, finančne
možnosti za normalno vzdrževanje celotnega sistema so zelo majhne (Strategija razvoja občine
Jesenice, 2005).
TABELA 8.: Statistični podatki občine Jesenice
Površina območja (km 2)
Število prebivalcev
Naravni prirastek
Selitveni prirastek
Število študentov
Delovno
aktivno
prebivalstvo
Povprečna bruto mesečna
plača (l. 2006)

OBČINA JESENICE
75,8
21.971
-20
-15
1.002
7.436

GORENJSKA
381,5
198.275
410
-58
11.740
70.193

SLOVENIJA
20.273
1.999.370
-184
1902
110.962
782.206

285.632

279.169

290.505

PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: Statistični letopis 2005, 2005
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Informacije, o razvoju gospodarskih con v občini Jesenice, sem dobila na občini, in sicer v obliki
intervjuja z gospo Špelo Kelih (avgust 2006). Informacije sem dobila tudi na spletni strani
občine: Strategija razvoja občine Jesenice, Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Jesenice in v drugih prostorskih aktih občine. Gospodarske cone na Jesenicah so predstavljene
tudi na spletni strani ROPOL.
Prestrukturiranje železarstva je v 90- ih letih povzročilo naraščanje brezposelnosti in izgubo
razvojne moči območij, kar izhaja iz izrazito monolitne gospodarske strukture na območjih, kjer
je bilo železarstvo nosilec gospodarske moči. To se odraža v značilni pasivnosti, pomanjkanju
podjetniškega zagona in pomanjkanju razvojne infrastrukture.
Proces prestrukturiranja na drugi strani odpira tudi nove priložnosti in sprošča potenciale za
gospodarski razvoj regij v sproščenih lokacijah in neizkoriščenih objektih, tradicionalnih znanjih
in spretnostih, ki lahko predstavljajo osnovo za privabljanje novih investicij in razvoj novih
dejavnosti.
Po podatkih. na spletni strani ROPOL. celotno območje, ki je namenjeno gospodarskim conam na
Jesenicah meri 75,4 ha, od katerih naj bi bilo še 62,6 ha prostih površin, vendar sem pri svojem
raziskovanju s pomočjo GIS občine Jesenice, prišla do izračuna, da naj bi bilo območij,
namenjenih gospodarskim conam, 88,4 ha. Značilnost površin namenjenih gospodarskim conam
je v tem, da niso v enem kosu, ampak so posamezno razporejene vzdolž celotnega mesta
Jesenice.
Poslovna cona se nahaja v industrijskem mestu, katerega odlikujejo neposredna lega ob mejnem
prehodu z Avstrijo, avtocesta in železnica. Proste poslovne površine so takoj na razpolago in v
večjem delu namenjene proizvodnim dejavnostim. V okviru poslovne cone že delujejo podjetja,
najpomembnejša med njimi so Rotomatika, Doka Slovenija, IDT Technologie, Beyasol, itd.
Občina Jesenice leži ob Karavanškem tunelu (10. cestni koridor). Območje odlikujejo odlične
cestne in železniške povezave in temu primerno razvita infrastruktura. Osrednje območje cone je
komunalno urejeno z vsemi potrebnimi vodi in napravami. Izgradnja dodatne komunalne
infrastrukture je predvidena v letu 2007. Območje v večjem delu leži ob reki Savi. Zahodni del
območja je že zaseden s trgovskimi družbami (URL:http://www.ropol.si ).
Celotno območje sem razdelila na šest različnih gospodarskih con, njihovo poimenovanje je
usklajeno s poimenovanjem, ki ga uporabljajo prostorski akti občine. Gospodarske cone so:
Poslovna cona Jesenice, Hrenovica, Ob Savi, Plavški travnik I, Plavški travnik – Vrbje in Blejka
Dobrava – Črna vas.
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KARTA 31: Avtocesta in gospodarske cone na Jesenicah
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR : URL:http://www.gis.kaliopa.si/ObčinaJesenice , 2006.
Kot prvo bom malo bolj podrobneje opisala Poslovno cono Jesenice (tudi Jeklarna I.). Omenjeno
območje leži v samem centru Jesenic in meri 29,4 ha. Gre za Območje opuščenih zemljišč v
samem centru mesta. Območje zazidanega načrta Poslovna cona Jesenice,, je prostorsko locirano
med Savo Dolinko in Cesto Železarjev, med goriško progo in vzhodnim robom nasipa Halde.
Infrastruktura je bila prilagojena potrebam funkcioniranja Železarne Jesenice. S selitvijo
proizvodnje na eno lokacijo in opuščanjem dela aktivnosti znotraj železarne so ta območja ostala
praktično neuporabna (z nekaterimi izjemami) za nove dejavnosti, zato je potrebno novim
dejavnostim najprej omogočiti ustrezno komunalno infrastrukturo. Projekt je zato usmerjen v
izgradnjo:
¾ ustreznega dostopa
¾ povezovalne ceste v dolžini 2.300 m in prečnih povezav
¾ prestavitev železniškega tira v skupni dolžini 1000 m
¾ kanalizacijskega sistema (v skupni dolžini 2.300 m)
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¾ vodovodnega sistema (v skupni dolžini 2.300 m)
¾ sistema komunikacij (javna razsvetljava, telekomunikacijsko omrežje.
Zgrajena komunalna infrastruktura je osnovni pogoj za nadaljnjo rabo prostora z drugačno
vsebino od dosedanje.
Območje je, kot nadaljevanje obstoječega zgrajenega območja proizvodne dejavnosti, južno od
Ceste Železarjev (površine obratov nekdanje Železarne) namenjeno za različne gospodarske in
upravne dejavnosti. Namenjeno je upravnemu centru, proizvodnji, servisni dejavnosti,
skladiščenju, trgovini, poslovni dejavnosti s pripadajočimi parkirišči in manipulacijskimi
površinami. Znotraj območja ureditvenega načrta so predvidene naslednje dejavnosti: industrijska
proizvodnja, proizvodnja na obrtni ravni, skladiščenje vseh vrst blaga, trgovina široke potrošnje
na drobno in debelo, splošne storitve, parkirišča za tovorna vozila.
Posamezne gospodarske dejavnosti na posameznih parcelah niso predpisane, vendar so mogoče
le tiste dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno
zakonodajo predpisanih meja. Na posameznih gradbenih parcelah so tako dopustne tudi drugačne
namembnosti oz. dejavnosti, skladno z osnovno namembnostjo ureditvenega načrta in pod
pogoji: da dejavnosti nimajo škodljivih vplivov na delovne pogoje v objektu in v sosednjih
objektih ter na bivalne pogoje v bližnjih stanovanjskih objektih; da je zagotovljena ustrezna
dostopnost in število parkirnih mest po normativih; da je zagotovljena ustrezna oskrba s
komunalno in energetsko infrastrukturo.
Upravno trgovskemu centru je namenjen zahodni del obravnavanega območja (Odlok o
zazidalnem načrtu poslovne cone Jesenice, 2005).
Danes poslovna cona še ne obratuje v celoti, na njenem območju so opravili potrebne sanacijske
postopke in prostor uredili do faze, ko je možna zazidava novih zgradb. Nekatere zgradbe novih
investitorjev so že zgrajene. V zahodnem delu, ki je namenjena trgovskim dejavnostim, že
obratuje trgovski center TUŠ. Zgradbo ima zgrajeno tudi trgovsko podjetje (LIDL) vendar še ne
obratuje. Tudi na območju, ki je predviden za proizvodnje dejavnosti, že obratujejo določena
podjetja (Hidria, EurOsol), del območja pa še čaka na nove investitorje. V neposredni bližini je
tudi zgradba občine Jesenice in upravne enote Jesenice, kar je tudi določena prednost pri
ustvarjanju ugodnega poslovnega okolja.

