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Slovenija na stičišču prometnih koridorjev

SLOVENIJA NA STIČIŠČU PROMETNIH KORIDORJEV

IZVLEČEK
Magistrsko delo predstavlja poizkus znanstvene proučitve umeščenosti slovenskega
prometnega omrežja v širši, evropski prostor. Promet kot sistem sam po sebi ponuja
metodologijo proučevanja – sistemsko teorijo.
V uvodnih poglavjih umestimo prometno omrežje Slovenije v širši evropski prostor in
spoznamo evropske prostorsko razvojne perspektive s posebnim ozirom na prometu. Sledi
podrobnejši pregled prometnega omrežja v Sloveniji.
Poseben poudarek je namenjen prikazu pozitivnih in negativnih učinkov prometa za Slovenijo
in možnostih za usmerjanje prometnih dogajanj v Sloveniji kot državi članici EU in njeni
zavezanosti k izvajanju skupne prometne politike v smislu transportnih sistemov na makro
ravni. Ob dejstvu, da je pan-evropsko prometno omrežje določeno je pomembno, da Slovenija
usmeri razvoj prometa v območju V. in X. prometnega koridorja, ki potekata preko Slovenije
tako, da bodo negativni učinki na okolje in prostor zmanjšani na najnižjo sprejemljivo raven
in da bodo pozitivni učinki v smislu dodane vrednosti kar največji.
Geoprostorsko je potrebno smiselno navezati regionalno prometno omrežje Slovenije na
glavni veji in podveje obeh koridorjev, kar bo predstavljalo osnovni skelet za uravnotežen in
trajnosten razvoj celotnega slovenskega ozemlja.

KLJUČNE BESEDE
promet, transport, intermodalni transport, kombiniran transport, prometno vozlišče,
panevropsko prometno omrežje, prometni koridorji
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SLOVENIA AT THE JUNCTURE OF TRANSPORT CORRIDORS

ABSTRACT
Master's composition represents a try of a scientific study to range Slovenian transport
network in wider European space. Traffic as a system as such offers a research methodology –
a theory of system.
Introductory chapters are showing the transport network of Slovenia in a wider European
space and are introducing us with European spatial planning perspectives with particular
respect to transport. Detailed review of Slovenian transport network is following.
Special emphasis are given to the survey of positive and negative effects of transportation for
Slovenia and possibilities for directing matters regarding traffic in Slovenia as an EU member
state and its obligation to the implementation of a common transport policy in a light of
transport systems on a macro level. Based on facts that the pan European transport network is
already defined, it’s very important for Slovenia to direct the transport development in the
area of V. and X. transport corridor in such a manner that the negative impacts on
environment and space will be minimized to the lower acceptable level and the positive
effects in a sense of added value will be as high as possible.
Logical contacts, established between regional transport network in Slovenia and main
branches and sub branches of both transport corridors through Slovenia will represent the
basic skeleton for balanced and sustainable development of Slovenian territory as a whole.

KEY WORDS
traffic, transport, inter modal transport, combined transport, traffic junction, Pan European
Transport Network, transport corridors
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1. UVOD

Slovenija ima izrazito ugodno prometno lego na stičišču štirih evropskih geografskih makro
regij, Alpske, Panonske, Dinarske in Sredozemske, zato igra pomembno vlogo v mednarodnih
transportnih tokovih. Skoznjo potekata dva mednarodno pomembna multimodalna prometna
koridorja, V. in X. koridor, ki poleg prometne predstavljata tudi razvojni osi Slovenije.
Na križiščih pomembnih prometnih koridorjev obstaja možnost razvoja terminalov za
kombiniran tovorni promet, kar predstavlja velik gospodarski potencial neke regije ali celotne
države.
V bodočem prostorskem razvoju slovenskega ozemlja lahko pričakujemo nekatere večje
posege v zvezi z izgradnjo prometne infrastrukture. Gradnja avtocest je v polnem zamahu in
zaseda velike površine, proučuje se možnost izgradnje hitre železnice (za hitrosti 250 km/h)
preko Slovenije in načrtuje se izgradnja velikih prometnih terminalov.
Slovenija je 1. maja 2004 je postala polnopravna članica Evropske unije in se še z devetimi
državami pridružila dosedanjim 15 članicam EU. S to zadnjo širitvijo proti vzhodu so se v EU
znašle države, ki imajo za seboj obdobje komunizma oz. socializma in se zato v marsičem
razlikujejo od držav članic EU pred zadnjo širitvijo. Bistvena je seveda velika razlika v
stopnji razvitosti in uspešnosti gospodarskih sektorjev v Sloveniji in v EU, iz česar izvira tudi
zaostalost na področju prometne infrastrukture. Ta se odraža predvsem v:
- zastareli, neuspešni in neučinkoviti prometni infrastrukturi,
- nezadovoljivi stopnji hitrosti, varnosti in racionalnosti blagovnih in potniških tokov,
- nezadostno razviti transportni tehnologiji.
V Sloveniji se načrtujejo številne spremembe oz. dopolnitve na področju prometa in prometne
infrastrukture. V nekaterih primerih se načrti Slovenije glede razvoja prometne infrastrukture
skladajo z načrti sosednjih držav oziroma Evropske unije, v nekaterih primerih pa se
razhajajo. Zato je potrebno preučiti možnosti medsebojnega usklajevanja ob upoštevanju
Strategije prostorskega razvoja Slovenije, Evropskih prostorsko razvojnih perspektiv ter
Vodilnih načel za trajnostni razvoj Evropske celine. Ob upoštevanju načel trajnostnega
prometa bomo dosegli smotrne rešitve za bodoči razvoj prometa in transporta v Sloveniji,
vpetega v širši evropski prostor.
Magistrsko delo
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Slovenija je izrazito obmejna država, saj se po stopnji obmejnosti (nad 75%, merjeno v deležu
obmejnih območij glede na celotno površino države) uvršča v sam evropski vrh. Zaradi tega
dejstva in ker so državne meje Slovenije večinoma mlade po nastanku, je prebivalstvo tudi v
veliki meri navezano na sosednje regije onstran državne meje, kar se kaže predvsem v
tedenskih nakupih, prostočasnih dejavnostih oziroma v neposrednem sodelovanju
prebivalstva ob meji. Obmejnost dodatno potrjuje tudi zunanja meja EU s Hrvaško.
Za slovenski prostor je značilna izrazita prehodnost, ki se nenazadnje kaže tudi v prehodnosti
stopnje gospodarske, socialne in teritorialne kohezije prostora v radiju 500 km okoli
geometričnega središča Slovenije. Razlike v stopnji razvitosti držav in regij NUTS 2 ravni v
EU, merjene v BDP na prebivalca, so v tem prostoru namreč zelo očitne. Severno in zahodno
od Slovenije se nahajajo regije, ki sodijo med najbolj razvite v EU (>=125), kot so nekatere
severnoitalijanske regije, Bavarske regije ter Solnograška in Dunaj. Nekoliko manj, vendar še
vedno nad povprečno razvitostjo EU-25 (100-125) dosegajo sosednje dežele FurlanijaJulijska krajina, Koroška in Štajerska. Na drugi strani pa Slovenija, ki dosega raven okrog
75% povprečne razvitosti EU-25, proti vzhodu in jugu meji na bistveno manj razvite
madžarske regije in hrvaške regije oziroma države Zahodnega Balkana. Podobno je tudi
stanje glede zaposlenosti prebivalstva in konkurenčnosti regij znotraj omenjenega prostora,
pri čemer je položaj Slovenije po omenjenih kazalcih celo nekoliko bolj ugoden (NSRO,
2006, str. 26).
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Karta 1: NUTS 2 regije v Sloveniji; Vir: NSRO, 2006
Članstvo Slovenije v EU je vplivalo na čezmejno sodelovanje. Meja z Avstrijo, Italijo in
Madžarsko je postala notranja meja EU, meja s Hrvaško pa zunanja meja Evrope unije.
Za obmejna območja Slovenije z Avstrijo je značilno, da zaostajajo za razvojem sosednjih
regij na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. Največja razlika je med sosednjima regijama
Podravje in gospodarsko zelo razvitim Gradcem ter med Gorenjsko in Celovško regijo.
Podobna situacija je na meji z Italijo, kjer Goriška in Obalno kraška regija mejita na
gospodarsko močni deželi Furlanija Julijska krajina ter Veneto. Obe obmejni območji
zaznamuje tudi izredna naravna, kulturna pestrost, lega ob pomembnih prometnih vozliščih,
obstoj izobraževalnih središč, ter slovenska skupnost, ki predstavlja most pri povezovanju
akterjev v obeh državah.
Zunanja meja s Hrvaško je najdaljša meja Slovenije, ki meri 670 km². Primerjave na meji
kažejo večjo razvitost slovenskih regij v primerjavi s hrvaškimi. Predvsem izstopajo Obalnokraška, Savinjska in Jugovzhodna Slovenija. Če pa primerjamo razvitost obmejnih slovenskih
regij s slovenskim povprečjem, pa le-te zaostajajo v razvoju. Za obmejno območje s Hrvaško
je značilna izredna raznolikost tako po zgodovinskem značaju, fizičnogeografskih
značilnostih območja, kot tudi po družbenih in geografskih posebnostih. Obmejno območje je
bilo pred vzpostavitvijo državne meje gospodarsko in socialno podobno ter medsebojno
močno povezano in prepleteno. Uveljavitev meje leta 1991 je zato pomenila poglobitev
razvojnih in strukturnih razlik med slovenskimi in hrvaškimi regijami. Dodatno poglabljanje
razlik in oviro čezmejnemu sodelovanju zdaj prinaša uveljavljanje Schengenske meje.
Meja z Madžarsko je najkrajša meja Slovenije in meri 102 km. Primerjave BDP na prebivalca
med Pomurjem ter regijama Vas in Zala na madžarski strani kažejo, da je razvitost Pomurja
višja od obeh sosednjih regij. Obe madžarski regiji sta v primerjavi z ostalimi okrožji na
Madžarskem v ugodnem položaju, medtem ko je Pomurje najmanj razvita regija v Sloveniji
(NSRO, 2006, str. 27).
Nekateri obmejni predeli Slovenije so prometno slabo dostopni, kar še posebej velja za
Pomurje, Gorenjsko in Koroško. Za obmejne predele Slovenije je značilno, da manjka
prometna mreža, navezana na glavne koridorje EU (lokalna in sekundarna prometna
infrastruktura je slabo razvita).
Magistrsko delo
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Z vzpostavitvijo Schengenske mejo bo oteženo prehajanje na Hrvaško (zapiranje prestopnih
točk, vprašljivost delovanja maloobmejnih prehodov).
Vse to predstavlja ovire uveljavljanju uravnoteženega regionalnega razvoja, katerega cilji se
bodo uresničevali s prostorsko (regionalno) usmerjenim pristopom, ki naj zagotovi, da bosta
rast BDP in zaposlenosti povečala blaginjo tudi v manj razvitih, pretežno obrobnih regijah.

1.1.

NAMEN MAGISTRSKEGA DELA

Namen magistrskega dela je predvsem:
-

ugotoviti, kaj pomeni položaj Slovenije na stičišču prometnih koridorjev z vidika
prometa;

-

analizirati prestopne točke na križiščih transportnih koridorjev, pri čemer se omejimo na
tovorne terminale (potniški terminali zahtevajo drugačen pristop);

-

ugotoviti, kako vpliva položaj Slovenije na stičišču prometnih koridorjev na elemente
regionalne strukture in kako se promet navezuje na regionalno strukturo;

-

ugotoviti ustreznost navezav regionalnega in občinskega prometnega omrežja na TEN
koridorje;

-

ugotoviti pozitivne in negativne učinke prometa za Slovenijo;

-

opredeliti elemente bodočega razvoja, povezane s prometno infrastrukturo.

1.2.

CILJI MAGISTRSKEGA DELA

Cilji magistrskega dela so:
-

opredeliti in pojasnit temeljne pojme in termine v nalogi (intermodalni transport,
kombinirani transport, logistika…);

-

določiti pozitivne in negativne vplive prometne lege Slovenije in njenega prometnega
omrežja na bodoči razvoj Slovenije;

-

na osnovi analize stanja ugotoviti smotrnost oz. nesmotrnost izgradnje nekaterih
infrastrukturnih objektov in podati usmeritve za nadaljnji prostorski razvoj Slovenije,
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vpete v širši evropski prostor, na področju prometne infrastrukture s poudarkom na
prometnih terminalih za kombiniran promet.
1.3.

UVODNA POJASNILA

Analiza različne strokovne literature s področja prometa, prostorskega načrtovanja in
trajnostnega razvoja bo predstavljala osnovno metodo pri pisanju magistrskega dela.
Vsebinsko strukturo poglavij magistrskega dela sestavlja več vsebinskih sklopov. Po
uvodnem sklopu z metodološkim pristopom sledi analiza prometnega omrežja v Evropi, saj je
potrebno prometno omrežje Slovenije, ki je obravnavano v naslednjem sklopu smiselno
umestiti v širši prostor. Evropske prostorsko razvojne perspektive za področje prometa kot
poseben sklop prav tako postavljajo pomemben okvir za proučevanje prometnih koridorjev v
Sloveniji. Sledijo sklopi o pozitivnih in negativnih učinkih prometa v Sloveniji in sklepne
misli, literatura, kratice in terminologija.
Zaradi nekaterih nejasnosti oz. nedoslednosti glede uporabe terminov promet in prevoz ali
transport tako v strokovni literaturi kot v splošni rabi naj uvodoma pojasnim uporabo teh
dveh terminov v magistrskem delu.
Aktualno je vprašanje pravilne rabe besede prevoz (transport), saj se pogosto enači z besedo
promet. Do dileme "prevoz - promet" je v ekonomskem izrazoslovju prišlo zaradi tehničnega
pristopa, predvsem pa na podlagi ideoloških utemeljitev kot posledica napačnega prevajanja
iz srbohrvaščine ter posnemanja prakse nekaterih držav. V pravu te dileme ni, Zakon o
obligacijskih razmerjih pozna le prevozne in ne prometne pogodbe (Zupančič, 1998, str. 3).
Prevoz ali transport v smislu definicije Evropske unije pomeni poleg samega premikanja
blaga in potnikov vsa opravila v zvezi s pripravo ali z zaključevanjem prevoza (npr. opravila
špedicij, agencij, transportnih terminalov, blagovno - prevoznih centrov, ekonomskih con),
torej vsa opravila, ki omogočajo opravljanje prevoza blaga in potnikov.
Izraz promet se v slovenskem jeziku uporablja za označbo vrste pomenov. Tako poznamo
promet vrednostnih papirjev, prometni davek, prometno nesrečo pa tudi prometno politiko in
prometno panogo (Zupančič, 1998, str. 5).
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V geografski literaturi ne zasledimo jasnega ločevanja med pojmoma promet in transport. V
glavnem se uporablja pojem promet, če pa zasledimo pojem transport, ta največkrat
predstavlja sinonim za promet.
Primeri iz literature:
»Iz razporeditve prebivalstva, surovin, razne proizvodnje dobrin in energetike pa je razvidno,
da so potrebni veliki premiki v prometu in transportu, ki omogočata potrebno izmenjavo
dobrin. Prebivalstvo se trajno, obdobno ali dnevno premika med krajem, kjer stanuje in kraji,
kjer dela, se šola, nabavlja in počiva. Različne proizvode moramo prepeljati od proizvajalca
do porabnika, zato so potrebne razne oblike prometa in prometnih poti. Prebivalstvo in
njegovi proizvodi potujejo iz kraja v kraj po cestah, železnici, zraku in vodnih poteh; za
prenos električne energije in vesti so kabli, za nafto, plin, vodo in druge tekočine pa
cevovodi« (Žagar, 1979, str. 5).
»Promet opredeljujejo nekateri poleg rudarstva, industrije in kmetijstva za četrto sfero
materialne proizvodnje. Marx ga je v Kapitalu opredelil z imenom »komunikacijska
industrija«, ki obsega pravo transportno industrijo (prevoz blaga in oseb) ter prenos vesti
(pisma, brzojavke itd.). Promet v širšem pomenu je torej prevoz blaga in oseb ter prenos vesti
iz kraja v kraj. Samo prevoz stvari često označujemo s pojmom transport« (Bračič, 1983, str.
227).
»Promet ni samo osnovna človekova dejavnost marveč predstavlja gibanje ljudi, blaga,
informacij in storitev v prostoru, ki omogoča interakcijo med kraji in območji oziroma
ustvarja regije in jih med seboj povezuje« (Černe, 1991, str. 1).
Na koncu naj opozorim še na skoraj dosledno nedoslednost pri prevajanju pojma transport v
promet, kar poveča zmedo pri razlikovanju teh dveh pojmov.
Promet (angleško traffic; francosko commerce, echange, trafic; nemško Verkehr; italijansko
traffico; hrvaško promet).
Transport (angleško transport, transportation, conveyance; francosko transport; nemško
Transport, Beförderung; italijansko transporto; hrvaško prijevoz).
Zato bom v magistrskem delu uporabljala termin transport v smislu prevoza potnikov in blaga
in termin promet kot širši pojem, ki poleg samega prevoza vsebuje tudi vrsto dejavnosti in
povezav, ki so v širši korelaciji s samim transportom.
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2. METODOLOGIJA
2.1.