78

P OS

OB M

OČJ

L OV
NA C

ON A

JESE
NICE

E
AV T
O

CE S
TE

KARTA 32.: Poslovna cona Jesenice
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR : URL:http://www.gis.kaliopa.si/ObčinaJesenice , 2006.
V neposredni bližini Poslovne cone Jesenice leži območje imenovano Hrenovca, ki je
predvideno v razvojnih planih kot ena izmed gospodarskih con. Območje obsega 4,7 ha in je v
pripravljalni fazi, kar pomeni, da se načrtuje zazidalni načrt, ki še ni sprejet.
Območje lokacijskega načrta Hrenovca je locirano na območju t.i. bivše aglomeracije, vzhodno
od kompleksa Poslovna cona Jesenice ter zajema površine med »bohinjsko« progo in
povezovalno cesto ter je namenjeno centralnim dejavnostim, v katerega se bodo usmerjale
terciarne in kvartarne dejavnosti ter stanovanja. Obravnavano območje bo razdeljeno na trgovski
del in stanovanjsko poslovni del. Na vzhodnem delu se predvideva izgradnja trgovskega centra s
parkirišči. Na zahodnem delu se predvideva izgradnja štirih stanovanjsko poslovnih objektov ter
parka, medtem ko bodo parkirišča v garažni hiši zgrajeni pod nivojem. Glede na dejavnosti to
območje lahko poimenujemo poslovno – stanovanjska cona Hrenovc.
Na severozahodnem delu območja je predvidena nova interna dovozna cesta, ki bo prometno
napajala obe enoti in se bo v južnem in severnem delu priključila na že zgrajeno povezovalno
cesto, ki poteka skozi območje Poslovne cone Jesenice. Na območju trgovske enote se
predvideva izgradnja trgovskega centra. Na območju stanovanjsko poslovne enote je predvidena
izgradnja večstanovanjskega objekta ter enega poslovnega objekta (Program priprave občinskega
lokacijskega načrta Hrenovca, 2005).
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KARTA 33.: Gospodarska cona Hrenovc
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR : URL:http://www.gis.kaliopa.si/ObčinaJesenice , 2006
Naslednja gospodarska cona se imenuje Ob Savi in meri 7,1 ha. Omenjeno območje že ima nekaj
obrtno-poslovnih objektov, ki delujejo (JEKO IN, DINOS). Nekateri od njih so bili tu prisotni že
pred načrtovanjem ureditve novih gospodarskih con.
Območje lokacijskega načrta ob Savi je locirano od kompleksa Dinosa Jesenice do cestnega
podvoza proti Podmežaklji, ter zajema površine med Prešernovo cesto in reko Savo Dolinko.
Predmet obdelave je celotno območje, kjer stoji Dinos, železniška stanovanja, objekti Gradisa,
območje komunalnega podjetja JEKO-IN, do vzhodnega dela, ki je zapuščen in propada (vrnjeno
v denacionalizacijskem postopku). Na tem območju so locirani tudi poslovni objekt Donit, v
katerega se je pred kratkim preselil obrat polnilnice karavanške vode Julijana, skladišča, ki so v
uporabi ter objekt verske skupnosti. Območje leži na jugozahodnem delu mesta Jesenice. Zaradi
svoje lege je primerno za reurbanizacijo.
Strateški prostorski akti Občine Jesenice, območje Ob Savi, opredeljujejo kot ureditveno mešano
območje ter predvidevajo izdelavo izvedbenega prostorskega akta. V območja mešane rabe (M)
je predvideno, da se bodo usmerjale manjše proizvodne dejavnosti (manjši obseg, manjši vplivi),
oskrbne in storitvene dejavnosti, prav tako poslovni prostori drugih dejavnosti ter izjemoma, v
območju med Dinosom in Gradisom, tudi stanovanjska gradnja (Program priprave občinskega
lokacijskega načrta Ob Savi, 2006).
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KARTA 34.: Ob Savi
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR : URL:http://www.gis.kaliopa.si/ObčinaJesenice , 2006
Ena izmed najbolje razvitih gospodarskih con na Jesenicah je Plavški travnik I. in je med
drugim tudi najbolje zapolnjena z obratujočimi podjetji. V celoti meri 27,5 ha, vendar jo lahko
razdelimo na tri sklope. Prvi je Plavški travnik I., ki meri 23,8 ha , drugi del je Plavški travnik I. –
klavnica z 2,5 ha in zadnji prostorski sklop je Plavški travnik I. – vzhod, ki meri 1,2 ha.
Območje zazidalnega načrta Plavški travnik I. je namenjeno proizvodnim, storitvenim in
skladiščnim dejavnostim.
Celotno območje leži južno od splošne bolnišnice Jesenice in sega vse do Save Dolinke. Območje
na dva dela razdeli železniška proga Jesenice – Beljak. Na levi strani železniške proge je prostor
že popolnoma zaseden. Tu so svoje mesto našla različna podjetja, od trgovskih (Merkur,
Mercator, Hofer) do podjetij, k se ukvarjajo s transportom (Interevropa) in še druga. Na tem
prostoru deluje tudi carinski urad Jesenice.
Tudi na drugi strani železniške proge že delujejo določena podjetja (Doka), vendar pa tu prostor
še ni popolnoma zaseden. V gradnji je še kar nekaj objektov. Na koncu te cone je svoje mesto
našla tudi regionalno razvojna agencija RAGOR. Območji Plavški travnik I. – klavnica in vzhod
še nista prostorsko urejeni.
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KARTA 35.: Plavški travnik I.
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR : URL:http://www.gis.kaliopa.si/ObčinaJesenice , 2006
Južno od naselja Hrušica je v razvojnih planih predvidena gospodarska cona Plavški travnik II.
– Vrbje. Območje zazidalnega načrta Plavški travnik II je locirano med Savo in na vzhodnem
delu železnice Beljak – Jesenice, v zahodnem delu pa med avtocesto in magistralno cesto
Jesenice – Rateče do zahodnega priključka na avtocesto. Celotno območje meri 17,1 ha.
Območje zazidalnega načrta Plavški travnik II – Vrbje je namenjeno proizvodnim, storitvenim in
skladiščnim dejavnostim. Območje zazidalnega načrta je po funkciji razdeljeno na obstoječe
objekte s funkcionalnimi površinami, ki se ohranijo in površin ki so namenjene gradnji.
Ohranijo se:
¾ tirne naprave in objekti železniškega gospodarstva na območju Hrušice in povezovalni
tir do postaje Jesenice. Znotraj tega območja se načrtuje koridor primestne proge in
hitre železnice, ter matični industrijski tir z izvlečnimi tiri za posamezne uporabnike,
¾ objekti prodne pregrade, separacije in betonarne kot funkcionalna celota, z možnostjo
širitve.
Odstranijo se:
¾ t.i. »Baza« se ruši v drugi fazi potreb po novih površinah z namembnostjo, kot jo ima
območje zazidalnega načrta, v prvi fazi pa ostaja.
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Pred izdajo lokacijskega dovoljenja je treba presoditi v skladu z veljavno zakonodajo ekološko
neoporečnost investicije in proizvodnje glede: varstva zraka, varstva pred hrupom, ekološko
čistih surovin, ekološko čistih vmesnih produktov, količin industrijske in hladilne vode in njeni
reciklaži ( enkratni odvzem in dopolnjevanje sistema).
Območje je opremljeno z infrastrukturnimi sistemi (vročevod, vodovod, plinovod, kanalizacija,
električno omrežje, telekomunikacijski sistemi), (Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Plavški
travnik II. – Vrbje, 1992).
Danes je vzhodni del cone že dokaj pozidano območje, kjer delujejo različna podjetja. Zahodna
stran cone, ki leži v bližini naselja Hrušica pa še ni pozidana in čaka na nove investitorje.
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KARTA 36.: Plavški travnik II. – Vrbje
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR : URL:http://www.gis.kaliopa.si/ObčinaJesenice , 2006
Zadnjo gospodarsko cono predstavlja območje imenovano Črna vas, ki je sestavni del naselja
Blejska Dobrava. Blejska Dobrava leži v bližini avtocestnega izvoza Lipce in ima zaradi tega
ugodno prometno lego.
Območje ureditvenega načrta Črna vas, obravnava območje opuščenih zemljišč Železarne
Jesenice na Blejski Dobravi, ki je na zahodu omejeno s traso železniške proge Jesenice – Nova
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Gorica, na vzhodu in na jugu meji na občinsko cesto do naselja Na Saplah. Na severu meji s
stanovanjskim naseljem Na Saplah.
Območje ureditvenega načrta Črna vas je namenjeno predvsem proizvodnim, storitvenim,
obrtnim in skladiščnim dejavnostim ter v manjšem delu tudi terciarnim in kvartarnim
dejavnostim. Na posameznih gradbenih parcelah so dopustne tudi drugačne namembnosti oz.
dejavnosti, skladno z osnovno namembnostjo ureditvenega načrta in pod pogoji: da dejavnosti
nimajo škodljivih vplivov na delovne pogoje v objektu in v sosednjih objektih ter na bivalne
pogoje v bližnjih stanovanjskih objektih; da je zagotovljena ustrezna dostopnost in število
parkirnih mest po normativih; da je zagotovljena ustrezna oskrba s komunalno in energetsko
infrastrukturo.
Območje ureditvenega načrta je po funkciji razdeljeno na: obstoječe objekte s funkcionalnimi
površinami, ki se ohranijo in površine, ki so namenjene gradnji. Ohranijo se: tirne naprave in
objekti železniškega gospodarstva na območju železniške postaje, objekti na južni strani (Holding
Iskra) in dva večja objekta v območju. Odstranijo se: objekti, ki se v prvi fazi potreb po novih
površinah ne skladajo z namembnostjo, ki se predvideva za območje ureditvenega načrta,
pomožni objekti južno od stanovanjskih in industrijskih objektov, ki se rušijo v prvi fazi in se
pridobijo nove proste površine, uporabne za dejavnosti, ki jih predpisuje ureditveni načrt.
Znotraj območja ureditvenega načrta so predvidene naslednje dejavnosti: industrijska
proizvodnja, proizvodnja na obrtni ravni, skladiščenje vseh vrst blaga, trgovina široke potrošnje
na drobno in debelo, splošne storitve, parkirišča za tovorna vozila.Območje cone Črna vas obsega
4,3 ha in je infrastrukturno opremljeno.
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KARTA 37.: Črna vas
PRIPRAVILA : Špela Zarnik;
VIR : URL:http://www.gis.kaliopa.si/ObčinaJesenice , 2006.
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Za vse gospodarske cone na Jesenicah sem ugotovila, da so korektno načrtovane in njihov razvoj
strmi k izboljšanju gospodarske situacije Jesenic. Zaenkrat uspešno deluje le del vseh omenjenih
območji, preostala območja še čakajo na sanacijo ali pa na nove investitorje. Pozitivno pri vsem
tem je to, da na novo nastale cone uspešno sanirajo degradirana območja, ki so v prostoru ostala
po zatonu železarstva. Bližina avtoceste pripomore k dobri prometni lokaciji gospodarskih con, ki
s tem pridobijo na kakovosti. Ker imajo ugodno prometno lego je lažje tudi trženje prostora.
4.3

NEGATIVNI VPLIVI AVTOCESTNEGA ODSEKA VOKLO – KARAVANKE NA
OKOLJE

Ko postavimo traso avtoceste v prostor, se moramo zavedati, da pozitivnih vplivov na naravno
okolje praktično ni. Večina vplivov je negativnih za naravno okolje, naša naloga je, da
poskrbimo, da so negativni vplivi čim manjši. V sklop negativnih vplivov avtoceste na naravno
okolje se največkrat upošteva možne vplive na hrupno obremenjenost naselij, onesnaženost
zraka, tal in rastlin, stanje naravne in kulturne dediščine, ipd…
Gorenjski krak avtoceste je bilo grajen, oz. se gradi po več odsekih, zato bom vplive avtoceste na
okolje predstavila po posameznih odsekih gradnje. Za določena sem imela na voljo poročila
Presoje vplivov na okolje (Vrba-Peračica, Peračica-Podtabor in Podtabor-Naklo), zato so le-ta
bolj natančna. Pri ostalih sem poskušala neke okvirne vplive avtoceste na okolje ugotoviti sama.
Za preostale odseke je značilno to, da so že izgrajeni in že dalj časa v uporabi, zato se je v
nekaterih primerih avtocesta že popolnoma vklopila v okolje, čeprav nevarnost za onesnaženje
okolja ne izostaja.
4.3.1

Hrušica – Vrba

Odsek Hrušica – Vrba poteka na začetku po ozki dolini Save Dolinke, ki jo na južni strani strmo
zapira Mežaklja na severni strani pa se dvigajo Karavanke. Avtocestni odsek poteka po južni
strani, in sicer po pobočju Mežaklje. Od začetka, pri naselju Hrušica, pa vse do naselja Lipce,
avtocesta praktično poteka na nosilnih stebrih, kar je bila najboljša rešitev tudi z okoljevarstvenih
vidikov. Sprva je bil namreč načrt, da bi traso vkopali v pobočje Mežaklje.
Ker trasa poteka na stebrišču, je bilo iz okoljskih vidikov dobro poskrbeti za odpadne vode iz
cestišča pa tudi za odpadno olje. Avtocesta je oskrbljena z odvodnimi kanali, ki so opremljeni z
lovilci in filtri za olje, tako, da je tudi v primeru razlitja nevarnih snovi moč preprečiti naravno
nesrečo.
Hrup je prisoten in predvsem moteč, ker avtocestna trasa poteka nad mestom Jesenice. Tako je
območje avtoceste v jeseniški občini, glede vpliva hrupa, v četrtem razredu in se enači z območji
proizvodnih dejavnosti (npr. Acroni).
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Avtocesta negativno vpliva na onesnaženost zraka, čeprav bi lahko deloma trdili, da se je stanje
po izgradnji avtoceste izboljšalo, saj je pred tem ves promet (tudi tovorni) potekal skozi center
Jesenic.
Pri naselju Lipce se območje nekoliko razširi, avtocesta najdlje prečka dolino reke Save Dolinke
pri Mostah. Tu je zgrajen viadukt, ki ni bistveno vplival na strugo reke. Le-ta je tu že
spremenjena saj gre za območje HE Moste.
Od Žirovnice proti Vrbi avtocesta poteka po najbolj severnem delu območja imenovanega
Dežela. Prevladujejo kvartarni nasipi. Prečka večinoma zemljišče, ki je namenjeno kmetijskim
površinam prvega reda. Negativen vpliv je tudi to, da kmetijsko rodovitno območje razdeli na
dva dela. Tako onesnaženost kot hrup sta prisotna. Nekoliko so jih omilili južno od Vrbe , kjer je
trasa poglobljena. Za celotno območje avtoceste bi ocenila, da so vplivi avtoceste na okolje
sprejemljivi.
4.3.2