PROSTORSKA DIMENZIJA TRANSPORTA

Razvoj transportnega omrežja je ključni parameter, ki determinira prostorsko strukturo
nekega območja. Gre za medsebojno odvisnost med organizacijo prostora in transportnim
omrežjem. Tradicionalno so naselja nastajala na osnovi ugodne prometne lege in tudi, če so se
izjemoma razvila na osnovi kakšnega drugega dejavnika (npr. redek naravni vir), je bil razvoj
transportne infrastrukture bistven za nadaljnji razvoj tega naselja, saj omogoča dostop do
tržišč. Torej sta prostorska struktura in gospodarski razvoj močno povezana s strukturo
transportnega omrežja.
Že v osemdesetih letih 20. stoletja se je na območju držav EU pojavila težnja po razvoju
integriranega transportnega omrežja, ki bi zagotovila primerno dostopnost vseh regij EU in
ostalih držav v Evropi. Na osnovi tega je EU predstavila transportno politiko, osredotočeno
na ustvarjanje transportnih povezav znotraj EU ter med EU in sosednjimi državami
(Integration of the Greater European Spaces, 2001, str. 121).
Motivi za razvoj planiranja na transnacionalni prostorski ravni so bili v osnovi gospodarski,
vendar je bil rezultat pomemben, saj je dokazal, da je prostorsko načrtovanje na tej ravni
mogoče.
Slovenija je z vstopom v EU 1. maja 2004 postala polnopravna članica z vsemi obvezami, ki
jih to članstvo prinaša. Eno od njih je tudi priporočilo, slediti evropskim prostorsko razvojnim
perspektivam, ki so opisane v četrtem poglavju s posebnim poudarkom na prometu.
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2.2

METODOLOŠKI PRISTOP

Sodobna znanost obravnava promet kot sistem, zato povzemamo spoznanja sistemske teorije
in njeno vlogo v prometu.
Pred začetkom druge svetovne vojne, med njo in zlasti po njej se je na področju znanstvene
metodologije pojavil nov pristop, ki si je prizadeval preseči razdeljenost med naravoslovnimi
in družboslovnimi znanostmi, pojavila se je splošna teorija sistemov (Štambuk, 1979, str. 12).
Poznamo odprte in zaprte sisteme. Zaprti sistemi so tisti, ki nimajo stika s svojim okoljem, z
njim ne izmenjujejo informacij, materije in energije. Kot odprte sisteme lahko opredelimo
tiste, ki so v neposrednem stiku s svojim okoljem in vanj izločajo ali iz njega sprejemajo
impulze. Splošna teorija sistemov je ugotovila, da je hierarhična organizacija sistemov najbolj
optimalna. Zamisel hierarhične organizacije sistemov izhaja iz tega, da je v okviru vsakega
sistema manjša ali večja avtonomija delov ter enoten smoter, ki zajema ali pokriva
celokupnost učinkovanja teh podsistemov, s čimer je doseženo optimalno delovanje sistemov.
Kadar gre za hierarhično strukturo, temelji optimalno delovanje na tem, da ima vsak
podsistem določene pravice in odgovornosti za upravljanje elementov, iz katerih je sestavljen,
del odgovornosti za upravljanje pa prevzemajo tudi višje hierarhične ravni. Čim bolj se
približujemo vrhu, tem večja so pooblastila.
Hierarhična struktura podsistemov povečuje možnost spoznavanja povezav med njimi, kar
omogoča tudi napovedi bodočega razvoja.
Splošna teorija sistemov uveljavlja načelo interdisciplinarnosti, saj omogoča povezati dejstva
oz. rezultate opravljenih poizkusov v razumljiva teoretična spoznanja.
Spoznanja sistemske teorije za geografijo niso bila nekaj povsem novega, saj je bil vedno
osnovni cilj geografije razložiti na kompleksen način vrsto sistemov in podsistemov, ki
sestavljajo pokrajino kot najbolj celovit in najbolj zapleten sistem na Zemlji. Pod njenim
vplivom se je v geografiji razvilo proučevanje modelov kot poenostavljenih predstav o
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delovanju nekaterih geografskih pojavov, okrepila je teoretične raziskave, ki so bile doslej
zapostavljene v prid empiričnih proučevanj. Skratka, odprla je nove možnosti za
kompleksnejše vrednotenje odnosov med naravo in družbo in spodbudila raziskovanje
spreminjanja pojavov v prostoru in času (Vrišer, 1987).
Iz sistemske teorije je geografije povzela teorijo grafov in modele. Pri teoriji grafov gre za
redukcijo vzorca povezav na elementarno obliko (proučevanje prometnih tokov, migracij…).
Bistvo teorije grafov je približati se kompleksnemu sklopu značilnosti, ki jih vsebujejo
posamezne lokacije in njihove medsebojne povezave (Kokole, 1976).
Modeli predstavljajo metodo dela, ki omogoča simulacijo, napovedovanje in raziskave
splošnega značaja. Vsak model pa predstavlja poenostavljeno predstavo o delovanju nekaterih
geografskih pojavov, izsek iz resničnosti in zato veljajo spoznanja le za tisti vidik, ki ga
ponazarja model, ne pa za vse ostale lastnosti, ki jih pojav vsebuje v resnici.
Sistemi so lahko bolj ali manj stabilni. Če sprememba enega podsistema kmalu povzroči
spremembo v drugih podsistemih, gre za nestabilni sistem, ki se časovno hitro spreminja.
Bližnji deli sistema naj bi bili tudi bolj povezani od bolj oddaljenih.
Bistvo sistemskega pristopa je v celovitosti obravnavane problematike, ki jo je vedno večja
specializacija znanosti zanemarjala, hkrati s tem pa so bili spregledani mnogi pomembni
elementi, ki bi mogoče marsikdaj pripeljali do drugačnih rezultatov. Potrebno je nenehno
kompleksno opazovanje, analiziranje, ki ne dovoljuje sektorskega pristopa.
Bolj, ko je v nek sistem vpleten človek, bolj je sistem kompleksen. Pri kompleksnih sistemih
je težko napovedovati njihovo spreminjanje v času. Ker pa je vsak sistem sestavljen iz
podsistemov, si lahko pomagamo z obravnavanjem le teh.
Pomembno je tudi vprašanje odločanja v sistemih. To je lahko lokalno, kjer gre za odločanje
lokalnih komponent sistema ali podsistemov, ter sistemsko, kjer gre za popolno odločanje
sistema brez lokalnega odločanja. Bolj, ko je pomembno lokalno odločanje, večja je možnost
spremembe v sistemu. Če pa hočemo govoriti o sistemu, mora biti prisotno tudi sistemsko
odločanje.
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Svetovni sistem obstaja na globalni ravni z vsemi značilnostmi in dinamiko sodobnega sveta.
Lastnosti in dinamiko svetovnega sistema spoznamo skozi preteklost in neka tekoča
dogajanja, na osnovi česar z večjo ali manjšo gotovostjo napovedujemo procese v
prihodnosti. In če lahko prihodnost predvidimo, jo lahko tudi do neke mere nadziramo.
Model za strukturo sodobne teorije sistema izhaja in se gradi na osnovi definicije jedro –
periferija. Svet delimo na središčna in periferna območja. Svetovni sistem sestoji iz
ekonomskih, političnih in kulturnih elementov in povezav, ki obstajajo v prostoru in času
(Straussfogel, 1998, str.119).

2.2.1. Promet in sistemski pristop
Pri obravnavanju prometa v okviru sistemske teorije lahko izhajamo iz definicije sistema kot
množice, ki jo sestavljajo elementi s svojimi značilnostmi, odnosi med njimi ter odnosi med
sistemom in njegovo okolico (Dollfus in Durand Dastès, 1975, str. 88).
Pri načrtovanju prometa kot sistema v okviru razvoja dejavnosti v prostoru lahko kot osnovne
elemente izpostavimo ljudi (udeležene v prometu), blago oz. tovor kot predmet transporta,
prometno infrastrukturo na različnih ravneh in prometne dejavnosti kot poglavitni regulator
odnosov med prebivalstvom in prometno infrastrukturo.
Kateri so torej tisti elementi v prostoru, ki jih moramo obravnavati v okviru prometa kot
sistema. To so vsekakor antropogeni elementi v pokrajini, ki obstajajo prvenstveno zaradi
prometa: prometna infrastruktura, bencinski servisi, počivališča, avtobusne postaje,
železniške postaje, pristanišča, letališča, tovorni terminali… pa tudi naravni elementi
pokrajine, po kateri se promet odvija: npr. morje ali reka kot plovna pot. Pomembno vlogo
igrajo vsekakor udeleženci v prometu in uslužbenci v ustreznih dejavnostih, povezanih s
prometom. Vsi navedeni elementi so nujni za promet (čeprav ne vedno vsi hkrati), so v tesni
medsebojni zvezi in učinkujejo eni na druge. Posledica teh povezav in medsebojnih vplivov
so tudi številni učinki, ki niso osnovni namen prometa.
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Shematično bi odnose med sestavinami sistema prometa predstavili takole:
Promet kot sistem
SESTAVINE SISTEMA PROMETA

udeleženci
v prometu

naravni
pokrajinski
elementi

zaposleni v
dejavnostih,
povezanih s
prometom

antropogeni
pokrajinski
elementi

Z vidika udeležencev v prometu, ki pravzaprav šele osmisli cel sistem, so najpomembnejše
njegove povezave z ostalimi elementi, vendar tudi pomen drugih povezav marsikdaj sploh ni
majhen (npr. načrtovalec avtoceste in njegov vpliv na pokrajino oz. naravne razmere).

2.2.2. Vplivni dejavniki in učinki prometa
Kadar nas zanimajo predvsem vplivi in učinki prometa v pokrajini, ga lahko obravnavamo v
smislu koncepta »črne škatle« (Chorley, 1967).
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VPLIVNI DEJAVNIKI
PROMETA

UČINKI PROMETA

Naravno-geografski
dejavniki

Demografski učinki
Ekološki učinki

Naselbinsko-geografski
dejavniki

Spremenjena raba tal oz.
zemljišč

Demografski dejavniki
Družbeno-ekonomski
dejavniki

PROMET

Fiziognomske spremembe v
pokrajini
Gospodarski učinki

Psihološki dejavniki

Psihološki učinki

Navade udeležencev v
prometu
Položaj, oddaljenost in
dostopnost ciljnih
območij

Naravno-geografski dejavniki vplivajo na promet predvsem v smislu reliefa, ki lahko zaradi
svoje izoblikovanosti precej otežuje izgradnjo prometnic. Naselbinsko-geografski dejavniki
vplivajo na promet predvsem v smislu dostopnosti do delovnega mesta, oskrbnih centrov itn.
Demografske poteze prebivalstva se odražajo skozi starostno in spolno strukturo, ki se odraža
v različnih navadah udeležencev v prometu. Podobna je tudi vloga družbeno-ekonomskih
dejavnikov, pri čemer je težko razbrati, kakšen je pomen posameznih dejavnikov, saj se
njihovi vplivi tesno prepletajo med seboj (npr. uporabniki javnega potniškega prometa).
Psihološki dejavniki se med drugim odražajo v motivaciji posameznika za izbiro okolju
prijaznejše vrste transporta (npr. kolo namesto avtomobila na krajše razdalje).
V skladu z raznolikostjo vplivnih dejavnikov prometa so tudi njihovi učinki zelo raznovrstni.
Zelo pomembne so fiziognomske spremembe v pokrajini, še predvsem pri gradnji velikih
infrastrukturnih objektov (avtoceste, železniška proga za velike hitrosti…), spreminja se raba
tal (porabljajo se predvsem kmetijske in gozdne površine), opazni so pomembni ekonomski
učinki (npr. tovorni terminali pritegnejo celo vrsto spremljajočih dejavnosti in s tem delovnih
mest) in demografski učinki (zaradi izboljšane prometne dostopnosti lahko preprečimo
izseljevanje mladega prebivalstva). Ekološki učinki v prometu so negativni (onesnaževanje
zraka, hrup…), psihološki pa tudi velikokrat povezani z dostopnostjo.
Magistrsko delo
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Živimo v času izrazite globalizacije, ki se odraža na različnih ravneh življenja. Vendar sta
globalna in lokalna (oz. regionalna) raven med seboj močno odvisni kar se odraža tudi v
prometnem sistemu. Gre za mrežno-sistemsko povezovanje, za odnose med različnimi
oblikami moči. Globalizacijo označuje zmaga omrežja omrežij. Na sečiščih v omrežjih so
strateške točke (npr. transportni terminali) in vsaka mreža ima veje oz. priključke (Slovenija
je na stranskih vejah vendar internacionalizacija nudi Sloveniji možnost razvoja z
vključevanjem v dinamične svetovne tokove).
Promet kot sistem lahko torej definiramo kot splet odnosov in pojavov, ki izhajajo iz izvajanja
prometnih dejavnosti. Sestavine tega sistema so:
-

udeleženci v prometu,

-

prebivalci, zaposleni v dejavnostih, povezanih s prometom,

-

naravni elementi pokrajine, v kateri se promet odvija in

-

antropogeni elementi pokrajine.

S tem sistemom so tesno povezani še nekateri drugi dejavniki, ki njegovo delovanje
pomembno zaznamujejo, za sam potek prometa pa niso več nujno potrebni.
Promet predstavlja odprt in dinamičen sistem, ki je v tesnih zvezah z drugimi sestavinami
pokrajine oziroma z drugimi sistemi.
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Karta 2: Zasnova prometnega omrežja in omrežja zvez; Vir: MOP-UPP, 1999
Ceste, železnice, pristanišča in letališča v Sloveniji predstavljajo skupaj s prometnimi
terminali za kombiniran tovorni promet in prometnimi vozlišči regionalnega pomena
prometni sistem Slovenije. Prometni sistem Slovenije je izrazito odprt sistem z neposredno
navezavo na prometne sisteme sosednjih držav, Evrope in sveta, saj predstavlja delček
sistema prometne infrastrukture, preko katere poteka svetovna izmenjava potnikov in blaga.
Ker je prometni sistem organiziran izrazito hierarhično (npr. podsistem avtocest, glavnih,
regionalnih, lokalnih cest) ima možnost precej optimalne ureditve ob predpostavki, da so tudi
ostali podsistemi komplementarno urejeni (npr. učinkovit železniški promet kot podpora oz.
razbremenitev cestnega prometa). Le s skupnim učinkovanjem vseh podsistemov lahko
dosežemo optimalno delovanje celotnega sistema.
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Legenda:

Vir: Dolgoročni plan Republike Slovenije za obdobje 1968 – 2000, dopolnjen 1999;
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko
planiranje
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2.3.