Vrba – Peračica

Avtocestni odsek Vrba – Peračica omejuje na severnem delu že izgrajena avtocesta Hrušica Vrba južno od Vrbe, na jugu dolina Peračice oziroma viadukt, s katerim se prične odsek avtoceste
Peračica – Podtabor ter na zahodu naselji Lesce in Radovljica in v nadaljevanju rečne terase
Save. Prostor ima značilen fluvioglacialen relief. Uravnani predeli so kmetijsko izkoriščeni,
mokri in razgibani ter gozdnati. Severovzhodni rob območja predstavlja prehod gorovja v ravnino
in je obeležen z gozdnim robom in manjšimi naselji. Južni rob označuje poselitev, umeščeno med
rob savske terase in magistralno cesto.
Podatki in ugotovitve so v celoti povzete po Poročilu o vplivih na okolje za AC odsek Vrba –
Peračica.
Ovrednotenje vplivov med gradnjo in v času obratovanja avtoceste na posamezne sestavine
okolja so podane opisno, na podlagi lestvice vplivov:
0 - vpliva ni: sprememba sestavine okolja je zanemarljivo majhna, vpliv je lahko tudi pozitiven
1 - vpliv je zanemarljiv: sprememba in kakovost prizadete sestavine je neznatna in zanemarljiva
2 - vpliv je zmeren :vpliv na sestavino je znaten
3 - vpliv je hud: vpliv je ocenjen kot zelo velik, a je še znotraj dopustnih meja
4 - vpliv je nesprejemljiv: vpliv presega z zakonom predpisane meje.
¾ Za geološko-geomehanske in hidrogeološke razmere je bilo ugotovljeno, da je celotni
odsek večinoma občutljivo območje in le krajši odsek zmerno občutljivo območje.
Podzemna voda na območju predvidene trase še ustreza normativom, čeprav se že
kažejo znaki obremenjenosti vodonosnika predvsem z nitrati, nitriti in mineralnimi
olji. Predvidena je vodotesna kanalizacija in izgradnja lovilnih bazenov za sprejem
kanaliziranih padavinskih vod s ceste. Vsa odvajanja onesnažene vode in morebitnih
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razlitij mora biti izvedena vodotesno, da ni možno ponikanje. Skupni vpliv v času
gradnje in obratovanja na geološko-geomehanske in hidrogeološke razmere bo majhen
(1).
¾ Poročilo obravnava presojo vplivov na okolje za segment tla in rastline ob bodoči
gradnji avtocestnega odseka Vrba - Peračica. Opravljene so bile meritve ničelnega
stanja v tleh in rastlinah na treh izbranih vzorčnih lokacijah, kjer ob trasi bodoče
avtoceste prevladujejo kmetijska zemljišča. Na vsaki izbrani lokacij so bile
ugotovljene vsebnosti nevarnih snovi v tleh in listih ozko listnega trpotca (Plantago
lanceolata L.) ter opravljene osnovne pedološke analize tal. Študija ugotavlja, da je v
neposredni bližini prometa opaziti povečane vsebnosti svinca, tako v tleh, kakor tudi v
listih ozko listnega trpotca. Vpliv gradnje in obratovanja AC Vrba – Peračica na tla in
rastline se ocenjuje z velik vpliv (3). Z ukrepi, ki bi zmanjšali negativne posledice na
okolje v času gradnje ceste, lahko bistveno pripomoremo k ohranjanju osnovne
funkcije kmetijskih zemljišč – to je rodovitnost tal. Redno naj bi se opravljal
monitoring območja tako med gradnjo, kot tudi po končani gradnji avtoceste. Posebej
se obravnava tudi nastanek nove deponije odvečnega materiala pri Dobrem polju, kjer
je potrebno pred izgradnjo deponije ugotoviti ničelno stanje, saj se bo po izgradnji
deponije okolje močno spremenilo.
¾ Na osnovi opravljenih fizikalno - kemijskih analiz podzemne vode v obstoječem
stanju, podzemne vode na vplivnem območju AC niso onesnažene s snovmi, ki bi
lahko izvirale iz prometa. Rezultati meritev in analize vode ter sedimenta potokov
Dobruša in Zgoša kažejo na stalno pritekanje odpadnih snovi iz komunalnih odpadnih
vod. Podzemne in površinske vode bodo najbolj izpostavljene vplivom AC v času
gradnje. Posebno pozornost je potrebno posvetiti vsem posegom v tla ter v strugo in
brežine površinskih vodotokov. Vodni režim podzemnih in površinskih vod bo moten
tako med gradnjo kot med obratovanjem AC. Ocenjujemo, da je vpliv med gradnjo in
obratovanjem AC večji na površinske vode, kot pa na podzemne. V času gradnje se,
ob upoštevanju omejitvenih ukrepov, predvideva zmeren vpliv (2) na podzemne vode
in hud vpliv (3) na površinske vode. V času obratovanja se bodo negativni vplivi na
podzemne in površinske vode zmanjšali na zmeren vpliv (2). Vplivi na tem aluvialnem
vodonosniku bodo predvsem lokalne narave in povezani s povečanjem koeficienta
odtoka površinskih meteornih vod v struge površinskih vodotokov.
¾ Obstoječa onesnaženost zraka na območju trase AC je majhna med Radovljico in
Peračico ter Vrbo in Lescami, medtem ko na onesnaženost Radovljice in Lesc vplivata
predvsem lokalno onesnaževanje zaradi kurišč v obeh krajih in promet po obstoječi
glavni cesti: občina Radovljica je razvrščena v II. stopnjo onesnaženosti zraka.
Onesnaženost zraka bo v času gradnje občasno povečana ob stanovanjskih objektih ob
Begunjski cesti v Lescah in pod viaduktom Dobruša v Mošnjah. V času obratovanja
se pri najbližjih stanovanjskih objektih lahko pričakujejo povišane letne koncentracije
SO2, NO2 in benzena zaradi skupnega onesnaževanja AC, glavne ceste in kurišč,
vendar prekoračitev mejnih vrednosti ni pričakovati. Preusmeritev prometa na
avtocesto bo pomenila razbremenitev glavne ceste. Del prometa bo še vedno potekal
po glavni cesti, vendar z bistveno zmanjšanim deležem težkih vozil. Med
priključkoma Radovljica in Lesce bo vzporedno z AC potekala tudi še glavna cesta.
Emisije prometa bodo vplivale na kvaliteto zraka v bližnjih poseljenih območjih,
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vendar ocenjujemo, da bo imisijska onesnaženost zraka v času obratovanja AC zaradi
vseh virov onesnaževanja zraka na obravnavanem območju nižja od dovoljene.
Dodatno znižanje koncentracij škodljivih snovi je pričakovati zaradi majhne
pogostosti vetra v smeri proti tem območjem. V prihodnosti lahko upravičeno
pričakujemo tudi izboljšana vozila in pogonska goriva, kar bo dodatno pripomoglo k
nižji onesnaženosti zraka zaradi prometa. Vpliv gradnje AC, z upoštevanjem
omilitvenih ukrepov, bo zmeren (2), med obratovanjem pa na nekaterih mestih, kjer so
stanovanjski objekti oddaljeni okoli 50 m in manj, hud (3). Poseg je s stališča varstva
zraka za okolje sprejemljiv.
¾ Poglavje obravnava obremenitev okolja s hrupom ob predvidenem AC odseku Vrba Peračica. Območje trase AC je v obstoječem stanju na območjih, kjer se trasa oddalji
od glavne ceste neobremenjeno ali le malo obremenjeno s hrupom, na ostalih delih pa
na hrup vpliva v največji meri promet po obstoječi glavni cesti. Ocenjujemo, da bo
vpliv gradnje avtoceste, ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov, velik (3). V
času obratovanja bo AC pomenila stalen nov vir hrupa. Na AC odseku Vrba - Peračica
se bo pretok vozil po dolžini trase bistveno spreminjal. Po oceni bodo preobremenjeni
vsi stanovanjski objekti, ki ležijo med cesto in mejno izofono za nočni čas.
Ocenjujemo, da bo vpliv hrupa med obratovanjem na obravnavano območje, ob
dosledni izvedbi vseh omilitvenih ukrepov, zmeren (2). Predvideni aktivni protihrupni
ukrepi ustrezno ščitijo območja Lesc, Radovljice in Mošenj.
¾ Predvideni odsek AC Vrba – Peračica bo mestoma potekal v vkopih večje globine v
konglomeratu. Izkop bo potrebno opraviti z miniranjem. Vpliv miniranja ocenjujemo
kot zmeren (2). V času obratovanja se ne pričakuje vplivov (0).
¾ AC odsek Vrba-Peračica poteka v agrarni krajini s prevladujočo kmetijsko rabo.
Gozdovi so razporejeni v obliki zaplat šele v zadnjem delu odseka. V vplivnem
območju AC odseka Vrba-Peračica prevladujejo majhne zaplate gozdov, edina
nekoliko večja zaplata je t.i. Predtrški gozd. Vpliv obratovanja AC na gozd se
razlikuje po posameznih obravnavanih odsekih, vendar je v poprečju vpliv zaradi
povečanega obsega gojitvenih in varstvenih del ter sanitarnih sečenj ocenjen kot
zmeren (2).
V poročilu o vplivu AC na okolje so podrobneje opisane še nekatere sestavine, ki jih ne bom
podala posebej. Dodajam tabelo, kjer so prikazane vrednosti za vse obravnavane sestavine za čas
obratovanja avtoceste.
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TABELA 9.: Obremenitev okolja na odseku Vrba-Peračica
0

1

Ocena
2

3

vpliva*
4

Segment okolja
I. Geološko-geomehanske in hidrogeološke razmere
X
II. Tla in rastline
X
III.1. Površinske vode
X
III.2. Podzemne vode
X
IV.1. Atmosfera – klimatske značilnosti
X
IV.2. Kakovost zraka
X
V. Hrup
X
VI. Vibracije
X
VII. Gozd in gozdni prostor
X
VIII. Flora, favna, vegetacija in biotopi
X
IX. Kmetijska zemljišča
X
X. Naravna dediščina
X
XI. Kulturna dediščina
X
XII. Krajinske značilnosti in vizualni vpliv
X
XIII.1. Socioekonomski vidiki – relief in poselitev
X
XIII.2. Socio-ekonomski vidiki – psiho-socialni vpliv
X
SKUPAJ
1
5
5
5
0
*
0: ni vpliva; 1: majhen vpliv; 2: zmeren vpliv; 3: velik vpliv; 4: nesprejemljiv vpliv
VIR: Poročilo o vplivih na okolje za avtocestni odsek Vrba – Peračica, URL:http://www.dars.si
(citirano 27.10.2006).
Vpliv v času obratovanja AC bo hud (3) vpliv, deloma ga bo zmanjšala večja zastopanost
segmentov z zmernim (2) in majhnim (1) vplivom. Vpliv med obratovanjem AC bo velik (3) na
kakovost zraka ter, tako kot med gradnjo, na tla in rastline, floro in favno, naravno dediščino in s
psiho-socialnega vidika. Vpliv obratovanja bo zmeren (2) na gozd, kmetijska zemljišča,
krajinske, oz. vizualne značilnosti, relief in poselitev ter s hrupom. Na nobenega od obravnavanih
segmentov vpliv obratovanja AC ne bo nesprejemljiv.
Na podlagi ocene vplivov obravnavanih v Poročilu o vplivih na okolje za AC Vrba –
Peračica bo, globalno gledano, imela realizacija gradnje obravnavane AC velik (3) vpliv na
okolje, vendar predstavlja realizacija projekta za okolje sprejemljiv poseg.
4.3.3

Peračica - Podtabor

Avtocestni odsek, dolg 2,435 m, se na severozahodu prične z viaduktom čez strugo Peračice in
nadaljuje s tunelom, ki se konča pod vasjo Ljubno. Vas leži na južni strani trase, ki se nadaljuje
čez Ljubensko polje, prečka potok Lešnica in se konča pred križiščem s cesto za Tržič pri vasi
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Podtabor. Ugotovitve in podatki se nanašajo na Poročilo o vplivih na okolje za AC odsek
Peračica – Podtabor.
¾ Geološko-geomehanske in hidrogeološke razmere in podzemne vode. Trasa poteka po
reliefno zelo razgibanem terenu, saj prečka doline potokov Peračica in Lešnica, vmes pa
so terasaste izravnave. Geološko-geomehanske razmere v pobočjih globokih dolin, torej
tam, kjer se bodo gradili viadukti in portala predora Ljubno so zahtevne. Podzemna voda
se nahaja v pleistocenskem produ in konglomeratu, vendar se ne izkorišča in ni
predvidena za eksploatacijo v bodočnosti. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
ocenjujemo, da bo končni vpliv avtoceste tako na podzemne vode kot na geološke in
geomehanske razmere terena zanemarljiv do zmeren.
¾ Tla in rastline na predvideni trasi AC odseka Peračica-Podtabor se pomembnejše
kmetijske površine nahajajo na delu trase med viaduktoma Ljubno in Lešnica. Območje
predstavljajo prodnata ravnica, na katerih so bile v času vzorčenja travne-pašne površine
in manjše zaključene kmetijsko obdelovalne površine. Tla in rastline na območju trase AC
odseka v obstoječem stanju niso onesnažene preko mejnih vrednosti. Rezultati meritev
kadmija in svinca v tleh in rastlinah pa kažejo na sestavljene vplive emisij prometa ter
uporabe mineralnih gnojil in pesticidnih pripravkov na kmetijskih površinah. Vpliv ceste
na tla in rastline bo največji v času gradnje. Pričakovani vplivi v času obratovanja AC so
majhni, zato je predviden monitoring z omejenim obsegom preiskav.
¾ Površinske vode :predvidena trasa AC odseka Peračica-Podtabor preseka dva večja
površinska vodotoka, potoka Peračico in Lešnico. Za oba potoka je značilna naravna
struga v tesni s strmimi stenami deloma obraslimi z grmičevjem in gozdovi. V obstoječem
stanju so izmerjene koncentracije nevarnih snovi v površinskih vodah v okviru mejnih
vrednosti. Potoka Peračica in Lešnica sta uvrščena v I-II kakovostni razred. Pričakovani
vplivi na površinske vode v času obratovanja AC so majhni, z omilitvenimi ukrepi bo
vpliv zanemarljiv.
¾ Atmosfera in zrak :obstoječa onesnaženost zraka na območju obravnavane ceste ni
poznana. Vplivna vira na obravnavanem območju sta promet po obstoječi hitri cesti in
kurišča v naselju Ljubno. Vpliv na okolje v času gradnje ceste bo hud zaradi prevozov ob
kopanju predora in drugih možnosti zapraševanja okolice. Onesnaženost zraka zaradi
novega pasu ceste med obratovanjem ne bo bistveno povišana, še k nižjim koncentracijam
neposredno ob cesti bosta pripomogli predvidena protihrupna zaščita in eventualna
pogozditev. Promet po novem cestnem omrežju bo zmerno vplival na onesnaženost ob
prometnici.
¾ Hrup Območje ob AC je že sedaj obremenjeno s hrupom HC, ki je tudi edini vpliven vir
na območju, z izgradnjo AC pa se hrup ne bo povečal, temveč kvečjemu zmanjšal.
Povečane obremenitve s hrupom so možne med gradnjo. S prehodom dvopasovne hitre
ceste, kakršna je sedaj, na štiripasovnico, ki bo imela aktivno protihrupno zaščito, se bo
relativno gledano obremenitev s hrupom bistveno znižala. Ocenjujemo, da bo vpliv v času
gradnje zmeren do hud, vpliv v času obratovanja pa pri najbolj obremenjenih objektih hud,
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relativno glede na razmere obstoječe HC pa vpliva ne bo oziroma bo ta pozitiven.
Monitoring je potreben med gradnjo in v času obratovanja.
¾ Gozd in gozdni prostor. V obravnavanem območju prevladujejo različne oblike bukovih
gozdov in deloma smrekovi. Ti gozdovi opravljajo biotopsko, varovalno, estetsko in
lesnoproizvodno vlogo. Ukrepi med obratovanjem AC se nanašajo na ustrezno
vzdrževanje in po potrebi obnavljanje novo nastalega gozdnega roba in odkopne brežine v
usekih koridorja AC z grmovno in drevesno vegetacijo.
¾ Kmetijska zemljišča Predlagani odsek AC teče delno po kmetijskih zemljiščih, ki pa so
vsa intenzivno obdelana, v večini so to travniki. Ker poteka predlagani odsek AC tik ob
obstoječi magistralni cesti, trasa ne deli kmetijskih zemljišč, ampak jih samo zmanjšuje.
V pričujočem poročilu o vplivih na okolje so bili vplivi gradnje AC na odseku Peračica Podtabor na posamezne sestavine okolja ovrednoteni na podlagi enotne vrednostne lestvice pri
tem so ocene naslednje: vpliva ni (0), vpliv je majhen, zanemarljiv (1), vpliv je zmeren (2), vpliv
je hud (3), vpliv je zelo hud (4). Vplivi so bili ocenjeni za čas gradnje in čas obratovanja.
TABELA 10.: Obremenitev okolja na odseku Peračica – Podtabor

Segment
Inženirsko – geološke razmere
Podtalnica
Tla in rastline
Površinske vode
Onesnaženost zraka
Mikroklimatske razmere
Hrup
Gozd in gozdni prostor
Favna, flora in vegetacija in habitatni tipi
Kmetijska zemljišča in kmetijstvo
Naravna dediščina
Kulturna dediščina
Krajinske značilnosti in vizuelni vplivi
Poselitev

v času gradnje AC
0
1
2
3
4

med obratovanjem AC
0
1
2
3
4

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

VIR: Poročilo o vplivih na okolje za
URL:http://www.dars.si (citirano 27.10.2006).

avtocestni

odsek

Peračica

-

Podtabor,

Projekt obravnavanega AC odseka predstavlja poseg, ki bo imel v času gradnje zmeren do hud
vpliv na okolje. V času gradnje bo zelo hud vpliv na tla, rastline in površinske vode. Prav tako
simulacija obremenjevanja s hrupom kaže na prekomerno obremenjevanje krajanov Ljubnega,
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zato so za vse segmente v poročilu o vplivih na okolje predvideni ustrezni omilitveni ukrepi, ki
bodo navedene vrste obremenjevanja okolja zmanjšali na sprejemljivo raven in jih je treba v celoti
upoštevati.
Ocenjujemo, da se bo po končani gradnji AC odseka večina negativnih vplivov na posamezne
sestavine okolja zmanjšala na zmerno do zanemarljivo raven. Z upoštevanjem predlaganih
omilitvenih ukrepov bo vpliv zanemarljiv. Ugotavljamo, da predstavlja realizacija projekta za
okolje sprejemljiv poseg.
4.3.4

Odseka Podtabor – Kranj vzhod in Kranj vzhod - Ljubljana

Na svojem začetku odsek prečka dolino reke Tržiške Bistrice, nato pa se povzpne na strahinjskonakelsko polje ( debeli kvartarni nanosi). Za območje je značilno, da so na obeh straneh avtoceste
kmetijske površine prvega kakovostnega razreda. Avtocesta ima na kmetijske površine seveda
negativen vpliv, je pa treba vedeti, da avtocesta poteka po enaki trasi, kot je pred njo potekala
dvopasovna regionalna cesta. Tako so bili negativni vplivi prometa na kmetijsko zemljišče
prisotni že pred izgradnjo avtoceste.
Pri prečkanju Tržiške Bistrice so zgradili viadukt, med gradnjo se je ohranila naravna struga
Tržiške Bistrice, tako da tu ni bilo velikih vplivov na okolje. Podtalnica je v kvartarnih nanosih
prisotna, vendar pa ni nikjer vodnega zajetja za pitno vodo. Poleg tega pa so urejeni lovilniki za
meteorno vodo s cestišča avtoceste, na katerih morajo biti nameščeni tudi filtri za odpadno olje.
Tako sklepam da je na površinske in podzemne vodotoke vpliv avtoceste minimalen.
Hrup je bil v okolju prisoten že pred izgradnjo avtoceste, saj je potekal promet po regionalni
dvopasovni cesti. Sklepam, da so danes obremenitve s hrupom na splošno manjše, saj so ob
avtocesti nameščene protihrupne ograde, pa tudi vozila so vedno bolj okolju prijazna. Hrup je
najbrž moteč le v območjih tik ob avtocesti. Tako je hrupu še najbolje izpostavljeno naselje Malo
Naklo in Cegelnica.
Od naselja Naklo proti Kokrici avtocesta prečka naravno vrednoto, ki je tudi zavarovana na
državnem nivoju, to je del osamelega krasa imenovan Udin boršt. Trasa je vsekana v to območje,
zato predvidevam, da so bili posegi v okolje na tem območju hudi. Pomembno je, da se danes
trasa vzdržuje, negativni vplivi avtoceste pa se ne širijo.
Na trasi (Naklo-Kranj zahod) avtocesta prečka še dve naravni vrednoti, to sta dolini Rupovščice
in Kokre. Vpliv je bil negativen, čeprav sta se ohranili v naravnem stanju.
Sicer pa avtocesta, od Kokrice pa do izvoza Kranj zahod, večinoma poteka preko gozdnatih
območij in pa preko kmetijskih površin prvega reda. Vpliv avtoceste je bil nekoliko manjši, ker je
tudi tu že predhodno potekala trasa regionalne ceste. Ob izgradnji avtoceste se je nekoliko
zmanjšal delež gozda in obdelovalnih površin.
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Podtalnica je prisotna, vendar ni vodnih zajetji. Vsekakor mora avtocesta ustrezati pogojem, da
odpadne vode ne onesnažujejo podtalnice, tako da je vpliv minimalen.
Stanje hrupa se je izboljšalo po zaslugi protihrupnih ograd, tako da je sedaj nekoliko manjši kot
pred izgradnjo avtoceste. Najbolj moteč ostaja pri naseljih Kokrica in Britof, saj gre za izrazito
spalni naselji, kjer stanovanjski objekti segajo tik do trase avtoceste.
Zadnji del poteka od izvoza Kranj zahod preko območja občine Šenčur proti Ljubljani. Moje
diplomsko delo zajema še območje občine Šenčur. Tudi tu avtocesta poteka večinoma po
kmetijskih površinah prve kakovosti, deloma pa preko gozdnih površin.
Na tem območju je avtocesta že od leta 1985. Pri izgradnji je bil vpliv avtoceste na okolje
negativen izgubile so se tudi rodovitne kmetijske površine.
Podtalnica je na območju prisotna, površinskih vodotokov pa ni. Večjega negativnega vpliva na
podtalnico ni, ostaja pa nevarnost pri razlitju nevarnih snovi.
Hrup s stališča naseljenih območji ni moteč, saj večinoma poteka avtocesta po nenaseljenih
območjih. Najbližje avtocesti je naselje Voglje.
Za celotno območje, od Podtabora do občine Šenčur, bi ocenila da so vplivi avtoceste na okolje
zmerni.
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5

LETALIŠČE BRNIK – POZITIVNI IN NEGATIVNI VPLIVI ŠIRITVE
NJEGOVIH DEJAVNOSTI V PROSTORU

Letališče Brnik je naše največje mednarodno letališče in ima izjemno pomembno vlogo na
državni ravni kot tudi v celotnem prometnem sistemu Slovenije. Leži v osrednjem delu Slovenije
natančnejše v Ljubljanski kotlini. Upravno gledano njegovo območje spada k občini Cerklje na
Gorenjskem.
V bližnji prihodnosti se bo območje letališča prostorsko širilo. Zgradili bodo nov terminal, ki je
že v pripravljalni fazi gradnje. Izgradnji novega terminala bo sledila izgradnja nove poslovne
cone, severno od objektov današnjega letališča. V diplomsko delo želim vključiti ravno to novo
načrtovano poslovno ekonomsko cono, ki naj bi v prihodnje združevala poslovne in logistične
dejavnosti. Manjkal naj ne bi niti hotel in trgovsko nakupovalni center. Nova poslovno
ekonomska cona bo območju prinesla pozitivne razvojne učinke (npr. nova delovna mesta), na
eni strani pa bo bolj močno obremenjeno tudi okolje.
5.1

LETALIŠČE BRNIK IN OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

Letališče Brnik se nahaja na Brniku, 26 kilometrov od Ljubljane, in je osrednje slovensko
letališče. Redne in posebne letalske povezave povezujejo Brnik z večino evropskih prestolnic, z
letališči nekdanje Jugoslavije ter s Carigradom in Tel Avivom.
Letališče Brnik je glavno in osrednje mednarodno letališče RS, uradno odprto 24. decembra
1963. Bližina glavnega mesta in dobra cestno prometna povezanost mu narekuje izjemno
lokacijo, lepote pokrajine in bližnjih gora pa vabijo poglede potnikov. Poleg potnikom letalskega
prometa se Aerodrom Ljubljana približuje tudi ljudem, ki letališče obiščejo le kot obiskovalci.
Letališče je bilo od leta 1993 večkrat povečano in posodobljeno:
¾ razširjen in obnovljen potniški terminal,
¾ veliko večje površine za opravljanje letaliških formalnosti ter večje in svetlejše
čakalnice za potnike,
¾ ločene površine za prihod in prevzem prtljage,
¾ dodatne površine brezcarinskih prodajaln v območjih, ki so namenjena prihajajočim in
odhajajočim potnikom,
¾ urejen prostor za obiskovalce, ki čakajo na potnike,
¾ celoten terminal je klimatiziran.
14. januarja 1999 je Letališče Ljubljana dobilo dovoljenje v razmerah CAT III A in CAT III B, s
katerim se vpisuje med najsodobnejša letališča na svetu.
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Aerodrom Ljubljana zaznamuje poslovna politika, s katero potnikom in obiskovalcem
zagotavljajo dobre storitve in prijetno počutje.
Poslovna politika Aerodroma Ljubljana je vidna tudi skozi raznolike ponujene storitve na
letališču:
• terasa za obiskovalce,
• hotelske in rent-a-car rezervacije,
• prevozi do hotelov in taxi službe,
• brezcarinska trgovina,
• konferenčni in klimatizirani VIP salon,
• varnostne storitve...
Na letališču je odprt tudi prvi Last minute center,v katerem je ponudba počitnic in letalskih kart
tudi do 60% cenejša od tiste, ki so ponujene v katalogih. Tu so zajete letalske vozovnice in
potovanja vseh slovenskih turističnih organizatorjev.
Tako Aerodrom Ljubljana na Brniku slovi po besedah potnikov kot eno najlepših in
najprijaznejših letališč. Za to se uslužbenci vseskozi trudijo, saj si želijo potnikom ponuditi
največ, to pa je preživeti lepe trenutke, polne pozitivnih vtisov, ki jih bodo tudi v bodoče vračali
na letališče (spletna stran občine Cerklje na Gorenjskem, URL:http://www.cerklje.si).
TABELA 11.: Potniški promet na letališču Brnik (2001-2005)
2001
2002
2003
2004
Potniki
894.130
872.966
928.397
1.048.238
Javni promet
887.660
866.188
921.440
1.041.237
-domači prevozniki
791.354
786.772
814.552
830.431
-tuji prevozniki
96.306
79.416
106.888
210.842
Splošno letalstvo
5.958
6.408
6.190
6.652
-domači prevozniki
3.311
3.880
3.726
4.240
-tuji prevozniki
2.647
2.528
2.464
2.412
VIR: spletna stran Aerodroma Ljubljana, URL:http://www.lju-airport.si, 2006.