TEORIJA GRAFOV

Pri študiju lastnosti prometnega omrežja je pogosto mnogo lažje, če ga poenostavimo do
najpreprostejše oblike. To opravimo tako, da ga spremenimo v topološki grafikon.
Topologija je del geografije, ki se ukvarja z razporeditvijo točk in razmerjem med temi
točkami, linijami in prostorom, vendar se ne ozira na razdalje med točkami in obliko linij,
kakor tudi ne na izmero prostora (Žagar, 1979, str. 12).
Teorija grafov je veja topologije, s pomočjo katere kvantitativno analiziramo značilnosti
prometnega omrežja. Večina raziskav s področja dostopnosti v prometnem omrežju uporablja
teorijo grafov kot teoretično podlago za določanje tako imenovanih optimalnih omrežij
(Černe, 1991, str. 93).
Povezanost omrežja oz. grafikona je mera, ki nam pove, do katere stopnje so povezana
vozlišča z medsebojnimi vezmi. Čim več je vezi, tem boljše so zveze med vozlišči in tem
boljša je tudi povezanost omrežja. Učinkovito prometno omrežje ima visoko stopnjo
povezanosti.
Za analizo in spoznavanje raznih prometnih omrežij je potrebno najti merila za povezanost,
da bi lahko primerjali učinkovitost enega ali drugega in iskali vzroke in posledice razlik.
Merila za povezanost so beta indeks (predvsem za vrednotenje preprostejših omrežij),
ciklomatsko število (predvsem za povezana omrežja) in alfa indeks (za popolnejša omrežja).
Alfa indeks je še najboljše merilo za stopnjo povezanosti popolnejšega omrežja in je v bistvu
ciklomatsko število, izraženo kot ulomek maksimalnega ciklomatskega števila določenega
omrežja. Drugače povedano, število osnovnih krožnic v omrežju je izraženo kot ulomek
maksimalno možnega števila krožnic (Žagar, 1979, str. 20-21).
Ciklomatsko število je grajeno na dejstvu, da ustvarja vsaka nadaljnja vez krožnico, če ima
povezan grafikon toliko vezi, da ustvarja vsaj krožnico (t. j. eno vez manj, kot je število
vozlišč). Zato je v povezanem omrežju število krožnic enako številu vezi oz linij, če mu
odštejemo število vezi, potrebnih za enostaven, povezan, oziroma razvejan grafikon.
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Ciklomatsko število = l – v + 1
l je število vezi oz. linij
v je število vozlišč

Alfa indeks =

l − v +1
2v − 5

Indeks lahko delimo s sto, da dobimo odstotke. S tem dobimo število osnovnih krožnic,
izraženo z odstotkom maksimalne možnosti.
Alfa indeks ima naslednje lastnosti:
1. Pokaže nam vrednosti od 0 do 1 (to je od 0 do 100 %). Čim višji je indeks, tem večja
je povezanost omrežja.
2. Razvejana in druga enostavna omrežja pokažejo vrednost 0.
3. Vrednost 1 (100%) ima omrežje z vsemi možnimi povezavami med vozlišči, z
maksimalnim številom vezi in osnovnih krožnic, zato predstavlja najvišjo stopnjo
povezanosti (Žagar, 1979, str. 23).
Omenjena merila imajo tudi nekatere pomanjkljivosti in nedoslednosti, saj prikazujejo tudi za
različno oblikovane grafe enake vrednosti. Ne glede na to omogočajo izbrane metode prikaz
nekaterih elementov prometno-geografskega položaja. Le ta pa je lahko podlaga za
spoznavanje razmerij med prometom in ostalimi fizičnimi in družbeno geografskimi potezami
pokrajine.
Pristopi, zasnovani na teoretskih, metodoloških in praktičnih spoznanjih teorije grafov so
zasnovani na naslednjih predpostavkah:
- graf prometnega omrežja predstavlja v preprosti obliki vezi, povezave, linije, ki potekajo
med vozlišči, križišči, točkami;
- razmerja med številom vezi in številom vozlišč v grafu so relativna števila (alfa in beta
indeks itd.), s katerimi prikazujemo stopnjo povezanosti prometnega omrežja (Černe, 1991,
str. 100).
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V Sloveniji so po SPRS opredeljena tri makroregionalna središča, to so Ljubljana, Maribor in
Koper. Ta tri mesta v Sloveniji so centri makroregij in se kot mednarodna prometna vozlišča
nahajajo na opredeljenih nacionalnih prometnih oseh, ki z zaledjem tričetrturne dostopnosti
zajemajo približno 80% površine slovenskega ozemlja. Poleg teh treh mednarodnih prometnih
vozlišč imamo v Sloveniji v zasnovi prometnih povezav opredeljenih še šest nacionalnih
prometnih vozlišč: Murska Sobota, Celje, Novo mesto, Kranj (Jesenice), Nova Gorica, in
Divača (Sežana) (SPRS, 2004, str. 26, 44). Ta prometna vozlišča predstavljajo skelet za
nadaljnji razvoj prometnega omrežja oz. za povečevanje učinkovitosti prometnega pretoka z
vzpostavitvijo intermodalnega transporta, ki mora čim prej prevzeti večino tovornega
prometa.
Učinkoviti prometni sistemi omogočajo povečanje učinkovitosti ter konkurenčnosti mest in
regij z boljšo dostopnostjo prebivalstva do javnih funkcij glede delovnih mest in storitev ter z
boljšo dostopnostjo gospodarstva do delovne sile, trgov in surovin. Dostopnost se zagotavlja
po eni strani z učinkovito organizacijo prostora (policentrični urbani sistem) in po drugi strani
z učinkovito intermodalno povezanim prometnim omrežjem, ki podpira povezanost središč v
urbanem sistemu, dostopnost znotraj naselij, povezanost z infrastrukturnimi omrežji višjega
ranga in navezavo prometnih omrežij nižje ravni. Ob povečanju konkurenčnosti območij pa
prometni sistemi povzročajo tudi negativne učinke v družbi in okolju, ki se kažejo skozi
eksterne stroške prometa, ki po mednarodnih ocenah dosegajo med 6 - 9 % BDP. Zato je
pomembna takšna ureditev prometnega sistema, ki omogoča optimalno razmerje med koristmi
in škodo. Težnje zadnjih let v razvoju prometnih sistemov v Sloveniji kažejo na izrazit
poudarek kratkoročni učinkovitosti prometnih sistemov.

3. PROMETNO OMREŽJE V EVROPI
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3.1. NAČRTOVANJE PROMETNEGA OMREŽJA V EVROPI
Pan-evropski prometni koridorji predstavljajo omrežje vseevropskih koridorjev, ki so bili

določeni na konferencah o transportu v Pragi (1991), na Kreti (1994) in v Helsinkih (1997).
Na zadnji konferenci v Helsinkih so določili deset pan-evropskih intermodalnih prometnih
koridorjev in štiri pan-evropska prometna območja (Barentsovo-evroarktično območje,
črnomorski bazen, Sredozemski bazen, Jadransko jonsko območje) in sicer z namenom
omogočiti razvoj prometne infrastrukture na območju srednje in vzhodne Evrope na tem
nivoju, da se bo lahko integrirala v bodoče prometno omrežje združene Evrope (Božičević,
2000, str. 16).
Pan-evropski prometni koridorji:
I. koridor =

Tallinn-Riga-Kaunas-Varšava
in veja Ia = Riga Kaliningrad-Gdask

II. koridor = Berlin-Varšava-Minsk-Moskva
III. koridor = Berlin-Wroclaw-Katowice-Lvov-Kiev
in veja IIIa = Dresden-Wroclaw
IV. koridor = Dresden-Praga- Bratislava-Gyor-Budimpešta-Arad-Craiova-Sofija-SolunInstanbul, in veja IVa = Nuremberg-Praga, IVb = Dunaj-Gyor, veja IVc =
Arad-Bukarešta-Constanta
V. koridor = Trst/Koper-Postojna-Ljubljana-Budimpešta-Uzgorod-Lvov
in veja Va = Bratislava-Zilina-Kosice-Uzgorod, veja Vb = Reka-Postojna
VI. koridor = Gdansk-Katovice-Zilina
in veja VIa = Totun-Poznan
VII. koridor =

Donava, ki vključuje vsa pristanišča na tej osi v srednji in vzhodni

Evropi
VIII. koridor = Durres-Titana-Skopje-Sofija-Plovdiv-Burgas-Varna
IX. koridor = Plovdiv-Bukarešta-Ljubasivka-Kijev-Vitebsk-Pskov-St. Petersburg-Helsinki
X. koridor = München-Salzburg- Ljubljana- Zagreb- Beograd- Niš- Skopje- Veles
veja Xa: Nuremberg-Passau-Linz/Wels-Gradec-Maribor-Zagreb
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Karta 3: Pan-evropski prometni koridorji
Transevropsko omrežje – TEN (Trans-European Network) je projekt infrastrukturnega

omrežja držav Evropske unije, ki ga je sprejel evropski parlament junija 1996.
TEN predstavlja vodilni projekt Evropske komisije za bodoče združevanje z izboljšavo
omrežij na področju transporta, komunikacij in energije. Trans-evropsko transportno omrežje
(TETN – Trans-European Transport Network) ima na primer nalogo, da združi periferna
območja s centralnimi območji EU.
TEM (Trans European Motorway Network) je projekt pod pokroviteljstvom Združenih

narodov – Ekonomske komisije za Evropo (UN/ECE), ki se je začel leta 1977 s ciljem
razvijati cestno omrežje na območju od Baltika (Gdansk) do Turčije in Gruzije.
TER (Trans European Railway Network) je projekt pod pokroviteljstvom Združenih narodov

– Ekonomske komisije za Evropo. Članice TER projekta so Avstrija, Bosna in Hercegovina,
Bolgarija, Hrvaška, Češka, Gruzija, Madžarska, Poljska, Romunija, Ruska federacija,
Slovaška, Slovenija in Turčija. Projektu se želi pridružiti tudi Grčija, ki mora podpisati
dogovor o pridružitvi. Latvija sodeluje kot opazovalka. Omrežje TER predstavlja izbrano
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število mednarodnih železniških povezav v državah članicah TER, ki jih bodo intenzivno
dograjevali in modernizirali. Zadnja verifikacija železniškega omrežja TER je bila leta 1997 v
Gradcu.
TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment). Leta 1997 je EU na Dunaju ustanovila

TINA sekretariat in mu podelila mandat za širjenje prometnega omrežja EU v bodoče članice
na osnovi pan-evropskega prometnega omrežja, definiranega na Kreti in v Helsinkih.
EATMP (European Air Traffic Management Program) je program razvoja enotnega

upravljanja prometa v zračnem prostoru Evrope pod okriljem Evropske konference civilnega
letalstva in se usmerja predvsem na projekte razvoja in uvajanja naprednih komunikacijskih,
navigacijskih in radarskih sistemov, upravljanja in vodenja zračnega prometa in delokroga
EUROCONTROLa.
G4 (grupa štirih) je pobuda za boljšo železniško povezanost držav srednje Evrope v

Podonavski regiji z Jadransko obalo. Vanjo so vključene Avstrija, Slovenija, Madžarska,
Hrvaška in Slovaška. Slovaška se je skupini G4 priključila naknadno, pridruženi članici pa sta
Bosna in Hercegovina in Češka.
Pobuda SECI (SECI Initiative) je pobuda pod pokroviteljstvom Združenih narodov –

Ekonomske komisije za Evropo, katere cilj je boljše povezovanje držav na JV Evrope. V
sporazum so vključene Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Makedonija,
Madžarska, Moldavija, Romunija, Slovenija in Turčija.
Pakt stabilnosti (Stability Pact) je sporazum, s katerim se zagotavlja mir na območju bivše

Jugoslavije. Poleg politične komponente sporazum vsebuje tudi načrt boljšega prometnega
povezovanja držav na JV Evrope (Božičević, 2000, str. 19).
Pobuda Baltik – Jadran je pobuda za boljše prometno povezovanje in integracijo celotnega

območja med Baltikom in Jadranom ter obsega 17 držav (Norveška, Švedska, Finska, Danska,
Litva, Latvija, Estonija, Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška, Avstrija, Madžarska, Italija,
Slovenija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina).
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Vse te pobude in politike za trajnostni razvoj prometa v Evropi so med seboj povezljive. Gre
za komplementarne globalne načrte prometnega razvoja Evrope (TEN, TER, TEM, EATMP),
ki so v pristojnosti Evropske konference ministrov za transport (ECMT), Evropske komisije
za Evropo, Ekonomskega in socialnega sveta Združenih narodov (ECE/UN), Generalnega
direktorata za transport Evropske komisije GD VII, Regionalnega direktorata Mednarodne
organizacije civilnega letalstva ICAO za Evropo in Severni Atlantik in Evropske konference
civilnega letalstva ECAC, ki konceptualno predstavljajo širitev načrtovanega prometnega
omrežja in dopolnitev manjkajočih delov v posameznih koridorjih ter potrebnih
infrastrukturnih intervencijah na regionalnem omrežju (Božičević, 2000, str. 11).
Med državami Srednje in Vzhodne Evrope ter državami EU pred zadnjo širitvijo leta 2004 so
izrazite kvantitativne in kvalitativne razlike v cestnem omrežju, kar nam ilustrirajo podatki v
spodnji tabeli.
Osnovni tehnični elementi cestnega omrežja v državah Srednje in Vzhodne Evrope in EU

kategorija ceste

skupina držav

Dolžina

cestnega Gostota

omrežja (v km)

cestnega

omrežja(km/1000
km2)

javne ceste

Države Srednje in V 567.000

535

Evrope
Države EU
avtoceste

in

ceste

3.422.000

hitre Države Srednje in V 2.400

1.060
2,2

Evrope
Države EU

51.000

16

Vir: An Evaluation of PHARE-Financed Transport Programmes, PHARE, Final Report,
December 1999

K usklajevanju programa razvoja prometne infrastrukture v funkciji formiranja integriranega
cestnega omrežja evropskih držav bi moral prispevati tudi AGR sporazum (European
Agreement on Main International Arteries), ki je v pristojnosti evropske komisije OZN za
Evropo.
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Podobna slika se nam prikaže pri železniškem omrežju, čeprav se statistika gostote
železniškega omrežja bistveno ne razlikujejo. Gre namreč za pomembne razlike v kvaliteti
železniške infrastrukture in nivoju servisnih storitev (pomembna je tudi razlika v hitrostih
vlakov) med državami EU ter državami Srednje in Vzhodne Evrope.
Osnovni tehnični elementi železniškega omrežja v državah Srednje in Vzhodne Evrope in
državah Evropske unije

kategorija železnice

skupina držav

Dolžina železniškega Gostota železniškega
omrežja (v km)

omrežja

(km/1000

km2)
železniško omrežje

države Srednje in V 66.500

62

Evrope
države EU

168.000

elektrificirano

države Srednje in V 26.000

železniško omrežje

Evrope
države EU

dvotirno

52
24

74.000

23

železniško države Srednje in V 17.500

16

omrežje

Evrope
države EU

64.500

20

Vir: An Evaluation of PHARE-Financed Transport Programmes, PHARE, Final Report,
December 1999

S ciljem oblikovati osnovno omrežje magistralnih železniških prog in linij kombiniranega
transporta, kot tudi usklajevanju oz. izenačevanju tehničnih parametrov evropskega
železniškega omrežja, so leta 1985 sprejeli AGC sporazum (European Agreement on Main
International Railway Lines in leta 1993 AGTC sporazum (European Agreement on
Important International Combined Transport Lines and Related Installations), (Božičević,
2000, str. 13).
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Velik prometni problem evropskih držav v tranziciji je pomanjkanje sodobnega
multimodalnega transporta. To je posledica zgodovinskih okoliščin in dejstva, da je na tem
območju obstajala meja med dvema vojaško-političnima blokoma. Zato so na vseevropski
konferenci o transportu v Helsinkih za to območje določili prometne koridorje in prometna
območja in poudarili potrebo multimodalne in integralne uporabe prometnega omrežja. S tem
naj bi dvignili prometno povezanost teh držav na nivo objektivnih možnosti in potreb.
Leta 1996 so na ravni EU sprejeli sklep 1692/96/EU, ki vsebuje načela za razvoj transevropskega

transportnega omrežja. Zato so identificirali manjkajoče povezave v okviru

evropskega transportnega omrežja in predlagali določene izvedbene projekte. Predlog se ni
omejeval le na vzpostavitev cest, železnic, letališč in pristanišč, temveč je poudarjal nujnost
razvoja modernega nadzornega sistema transporta, telematike in razvoja kombiniranega
transporta (Integration of the Greater European Spaces, 2001, str. 122).
Enotno transportno omrežje sestavljajo:
-

trans-evropsko transportno omrežje;

-

pan-evropski transportni koridorji, ki povezujejo Trans-evropsko transportno omrežje s
srednjo in JV Evropo;

-

štiri pan-evropska transportna območja: Euro-arktično območje, območje Črnega morja,
Sredozemsko območje in Jadransko-jonsko otoško območje;

-

mnoge povezave med Evropo in Azijo;

-

EU predvideva postopno izvajanje vzpostavitve enotnega transportnega omrežja s
podporo soudeležbe privatnih investicij.

Razvoj enotnega, povezanega transportnega sistema je odločilna tako za EU, kot tudi
preostale države Evrope. V luči prostorske integracije mora ta razvoj slediti naslednjim
ciljem:
-

zagotoviti trajnostno mobilnost oseb in blaga na širšem evropskem območju pod
najboljšimi možnimi socialnimi in varnostnimi pogoji;

-

razviti učinkovit in ekonomičen transportni sistem;

-

ponuditi uporabnikom visoko kvalitetno transportno infrastrukturo pod sprejemljivimi
gospodarskimi pogoji;

-

omogočiti optimalno uporabo obstoječe infrastrukture;
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-

doseči

součinkovanje

med

različnimi

transportnimi

načini

in

vzpodbujanje

intermodalnega transporta ob upoštevanju primerjalnih prednosti različnih oblik
transporta;
-

vzpostaviti multimodalne centre za dosego optimalnih kombinacij različnih transportnih
načinov;

-

ustvariti nove ali razviti obstoječe povezave in odpraviti ozka grla;

-

upoštevati okoljske zahteve pri načrtovanju transportnega omrežja;

-

izboljšati varnost in zanesljivost transportnih sistemov;

-

razviti sistem upravljanja in nadzora prometnih tokov in ustanoviti uporabniški
informacijski sistem za optimizacijo uporabe obstoječih infrastruktur;

-

omogočiti dostopnost med perifernimi in centralnimi regijami;

-

podpirati sodelovanje in politično stabilnost med državami skozi razvoj transportnega
sistema (Integration of the Greater European Spaces, 2001, str. 124).

Tudi v prihodnje bo Evropska unija dajala prednost razvoju transevropskega omrežja za
modernizacijo in izgradnjo transportnih sistemov.
Evropske prostorsko razvojne perspektive poudarjajo povezave med transevropskim
transportnim omrežjem in sekundarnim transportnim omrežjem. Razvoj in izboljšave
intermodalnega sekundarnega prometnega omrežja podpira tudi pobuda INTERREG III B.
Ustvarjanje koherentne prometne politike evropskih držav je posebej pomembno zaradi
enotnega pristopa k reševanju razlik zaradi regionalnih posebnosti oz. nivoja prometne
razvitosti z infrastrukturnega, tehnično-tehnološkega in institucionalno upravnega vidika in
upoštevanja posebnih zahtev pri načrtovanju integriranega prometnega omrežja.
V Evropi obstajajo velike razlike v stopnji prometne razvitosti in tudi v prioritetah razvojnih
planov. To stanje je v veliki meri povezano s političnimi dogajanji po drugi svetovni vojni in
razdelitvijo Evrope na zahodni in vzhodni blok, kar je za sabo potegnilo velike razlike v
gospodarski razvitosti.
Razvite države so dosegle stopnjo, ko redefinirajo nacionalne politike razvoja prometa v
smeri stimuliranja ekološko sprejemljivejših oblik transporta, zmanjševanju cestnega prometa
in uvajajo instrumente različnih operativnih restrikcij pri uporabi cestne infrastrukture.
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Istočasno je v nacionalnih programih tranzicijskih držav poudarek na investicijah v cestno
infrastrukturo.
Ne glede na navedene razlike lahko pričakujemo pozitivne posledice skupne prometne
strategije oz. integriranega prometnega omrežja:
-

bolj neposredne prometne povezave,

-

skrajševanje poti in trajanja transporta,

-

razbremenitev obstoječih ozkih grl in racionalnejša prostorska distribucija prometnih
tokov,

-

uskladitev tehnično-tehnoloških normativov,

-

uskladitev upravljanja in vodenja prometne infrastrukture.

Vzpostavitev panevropskih multimodalnih koridorjev bo predstavljala glavno ogrodje za
prevoz potnikov in blaga in bo hkrati delovalo kot spodbujevalec gospodarskega in
prostorskega razvoja na regionalni in lokalni ravni. Pri načrtovanju teh koridorjev, ki so hkrati
veliki porabniki prostora, je potrebno upoštevati lokalno identiteto pokrajine, skozi katero
potekajo in zagotavljati trajnostni prostorski razvoj v največji možni meri. Pri umeščanju
velikih infrastrukturnih objektov v pokrajino je potrebno najti sprejemljivo uskladitev med
zahtevami velikih infrastrukturnih objektov in zavarovanjem lokalne pokrajine.
Sestavni del transportnih koridorjev so poleg prometnih poti tudi prometni terminali za
kombiniran promet, ki služijo ali kot prometne točke za urejanje carinskih zadev ali kot
pretovorne točke za menjavo transportnega sredstva (intermodalni centri) ali pa kot postaje,
kjer se vrši izmenjava blaga med koridorjem in regijo.
Transportna dejavnost je nujna komponenta gospodarskega razvoja in napredka, zato je
pomembno, da razvoj prometa in transporta načrtujemo skladno s trajnostnim razvojem, ki
zagotavlja najmanjše možne obremenitve okolja. Prostorski modeli o trgovini in transportu
blaga nam predstavljajo izhodišče za načrtovanje prometne infrastrukture. Ker je izgradnja
prometne infrastrukture povezana z zelo visokimi stroški in lahko predstavlja zelo velike
obremenitve na okolje, hkrati pa je prostor vedno bolj dragocena in omejena dobrina, je
smotrno načrtovanje prometne infrastrukture izrednega pomena.
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Znanje o sedanjih in bodočih prostorskih modelih o transportu blaga je pomembna zaradi
združitve potreb in načrtovanja infrastrukture. Mnogo pomembneje od samih študij vzorcev
tovornega transporta je poznavanje ozadja prometnih tokov, ki vodijo bodisi do prostorske
koncentracije ali do razpršenosti v transportnem modelu. Integrirano znanje o trgovinskih
modelih, logistični dejavnosti in transportnih verigah je v veliko pomoč načrtovalcem pri
vzpostavljanju aktivne politike bodočega prostorskega razvoja.
Kompleksno poznavanje logistike in transporta predstavlja prostorsko osnovo za načrtovanje
infrastrukture in trajnostno naravnane prometne politike, ki v prvi vrsti upošteva prostorsko
dimenzijo (Spatial Patterns of Transportation, 1997, str. 1).
Modeli prevoza blaga odražajo skozi modele trgovinske in logistične dejavnosti ekonomsko
interakcijo med regijami, državami in kontinenti. Zaradi močne gospodarske rasti smo bili v
zadnjih štirih desetletjih priča izrednemu razvoju prevoza blaga. Ne glede na to, ali merimo
težo ali volumen, prevožene kilometre, vrednost blaga, logistične aktivnosti ali emisije,
nastale ob transportu, za vsak parameter je značilno naraščanje. Transport blaga v Evropi
lahko označimo kot hitro naraščajoč in izredno dinamičen proces.
Tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi se srečujemo s problemi manjkajočih infrastrukturnih
povezav ter številnimi tehničnimi, okoljskimi in organizacijskimi ozkimi grli. Ni še
popolnoma jasno, kako se lotiti reševanja teh problemov. V veliki meri je to odvisno od
specifičnih pogojev v evropskem prostoru. Obstojajo številne različice oziroma možnosti
reševanja teh problemov, npr. povečati kapacitete obstoječe infrastrukture, gradnja nove
infrastrukture, prerazporeditev na druge oblike transporta in/ali na alternativne poti.
Transportni tokovi so del transportnih verig (uni-modalnih ali multi-modalnih), zato je
potrebno pri načrtovanju transportne infrastrukture upoštevati predvsem transportne verige in
ne le transportnih tokov.

3.2. PROSTORSKE OSNOVE ZA NAČRTOVANJE TRAJNOSTNE PROMETNE
POLITIKE
3.2.1. Trgovinski tokovi

Magistrsko delo

32

Slovenija na stičišču prometnih koridorjev

Obstaja močna povezava med ekonomsko rastjo, trgovino in transportom. Trgovina med
posameznimi območji, državami in kontinenti je stoletja vzpodbujala ekonomsko rast. Razvoj
trgovine je spodbujal transportno dejavnost in razvoj prometne infrastrukture, ki je ponovno
vzpodbujala razvoj trgovine.
Gospodarska rast v Evropi je potekala z roko v roki z naraščanjem transporta blaga. BDP v
državah EU je med leti 1970 in 1994 narasel za 40% z letno mero rasti 2,4%. V istem
časovnem obdobju je tovorni transport, merjen v tonkilometrih (tkm = tone x kilometri)
naraščal z enako stopnjo (Spatial Patterns of Transportation, 1997, str. 5).
Vendar podobnosti med ekonomsko in transportno rastjo skrivajo pomembne strukturne
spremembe. Različne kategorije transporta so naraščale z različno stopnjo, najhitreje in
skokovito je naraščal transport po cestah in sicer 7 % na leto.
Strukturne spremembe svetovne trgovine v zadnjih desetletjih se močno odražajo tudi v
transportu. Delež končnih izdelkov se močno povečuje na račun polizdelkov in surovin. To se
delno odraža v krizi železniškega transporta, ki je tradicionalno služil prevozu surovin.
Podjetja stremijo k zmanjšanju transportnih stroškov ter prožnemu, hitremu in učinkovitemu
transportu. Trend kaže na cestni promet, prav tako pa tudi na železniškega v primeru
zgostitvenih območij proizvodnje.
Trgovanje med državami članicami EU je ustvarilo značilne trgovinske vzorce, ki se močno
odražajo v transportnih tokovih. Zato je potrebno predvideti vplive, ki jih bo imel vstop
Slovenije v EU (EU integracijski efekt) na spremembe trgovinskih vzorcev in tako posredno
na možne spremembe transportnih tokov.
Velik del prevoza blaga v Evropi se opravi na kratkih razdaljah. Zato obstajajo številni
razlogi, med katerimi so zelo pomembni transportni stroški. Povprečna razdalja za prevoz
blaga držav EU je 103 kilometre. Na kratke razdalje je v prednosti prevoz s tovornjaki s
povprečno razdaljo 82 km (72 km v domačem in 558 km v mednarodnem prevozu) (Spatial
Patterns of Transportation, 1997, str. 5).
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Stopnja gospodarskega razvoja v regiji je močno povezana s stopnjo razvoja trgovine v njej.
Bolj razvite regije generirajo visoko stopnjo trgovine. Razlike so v usmeritvi te trgovine, ki je
lahko orientirana na domači, evropski ali svetovni trg, kar pa ni v korelaciji z gospodarskim
razvojem. Nekatere regije so bolje povezane s trgi, nekatere so bolj na obrobju. V Evropi se
nakazujeta smeri vzhod-zahod in sever-jug v obliki črke X kot osrednje osi evropske trgovine.

3.2.2. Transportne verige

Transportno verigo definiramo kot zaporedje različnih vrst transporta, ki služijo za prevoz
določenega blaga od izvora do končne destinacije. Vzdolž verige pride do enega ali več
pretovorov.
Transportne verige se razlikujejo glede na stroške, kvaliteto in primernost. Nimamo vedno na
voljo vseh oblik transportne infrastrukture za prevoz določenega tovora na določeni
destinaciji. Na primer za prevoz blaga iz nekega kraja v drug kraj je lahko na voljo le cesta, ni
pa železnice ali vodne ali zračne poti. Glede na dane pogoje se ustvarijo transportne verige z
možnostjo številnih kombinacij in različnimi stopnjami kompleksnosti.
Trgovina med dvema sosednjima regijama se pogosto odvija preko oddaljenih nacionalnih
središč in sicer z namenom, da bi čim učinkoviteje združili razpršene tokove prevoza blaga.
Medkontinentalne transportne verige

Pomembnost koncepta transportnih verig se najbolj jasno odraža v čez oceanskem transportu.
Število možnih poti blaga je nepričakovano visoko. Izbira med alternativnimi transportnimi
verigami je vedno vprašanje stroškov, časa in kvalitete. Zanimiv primer je kontejnerski
prevoz med Tokiom in Mannheimom v Nemčiji. Na Japonskem kontejner prepeljejo s
tovornjakom ali vlakom od začetne točke do enega od glavnih pristanišč. Če kontejnerja niso
naložili na Honšuju, temveč na enem od manjših otokov, je potreben še dodaten morski
prevoz na krajši razdalji. Stoletja je tovor potoval preko Tihega oceana, Indijskega oceana,
okoli Afrike in potem na sever proti Evropi. Okoliščine so se prvič izboljšale leta 1829, ko so
odprli (ali bolje ponovno odprli od Rimskih časov) Sueški prekop in skoraj pol stoletja
kasneje, leta 1914 Panamski prekop. Ti dve glavni bližnjici sta omejili vožnje proti jugu le še
na trikotne vožnje.

Magistrsko delo

34

Slovenija na stičišču prometnih koridorjev

Pomembno izboljšavo pri prevozu blaga predstavlja uvedba kontejnerjev ali zabojnikov oz.
kontejnerizacija tovornih enot v zadnjih treh desetletjih. Relativni stroški kombiniranega
prevoza po morju in celini so upadli v primerjavi s pomorsko plovbo na velike razdalje. To
novo stroškovno razmerje je prineslo veliko geografsko preusmeritev v transportnih tokovih.
Izgradnja Trans-Sibirske železnice pomeni krajšo in hitrejšo alternativo pomorski plovbi med
Daljnim vzhodom in Evropo. Njen razvoj v možno alternativno transportno pot so ovirale
številne težave. Če se bodo razmere izboljšale, se bi lahko ta smer potovanja hitreje razvijala,
kar bi imelo pomembne posledice z evropska pristanišča.
Kot posledica tekmovanja med transportnimi verigami se je povečala tekmovalnost med
pristanišči. Razmere so postale precej nestanovitne, saj že majhna sprememba v ponudbi in
povpraševanju lahko privede do spremembe namembnega pristanišča ali transportne poti.
Evropske transportne verige

Evropski transportni tokovi prav tako nakazujejo na nepretrgano preusmeritev in spreminjanje
transportnih verig. Vsako spreminjanje pravil in izgradnja novih prometnih povezav sproži
spremembo stroškov in razmerja do kvalitete. To lahko ponazorimo z načrtovano vodno
potjo, ki bi povezovala Ren in Rhône, kar bi spremenilo transportno geografijo Evrope.
V okviru prevoza tovora obstajata dve vrsti tekmovalnosti: 1. tekmovalnost med načini
prevoza (po cesti, železnici, vodi, zraku) in 2. tekmovalnost med transportnimi verigami.
Regionalni vzorci

Tudi na regionalni ravni lahko skozi pristop transportnih verig pridemo do pomembnih
spoznanj. Transportne verige se lahko navezujejo na različne funkcije, ki skupaj tvorijo enovit
sistem s številnimi prednostnimi oblikami notranjih povezav znotraj in med različnimi načini
transporta.
Upoštevanje prostorske perspektive in funkcije gospodarstva zahteva politiko modal-splita,
regionalnega logističnega koncepta in načrtovanje razvoja terminalov za kombiniran tovorni
promet.
Unimodalne transportne verige
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Kljub primerom zapletenih transportnih verig je v resnici velik del prevoza blaga uni-modalen
in v celoti usmerjen na cestni prevoz.
Intermodalen oz. kombiniran transport je lahko konkurenčen le pri prevozih, daljših od 300
kilometrov. Vendar ta številka ni statična in pričakujemo lahko, da bodo organizacijske in
tehnične izboljšave to razdaljo zmanjševale.
Zahteva po multimodalnih transportnih verigah z razdaljo narašča in sicer kot posledica
cenejšega

pomorskega

in

železniškega

prevoza

na

velike

razdalje.

V

primeru

interkontinentalnih transportnih tokov so multimodalne transportne verige pravilo (Spatial
Patterns of Transportation, 1997, str. 9-11) .