2005
1.218.896
1.212.022
852.701
359.321
6.105
2.957
3.148

TABELA 12.: Tovorni promet na letališču Brnik
2001
2002
2003
2004
Tovor
12.403
12.021
12.018
11.780
(v tonah)
Letalo
5.683
5.187
5.027
5.014
Kamion
5.219
5.089
5.479
5.450
Pošta
1.358
1.378
1.212
1.121
VIR: spletna stran Aerodroma Ljubljana, URL:http://www.lju-airport.si, 2006
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2005
11.560
5.244
5430
806

V prihodnosti želijo doseči naslednje razvojne mejnike: 1.600.000 potnikov leta 2010; 2.000.000
potnikov po letu 2015; 50.000 operacij letal leta 2013 ter 15.000 ton tovora 2015.
Širitev letališča je predvidena tako na severno kot južno stran, ima pa severni del pri širitvi
prednost. Na severni strani letališča prostorski razvoj letališča zajema:
¾ Novo načrtovane in razširjene objekte potniških terminalov, na katere se navezujejo
naslednji objekti: poslovno trgovsko središče, objekti za poslovno upravne programe s
parkirišči, hotelski kompleks, rekreacijski in športni objekti, površine in objekti za
tovorna skladišča, proizvodnjo-ekonomski objekti, objekti za vzdrževanje letal in
vzdrževalna dejavnost na letališču, ter objekti za posebne namene.
¾ Prestavitev glavne ceste Kranj – Mengeš na odseku ob letališču bolj proti severu, s čimer
se zagotavlja nujni prostor za razvoj letaliških in spremljajočih komercialnih dejavnosti in
izboljša dostop do letališča.
¾ Ureditev notranjega cestnega sistema in parkirišč v območju ob letališču.
¾ Dograjevanje energetske in komunalne infrastrukture v skladu s potrebami razvoja.
Na južni strani letališča je prostor za:
¾ V prihodnosti še eno vzletno-pristajalno stezo (če bo potrebna), nove vozne steze in
ploščadi.
¾ Objekte za tovorna skladišča, proizvodno ekonomske objekte, objekte za vzdrževanje
letal, objekte za poslovno-upravne programe s parkirišči, objekte za posebne namene in
ureditev cestnega sistema (spletna stran Aerodroma Ljubljana, URL:http://www.ljuairport.si, 2006).
Letališče Ljubljana leži v osrednjem delu Kranjskega polja pod Kamniško Savinjskimi Alpami v
osrčju Savske ravni. Leži v jugozahodnem delu občine Cerklje na Gorenjskem, ki ima 6369
prebivalcev. Zahodni del cone se dotika občinske meje s sosednjo občino Šenčur v kateri živi
8531 prebivalcev. Obstoječe letališče, kot tudi novo načrtovane cone, leži daleč od naseljenih
predelov. Najbližja naselja, ki obkrožajo obravnavano območje so: Sp. Brnik, Zg. Brnik, Cerklje
na Gorenjskem in Šenčur. S sredine obravnavanega območja so navedena naselja približno
oddaljena:
¾ Sp. Brnik 2050 m
¾ Zg. Brnik 1750 m
¾ Cerklje 2700 m
¾ Praprotna Polica 2200 m
¾ Šenčur 2400 m.
Ob severnem robu letališča poteka cesta GII – 104, Kranj - Moste.
Cerklje na Gorenjskem (485 m nadmorske višine; 1294 prebivalcev) je v osnovi bilo gručasto
naselje, ki se je razvilo ob hudourniškem potoku Reka. Naselje se je do danes dodobra razraslo
(število prebivalcev se je od 2. svetovne vojne do danes skoraj potrojilo) in zavzema predvsem
zahodne lege od starega jedra. Širše gledano leži naselje na severnem robu Kranjskega polja, na
križišču krajevnih cest z Visokega, Brnika in Komende. Naselje je izhodišče za obisk
zimskošportnega središča Krvavec. Poleg obrtne dejavnosti, ki je dodobra razvita, se veliko
prebivalcev vozi na delo v Kranj in Ljubljano.
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Občina Cerklje na Gorenjskem se zaradi visokega deleža kmečkega prebivalstva uvršča med
območja s posebnimi razvojnimi problemi. Več kot 6500 prebivalcev prebiva na 78 km2. Med
velika podjetja se uvršča Aerodrom Ljubljana, v katerem je zaposlenih nekaj več kot 300 oseb;
srednje veliko podjetje je KZ Cerklje, malih podjetnikov pa je v občini (Lovrenčič, 2006).
TABELA 13.: Statistične značilnosti občine Cerklje na Gorenjskem

Površina
območja
(km 2)
Število prebivalcev
Naravni prirastek
Selitveni prirastek
Število študentov
Delovno
aktivno
prebivalstvo
Povprečna
bruto
mesečna plača (l.
2006)

OBČINA
CERKLJE NA
GORENJSKEM
78

GORENJSKA

SLOVENIJA

381,5

20.273

6369
32
71
370
2.784

198.275
410
-58
11.740
70.193

1.999.370
-184
1902
110.962
782.206

403.620

279.169

290.505

PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: Statistični letopis 2005, 2005
5.2

POZITIVNI VPLIVI PROSTORSKE ŠIRITVE LETALIŠČA BRNIK

K pozitivnim vplivom prostorske širitve dejavnosti letališča Brnik sem štela predvsem razvoj
nove poslovno ekonomske cone na severni strani obstoječega letališča. Nova poslovno
ekonomska cona se mi zdi pozitiven vpliv, ker bo prinesla pozitiven razvoj celotnemu območju in
ne le Aerodromu Ljubljana.
Pri ustvarjanju novih gospodarskih con ob letališču Brnik, moramo biti pozorni na to da gre v
bistvu za dve novi coni, ki sta locirani ena ob drugi. Poslovno ekonomska cona, ki je večja,
pripada Aerodromu Ljubljana in je v prostorskih aktih občine Cerklje na Gorenjskem imenovana
kot Območje ob letališču. Druga nekoliko manjša poslovno ekonomska cona bo delovala v
občinski režiji in se v prostorskih dokumentih pojavlja kot L4 poslovno ekonomska cona Brnik.
Zaradi lažjega ločevanja sem prevzela že uveljavljeno poimenovanje, tako uporabljam za
območje ob letališču poimenovanje poslovno logistična cona letališča Ljubljana (takšno
poimenovanje uporablja tudi regionalni razvojni program Gorenjske za obdobje 2007-2013) . Za
poslovno ekonomsko cono v režiji občine pa sem ohranila poimenovanje iz občinskih
dokumentov L4 poslovno ekonomska cona Brnik.
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Kot sem že omenila se z razvojem nove poslovno ekonomske cone na Brniku ukvarja tudi
Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013, kar je razumljivo saj bo bodoča cona
pomembna tudi za razvoj celotne regije. V regionalnem razvojnem programu so v povezavi s
poslovno logistično cono letališča Ljubljana navedli naslednje cilje, ki naj bi bili izvedeni do leta
2013:
¾ Razvoj območja občine Cerklje, letališča Ljubljana, Gorenjske regije in Republike
Slovenije.
¾ Pridobitev in ureditev novih poslovnih lokacij.
¾ Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva na lokalni ravni.
¾ Lokacija ob osrednjem slovenskem mednarodnem letališču pa predstavlja pomembno
gospodarsko-razvojno-logistično središče z izrazitim potencialom tudi za gospodarsko
rast Gorenjske in cele države.
¾ Pridobivanje novih investicij in s tem odpiranje novih delovnih mest.
¾ Načrtno urejanje in opremljanje prostora.
¾ Izkoriščanje konkurenčnih prednosti območja.
Predstavili so tudi indikatorje razvoja, ki so prikazani v spodnji tabeli.
TABELA 12.: Indikatorji razvoja
KAZALEC
Število novih
delovnih mest
Obseg novih
poslovnih površin
(m2)

2007
100

2008
450

2013
3.000

8.000

20.000

590.000

VIR: Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013, 2006.
Izredno atraktivno lokacijo osrednjega slovenskega letališča je potrebno v neposredni povezavi z
logistično-poslovno-gospodarsko cono razviti v prometni terminal v pravem pomenu besede –
stična točka cestnih, železniških in zračnih poti, oziroma mesto, kjer se opravljajo različne naloge
pretovarjanja blaga na različna prometna sredstva in je namenjeno skladiščenju blaga kot tudi
drugim logističnim potrebam v procesu premeščanja blaga. Taka usmeritev je skladna tudi s
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, kjer je zapisano, da bo Slovenija prometne terminale
razvijala v neposredni povezavi z gospodarskimi conami, ki se jih načrtuje kot njihov sestavni del
ali pa kot samostojne prostorske enote v njihovi bližini.
Območje s približno 100 ha površine je namenjeno prepletu letaliških in ostalih poslovno
logističnih dejavnosti, vezanih predvsem na letalski promet, pri čemer je približno 30 ha zemljišč
namenjenih tudi drugim tržnim dejavnostim (storitvene, poslovno-trgovsko-gostinske, turističnohotelske, skladiščne in servisne ter manjše proizvodne dejavnosti).
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V letu 2005 je bil sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja z oznako L5/1- glavna
cesta GII-104 Kranj-Moste (odsek ob letališču), s čimer so bili dani pogoji za prestavitev
dostopne ceste do letališča in urbanistično urejanje območja poslovno logistične cone. Na podlagi
sprejetih urbanističnih podlag, oz. prostorsko izvedbenih aktov (Odlok o prostorsko urejevalnih
pogojih /PUP/ območja Ob letališču in Odlok o lokacijskem načrtu /LN/ območja L4 Ekonomsko
poslovne cone Brnik) ter programov opremljanja zemljišč obeh območij za gradnjo je potrebno
pristopiti k pripravi vse potrebne dokumentacije.
Z načrtnim vlaganjem kapitala (iz evropskih skladov in v potencialni obliki javno-zasebnega
partnerstva) v razvoj te poslovne cone, oz. njeno komunalno opremljenost, bi lahko dosegli
povezovanje ponudbe in enotno upravljanje, konkurenčne cene in konkurenčno ponudbo, zlasti v
primerjavi s konkurenti iz tujine.
Občina Cerklje na Gorenjskem predstavlja neposrednega prejemnika sredstev, s katerimi bo
financirala postopek komunalnega opremljanja zemljišča. Na podlagi izvedenega opremljanja
bodo posredni prejemniki (podjetja, uporabniki letaliških storitev, letalski-potniki in drugi
prebivalci občine ter celotne gorenjske regije) z ustreznimi pridobljenimi pogoji za razvoj novih
dejavnosti pridobili z razvojem gospodarstva v obliki novih delovnih mest in potencialnega
celotnega ekonomsko-socialnega razvoja regij (Regionalni razvojni program Gorenjske 20072013, 2006).
Opisala bom lastnosti obeh con, temeljni vir informacij sta bila občinska odloka: Odlok o
prostorsko ureditvenih pogojih območja Ob letališču in Odlok o lokacijskem načrtu območja L4
Ekonomsko poslovne cone Brnik.
5.2.1

Poslovno logistična cona letališča Ljubljana

Območje urejanja s PUP Ob letališču obsega površine, ki so s severa omejene z območjem
lokacijskega načrta L5/1 glavne ceste GII-104 Kranj – Moste (odsek ob letališču), z jugovzhoda z
območjem L4 poslovno ekonomske cone Brnik, z jugozahoda in zahoda pa z manevrskimi
površinami in površinami obstoječe vzletno-pristajalne steze z neposredno opredeljenimi
spremljajočimi programi. Površina območja obsega 86,95 ha.
Prostorske sestavine, dolgoročnega in družbenega plana občine, določajo osnovno namensko
rabo zemljišč. Posebej so opredeljeni koridorji prometne, energetske in komunalne infrastrukture
ter zvez. Ti koridorji ponekod prekrivajo območja podrobnejše namenske rabe, pri čemer so v teh
primerih posebej opredeljeni pogoji za izvedbo infrastrukture.
Celotno območje urejanja s PUP Ob letališču je razdeljeno na posamezne morfološke
(funkcionalne) celote, ki so označene z oznako prevladujoče namenske rabe ter zaporedno
številko. Vseh morfoloških enot je 18, združujejo istovrstne, podobne oz. kompatibilne programe.
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Med pomembnejšimi morfološko (funkcionalnimi) celotami so:
¾ potniški terminal in pripadajoči deli letališke ploščadi, sklop enajstih funkcionalnih celot
poslovno upravnih programov s parkirišči, oz. parkirnimi hišami, funkcionalna celota
osrednjega hotelskega kompleksa na severu območja,
¾ funkcionalna celota nakupovalnega središča,
¾ funkcionalna celota razvoja tovornega terminala letališča, ki vključuje šestnajst funkcionalnih
enot, med njimi tudi območje za objekt kontrole letenja in skupni objekt državne uprave na
letališču,
¾ funkcionalna celota obstoječih in razvojnih površin tovornih terminalov, Adrie Airwais,
splošnega letalstva in policije,
¾ funkcionalna celota razvojnih programov Adrie Airwais,
¾ funkcionalna celota obletaliških poslovno proizvodnih programov,
¾ funkcionalna celota skladiščenja goriva,
¾ funkcionalna celota vzdrževanja letališča in še ostale enote.
Morfološko (funkcionalne) celote imajo različen namen rabe, tako se znotraj celotne cone
združujejo naslednje namenske rabe zemljišč: območje stavb splošnega družbenega pomena,
mešana območja (upravne, poslovne, turistične, trgovske zgradbe), območja rekreacijskih in
zelenih površin, območja prometne infrastrukture, območje energetske infrastrukture, območje za
čiščenje voda in območja koridorjev podzemne komunalne infrastrukture.
V območju PUP Ob letališču so možne naslednje vrste ureditev in gradenj: gradnja novih
objektov, dozidava obstoječih zgradb, nadzidava obstoječih zgradb, rekonstrukcija obstoječih
zgradb, vzdrževanje obstoječih zgradb, nadomestna gradnja objektov, odstranitev objektov,
sprememba namembnosti objektov in še nekatere možne ureditve objektov.
Ureditveno območje z oznako Ob letališču je namenjeno razvoju letališča, obletaliških in
spremljajočih programov. Zasnovano je tako, da omogoča zaokroževanje programov, ki so
neposredno vezani na osnovno dejavnost letališča, to je prevoz potnikov in blaga ter izvedbo
storitev, ki so vezane na osnovno dejavnost ter zaokroževanje obletaliških in spremljajočih
programov. Temu primerno je oblikovana primarna cestna mreža, ki se navezuje na dvoje
krožnih križišč glavne ceste GII 104 ter sistemom prečnih povezav, ki določajo posamezne
stavbne kareje oziroma funkcionalne celote.
Funkcionalne celote stavbnih karejev so deljene na funkcionalne enote; osrednja načeloma
predstavlja gradbeno parcelo, znotraj katere se oblikujejo stavbni objekti v obsegu, ki je različen
glede na podrobnejšo namensko rabo, robna pa zeleno območje, kot vizualna meja do
funkcionalnih enot prometnic. Ta robna polja (funkcionalne enote) so namenjene zelenim
ureditvam, ki jih smiselno prekinjajo dovozi do osrednjih funkcionalnih enot, hkrati pa so
selektivno namenjena tudi povezavam gospodarske javne infrastrukture.
V območju je skladno urbanistični zasnovi letališča Brnik opredeljen koridor za bodočo izgradnjo
železniške povezave državnega letališča z državnim središčem (Odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih območja Ob letališču, 2005).
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KARTA 38.: Območje poslovno logistične cone letališča Ljubljana
PRIPRAVILA: Špela Zarnik
VIR: GIS Policija, november 2006.
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5.2.2