3.2.3. Transportni koridorji

Koncept koridorjev je ustanovitveni element transportne politike. Njeni sestavni deli, kot
prometni tokovi ali regionalni, prostorski in okoljski vplivi so pomemben problem v
načrtovanju infrastrukture in sprejemanju odločitev. To še posebej drži za kompleksne in
velike politike in načrte kot so Bela knjiga Evropski transportni politiki, Transevropska
omrežja (TEN) in kombinirana transportna omrežja.
Koncept koridorjev razlaga koridor kot zaporedje močno povezanih regij. Ta koncept se

uporablja v različnih disciplinah. Na splošno geografija določa skladnost koridorjev, imamo
pa tudi ekonomsko in transportno usmerjene pristope. Gospodarski koridor povzroča
transportne tokove, ki so delno zaprti za ta koridor. Transportni koridorji so izbrani na osnovi
zagotavljanja najboljše poti od izvora do končne destinacije z vidika stroškov, kvalitete in
strategije in vodijo k večji odprtosti oz. navezanosti.
Kadar proučujemo transportne koridorje v Evropi je bistveno ugotoviti, kateri gospodarski
koridor ustvarja vir prometa na teh transportnih koridorjih. Opisani tokovi trgovine skozi
različne transportne verige ustvarjajo možnost spoznanja povezav med tremi dimenzijami:
prostorsko, gospodarsko in transportno.
Gospodarski koridorji
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Vir prometa na koridorju je lahko precej oddaljen od prostora, ki ga le ta pokriva. To je
značilni fenomen tovornega transporta: v naprej lahko sklepamo, da obstaja več možnih
koridorjev za prenos blaga iz kraja A v kraj B.
Če preučujemo koridor ožje, v kontekstu transporta, lahko pridemo do pristranske in napačne
interpretacije, če upoštevamo le transportne tokove na teh koridorjih. Nekateri tokovi so
zaprti, nekateri pa bi lahko uporabljali tudi drug koridor. Pomembno vprašanje je: kaj je
gospodarski vir tega prometa? Z drugimi besedami, koncept gospodarskega koridorja mora
biti predstavljen.
Tokovi med bližnjimi koridorji so močno soodvisni in jih je med seboj težko ločiti kljub
temu, da so geografsko jasno definirani. Daljša ko je pot, večja je verjetnost prekrivanja s
potmi, ki imajo drugo startno pozicijo.
Odnos gospodarskega koridorja proti prostorskemu koridorju odkrije nov pristop za politične
odločitve.Velik del transportnih tokov uporablja neke koridorje, s katerimi niso gospodarsko
povezani.
Vrste prometa

Zvezo med gospodarstvom in potrebo po transportu izraža gospodarski pristop k transportnim
koridorjem. Transport je posledica povpraševanja, ki ga povzročajo gospodarske dejavnosti in
zato je pomembno očrtati tiste dejavnosti, ki so vir opazovanega prometa. To lahko
razvrstimo v tri kategorije:
1. izmenjava blaga med dvema gospodarskima središčema;
2. izmenjava blaga med gospodarskim središčem in drugim središčem, ki služi za
distribucijo, npr. tranzitni tokovi v območjih pristanišč in letališč;
3. izmenjava blaga med drugimi gospodarskimi središči zaradi infrastrukturnih povezav.
Gospodarski koncept koridorjev lahko povežemo tudi s konceptom transportnih verig in
rezultat tega je nov pristop k študijam izvedljivosti/upravičenosti (feasibility studies)
izgradnje transportne infrastrukture. Potrebe gospodarstva so določene, različne transportne
verige so ovrednotene z namenom izbrati tiste, ki bodo najbolj verjetno uporabljale novo
infrastrukturo. Glavni cilj je napraviti to infrastrukturo zanimivo za njeno zaledje.
Koncept ekonomskih koridorjev kombiniran s pristopom transportnih verig je uporaben za
zbiranje in merjenje različnih funkcij, ki jih pokriva pristanišče v odnosu do svojega zaledja.
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Transportna veriga omogoči podrobno analizo transportnih tokov v zaledju. Ta pristop doda
prostorsko dimenzijo k razlikovanju med trgovino in distribucijo.
Potreben je integriran pristop, ki ne izključuje možnosti uporabe drugih koridorjev, ki v celoti
ali delno pokrivajo iste transportne verige. Z drugimi besedami, koridorski pristop zahteva
transnacionalno perspektivo (Spatial Patterns of Transportation, 1997, str. 13-15).

3.2.4. Logistika

Logistika je nekaj stoletij star vojaški termin. Izraža spoznanje, da učinkovitost operacije ni
odvisna le od števila vojakov in orožja, temveč predvsem od primernega števila razpoložljivih
sil na pravem mestu ob pravem času.
V današnjem času se je uveljavila poslovna logistika, ki predstavlja pripravo načrta in
operativno izvedbo fizičnega, upravljavskega in informacijskega sistema z namenom
zagotoviti dobrinam premagovanje časa in prostora.
Logistika je zaradi teženj po zmanjševanju stroškov postala izredno pomemben sestavni del
današnjega poslovanja. Telekomunikacijske storitve in računalniška podpora so postali
mnogo cenejši, zanesljivejši in bolj zmogljivi, ker je prav tako pripomoglo k
revolucionarnemu razvoju logističnih kontrolnih sistemov.
Logistični distribucijski sistemi na ravni evropskih podjetij so v večini primerov zelo
zapleteni. Velik delež surovin in polizdelkov prispe z ladjami do glavnih evropskih pristanišč
in od tam v notranjost do industrijskih območij. Preostali delež zagotovijo evropski
dobavitelji. Končne proizvode dostavijo do glavnih distribucijskih centrov in od tam do
potrošnikov.
Japonska podjetja so evropskemu trgu predstavila inovativen logistični sistem, ki deluje po
principu »Just-In-Time«, kar pomeni pripravo prilagodljivih proizvodnih načrtov v tesnem
sodelovanju z zanesljivimi dobavitelji. Do razvoja je prišlo tudi na strani potrošnikov, vse z
namenom zmanjšati zaloge proizvodov. K revolucionarnemu razvoju logističnih kontrolnih
sistemov je prispevalo tudi dejstvo, da so se računalniški in telekomunikacijski sistemi
pocenili, postali zmogljivejši in zanesljivejši.
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Ravno z boljšo organizacijo prevoza blaga kot pomembnega dela logističnega koncepta lahko
dosegamo bistveno znižanje stroškov distribucije.
Razvoj logistike v Evropi in svetu ima velik vpliv na organizacijo transporta in zato tudi
prometa.
Glavni razvoj logistike in njeni vplivi na transport in promet

Glavni razvoj

Koncentracija proizvodov in

Vplivi na transport in promet

večje razdalje, naraščanje obsega transporta

skladiščenja
Upadanje zalog

manjše pošiljke, hitrejši transport (cestni), zmanjšan
pomen nakladalnih faktorjev

Integracija transportnih verig

upadanje števila preskrbovalcev, naraščanje cestnega
transporta v primeru »outsourcing-a«

Krajši nabavni roki

večje število poti zmanjšuje transportno učinkovitost

Večji izbor izdelkov

manjše pošiljke, večje število poti

Dejansko se z uvajanjem sodobnih logističnih procesov povečuje cestni transport. Naraščanje
mednarodne trgovine in pomembnost novih poslovnih strategij bo še povečale težave pri
uveljavljanju politične volje za zmanjšanje obsega cestnega transporta. Zdi se, da bo le
koncentracija proizvodnje in skladiščnih kapacitet omogočila nove priložnosti za železniški
transport.
Številna območja v Evropi (npr. Torino, München, Basel, Paris, Amsterdam…) ustrezajo tej
prostorski koncentraciji transportno-logističnih storitev. Prostorsko-planerska stroka bo
morala pretehtati pozitivne ekonomske in zaposlitvene učinke proti neugodnim vplivom na
dostopnost in okolje zaradi naraščajoče prenaseljenosti v teh območjih.

3.2.5. Intermodalna vozlišča

K reševanju vedno večjih problemov, ki jih povzroča cestni transport v Evropi, pripomore
tudi razvoj inermodalnih vozlišč.
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Intermodalni transport se pojavlja v različnih oblikah. Zasledimo več različic definicije

intermodalnega transporta, širše pojmovanje pa ga definira kot transport bolj ali manj
standardiziranih tovornih enot z dvema ali več transportnimi načini.
Najbolj običajna tovorna enota je kontejner oz. zabojnik. V Evropi je najbolj običajna oblika
intermodalnega transporta kombinacija transporta po cesti in železnici.
Generalno gledano so pošiljke s krajšim časovnim rokom orientirane predvsem na cestni in
zračni transport, za tovor, ki ga želimo prepeljati po čim nižji ceni pa je primernejši vodni ali
železniški transport. Trg intermodalnega transporta je razprt med tema dvema ekstremoma in
z različnimi kombinacijami dosega najboljše možne učinke.
Prednosti železniškega in vodnega transporta (manjši stroški, večja kapaciteta, učinkovitejša
poraba energije, nižja stopnja emisije) se kombinirajo s koristmi cestnega transporta
(fleksibilnost, hitrost, dostava od vrat do vrat). Zato je v interesu dobaviteljev, strank ter
družbe kot celote, da se intermodalni transport še naprej razvija.

Terminali in logistični centri

Transportna vozlišča so pomemben element transportnega sistema na splošno, še posebej pa
intermodalnega transporta. V vozliščih se izmenjavajo dobrine in informacije, spreminja se
lahko tudi način prevoza.
Razlikujemo lahko med različnimi transportnimi vozlišči:
a) transportna vozlišča na lokalni ravni: avtocestna križišča v obliki deteljice, distribucijski
centri;
b) transportna vozlišča na nacionalni ravni: morska pristanišča, mednarodna letališča;
c) transportna vozlišča na mednarodni ravni: pristaniški grozdi, urbana in industrijska
območja, ki lahko predstavljajo medkontinentalna transportna in trgovska vozlišča.
Glede na zgornjo razdelitev transportnih vozlišč lahko le ta definiramo kot nacionalne in
mednarodne transportne točke izmenjave med različnimi transportnimi načini, v tuji literaturi
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jih najpogosteje imenujejo intermodalni transportni terminali, v Strategiji prostorskega
razvoja Slovenije oz. v slovenski strokovni literaturi na splošno pa najpogosteje srečujemo
termin prometni terminali za kombiniran promet (v nadaljevanju prometni terminali).
V nekaterih primerih so prometni terminali nameščeni ob tako imenovanih logističnih
centrih. V teh centrih se odvijajo številne logistične dejavnosti (distribucija, skladiščenje,

pakiranje, grupiranje, izmenjava tovora…) in njihova koncentracija na enem mestu prinaša
mnoge prednosti. Lokalne oblasti spodbujajo izgradnjo logističnih centrov zaradi izboljšav pri
načrtovanju namenske rabe in zmanjševanju negativnih učinkov na okolje. Prometna in
komunalna infrastruktura sta v okviru teh centrov nadpovprečno dobro izkoriščeni. Negativna
stran logističnih centrov je precejšnja prometna obremenitev okoliških cest zaradi velikega
števila tovornih vozil.
Prometni terminali in logistični centri so pogosto močno povezani s pristanišči. Razdalja, pri
kateri je intermodalni transport cenejši od cestnega, je mnogo nižja pri morskem
intermodalnem prevozu, kot pri kopenskem intermodalnem prevozu.
Med pristanišči in njihovim zaledjem obstaja močna povezanost. Velika količina
pretovorjenega blaga v pristaniščih spodbuja razvoj prometne infrastrukture v zaledju in
obratno, dobro razvito zaledje pritegne večji pretovor v pristaniščih.
Vsako večje pristanišče je navezano na nacionalno in mednarodno železniško omrežje. V
zadnjih desetletjih se je cestni transport močno povečal na račun železniškega. Posledično se
je tudi cestna infrastruktura izredno izboljšala v primerjavi z železniško.
Tudi letališča kot pomembne izvozno-uvozne točke na medcelinski ravni potrebujejo dobro
infrastrukturno povezavo z zaledjem.
Tako pristanišča, kot letališča se srečujejo s prostorskimi težavami glede možnosti širitve.
Veliko povečanje zračnega transporta v zadnjih letih je prispevalo k preobremenitvam cestne
infrastrukture v okolici letališč, podobno, kot v okolici pristanišč.
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Kaj je prometni terminal za kombiniran promet?

a) Terminološko: prometni terminal je končna ali vmesna točka določenega tipa transporta in
zvezna točka različnih tipov transporta, ki se navezujejo eden na drugega po poti
dogovorjenih operacij.
b) Vsebinsko: območja prometnega terminala zasedajo potrebne linije cest, železnic in
zračnega prometa kot tudi potrebne površine za skladišča, pretovarjanje, carinske dejavnosti
in nadaljnjo predelavo. Delujejo na osnovi logistike, kar pomeni izvajanje določenih operacij,
ki so racionalne in potrebne za nadaljnjo distribucijo in transport.
Prometni terminali so določeni na osnovi metode združevanja nodalnih točk zračnega,
železniškega, cestnega in pomorskega transporta.
Intermodalni transportni terminal je prometno-ekonomsko vozlišče, kjer se v določenem
časovnem okviru in na osnovi obsega blaga zagotavlja transport med sosednjimi terminali te
vrste, hkrati pa zbira, pretovarja, razpošilja in dostavlja pošiljke iz in na določena območja.
Intermodalni transportni terminali opravljajo osnovne in dodatne dejavnosti.
Osnovne dejavnosti zahtevajo naslednje pogoje:

a) dostavno in odpravno središče,
b) logistično središče,
c) opremo in pripomočke za skladiščenje in prekladanje tovora,
d) prometno opremljenost (ceste, železnica) z neposredno navezavo na glavno prometno
omrežje.
Ko načrtujemo prometne terminale, je nujno razmisliti o možnostih bodoče širitve in določiti
območje začasne rabe za potencialno širjenje dejavnosti za potrebe skladiščenja in morebitne
gradnje novih prometnic.
Dodatne dejavnosti obsegajo proizvodnjo ali predelavo, pa tudi nepozidana območja, ki so

že opremljena z infrastrukturo in omogočajo gradnjo tovarn in notranjega transporta ali
ostalih delovnih območij. Ločimo naslednja območja:
a) dejavnosti znotraj območja namenske rabe, ki se povezujejo z osnovnimi dejavnostmi
(posebne prevozne poti - ceste, železnice za nadzor vhoda - izhoda);
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b) območja za dejavnosti znotraj proizvodnih con, ki se navezujejo na osnovne dejavnosti s
pomočjo obstoječih prometnih navezav.
Prometni terminali so hkrati lahko:
- deli transportnih koridorjev;
- prometna vozlišča, kjer se lahko urejajo carinske obveznosti;
- intermodalni centri (pretovorna vozlišča) za pretovarjanje na drugo vrsto transporta;
- postaje, na katerih se vrši izmenjava blaga med koridorjem in regijo.
Za lokacije prometnih vozlišč in terminalov sta enako nepogrešljivi vsebina in priprava
planskih prostorskih izhodišč. Namen je zagotavljati sodelovanje med industrijo, prometnimi
sistemi in regionalnim trgom.
Dogovori na evropski ravni in v skladu s prostorsko politiko držav zavezujejo k upoštevanju
regij pri lociranju prometnih terminalov.
Na lokalni ravni morajo biti lokalne skupnosti seznanjene z lokalnimi prednostmi in
gospodarskim razvojem. Pripraviti morajo potrebne korake:
-

vzpostaviti regionalno razvojno interesno skupnost za politično podporo pri graditvi
infrastrukturnega omrežja in samostojnih prometnih terminalov;

-

uravnotežiti lastne (lokalne) razvojne strategije z državnimi (promet, prostor, ekonomski
razvoj);

-

oblikovati prostorske in ostale zakone za vzpostavitev primernih lokacij (prostorski plani,
urbanistični načrti);

-

izbrati najboljšo lokacijo glede na prevozno logistiko in možnosti razvoja dejavnosti;

-

izbrati najboljšo lokacijo glede na možnosti razvoja naselij;

-

oblikovati lokalne prostorske, infrastrukturne in investicijske pobude;

-

pospešiti osnovne gospodarske spremembe z razvijanjem marketinga;

-

oblikovati strokovne delovne skupine;

-

zagotoviti urjenje in izobraževanje ljudi;

-

ustvariti možnosti čezmejnega sodelovanja;

-

pridobiti mednarodno pomoč za sodelovanje in razvoj.
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Osnovna izhodišča za načrtovanje prometnih terminalov

- primerna mikrolokacija (terminal potrebuje funkcionalno zemljišče za prekladalne naprave,
skladiščenje, transport; večji kompleks v enem kosu, raven oziroma z nagibom do 3%, mora
imeti primerno nosilnost in ne sme ga ogrožati talna ali poplavna voda;
- navezava na prometno infrastrukturo (terminal lahko funkcionira samo v omrežju, ki je del
velikega sistema);
-prometne naprave oz. površine (ceste, železnice) za neposredno navezavo terminala na
avtocesto, na magistralno železniško progo, čim krajši dostop do mednarodnega letališča,
neposredna povezava s pristaniščem, ki naj potekajo izven bivalnega okolja;
-nujna usklajenost oz. povezava vseh infrastrukturnih naprav: transportna infrastruktura,
energetsko omrežje, vodovodno omrežje (pomanjkanje ene izmed naprav lahko zavre delovanje
ostalih);
- izdelana študija ranljivosti prostora, s predlogom sanacijskih ukrepov (npr. ob primeru
razlitja nevarnih snovi − varovanje podtalnice);
-preučitev potrebe po lastni čistilni napravi ali lastni vodovodni oskrbi;
-protihrupna zaščita, določena glede na ugotovitve študije presoje vplivov na okolje;
- intermodalni transportni terminal ne sme predstavljati ovire za prevoz blaga in mora omogočati
ekonomično pretovarjanje (pogosto je namreč ceneje, da vozimo blago z enim samim

prevoznim sredstvom, četudi dražjim, da se izognemo stroškom pretovarjanja);
- razpoložljiva

kvalificirana

delovna

sila

v

gravitacijskem

območju

intermodalnega

transportnega terminala;
- razpoložljive površine za dolgoročni razvoj specifičnih ekonomskih dejavnosti; na površinah za
kasnejšo širitev se lahko začasno odvija kakšna druga dejavnost (npr. objekti za proizvodnjo in

predelavo, ki jih je lahko po potrebi brez velikih stroškov odstraniti ali prestaviti ali pa se
površine uredi kot park);
- kapital;
- tržišče;
- dovolj blaga za pretovarjanje;
- visoka izkoriščenost naprav za pretovarjanje blaga;
- kratki čakalni časi;
- hitro pretovarjanje;
- ustrezna vozila;
- prometno dostavni in odpravni center (prevzem - pretovarjanje - odprava blaga)
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- logistično središče, ki zagotavlja količinsko in časovno usklajenost transportov znotraj
terminala, s svojimi podterminali ter drugimi terminali v soseščini in Evropi;
- logistični del za pretovarjanje, carinjenje in proizvodnjo in predelavo: najsodobnejša
komunikacijska sredstva, povezava z evropskim omrežjem (zagotoviti časovno in količinsko
usklajenost ter omogočiti zmanjšanje porabe prostora za doseganje enakih ekonomskih
uspehov);
- enak način administrativnega urejanja pretovarjanja v vseh intermodalnih transportnih
terminalov (dogovorjene logistične operacije);
- naprave (ceste, ploščadi, železniški tiri) in objekti (skladišča, površine za kontejnerje,
avtomobile…) za skladiščenje pretovorjenega blaga
- manipulativni prostor za nakladanje in razkladanje, površine za zbiranje in odpravo cestnih
prometnih sredstev (predvsem kamionov), prostor za začasno čakalno površino (max. eno uro)
za kamione (parkirne površine so predvidene izven terminala);
- parkirišče za zaposlene pred vhodom v območje za pretovarjanje;
- sistem javne razsvetljave;
- manipulativni železniški tir za sestavljanje kompozicij (550 - 700 metrov);
- združuje večje število dejavnosti (industrija, carinarnica, promet…) v coni;
- carinska izpostava (carinska služba in inšpekcijske dejavnosti kot so fitopatološka,
veterinarska in nadzor nad pretovarjanjem nevarnih snovi; carinski del je lahko vključen v sam
pretovorni terminal ali pa samostojna enota, ki je locirana neposredno ob pretovornem terminalu;
- proizvodnja in predelava blaga (ekonomske cone);
- zunanje ekonomske cone (podterminali) so sicer dislocirane, vendar organizacijsko in
prometno povezane s terminalom;
- komunalno opremljene površine za gradnjo proizvodnih objektov in internih prometnih in
drugih delovnih površin
- a) P za dejavnost v okviru proste carinske cone oz. ekonomske cone, ki so z objekti za osnovno
dejavnost prometno povezane s posebnimi prometnimi potmi − prostorsko integrirane v terminal
- b) površine za dejavnost v okviru redne proizvodnje ali predelave, ki so z objekti za osnovno
dejavnost prometno povezane preko obstoječih vstopno-izstopnih poti − razporejene lahko
kjerkoli v prostoru, vendar v bližini magistralnih prometnih poti, da ne bi bile obremenjene
prometnice nižjega ranga;
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- v primeru, da ekonomska cona obsega površino, večjo od 5 minut pešhoje (radij 400 m) od
njene središčne točke, jo je treba razdeliti na več tolikšnih površin za zagotavljanje možnosti
obratovanja javnega transporta za zaposlene;
- zadostna širina cest v omrežju (glavne ceste 9 m, ostale najmanj 7 m);
- kadar je del ekonomske cone urejen kot t. i. "prosta carinska proizvodna cona", jo je treba
fizično ločiti od ostalega dela ekonomske cone in ji nameniti prostor neposredno ob carinskem
delu terminala;
- zagotovitev medregionalnega usklajevanja (dosedanje podvajanje in konkurenco na
obmejnih območjih je potrebno preseči in nadgraditi v smislu dopolnilnega sodelovanja);
- ustrezen položaj znotraj prostorskih sestavin (usmeritev in rešitev) na ravni občine, znotraj
urbanističnih zasnov;
- razmisliti o racionalnih alternativah lokacije intermodalnega transportnega terminala, kjer je to
potrebno.
Pomembna dejstva o prometnih terminalih

- prometni terminali so del verige in delujejo tako učinkovito, kot njihov najšibkejši člen − le
tega je potrebno identificirati;
- intenzificirati je potrebno dejavnost na že obstoječih površinah;
- razpršene lokacije za pretovarjanje večinoma opustimo;
- razdalja med dvema intermodalnima transportnima terminaloma običajno ne presega 200 km,
nimamo pa informacije, kako na gosto je smotrno, da so postavljeni; potrebno je pridobiti to
informacijo;
- pomemben je podatek o količinah blaga in storitev, ki se pretovarjajo (ali je potreben nov
terminal ali le posodobitev obstoječega),
- preprečiti je potrebno prometno obremenitev mesta zaradi izgradnje terminala;
- na primeru Slovenije je potrebno izpostaviti industrijo v Kopru, Ljubljani in Mariboru, ki se
izrazito veže na kombiniran prevoz;
- pri prevozu na razdalji nad 200 km je bolj ekonomičen kombiniran prevoz;
- prometni terminal zagotavljajo povečanje konkurenčnosti regionalnega gospodarstva;
- proučiti pozitivne učinke vzpostavitve terminala na gospodarsko dejavnost v regiji (s costbenefit analysis - stroškovno-dohodkovna analiza ali s SWOT analizo).
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Prostorsko načrtovanje kot podlaga za usklajevanje razvoja prometnih terminalov

Prostorsko umeščanje in urejanje prometnih terminalov spada med pomembne naloge
prostorskega načrtovanja. V ta namen bo potrebno doseči skladnost evropskih ciljev
prostorskega razvoja z regionalno in nacionalno ravnijo. Intermodalni transportni terminali so
hkrati posledica povečanja prometnih tokov in povečanega povpraševanja potencialnih
uporabnikov a so tudi generator novih razvojnih možnosti. Intermodalni centri so priložnost
za intezivnejši urbani razvoj ter pogojujejo redefinicijo hierarhije urbanih sistemov. Z
izboljšavo obstoječih in lokacijo novih terminalov se odpirajo možnosti za preoblikovanje
celotnih regij in številnih mest. Na nivoju regij in države bo potrebno zato na podlagi izdelave
različnih razvojnih scenarijev pripraviti optimalne prostorske razvojne koncepte ter jih na
osnovi kooperacije med državnimi in lokalnimi upravami uveljaviti skozi sistem prostorskega
planiranja. Razvojni scenariji, ki sledijo različnim možnostim vpliva intermodalnih
transportnih terminalov na urbani razvoj, morajo temeljiti na analizi potreb bodočih
uporabnikov in na podlagi sistemske urbane analize s poudarkom na zasnovi prometne,
infrastrukturne in poselitvene problematike. Predvsem bo potrebno analizirati razvoj
evropskih in regionalnih prometnih tokov glede na sodobno težnjo po policentričnem in
razpršenem

urbanem razvoju v perifernih območjih mestnih regij ter

glede na nove

kvalitetne potrebe industrijskih območij v katerih se oblikujejo prostorske potrebe novih
podjetniških omrežij. Analizirati je potrebno pogoje in trende v evoluciji urbanega sistema in
izoblikovati prostorske pogoje za reorganizacijo industrijskih območij kot tudi proučiti
možnosti, ki jih odpirajo terminali za razvoj majhnega podjetništva in za oblikovanje novih
možnosti in novih oblik lociranja proizvodnih dejavnosti v prostoru. Na nivoju mestnih občin
bo potrebno izdelati analizo potreb, razvojnih možnosti in tudi slabosti, ki jih prinašajo
terminali ter v tem pogledu dopolniti mestne plane ter načrte. Končne odločitve bodo sprejete
na podlagi razvojne ocene ter ocene vpliva nove intermodalne infrastrukture na okolje.
Geo-strateška in gospodarska funkcija prometnih terminalov

Evropska integracija in gospodarska globalizacija temeljita na povečevanju blagovnih tokov,
ki obsegajo klasičen pretok blaga in storitev, virtualni prenos finančnih sredstev in kapitala ter
povečujejo hkrati tudi mobilnost delovne sile in njihovega intelektulanega kapitala. Vse to
izjemno povečuje ekonomski pomen transportnih sredstev, transportne infrastrukture in
logistike ter podjetniških priložnosti, ki postajajo pomembna primerjalna konkurenčna
prednost držav in lokalnih skupnosti. Globalizacija ekonomskih tokov namreč vedno trči na
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svoje nasprotje – lokalizacijo prostorskih možnosti in poslovnih sposobnosti, ki jih pri tem
koristimo. Na drugi pa se povečujejo tudi nasprotni vplivi, ki povzročajo negativne učinke
predvsem na ekološkem in energetskem področju, pa tudi na širšem geografskem, urbanem in
socialnem področju.
Prometni terminali povzročajo s širitvijo in intenzivnostjo prometnih koridorjev tri temeljne
spremembe:
a) markoekonomske spremembe, ki

temeljijo na multiplikacijskem učinku, ki ga ima

transportna infrastruktura in dejavnost na gospodarsko rast, zaposlenost in plačilno bilanco
držav;
b) regionalne spremembe, ki sprožajo regionalne učinke in vplivajo na socialne razmere na
lokalni ravni (zaposlenost), gospodarske razmere (gospodarski razvoj, podjetništvo) ter
evolucijo urbanega sistema;
c) podjetniške spremembe, ki omogočajo, da postanejo prometno logistični terminali
podjetniški inkubatorji za razvoj poslovnih dejavnosti z velikim vplivom na širše zaledje
prometnih koridorjev, kar pogojuje možnost oblikovanja novih tipov proizvodnih enot na
periferiji in s tem oblikovanje novega tipa urbanizacije v obliki difuznega urbanega vzorca v
okviru obsežnih mestnih regij.
Vse tri socio - ekonomske in prostorske spremembe se hkrati prepletajo s tremi drugimi vidiki
razumevanja pomena prometnih terminalov:
a) mednarodni vidik opredeljuje možnosti izkoriščanja posameznih točk z vidika
mednarodnega povpraševanja in ponudbe transportnih storitev;
b) nacionalni vidik meri narodnogospodarski pomen posamezne lokacije z vidike potreb in
razvojnih možnosti nacionalnega gospodarstva;
c) lokalni vidik opredeljuje vpliv prometnih terminalov na lokalne prometne in gospodarske
tokove ter na bodoči razvoj urbanega sistema.
V tem smislu je potrebno vključiti v načrtovanje in usklajevanje interesov za vzpostavitev
prometnih terminalov vse ravni planiranja: evropsko, nacionalno, regionalno in lokalno raven.

Vpliv prometnih terminalov na prostorski, gospodarski in socialni razvoj regij
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Poleg gospodarskih (povečanje blagovnega prometa, zmanjšanje transportnih stroškov,
zmanjšanje uničevanja cest ipd.) in socialnih učinkov (razvoj proizvodnje, nova delovna
mesta, vračanje urbanih sredin prebivalstvu namesto proizvodnje ipd) bodo imeli terminali
tudi vzporedne prostorske, gospodarske in socialne učinke.
Med vzporedne prostorske učinke štejemo:
- koncentracija površin za proizvodne dejavnosti ob prometnih koridorjih
- oblikovanje difuznega urbanega vzorca v mestnih regijah (nova logistika)
- zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje (stroški zaščite!) zaradi cestnega transporta,
- zmanjšanje potreb po površinah zaradi logistično urejenega transporta blaga,
- dvig kvalitete življenja v bivalnih sredinah zaradi zmanjšanja tovornega prometa,
- drugo;
Med vzporedne ekonomske učinke lahko štejemo:
- ustvarjanje možnosti za razvoj drugih dejavnosti v regiji,
- povečanje obsega terciarnih dejavnosti zaradi razširitve dejavnosti,
- drugo;
Med vzporedne socialne učinke lahko štejemo:
- dvig standarda prebivalstva,
- izboljšanje socialnih stikov med ljudmi (lažje komuniciranje),
- uveljavljanje višje stopnje izobraženosti prebivalstva (visoka tehnologija),
- drugo.
Presoja vplivov izgradnje prometnih terminalov na okolje

Predlog za ureditev prometnih terminalov je treba analizirati v pogledu tistih njihovih rešitev,
ki spreminjajo okolje in pomenijo morebitne neugodne učinke na okolje, kot so:
- izvedba objektov, tlakov, ograj, odvodnje s tlakovanih površin, notranja ureditev površin itd.
- opremljenost s stroji in napravami,
- pričakovan obseg skladiščenja, zadrževanja tovora in tovornjakov,
- obseg nočnega ali dnevnega odpravljanja tovorov,
- režim obratovanja prekladalne postaje,
- razdalje, na katere se prevažajo tovori.
Pomembno je ugotoviti, ali ima predlog prostorske in izvedbene alternative. Samo te namreč
omogočajo presojo, ki vodi k zmanjševanju vplivov na okolje.
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Presoja se lahko izvaja po ustaljenemu postopku. Izhodišče je pregled prostora in njegovih
značilnosti. S tem pregledom se seznanimo s posebnostmi lokacije prometno logističnega
središča, kot so:
- zatečena raba prostora in kakovosti zemljišča,
- soseščina lokacije - značaj prostora v območju prometno logističnega središča,
- dostopnost, prometna povezanost,
- družbeno okolje v območju prometno logističnega središča.
Nova prometno logistična središča so praviloma dodatna obremenitev okolja ne glede na
specifičnost konkretne lokacije na kateri se nahajajo. Z vidika ohranjanja naravnega okolja in
varovanja kakovostnih vzorcev kulturne krajine je zato potrebno najprej ugotoviti vse možne
negativne vplive središč na prostor, kar je možno samo z dovolj podrobno členitvijo vplivov
na eni strani ter vseh biotskih in abiotskih dejavnikov okolja na drugi strani. Podrobnejše
obravnavanje vplivov na posamezne sestavine okolja nakazuje ustaljeni pristop izdelave
poročila o vplivih na okolje, v katerem se ocenjuje, presoja vplive na okolje. Na podlagi
opredelitve vplivov se lahko:
- izbere okolju najugodnejšo različico, kadar je na voljo več možnih lokacij prometno
logističnih središč;
- določijo konkretni sanacijski ukrepi vseh ugotovljenih negativnih vplivov na okolje za dano
lokacijo, če ni mogoče spremeniti lokacije.
Vplivi - njihova intenziteta in tip, ki jih gradbeni posegi in opravila lahko povzročijo na
okolje, so odvisni od značaja okolja, v katerem se gradijo terminali. Zato je vpliv vselej
rezultat posegov v okolju z določenimi značilnostmi. Pristop k ocenjevanju vplivov
prometno-logističnih terminalov na okolje je dvojen in ga je potrebno opraviti na dveh nivojih
oz. v dveh zaporednih fazah: na planerski ravni (iskanje najbolj ugodne lokacije preko
mehanizma študij ranljivosti in presoj vplivov na okolje) ter na konkretni načrtovalski fazi
(prostorski ukrepi, ki zagotavljajo najmanjši možni vpliv).