L4 Ekonomsko poslovna cona Brnik

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega površine obstoječih stavbnih zemljišč vzhodnega
dela letališča Brnik in je na vzhodu omejeno z novo načrtovano rekonstrukcijo glavne ceste GII –
104 Kranj – Moste na odseku ob letališču (območje L5/1), na jugu z obstoječimi gozdnimi in
kmetijskimi zemljišči ter na zahodu in severu z območjem Ob letališču. Površina območja
urejanja lokacijskega načrta znaša 10,9 ha.
Za zagotovitev gospodarske infrastrukturne opremljenosti ekonomsko poslovne cone je potrebno
območje urejanja priključiti na komunalno infrastrukturo, ki se nahaja izven ureditvenega
območja.
Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno izgradnji ekonomsko poslovne cone s
poudarkom na formiranju storitvenih, poslovno-trgovsko-gostinskih, turistično-hotelskih,
poslovno skladiščnih, oziroma servisnih dejavnosti in manjših proizvodnih dejavnosti. Ob glavni
cesti je določena lokacija bencinskega servisa. Lokacija se nahaja v širšem območju ob
letališkega kompleksa, ki ga opredeljuje tudi glavna cesta GII - 104, ki trenutno predstavlja
ključno povezavo Gorenjske in Štajerske regije.
Ekonomsko poslovno cona Brnik leži v vedutno potencialno izpostavljenem območju strnjenih
gozdnih površin, ki jih s severovzhoda obkrožajo kmetijske površine polj, ki se nahajajo preko
rekonstruirane glavne ceste GII – 104, za načrtovanim bencinskim servisom. Lega v prostoru
narekuje varovanje robnih zelenih vegetacijskih barier z vzhoda, ki omilijo poglede na območje
urejanja.
Območje lokacijskega načrta se prometno navezuje na glavno cesto GII – 104 Kranj – Moste
(odsek ob letališču), za katero je izdelan lokacijski načrt. Priključek predstavlja izvedbo
vzhodnega krožnega križišča rekonstruirane glavne ceste (jugozahodni krak) (Odlok o
lokacijskem načrtu območja L4 Ekonomsko-poslovne cone Brnik).
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Bodoči bencnski
servisi

Cesta Kranj - Moste

L4

KARTA 39.: Območje L4 Ekonomsko poslovna cona Brnik
PRIPRAVILA : Špela Zarnik
VIR: Aerodrom Ljubljana, 2006.
5.3

NEGATIVNI VPLIVI PROSTORSKE ŠIRITVE LETALIŠČA BRNIK

Negativni vplivi se bodo izkazali, kot obremenitev naravnega okolja. Da bi že z načrtovanjem
obeh dveh con poskušali čim manj obremeniti naravno okolje, sta bili izdelani dve študiji o
vplivih na okolje. Prva je Okoljsko poročilo za prostorske ureditve ob letališču, druga pa
Okoljsko poročilo za območje predloga LN L4 Ekonomsko poslovna cona Brnik, obe študiji
sta bili glavni vir podatkov.
5.3.1 Poslovno logistična cona letališča Ljubljana
(Okoljsko poročilo za prostorske ureditve območja ob letališču. Občina Cerklje na
Gorenjskem)
Ovrednotenje vplivov posega na posamezne sestavine okolja. Ovrednotenje vplivov med
gradnjo in v času obratovanja je podano opisno, na podlagi lestvice vplivov:
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+

Vpliv je pozitiven.

0

Ni vpliva.

1

Vpliv je majhen.

2

Vpliv je zmeren.

3

Vpliv je velik.

4

Vpliv je nesprejemljivo velik.

Obstoječ vpliv se bo zaradi posega pomembno
zmanjšal, zato bo vpliv na nek element okolja
pozitiven.
Sprememba elementa okolja je nedoločno majhna
oziroma je na meji zaznavnosti.
Sprememba elementa okolja je v fizičnem in
kakovostnem smislu zaznavna, vendar majhna.
Sprememba elementa okolja je v fizičnem in
kakovostnem smislu pomembna, vendar zmerna
(npr.: še vedno znatno pod mejno vrednostjo
obremenitve).
Sprememba elementa okolja je v fizičnem in
kakovostnem smislu zelo pomembna (velika, npr.:
blizu mejne vrednosti obremenitve, vendar vedno
pod mejno vrednostjo).
Sprememba elementa okolja je v fizičnem in
kakovostnem smislu prevelika (nesprejemljivo
velika, npr.: večja od mejne vrednosti obremenitve
določene z zakonodajo, standardom).

Predstavila bom ugotovitve po posameznih sestavinah.
Tla - Lastnosti tal in njihova občutljivost na vplive iz okolja so odvisni od geološke podlage,
na katerih so nastala, saj ta določa njihovo kemično sestavo in fizične značilnosti. Varovanje
tal je zelo pomembno v zvezi z varovanjem virov pitne vode in zagotavljanjem ustreznosti tal
za pridelavo zdrave hrane.
Glede na obstoječe stanje tal območje urejanja sestavljajo gozdne površine, posamezne
kmetijske površine, urejeno območje obstoječega letališča in ceste na območju. Trenutno
stanje tal na gozdnih površinah je neobremenjeno s škodljivimi snovmi, kmetijske površine so
verjetno obremenjene z ostanki fitofarmacevtskih sredstev, urejeno območje letališča in ceste,
pa so antropogeno spremenjena tla.
Med gradnjo so na območju predvidena gradbena in zemeljska dela, ki bodo neposredno
vplivala na razmerje v tleh. Glede na prostorsko omejenost posega se ne pričakuje
pomembnejših vplivov izven območja urejanja (npr. transportne poti, začasna odlagališča).
Vpliv gradnje na onesnaženje tal je ocenjeno z opisno oceno (2) vpliv je zmeren.
Med obratovanjem na območju ne bo pomembnejših virov obremenjevanja tal. Še največji bo
cesta zaradi emisij prometa. Pri pričakovani obremenitvi okrog 16.000 vozil dnevno
(obstoječih 14.000 se poveča za 2.000), bodo vplivi omejeni na ozek pas ob cesti (največ 5 m
od roba cestišča). Vplive ceste na kakovost tal na območju posega se ocenjuje kot (0) vpliv je
zanemarljiv.
Površinske vode – Na obravnavanem območju ni površinskih vodotokov, niti stalnih stoječih
voda. Območje leži na razvodnici med povodjem Save in Kamniške Bistrice, kjer se na
razmeroma dobro propustni prodni ravnini vodotoki ne formirajo. Najbližji vodotok je Reka,
ki teče skozi Zgornji Brnik, približno 2 km severovzhodno od območja.

104

Ker na območju ni površinskih vod in poseg na območju ne more vplivati na nobenega od
najbližjih vodotokov (oddaljenih nekaj kilometrov), tako med gradnjo kot med obratovanjem
vpliv ocenjujemo kot (0) ni vpliva.
Podzemne vode - Podlago na celotnem območju obravnavanega posega gradi pleistocenski
mlajši prodni zasip kvartarne starosti. V strukturno geološki rajonizaciji spada območje k
Ljubljanski kotlini. Prodne in konglomeratne plasti so pretežno karbonatne sestave. Glina
vsebuje tudi porfirske prodnike. Pleistocenski prodni zasip je v splošnem srednje do dobro
vodoprepusten. Glede na povečevanje količin primesi peska in melja so prodne plasti lahko
srednje ali pa tudi slabo prepustne. Čiste glinene plasti so neprepustne, plastem gline pa se
neprepustnost zmanjšuje glede na povečanje prisotnosti peskov in proda. Obravnavani poseg
ni v vodovarstvenem območju.
Podtalnica na obravnavanem območju je močno obremenjena zaradi kmetijstva (nitrati in
amonij iz rastlinskih hranil, pesticidi), onesnaženje zaradi prometa ali industrije, pa je zelo
majhno, oz. ni zaznavno.
Čeprav bi zaradi majhne verjetnosti izlitja večje količine škodljivih snovi (mineralnih olj)
lahko ocenili, da poseg med gradnjo ne bo vplival na podtalnico, se zaradi velike površine
posega in obsega predvidenih gradbenih del ocenjuje vpliv gradnje na onesnaženje podzemnih
vod z opisno oceno (1) vpliv je majhen.
Glavni vpliv na okolje med obratovanjem dejavnosti na območju bo obremenjevanje
podtalnice z odpadno vodo. Ker na območju ni površinskih vodotokov, prečiščena odpadna
voda iz čistilne naprave ponika v tla. S širitvijo območja pričakujemo veliko povečanje
količine odpadne vode, saj je na območju te velikosti lahko več kot 1000 zaposlenih,
predviden je hotel, tako da bodo dnevne količine odpadne vode 100-300 m3/dan. Drug, sicer
mnogo manjši, vpliv na okolje med obratovanjem je vpliv zaradi izpiranja snovi s cestne
površine v okolje. Skupen vpliv na podzemne vode se ocenjuje kot (3) vpliv je velik.
Biosfera - Na območju obravnavanega območja ni območij Natura 2000, ekološko
pomembnih območij ali evidentiranih naravnih vrednot. Območje posega je v delu, ki je
trenutno gozd, ogrožen habitat nižinski gozd. Čeprav formalno ni zavarovan, gre za
pomemben habitat za ohranjanje biotske raznolikosti v okolju. Gozd bo v celoti izkrčen,
živalstvo v gozdu bo izgubilo del življenjskega prostora in zalogo hrane, zato se vpliv med
gradnjo ocenjuje kot (3) vpliv je velik.
Zrak - Na obravnavani lokaciji na onesnaženost okolja vplivajo: emisije izpušnih plinov
vozil prometa in emisije snovi v zraku zaradi ogrevanja objektov v zimskem času. K
onesnaževanju zraka bo med gradnjo prispevala predvsem gradbena mehanizacija, ki bo
delovala na gradbišču. Prašne emisije z gradbišča bodo največje ob suhem in vetrovnem
vremenu. Vplivi gradnje na onesnaženost zraka bodo zmerni (2). Med obratovanjem bodo
objekti na obravnavanem območju imeli vpliv na kakovost zraka, predvsem zaradi ogrevanja
objektov v zimskem času, zaradi prometa, potencialno tudi zaradi proizvodnje. Ocenjuje se,
da koncentracije najvažnejših polutantov iz prometa, ne bodo prekoračile mejnih predpisanih
imisijskih vrednosti snovi v zraku. Vplivi obratovanja na zrak bodo zmerne (2).
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Hrup - Najbližji stanovanjski objekti, ki so del naselja Sp. Brnik, so v smeri proti
severovzhodu na razdalji več kot 1000 m. Viri hrupa so na različnih delih ureditvenega
območja različni, vendar je glavni vir hrupa: v dnevnem in nočnem času obratovanje letališča,
v dnevnem in nočnem času promet po cesti G2 -104 Kranj Moste (ob letališču). V času
gradnje bodo emisije hrupa posledica gradbenih del. Promet v času gradnje bo potekal po
prestavljeni cesti. Na območju gradnje bodo povečane emisije hrupa zaradi obratovanja
gradbene mehanizacije in pomožnih naprav na gradbišču. Zaradi velike oddaljenosti od
gradbišča najbližji stanovanjski objekti v naseljih Sp. Brnik, Zg. Brnik, Šenčur in Cerklje pri
gradnji ne bodo prizadeti. Delno povečano obremenitev s hrupom je pričakovati pri poslovnih
objektih na območju letališča Brnik. Vpliv gradnje objektov na območju urejanja na
obremenitev s hrupom bo pri najbližjih stanovanjskih objektih ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov majhen (1). Cona s svojim obratovanjem ne bo imela neposrednega vpliva na raven
hrupa okoliških naselij, saj bo od njih oddaljena več kot 1000 m od katerega koli robnega dela
poslovne cone. Imela bo posredni vpliv zaradi povečanja prometa po glavni cesti G2/104 Kranj Moste. Vpliv obratovanja poslovne cone na obremenitev s hrupom bo pri najbližjih
stanovanjskih objektih ob upoštevanju omilitvenih ukrepov majhen (1).
Odpadki - med gradnjo bodo nastali gradbeni odpadki zaradi gradnje. V času obratovanja
bodo nastajali predvsem komunalni odpadki. Vplivi obravnavanega objekta na okolje zaradi
odpadkov se ocenjuje z oceno (1) vpliv je majhen.
5.3.2 L4 Ekonomsko poslovna cona Brnik
(Okoljsko poročilo za območje predloga LN L4 Ekonomsko poslovne cone Brnik).
Lokacija se nahaja v širšem območju obletališkega kompleksa, ki ga opredeljuje tudi glavna
cesta GII-104, ki trenutno predstavlja ključno povezavo Gorenjske in Štajerske regije. To daje
območju urejanja poseben poudarek atraktivnosti, zato je ekonomsko poslovna cona
razdeljena na funkcionalne celote, ki se stopnjujejo, od poudarjene poslovno trgovsko
gostinske na vstopu v območje in ob glavni zbirni prometnici, preko kombinirane poslovno
skladiščne, oz. servisne celote, do obrtno proizvodne celote na jugozahodu. Ob glavni cesti je
določen tudi bencinski servis.
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Vrednotenje vplivov izvedbe plana na posamezne sestavine okolja:
OCENA
A
B
C

D

E

X

OPISNA
OCENA
Ni vpliva/vpliv
je pozitiven.

RAZLAGA OCENE

Stanje okolja zaradi vpliva izvedbe plana bo ostalo
nespremenjeno oz. se bo vpliv na okolje zmanjšal, zato bo
vpliv na nek element okolja pozitiven.
Nebistven
Stanje okolja zaradi vpliva izvedbe plana se bo, vsaj v eni od
vpliv.
sestavin okolja, nedoločno majhno spremenilo oz. bo
sprememba na meji zaznavnosti.
Nebistven vpliv Stanje okolja zaradi vpliva izvedbe plana se bo v fizičnem in
pod pogoji (ob kakovostnem smislu, vsaj v eni od sestavin okolja, zaznavno
izvedbi
spremenilo, vendar bo ob upoštevanju podanih omilitvenih
omilitvenih
ukrepih vpliv nebistven.
ukrepov).
Bistven vpliv. Stanje okolja zaradi vpliva izvedbe plana se bo v fizičnem in
kakovostnem smislu, vsaj v eni od sestavin okolja, zelo
pomembno spremenilo (velika npr.: blizu mejne vrednosti
obremenitve, vendar pod mejno vrednostjo).
Uničujoč vpliv. Stanje okolja zaradi vpliva izvedbe plana bo v fizičnem in
kakovostnem smislu, v vsaj eni od sestavin okolja, prevelika
(nesprejemljivo velika, npr.: večja od mejne vrednosti
obremenitve določene z zakonodajo, standardom, itd.).
Ugotavljanje
Če ugotavljanje značilnosti plana ni možno se tak vpliv
vpliva ni
označi z X.
možno.

V nadaljevanju sem opredelila značilnosti za posamezne sestavine okolja.
Tla - Med gradnjo so na območju predvidena gradbena in zemeljska dela, ki bodo
neposredno vplivala na razmerje v tleh. Glede na prostorsko omejenost posega se ne pričakuje
pomembnejših vplivov izven območja urejanja (npr. transportne poti, začasna odlagališča).
Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene
mehanizacije in transportnih vozil, vendar takšen vir onesnaženja predstavlja vsako vozilo
rednega prometa, tako da je verjetnost tovrstnega onesnaženja zanemarljiva. Med normalnim
obratovanjem na območju ne bo pomembnih vlivov na tla. Ukrepi so potrebni le za delovanje
bencinskega servisa, pri katerem bi lahko prišlo do razlitja škodljivih snovi v okolje ali
posrednega onesnaženja z meteorno vodo, vsi objekti se morajo priključiti na kanalizacijsko
omrežje.
Površinske vode - Na obravnavanem območju ni površinskih vodotokov, niti stalnih stoječih
vod. Območje leži na razvodnici med povodjem Save in Kamniške Bistrice, kjer se na
razmeroma dobro propustni prodni ravnini vodotoki ne formirajo. Najbližji vodotok je Reka,
ki teče skozi Zgornji Brnik, približno 2 km severovzhodno od območja. Ker na območju ni
površinskih vod in poseg na območju ne more vplivati na nobenega od najbližjih vodotokov
(oddaljenih nekaj kilometrov), tako med gradnjo kot med obratovanjem, vpliv ocenjujemo kot
ni vpliva.
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Podzemne vode - Podlago na celotnem območju obravnavanega posega gradi pleistocenski
mlajši prodni zasip kvartarne starosti. V strukturno geološki rajonizaciji spada območje k
Ljubljanski kotlini. Obravnavani poseg ni v vodovarstvenem območju. Podtalnica na
obravnavanem območju je močno obremenjena zaradi kmetijstva (nitrati in amonij iz
rastlinskih hranil, pesticidi), onesnaženje zaradi prometa ali industrije pa je zelo majhno oz. ni
zaznavno. Predvideni posegi bodo imeli neposreden vpliv na podzemne vode na območju
izvajanja plana. Potencialno velik vpliv na podzemne vode med obratovanjem predstavlja
delovanje bencinskega servisa. Odvodnjavanje meteorne vode z vseh zunanjih vodotesno
utrjenih površin mora biti urejeno ločeno preko lovilcev olj v meteorni kanal, meteorna voda s
streh bencinskega servisa pa direktno v meteorni kanal.
Biosfera - Gradnja bo posegla v gozdne in negozdne površine, ki bodo popolnoma uničene
na zazidanih parcelah ter na parcelah z infrastrukturo. Kot negativno posledico bi pri gozdnih
površinah lahko navedli predvsem fragmentacijo, ki je neugodna za živali, katerih življenjski
prostor so strnjene gozdne površine. Ker pa gradnja posega v pas gozda med obstoječimi
letališkimi stavbami in infrastrukturo ter glavno cesto, je vrednost gozda kot življenjskega
prostora, še sedaj precej zmanjšana.
Zrak- Zrak bo zaradi predvidenih dejavnosti v coni obremenjen z emisijami, čeprav je glavni
vir emisij snovi v zrak na območju izvedbe plana cesta Sp. Brnik-Brnik z znanim povprečnim
letnim dnevnim prometom (PLDP) 15.408 vozil (Promet 2004, DRSC, 2005), ki pa ni
predmet obravnave izvedbe plana. Po pričetku obratovanja lahko pričakujemo, da se bodo v
obcestnem pasu koncentracije polutantov (ogljikov monoksid (CO), ogljikovodikov (CxHy),
dušikovih oksidov (Nox), žveplovega dioksida (SO2), prašnih delcev (PM10)), ki so značilni
za promet, povečale.
Hrup - Območje izvedbe plana bo namenjeno poslovnim, trgovskim in proizvodnim
dejavnostim. Takšna območja se z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
obravnava kot IV. območje varstva pred hrupom (območje brez stanovanj, namenjeno
industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni
dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim). Območja, ki mejijo na obravnavano v
smeri proti severu in vzhodu so gozdne površine (lesno pridelovalni gozd) ali kmetijske
površine. Vse te površine skladno z Uredbo sodijo na III. območje varstva pred hrupom
(območje,namenjeno kmetijski dejavnosti).
Obravnavano območje je daleč od stanovanjskih hiš, tako da hrup med gradnjo in
obratovanjem ne bo moteč. Najbližji stanovanjski objekti, ki so del naselja Sp. Brnik, so v
smeri proti severovzhodu na razdalji več kot 1500 m, kjer hrup ne bo presegel 31 dB(A).
Mejno vrednost 60dB(A) za III. območje varstva pred hrupom med obratovanjem tako ne bo
segala izven mej območja izvedbe plana. Neposreden vpliv cone na hrup v naseljih bo
zanemarljiv. Ker pa bo promet zaradi cone dejansko narasel, pa je skupen vpliv dejavnosti v
coni in posledičnega povečanja prometa majhen.
Izvedba plana bo vplivala na okolje, vendar bo ta vpliv specifičen glede na komponento
okolja in predvsem odvisen od vrste dejavnosti, ki se bodo izvajale na območju. Za
obravnavan poseg je vplivno območje povezano predvsem z vplivom na podzemne vode,
biosfero, zrak, s hrupom in odpadki. Vplivi na tla so zanemarljivi, saj je podlaga prodnata,
površinskih voda pa v bližini ni, tako da vpliv nanje ni mogoč . Sinergijskih vplivov na okolje
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zaradi izvedbe plana glede na oceno ne bo. Najbližji objekt je oddaljen od cone ~1500 m, tako
da ga morebitne emisije v zrak in hrup ne bodo dosegle, kaj šele, da bi nanj vplivala.
Upoštevati moramo namreč dejstvo, da gre že za z emisijami obremenjeno okolje.
Pripravljavec plana je upošteval vse smernice in strokovne podlage.
Skupni pregled ocen vplivov izvedbe plana na okolje
SESTAVINA OKOLJA

MED GRADNJO

Tla
Površinske vode
Podzemne vode
Biosfera
Zrak
Hrup
Odpadki
Družbeno okolje
Vplivno območje
Kakovost krajine in tveganje
Skupna ocena

C
A
B
D
C
C
C
B
B
C
C

MED
OBRATOVANJEM
B
C
D
B
C
B
C
B
B
B
C

Sklepna ocena sprejemljivosti izvedbe plana ocenjuje, da je predvidena ureditev območij z
vidika varstva okolja sprejemljiva.
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6