Prometni terminali za kombiniran promet v Sloveniji
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Prometne terminale za kombiniran promet se na mednarodni ravni razvija v Kopru, Ljubljani
in Mariboru, prometne terminale nacionalnega pomena pa ob nacionalnih prometnih vozliščih
v Novem mestu, Celju, Murski Soboti, Divači (Sežani), Novi Gorici in v Kranju (Jesenicah).
Prometne terminale regionalnega pomena ali distribucijske center se razvija tudi v okviru
drugih prometnih vozlišč – v Brežicah, Dravogradu, Ptuju, Ilirski Bistrici ter drugih, če za to
obstajajo prometno logistične potrebe in so zagotovljene prostorske možnosti.
Prometne terminale se razvija v neposredni povezavi z gospodarskimi conami, ki se jih
načrtuje kot njihov sestavni del ali pa kot samostojne prostorske enote v njihovi bližini
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije, str. 43).
Za potrebe razvoja prometnih terminalov za kombiniran promet na mednarodni ravni je
potrebno vzpostaviti sodelovanje med državo in mestnimi občinami Koper, Ljubljana in
Maribor ter znotraj mestnih občin. To naj bi storili tako, da bi posvetili več pozornosti
prostorskim dejavnikom, ki so prvenstveno podlaga za razvoj transportnih zmogljivosti (to je
prometnih terminalov za kombiniran promet) ob razvoju gospodarskih dejavnosti, ki jih je
mogoče povezati z mednarodnim prometnim vozliščem.
Pomembno je sodelovanje med državo in lokalnimi oblastmi na področju načrtovanja
poselitvenega sistema. Sektorska ministrstva in mestne občine Koper, Ljubljana in Maribor z
uporabo prostorskih instrumentov ustvarjajo sinergijo pri pospeševanju gospodarskega
razvoja na regionalni in državni ravni. Pojav konkurenčnosti med njimi bo imel spodbuden
učinek v primeru, da bodo vzpostavljeni mehanizmi za sodelovanje, za obvladovanje
konfliktov in izkoriščanje plodov sodelovanja.
Hkrati je treba omogočiti sodelovanje predvsem na področju prostorskega, transportnega in
urbanističnega načrtovanja ter oblikovati skupne projekte s ciljem doseči bolj uravnotežen
sistem poselitve.
Pospeševati je potrebno razvoj multimodalnosti transportnega sistema, najprej med državo in
mestnimi občinami Koper, Ljubljana in Maribor in nato znotraj mestnih občin. To naj bi
dosegli s širšo uporabo in izboljšano učinkovitostjo organizacije in upravljanja transportnega
sistema ter dostopa do informacij.
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Da bi to lahko dosegli, bo treba analizirati regionalne učinke transevropskega omrežja na
prostorske strukture ter na čezmejni kakor tudi regionalni in urbani razvoj, spodbujati
uporabo telekomunikacij in razvoj informacijskih sistemov za usmerjanje prometnih tokov (s
ceste na železnico) in zagotoviti sodelovanje oblasti pri urejanju funkcij prometnih vozlišč v
mestnih občinah Koper, Ljubljana in Maribor.
Vzpostavitev sodelovanje med mestnimi občinami pri vprašanjih skupnega pomena se nanaša
na pripravo multimodalnega transportnega sistema in uvajanje novih informacijskih in
telekomunikacijskih tehnologij. Sodelovanje med gospodarskim, kulturnim in znanstvenim
sektorjem naj bi pomagalo pri doseganju teh ciljev.
Cilj je uskladitev funkcije, lokacije in pomena multimodalnega prometnega terminala z
urbanističnimi zasnovami (in načrti rabe prostora). Cilj je tudi pripraviti prilagoditev in
spremembe urbanističnih zasnov in načrtov rabe prostora. Prav tako je cilj tega modula dovolj
dobro pripraviti detajlne načrte za vsak posamezen prometno logistični terminal, da bi
pridobili gradbena dovoljenja.
Razvoj urbanih sistemov ob V. koridorju TEN je sledil procesu gospodarske rasti, za katero je
pogosteje značilna dinamična vloga malih in srednjih podjetij, ki so organizirana v
geografskem okviru industrijskih con. Potrebno je poiskati sinergijske dejavnike in učinke, ki
jih je spodbudil transport, v odnosu do razvoja malih in srednjih podjetij in/ali gospodarskih
con, katerih lokacije so v neposredni bližini vseh treh prometnih terminalov za kombiniran
promet.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana RS (Ur.l. št 72, 15. 12. 1995) je leta 1995 uvedel zasnovo prometnih
terminalov za kombiniran tovorni promet v Ljubljani, Kopru in Mariboru kot obvezno
izhodišče. Vendar ta odločitev ni bila podkrepljena z ustreznimi strokovnimi podlagami, zato
tudi ni jasne slike o tem, kaj naj bi to pomenilo v procesu načrtovanja prometnih terminalov.
Nekatere kasnejše študije so postavile pod vprašaj obstoj treh prometnih terminalov za
kombiniran promet v Sloveniji na tako kratki razdalji, Strategija prostorskega razvoja
Slovenije pa ne bo več vsebovala obveznih izhodišč, temveč le smernice za urejanje prostora.
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Kljub temu lahko prometni terminali v neki regiji oz. tudi na ravni države predstavljajo
pomemben gospodarski potencial oz. generator razvoja, zato je potrebno proučiti razvoj teh
treh prometnih terminalov za kombiniran promet na ravni regij, Slovenije in širšega
evropskega prostora.
Prometnih terminalov za kombiniran promet

ne moremo načrtovati ločeno, temveč v

povezavi s celotnim prostorom.

3.2.6. Infrastrukturna omrežja

Razvoj transportnega omrežja je v zgodovini igral pomembno vloga tako s političnega, kot z
gospodarskega vidika. Izraziti primeri so:
-

izgradnja cest v Rimskem imperiju (za potovanje vojske, državnih uradnikov,
informacij…);

-

izgradnja železnice v ZDA (razvoj in povezanost države);

-

pobuda za pan-evropsko prometno omrežje v sedanjosti.

Razvoj infrastrukturnih omrežij je bil postopen. Do 18. stoletja je transportno omrežje
predstavljalo lokalne ceste za kočije in pešpoti. Le reke in morje so predstavljali možnost
potovanja na dolge razdalje. Slika se je začela spreminjati v 19. stoletju z izgradnjo železnic,
ki so tvorile prvo kopensko transportno omrežje. Ker je bilo železniško omrežje slabo
razvejano, je bilo močno odvisno od lokalnih cest. Po letu 1950 so postali prevladujoč
transportni način avtomobili in tovornjaki, ne le na lokalnem nivoju, temveč tudi v transportu
na velike razdalje.
Tako je cestno omrežje postalo prvo močno razvejano transportno omrežje, ki je prekrilo
Evropski kontinent, z izjemo nekaterih perifernih delov. Vsi ostali transportni načini (vodni,
zračni, železniški in cevovodni) ostajajo v večji ali manjši meri odvisni od cest kot
komplementarnega transportnega načina.
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Kljub temu, da v Evropi lahko opazujemo precej razvejano prometno omrežje, je le to
nepopolno (npr. različne širine tirov, električne napetosti ali signalizacije v različnih
evropskih državah, nepovezanost plovnih rek…).
Danes težimo k izboljšanju tega prometnega omrežja. Idealno omrežje bi bilo zasnovano na
principu gravitacije in povezave bi sledile najkrajšim možnim potem. Obstoječe omrežje, vsaj
kar se tiče cestnega omrežja, sledi obrisom zahtevanih linij. Fizično geografske ovire (npr.
Alpe) in historične ovire (npr. železna zavesa) so pripeljale do manjkajočih povezav.
Poleg tega obstoječe kapacitete omrežja ne zadoščajo potrebam transporta. Zato je velik del
prioritetnih projektov v okviru TEN/TINA namenjen odpravljanju manjkajočih povezav v
omrežju in povečanju kapacitete omrežja.
Večino obstoječih problemov bi lahko premagali z investicijami v posamezne krajše odseke
infrastrukture. Vendar so kljub temu potrebni skupni dogovori o delovanju sistema kot celote
(poenoteni tehnični standardi).
Na politični ravni je potrebno doseči dogovor o namenu omrežij in jim nameniti določene
raziskave oz. študije. V evropskih državah so velike razlike med vlaganji v raziskave in
razvoj omrežij. Visoka vlaganja so na primer v alpskih državah, kjer so stroški izgradnje
težavni in zahtevni, v Franciji je bil veliki nacionalni projekt TGV, v Belgiji strateška
odločitev za plovne kanale ali na splošno dolgoročno prostorsko načrtovanje, ki preprečuje
nastanek infrastrukturnih vrzeli. Nizka vlaganja lahko odražajo politično nezainteresiranost,
težavno obdobje tranzicije (npr. privatizacija železnic) ali preprosto manjše potrebe po
vlaganjih, ker je omrežje že precej izpopolnjeno.
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Soodvisnost ključnih elementov pri načrtovanju prometne infrastrukture

PROSTOR

REGIONALNA
STRUKTURA

GOSPODARSTVO

PROMET

Dostopnost

Koncept dostopnosti nam pove, kako dobro (oz. slabo) je neka regija, mesto ali katerakoli
druga enota v pokrajini povezana z infrastrukturnim omrežjem. V Franciji na primer
upoštevajo načelo, da nobena geografska točka v državi ne sme biti oddaljena več kot 45
kilometrov ali 30 minutne vožnje z avtomobilom od avtoceste ali postaje hitre železnice.
Generalno gledano indikatorji dostopnosti merijo prostorske vplive infrastrukturnih omrežij.
Glavni namen investicij v omrežje je povečati dostopnost z zniževanjem potovalnega časa in
stroškov.
Z vzpostavitvijo hitre proge se bo znatno izboljšala dostopnost prometnih vozlišč, predvsem
velikih mest, kjer se bodo hitri vlaki ustavljali. Vendar se bo med temi vozlišči potovalni čas
zanemarljivo zmanjšal ali celo narasel, na primer tam, kjer bodo postaje, kjer so nekoč
ustavljali ekspresni vlaki, služile le še lokalnim vlakom. Omrežje hitre železnice ima lahko
nasproten učinek in ne prispeva k večji povezanosti. Razlike v dostopnosti med centri in
periferijo lahko postanejo celo večje.
Problemi dostopnosti v močno poseljenih regijah Evrope so v glavnem posledica
naraščajočega prometa osebnih vozil in s tem povezana slaba pretočnost cest v okolici večjih
mest. Velik izziv za načrtovalce bodočega infrastrukturnega omrežja bo njegova povezava na
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vseh ravneh; mednarodni, regionalni in lokalni. Velik delež izboljšav infrastrukturnega
omrežja na mednarodni ravni ne prinese želenih rezultatov, če povezave do končnih destinacij
na lokalni ravni niso ustrezne.
Najhujša ozka grla v evropskem cestnem prometu predstavljajo motnje med lokalnim in
daljinskim prometom na odsekih avtocest v bližini večjih urbanih središč. Zdi se, da so
problemi zastojev in ozkih grl na evropskih avtocestah predvsem urbane narave in ne
daljinskih povezav. Zato se bo potrebno osredotočiti na urbano infrastrukturo večjih mest in
konurbacij, kar bo zahtevalo široko paleto investicij v lahko mestno železnico, regionalne
proge, različne vrste avtobusov in tudi v nove urbane cestne povezave, kot na primer tuneli,
lokalne obvoznice in končno je zelo pomemben koncept inovativne mestne logistike za
tovorni transport.
Kljub velikim vlaganjem v železniško infrastrukturo je njeno pomanjkanje primerjalnih
prednosti

povzročilo

preusmeritev

na

alternativne

mobilne

možnosti.

Upadanje

železničarskega sektorja v zadnjih 40 letih lahko pripišemo nezadostni kvaliteti. V tem oziru
je eden pomembnejših elementov nizka povprečna hitrost vlakov v primerjavi s cestnim in
letalskim prevozom. Večina evropskih inter city vlakov ima kljub dobrim zvezam nizko
povprečno potovalno hitrost. Zelo nizka povprečna potovalna hitrost (pod 60 km/h) je
značilna za vlake proti južni, vzhodni in severni Evropi. Celo nekatera osrednja območja
imajo podobne probleme, predvsem zaradi številnih postankov vlakov in premajhnega števila
direktnih hitrih linij. Le majhno število hitrih vlakov (predvsem v Franciji), se po hitrosti
lahko primerja s cestnim transportom. Vendar samo z investicijami v železniško
infrastrukturo ne bomo dosegli drastičnih sprememb. Za to so potrebne izboljšave na področju
prometne politike, železniškega menedžmenta ter lokalnega oz. regionalnega železniškega
omrežja.
Trajnostno transportno omrežje

Današnja širitev in povezovanje transportnih omrežij se sooča s številnimi izzivi, kot so
zaščita okolja, proračunski pritiski, močna rast prometa in mednarodna koordinacija znotraj
EU ter ostalimi deli Evrope.
Če izhajamo iz znanih dejstev, da je prostora za izgradnjo transportne infrastrukture premalo
in da znanstveni dokazi o klimatskih spremembah in lokalni onesnaženosti postajajo
premočni, da bi jih lahko ignorirali, je jasno, da enostavno širjenje cestnih povezav ne more
biti rešitev prometnega kaosa.
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Današnja prometna problematika zahteva inovativne rešitve. Ena od njih je prav gotovo
smiselno združevanje posameznih transportnih omrežij v multi-modalno omrežje.
Kombiniran tovorni promet cesta/železnica je ena glavnih političnih strategij, s katero bi se
zmanjšali negativni učinki cestnega prometa. V Evropi takega omrežja še nimamo.
Druga politična možnost je investiranje v železniško infrastrukturo kot alternativo cestni.
Denarne zagate naj bi reševali s privatnimi investicijami ali z javno-privatnim partnerstvom.
V številnih državah EU že imajo tovrstne izkušnje, predvsem z vlaganjem v letališča in
podzemeljske železnice, premalo pa v ceste in železnico.

3.3. SCENARIJ BODOČEGA RAZVOJA TOVORNEGA TRANSPORTA V EVROPI

Številni dejavniki določajo bodoči razvoj tovornega transporta. Razdelimo jih lahko na
notranje, ki se pojavljajo znotraj samega transportnega sektorja in zunanje, ki odražajo
splošne gospodarske, politične tehnološke in demografske spremembe in imajo lahko močan
vpliv na transport.
Štirje scenariji bodočega razvoja odražajo obstoječe stanje in pričakovani razvoj v prihodnosti
(Spatial Patterns of Transportation, 1997, str. 34):
1. Osnovni scenarij

Če ne upoštevamo glavnih ekonomskih, političnih ali tehnoloških sprememb v naslednjih
dveh desetletjih, bo scenarij takle:
-

obseg cestne infrastrukture bo še naprej močno naraščal in eksterni stroški cestnega
transporta bodo dosegli izredno visoko stopnjo;

-

obseg železniške infrastrukture bo še naprej upadal;

-

intermodalni transport bo ostal na skromni ravni;

-

nekatere regije bodo imele probleme z dostopnostjo zaradi preobremenjenih cest.