ZAKLJUČEK

V zaključku svojega diplomskega dela, predstavljam ugotovitve, do katerih sem prišla v času
raziskovanja. Tematika diplomskega dela je bila zanimiva, kljub temu, da sem imela kar nekaj
težav pri zbiranju gradiva. Spoznala sem, da je tema prometne infrastrukture in njenega vpliva
na okolico zanimiva z različnih vidikov. Na področju prostorskega planiranja, predvsem pa na
področju načrtovanja in razvoja gospodarskih con, vlada zmešnjava, saj ne obstajajo
kakovostne smernice, ki bi vodile razvoj celotnega območja. O razvoju gospodarskih con se
odloča vsaka občina posebej, primanjkuje medobčinskega kakovostnega sodelovanja. Tako
stanje so mi potrdili tudi intervjuji po posameznih občinah, ker niso v nobeni pokazali,
pretiranega zanimanja za sodelovanje s sosednjimi občinami.
Pri pregledovanju teorije me je najbolj presenetilo dejstvo, kako slabo imamo opredeljen
pojem gospodarskih con. Zmešnjava nastane že pri samem poimenovanju le-teh. Problem je
tudi pri vsebinski opredelitvi. Tudi v strategijah razvoja (tako na prostorskem kot tudi
gospodarskem nivoju) sem mnenja, da bi lahko njihov status bil bolje in natančnejše
opredeljen.
Osnovna ugotovitev glede gospodarskih con na obravnavnem območju je bila, da so v
primerjavi s podobnimi conami v tujini (Avstriji, Italiji), naše gospodarske cone bistveno
manjše, kar še ni toliko negativno dejstvo. Bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da se naše cone v
primerjavi s tujimi ne znajo uspešno tržiti, predvsem pa ne znajo pritegniti ustreznih
investitorjev, ki bi pripomogli k njihovemu razvoju. Razlog je v tem, ker naše gospodarske
cone v večini nimajo skupnega upravnika, na primer podjetja, ki bi gospodarsko cono tržilo in
razvijalo. Tako dostikrat prihaja do tega, da prostori znotraj gospodarskih con ostajajo
neizkoriščeni. Dejstvo je tudi, da so cene zemljišč v gospodarskih conah v primerjavi s
sosednjimi državami višje. Ugodno bi bilo, da bi se gospodarske cone na Gorenjskem (oz. v
občinah ki jih obravnavam) morda združile pod enotnim vodstvom, ki bi načrtovalo skupen
razvoj za celotno regijo.
V prvem primeru obravnavam širitev cestno prometne infrastrukture, natančnejše gorenjski
del slovenskega avtocestnega kraka. V tem primeru je bilo zajetih šest gorenjskih občin
(Šenčur, Kranj, Naklo, Radovljica, Žirovnica in Jesenice), preko katerih omenjeni krak
avtocestnega križa tudi poteka. Znotraj vsake izmed naštetih občin sem se ukvarjala z že
obstoječimi ali šele načrtovanimi gospodarskimi conami, ki so mi pomenile pozitiven dejavnik
razvoja ob trasi avtoceste.
V omenjenih občinah ob trasi avtoceste, danes deluje že kar nekaj gospodarskih con (OPC
Šenčur, industrijsko-obrtna cona Naklo, TNC Lesce, Veriga- Lesce, Lesce-Vzhod, Radovljica
Almira, Poslovna cona Jesenice in Plavški travnik I.). V večini primerov se nameravajo
obstoječe gospodarske cone v prihodnosti tudi širiti. V občini Radovljici načrtujejo
popolnoma nove gospodarske cone (Lesce-Jug, Radovljica Predtrg in Radovljica CČN severni
del), tudi na Jesenicah so predvidevane poleg obstoječih še nove lokacije (Črna vas, Plavški
travnik II. In Hrenovca).
V občini Kranj ob sami trasi avtoceste, nimajo gospodarskih con niti jih ne načrtujejo za
nadaljnji razvoj občine. Razlog za to je v zgodovini prostorskega razvoja mesta Kranj. V
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preteklosti je bilo namreč močno industrijsko središče z veliko industrijskimi obrati, ki so bili
locirani ob trasi regionalne ceste Kranj-Ljubljana. Danes je veliko od teh stavb zapuščenih,
zato je cilj občine Kranj, da ta območja zapolni z novimi uspešnimi gospodarskimi conami.
Tako bodo tudi sanirali problematično območje. Tako območje ob avtocesti ostaja brez
gospodarskih con. Za namestitev novih con ob avtocestni trasi obstajajo predlogi vendar jih
mestna občina Kranj ne podpira.
Občina Žirovnica na svojem območju prav tako nima gospodarskih con. Preko občine teče
trasa avtoceste, vendar pa obstaja negativno dejstvo, da na območju občine ni nobenega
izvoza, oz. priključka na avtocesto. V občinskih razvojnih dokumentih imajo načrtovano
obrtno-poslovno cono. Določena je tudi predvidena lokacija za cono, vendar pa je sama
gradnja načrtovana za okoli leta 2010 in še to ob predpostavki, da se bo pojavilo dovolj
investitorjev.
Najbolje razvita gospodarska cona se mi je zdela v Občini Šenčur in sicer Obrtno-poslovna
cona Šenčur, ki jo vodi podjetje Ržišnik-Perc. Del OPC že obratuje v celoti, v izgradnji pa je
tudi širitev cone. Ima izredno dobro lego ob avtocesti, v bližini pa je tudi letališče Brnik.
Občini je prinesla pozitiven razvoj, tudi s povečanjem števila delovnih mest. Obrtno-poslovna
cona Šenčur ima dobre potenciale, ki bi ji v prihodnosti lahko prinesli uspešen razvoj.
Izredno ugodno lego ima tudi Industrijsko-obrtna cona Naklo, ki ima med vsemi omenjenimi
gospodarskimi conami najdaljšo tradicijo. S pravim vodstvom, ki bo uspešno vodil njen
razvoj, si lahko obeta uspešen razvoj. Industrijsko – obrtna cona Naklo je ena izmed con, ki
ima vso komunalno, telekomunikacijsko in prometno infrastrukturo. Močno lahko vplivala
tudi na pozitiven razvoj celotne občine. Le tej lahko prinese nova zaposlitvena mesta in s tem
boljšo socialno varnost.
Občina Radovljica je edina, kjer avtocestna trasa še ni izgrajena. Danes sicer v bližini
regionalne ceste Jesenice-Radovljica, oz. v bližini trase bodoče avtoceste že delujejo nekatere
gospodarske cone (npr. TNC Lesce). Njihova negativna lastnost je, da so majhne in prostorsko
razpršene po območju. Morda bi bilo bolje, da bi bile prostorsko bolj povezane in enotne,
vendar iz razvojnih občinskih dokumentov ni razvidno, da bi prišlo do združevanja
gospodarskih con. Nasprotno, na novo načrtovane gospodarske cone v Radovljici so ravno
tako razpršeno nameščene v prostoru. To za samo občino pomeni večje stroške pri izgradnji
novih con. Ker je avtocesta še v gradnji menim, da bi lahko boljše zasnovali izrabo prostora
ob trasi bodeče avtoceste. Z manj disperzno postavitvijo gospodarskih con, bi tudi manj
obremenjevali okolje.
Značilnost gospodarskih con v občini Jesenice je, da so vse locirane znotraj naselja Jesenice,
ki je sicer navezano na obstoječo avtocesto z dvema priključkoma. V teh primerih ne gre za
nove lokacije v prostoru, kjer bi nameščali gospodarske cone. V večini primerov so
gospodarske cone nameščene na opuščenih zemljiščih nekdaj razvitega in uspešnega
železarstva. Tako s pomočjo razvoja novih gospodarskih con uspešno tudi sanirajo opuščena
industrijska območja. Ugodno je, da so območja, kjer so predvidene gospodarske cone,
opremljena s komunalno infrastrukturo.
V uvodu sem se z delovno hipotezo spraševala, če bi se gospodarske cone uveljavile v
prostoru tudi v primeru, ko v njihovi bližini nebi bilo že izgrajene ali pa bodoče trase
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avtoceste. Glede na vse dobljene informacije in pogovore z mojimi sogovorniki na občinah,
moram zapisati, da bi se gospodarske cone na teh območjih ravno tako formirale. Je pa
dejstvo, da je bližina avtoceste, predvsem pa neposredna povezanost z avtocesto pomemben
lokacijski dejavnik pri umeščanju gospodarskih con v prostor. Bližina in ugodna dostopnost
do avtoceste prinaša gospodarskim conam dodatno pozitivno vrednost. Delovno hipotezo
lahko deloma potrdim. Bližina avtoceste je pomemben lokacijski dejavnik, vendar ni edini, ki
prispeva k razvoju gospodarskih con.
Če gledamo obstoječe razmere v celoti, pa je moj odgovor na vprašanje, ali širitev cestno
prometne infrastrukture (avtoceste) pozitivno vpliva na razvoj območja, pritrdilen. Območja
ob avtocesti se pozitivno razvijajo in imajo predvsem več možnosti za boljši razvoj. Večina
občin se teh možnosti in ugodne lege ob avtocesti tudi zaveda in si želi to dejstvo čim bolj
izkoristiti v svoje dobro.
Na drugi strani pa sem se seznanila tudi z negativnimi posledicami, ki jih cestno prometna
infrastruktura (avtocesta) povzroča v svojem okolju. Z izgradnjo avtoceste se definitivno
povečajo pritiski na okolje. Le-to postane bolj obremenjeno. Izgubijo se določena ozemlja, v
velikih primerih je šlo za kmetijska zemljišča prve kakovosti. Poveča se možnost onesnaženja
površinskih in podzemnih voda, ravno tako ozračja. Tudi glede hrupa je okolje bolj
obremenjeno, čeprav v določenih primerih izgradnja avtoceste, pozitivno vpliva na zmanjšanje
hrupnosti, predvsem tam, kjer je predhodno potekala zelo obremenjena prometnica. Vendar pa
zakonska določila ne dovoljujejo, da bi se stanje po izgradnji avtoceste poslabšalo. Prav tako
morajo biti avtocestni odseki strokovno opremljeni z vsemi objekti in napravami, ki
preprečujejo večje okoljsko onesnaženje.
Negativni vplivi avtoceste so prisotni v okolju, vendar menim, da razvojni faktor avtocestnega
križa v Sloveniji prevladuje, saj je izgradnja avtocestnega sistema zelo pomembna za celotno
državo.
V drugem primeru, ko obravnavam letališče Brnik, sem ugotovila, da imajo zelo dobro
načrtovano razvojno politiko našega največjega mednarodnega letališča. Trenutno že poteka
izgradnja novega potniškega terminala. Izgradnja le-tega je prinesla tudi razvoj poslovnoturističnih-logističnih dejavnosti. V ta namen se bo izgradila Poslovno-logistična cona, ki jo
bo upravljal Aerodrom Ljubljana in pa še Ekonomska cona Brnik, ki bo delovala pod okriljem
občine Cerklje na Gorenjskem. Obe coni bosta pozitivno vplivali na razvoj območja, saj bosta
prinesli veliko novih možnosti za razvoj različnih dejavnosti. Poleg tega se bo odprlo veliko
novih delovnih mest, kar bo pozitivno vplivalo na razvoj občine Cerklje na Gorenjskem.
Menim, da bodo vplivi razvoja gospodarske cone ob letališču Brnik pomembni za celotno
gorenjsko regijo in tudi za osrednje slovensko regijo.
Na okolje bo razvoj samega letališča kot tudi novih gospodarskih con vplival negativno,
vendar moramo vedeti, da gre za območje ki je že danes antropogeno preoblikovano.
Pri razvojno okoljski presoji se sprašujemo tudi, kaj storiti, da bi bil razvoj sonaraven. Pri
raziskovanju sem ugotovila, da se načrti za boljši gospodarski razvoj in načrti za varstvo
narave, oblikujejo ločeno. Premalo je načrtov in planov, ki bi ti dve tematiki obravnavali
skupaj. Pogrešala sem primere, ki bi vključevali skupno razvojno strategijo. Zdi se mi, da je
razvoj gospodarskih con za enkrat potekal preveč disperzno, kar je neugodno tudi za naravno

112

okolje. Moj predlog je, da bi na gorenjskem razvili dve večji gospodarski coni, ki bi privabili
tudi tuje investitorje in bi bili tako konkurenčni gospodarskim conam v sosednjih državah.
Predlagala bi razvoj gospodarske cone, in sicer na lokaciji današnje v Šenčurju, ki bi se širila
proti Kranju in pa tudi v smeri letališča Brnik. Drugo bi postavila na Jesenice. Tako bi lahko
imeli dve uspešni gospodarski coni, ki bi ugodno vplivali na razvoj celotne regije. Okolje bi
bilo s tem gotovo nekoliko manj obremenjeno.
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7

SUMMARY

I realized, that theme of traffic infrastructure and its impact on surroundings is interesting
from different points of view. In first case I treat enlargement of traffic infrastructure,
specificaly Gorenjska part of Slovene motorway. In this case I captured six Gorenjska
communities (Šenčur, Kranj, Naklo, Radovljica, Žirovnica and Jesenice), across which
mentioned motorway part crosses by. Inside every of listed communities I researced already
existent or only planned economic zones, that ment positive factor of development by the
mentioned part of motorway.
In mentioned communities next to alignment of motorway, already constists of a few
economic zones today (OPC Šenčur, industrially-trade zone Naklo, TNC Lesce, VerigaLesce, Lesce-East, Radovljica Almira, business zone of Jesenice and Plavški travnik I.).
Existent economic zones are in majority of cases intended to spread in future. In community
Radovljica are planing to built a completely new economic zones (Lesce-South, Radovljica
Predtrg and Radovljica CČN northern part), such as on Jesenice, where are foreseen new
locations for economic zones beside existent one (Črna vas, Plavški travnik II and Hrenovca).
In community Kranj they have none economic zones next to alignment of motorway, and are
not planing to build one for further development of community. Community Žirovnica on its
own range as well has none economic zones. Alignment of motorway is running through
community, however there is negative fact, that no connections on motorway are on range of
community.
Best developed economic zone by my opinion is community Šenčur named Trade-business
zone Šenčur, that is led by company Ržišnik-Perc. Part of Trade-business zone already works
in whole, also enlargement of zone is in construction. Extraordinarily advantaged position has
also Industrially-trade zone Naklo, that has the longest tradition between all mentioned
economic zones. Community Radovljica is only one, where motorway alignment still is not
bulit. Today near alignment of future motorway already work some economic zones (e.g.
TNC Lesce). Their Negative characteristic is that they are small and spatially sprayed round
range.
With regards to all gathered informations and interviews with employees in municipalities I
came to conclusions that economic zones would be built also, although there was none
motorway. It is a fact, that vicinity of motorway, above all the direct connection with
motorway is an important location factor at placing of economic zones to place. Considering
existent circumstances in whole, my answer on question if enlargement of traffic
infrastructure (motorway) positively influences to development of range, is affirmative.
Ranges next to motorway are developing positively and have better options for development.
Majority of municipalities is aware of these possibilities and favourable position next to
motorway and wants to take this fact as advantage for their development.
On the other side I confronted with negative consequences, that traffic infrastructure
(motorway) causes on environment. Pressures on environment are increased with construction
of motorway, so the enviroment becomes more aggravated. In other case, when treated airport
Brnik, I found out that they had planned developmental policy very good. Both economic
zones will have positive influence for development, because they will bring many new
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possibilities for development of different activities. Many new positions will be opened up in
consisted economic zones, which will have positive influence on development of community
Cerklje na Gorenjskem.
By developmentally - environmental judgment I ask myself, what to do, that development
would be sustainable. I found out at the research, that plans for better economic development
and protection of nature, are formed separately. There are not enought plans, that would
consider mentioned themes together. I missed cases, that would include commonly
developmental strategy. In my opinion the development of economic zones had flowed too
much dispersed and it is also inconvenient for physical environment. I suggest that on
Gorenjska are developed two larger economic zones, that would attract foreign investors and
would be competitive to economic zones in neighbouring countries. I am proposing a
development of economic zone on today's location economic zone in Šenčur, that we could
spread from Kranj to airport Brnik. The second economic zone could be built on Jesenice.
That how we could have two successful economic zones, that would affected the development
of entire region to a progress. That how environment would be less damaged.
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