Ta scenarij v okviru evropskih razvojnih perspektiv vsekakor ni med prvimi. Železničarski
sektor bi po tem scenariju padel v resno krizo in eksterni stroški cestnega transporta (emisije,
hrup,…) bi dramatično narasli.
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2. Scenarij »zeleni tovornjak«

Ta scenarij temelji na velikih tehnoloških spremembah in postopnem uvajanju »čistih« in
»nehrupnih« tovornjakov. V urbanih območjih bi za lokalno dostavo uporabljali celo
tovornjake brez emisij kot del sofisticiranega političnega načrta mestne logistike.
Še več, prometna telematska tehnologija bi optimizirala tokove cestnih vozil in zmanjšala
rizike zastojev in prometnih nesreč.
Posledično bi emisije in eksterni stroški cestnega transporta drastično upadli in potreba po
modal-splitu ne bi bila tako nujna. Cesta bi popolnoma prevladala nad železnico. Vsi okoljski
problemi in problemi hrupa bi bili rešeni, pomembna izjema bi bile možnosti zastojev. Kolaps
železničarskega sektorja bi povzročil velike socialne probleme.
3. Scenarij »železniške renesanse«

Po tem scenariju bi izvedli številne izboljšave v železniškem sektorju brez večjih sprememb v
cestnem. V dveh desetletjih bi se interni stroški v železniškem sektorju toliko znižali, da bi
železnice postale konkurenčne s cestami. Posledica bi bila povečan intermodalni in klasični
železniški transport. Vendar bi negativne posledice cestnega transporta ostale relativno
visoke.
4. Scenarij »trajnostne mobilnosti«

V tem scenariju so združeni elementi prejšnjih treh scenarijev:
-

nove tehnološke spremembe pri cestnih vozilih bodo znižale eksterne stroške cestnega
transporta;

-

večja stopnja produktivnosti v železniškem transportu bo znižala interne stroške
klasičnega in intermodalnega transporta, zato bo železnica postala bolj konkurenčna in s
tem se bo zajezila rast tovornega transporta po cestah;

-

pojavilo se bo vedno več multi-modalnih transportnih omrežij.

V takšnih razmerah bi se eksterni stroški cestnega transporta močno znižali, železniški
transport pa bi bil bolj efektiven, kot kadarkoli prej. Prevozniki bi uživali relativno nizke cene
železniškega in intermodalnega transporta, cene cestnega transporta pa bi se zmerno zvišale.
Vse to bi pozitivno vplivalo na družbo kot celoto.
Da bi dosegli namen trajnostne mobilnosti, je pri načrtovanju potrebno privzeti tri ključne
pristope:
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1. Prostorsko integriran pristop k transportu, ki vključuje regionalno in urbano transportno
omrežje: ni namreč dovolj, da dosežemo prihranke časa in visokih stroškov transporta le
pri velikih razdaljah, transport na regionalni in lokalni (predvsem urbani) ravni pa je
neučinkovit. Zato je potrebno vzporedno z razvojem velikih transportnih koridorjev
načrtovati tudi omrežje regionalnih in lokalnih povezav, še posebno ob upoštevanju
dejstva, da so zastoji pretežno urbani problem. Ta prostorsko integriran pristop bi zajel
tako države članice EU, kot tudi preostale evropske države.
2. Modalno integriran pristop oz. pristop transportnih verig: medsebojne povezave med
transportnimi načini (npr. cesta – železnica) je potrebno podrobneje preučiti. Doslej sta se
cestno in železniško omrežje razvijali vsako po svoje, neodvisno eno od drugega, ne da bi
pazljivo proučili prednostne učinke skupnega razvoja.
3. Politično integriran pristop k transportu: danes ne moremo več ločevati med
infrastrukturno politiko in transportno politiko. Infrastrukturna politika mora odgovoriti
na politična vprašanja kot na primer eksterni stroški, cene infrastrukture, politika modalsplita itn. Le integriran pristop bo dal zadovoljive rezultate tudi glede na zemljiško
politiko, gospodarstvo in okolje.

3.4. PROSTORSKI UČINKI SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV V LUČI
NOVIH EVROPSKIH PROMETNIH URBANIH OMREŽIJ

Za razumevanje in oceno bodoče prostorske, prometne in funkcionalne organiziranosti
evropskega kontinenta je potrebno slediti načelom, ki izhajajo iz opazovanja razvojnih
evolucijskih trendov in iz upoštevanja dolgoročnih prostorskih dokumentov in razvojnih
perspektiv Evropske unije. Evropske države so se začele že v začetku šestdesetih let
povezovati v zvezo držav. Danes pospešuje te integracijske procese konkurenca azijskih
držav, ki narekujejo tako Evropi kot ZDA nov način ekonomskega obnašanja, globalno
racionalizacijo proizvodnje in delovnih mest, racionalnejšo organizacijo poselitvene in
prometne infrastrukture in s tem večjo učinkovitost državnih ekonomij. Proces evropske
integracije in njene prostorske in ekonomske racionalizacije se kaže tako kot neizogibni in
dolgoročni pogoj za ekonomsko preživetje evropskih ekonomij. Evropska zveza teži k
razvoju novega prometnega in urbanega omrežja, s katerim bo omogočila realizacijo treh
zastavljenih ciljev: integracijo, trajnostni razvoj in uravnoteženo tekmovalnost med mesti in
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mestnimi regijami

tako na evropskem kot na transnacionalnih nivojih ter novo urbano

uravnoteženost in prostorsko funkcionalnost.
Novo evropsko urbano omrežje se zgoščuje v območjih glavnih evropskih razvojnih in
prometnih koridorjev in posredno vzpodbuja integralno in trajnostno načrtovanje celotnega
evropskega prostora. Na transnacionalnem nivoju bodo novi urbani koridorji vzpodbudili
strukturiranje (matričenje) celotnega kontinenta v enotno percepcijsko in funkcionalno
entiteto, v okviru katere se bodo posamezni mestni centri oziroma mestne regije borili za
privilegije pri dostopih v nacionalna oziroma internacionalna in kontinentalna infrastrukturna
omrežja (za mednarodna pristanišča, letališča, mednarodne transportne logistične centre, trase
in postajališča hitrih vlakov, itd.) Vendar pa bo načrtovana interkontinantalna prostorska in
prometna infrastruktura učinkovita le v primeru, če se bo komplementarno dopolnjevala in
tesno povezala z učinkovitimi transportnimi sistemi na nižjih lokalnih ravneh oziroma na
regionalnem nivoju. Cilj evropske prostorske in prometne politike je uskladitev večnivojskih
interesov v razvoju komunikacijskih sistemov, katerih pomemben element so tudi
intermodalni transportno logističnih terminali, ki so sestavni del evropskega, državnega,
regionalnega in lokalno- urbanega prometnega omrežja. Naloga planerjev je usmerjena v
oblikovanje osnovnih razvojnih smernic za urejanje notranjega intermodalnega prometa v
smislu uresničevanja enega temeljnih ciljev ESPD (Evropskih prostorskih razvojnih
perspektiv, Noordwijk 1997).
Prometni terminali so pomemben element in vstopno- izstopne točke novega transevropskega
omrežja (TEN), zato se posamezne države, regije in mesta borijo za njihove nove lokacije in
njihove prioritete (evropska pristanišča, interporti, letališča, itd.) ter za uveljavitev prednosti
njihovega geostrateškega položaja. Na nivoju evropskega, medržavnega in medregijskega
dogovarjanja bo potrebno zato definirati lego, pogostost in funkcijo terminalov v novem
transevropskem omrežju (TEN) ter zagotoviti na nižjih nivojih povezav zadostne prostorske
razvojne možnosti za njihov prostorski razvoj. Infrastruktura je namreč poleg naselij eden
izmed največjih porabnikov prostora s svojskimi prostorskimi zahtevami in znatnimi
dolgoročnimi vplivi na prostor in okolje, kar jo uvršča med najpomembnejša orodja za
doseganje željenega prostorskega razvoja.
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Ključni problemi prometnih infrastrukturnih omrežji so prav nedefiniranost, neuravnotežena
razvrstitev in razmestitev prometnih vozlišč in medsebojnih povezav ter strukturna
neuravnoteženost prometnih omrežji s poudarkom na cestnem omrežju. S pomočjo različnih
razvojnih scenarijev bo potrebno raziskati konceptualne možnosti lociranja in organizacije
SPT v TEN ter jih oceniti skozi njihove globalne akceleratosrske in sinergijske učinke vplive
na

razvoj

evropskega urbanega sistema ter posameznih vplivnih regij. Prav izgradnja

prometno logističnih terminalov je priložnost, da se na prometnih koridorjih izoblikuje
omrežje učinkovitih razvojnih generatorjev z neposrednim dostopom do mednarodnega
ekonomskega prostora ne eni strani, na drugi pa do regionalnega oziroma lokalnega zaledja, v
katerem bo veljala paradigma postfordističnega industrijskega razvoja, ki bo zagotavljal
njegovo večjo gospodarsko učinkovitost in prilagodljivost.
Nov, racionalnejši prostorski koncept evropske arhitekture sloni na vzpostavitvi omrežja
velikih mest (z nadnacionalnim karakterjem), ki bodo medsebojno komplementarno povezana
s skupnimi, kombiniranimi in visoko zmogljivimi transportnimi sistemi in sistemi
telekomunikacij, s poudarkom na razvoju železnic. Razvoj evropskih mest oziroma somestij
in njihovih infrastrukturnih povezav sodi tako med najpomembnejše politične in gospodarske
cilje za uresničitev uravnoteženega evropskega prostorskega pa tudi ekonomskega razvoja.
Velika mesta oziroma somestja postajajo središča novih nadnacionalnih evropskih regij.
Imajo značaj fleksibilno organizirane strukture, ki se bo sposobna prilagajati dinamiki nove
stvarnosti in ki bo sposobna absorbirati tudi obstoječe strukture in izoblikovati nove vitalne
celote. Zaradi njihove nedvomno izjemne geopolitične in strateške pozicije lahko pričakujemo
v Evropi že v bližnji bodočnosti obsežne in usodne razvojne transformacije, seveda le, če
bodo uspele posamezne regije izkoristiti svoje komparativne geostrateške prednosti in se
intezivneje priključiti na transevropske prometne koridorje, ki potekajo preko njihovega
ozemlja.
Oblikuje se težnja po policentrični organizaciji prostora, ki vključuje v novo urbano
geometrijo tudi širšo periferijo velikih mest ter nekoč tradicionalna agrarna območja. Kot
posledica evolucije infrastrukturnih in prometnih sistemov se pojavljajo nove oblike
poselitvenih vzorcev ob sočasno radikalnem ekonomskem in socialnem prestrukturiranju
podeželja. Soočeni smo z različnimi konteksti: s skupinami mest in z regionalnimi,
transregionalnimi ali celo vseevropskimi urbanimi omrežji zato bo kohezija evropskega
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prostora mogoča le z dejavnostmi na nivoju inter-regionalne in inter-urbane dimenzije ob
pogojih medsektorske planske strategije. Reševanje problemov neuravnoteženosti na
transnacionalnem in regionalnem nivoju zahteva specifično politiko, ki bo podprla mesta pri
njihovem naporu za ekonomsko vitalnost in ki bo promovirala učinkovito kooperacijo med
mesti, ki bo temeljila na skupnih vlaganjih in interesih. Vitalnost evropskega urbanega
sistema je odvisna predvsem od uravnoteženosti ekonomske dinamike posameznih mest,
njihovega trajnostnega razvoja in njihove evropske konkurenčne sposobnosti, ki omogoča
njihovo uspešno in enakovredno povezovanje s sosednjimi mesti v večje urbane aglomeracije.
Integracijski značaj načrtovane medmestne kooperacije bo še bolj okrepil prisotne težnje po
zbliževanju mest v večje in kompleksnejše policentrične skupnosti ter ustvaril pogoje za večjo
operativno kompatibilnost med mesti.
S ciljem, da bi izboljšali uravnoteženost celotnega evropskega urbanega sistema je potrebno
vzpodbujati integracijske procese med mesti v čezmejnih regijah. V obmejne regije je
usmerjen evropski integracijski napor, s katerim se želi preseči tradicionalne navzkrižne
interese in nezaupanja med nacionalnimi sosedi in zgraditi nove povezave, ki bodo slonele na
skupnih ciljih in projektih. V ta namen se vzpodbuja kooperacija med univerzitetnimi in
raziskovalnimi centri, med podjetniškimi skupinami in, kar je še posebej pomembno,
vzpodbuja in načrtuje se koordinacija med transportnimi strategijami. Cestni promet je v
Evropi še vedno najučinkovitejši in najsplošnejši transportni sistem s številnimi negativnimi
stranskimi učinki (nesreče, onesnaženje zraka, okoljski vidiki) zato teži evropska transportna
politika k intenzivnejšemu razvoju železniškega prometa v kombinaciji s cestnim prometom v
obliki kombiniranega transporta in omrežja prometno logističnih intermodalnih terminalov.
Danes znaša delež tovrstnega transporta le 10% celotnega transporta v Evropi, predvsem zato
ker cestni transport ni obremenjen z eksternimi stroški, ki so posledica njegovih negativnih
učinkov in jih mora pokriti celotna skupnost. Z ostrejšimi okoljevarstvenimi predpisi in
izboljšanim železniškim omrežjem se bo po pričakovanjih to razmerje bistveno izboljšalo.V
Evropskem prostoru se pojavljajo terminali skoncentrirani v krajše razvojne osi ali razvojne
trikotnike ter delujejo kot enotne izvorno ciljne prometne točke, ki so medsebojno oddaljene
preko 500 km. Koncentracijo terminalov zasledimo v obmorskih regijah, pogosto na mestu
najlažjih prehodov iz obale v globino kontinenta, na robovih alpskega masiva ali
obojestransko ob Rokavskem prelivu. Večja zgostitev je prisotna v
razvojne vertikale (“modra banana”),

koridorju evropske

ki sega od Londona preko Beneluxa, Nemčije in

severne Italije do Genovskega zaliva. Nemčija in Francija težita k oblikovanju dodatne
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horizontalne razvojne osi v smeri Pariz - Berlin medtem ko želijo mediteranske države
poudariti razvojno os Sončnega pasu (Sunbelt) nekako med Barcelono in Trstom, ki poteka
po južnem obrobju Alpskega loka. Že danes je v teh oseh prisotna večja koncentracija
prometnih logističnih centrov. Na mejah med nacionalnimi državami opazimo pogosto
podvajanje in konkurenco sistemov logističnih centrov na obeh straneh meje. Takšna
situacija, ki gradi na izključujoči konkurenčnosti, bo v pogojih skupne Evrope kakovostno
presežena in nadgrajena s komplementarno kooperacijo.
V okviru evropskega programa INTERREG III B CADSES je med leti 2002 – 2005 potekal
projekt IMONODE, ki je proučeval učinkovitost tovornih transportnih načinov in vozlišč na
območju CADSES (Srednja, Jadranska, Podonavska in Jugovzhodna Evropa). Eden od
rezultatov projekta je identifikacija obstoječih intermodalnih povezav v tem delu Evrope, ki
kažejo veliko neuravnoteženost pri prostorski razporeditvi le teh. Slovenija ima relativno
dobre osnove za intermodalni transport, vendar je glede na geografsko lego izrazito na meji
med dobro opremljenim zahodom in slabše opremljenim vzhodom, kar predstavlja specifičen
problem manjkajočih navezav, da bi omrežje dobro funkcioniralo kot celota.

KARTA 4: OBSTOJEČE INTERMODALNE POVEZAVE; VIR: IPE/IC, 2004
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Karta 5: Potencialna dostopnost z multimodalnim transportom v Evropi; Vir: ESPON, 2004
V okviru Pobude skupnosti INTERREG III je program ESPON (European Spatial Planning
Observation Network) namenjen predvsem poglobljenim študijam s področja prostorskega
razvoja z namenom zmanjševanja neskladij med centralnimi in perifernimi območji Evrope.
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Potencialna dostopnost se opira na domnevo, da se privlačnost destinacije poveča z njeno
velikostjo in upada z razdaljo, časom potovanja in stroški prevoza. Pri multimodalni
dostopnosti je najpomembnejša geografska lega (center versus periferija) in šele na drugem
mestu velikost območja.
Potencialna dostopnost območij z multimodalnim transportom (karta 5) je preračunana na
NUTS 3 območja na ESPON ozemlju in nakazuje generalno visoko stopnjo dostopnosti v
območju pentagona. Izven tega območja je le nekaj večjih mest v Evropi, ki imajo
multimodalni indeks dostopnosti nad ESPONovim povprečjem (Barcelona, Rim, Nica, Berlin,
Varšava, Dunaj, Bratislava, Budimpešta, Københaven, Manchester in Liverpool). Celo
prestolnice, kot so Madrid, Lisbona, Atene, Stockholm, Helsinki in Riga imajo ESPONov
indeks pod povprečjem, kar pa je povezano z geografsko lego na periferiji. Slovenija je z
izjemo območja Ljubljane v celoti pod ESPONovim indeksom dostopnosti, kar se tiče
multimodalnega transporta. Podobna situacija velja glede dostopnosti po cestah (indeks 80 za
večji del Slovenije in 60 za JV Slovenijo in Prekmurje) in še slabša glede dostopnosti po
železnici, kjer ima celotna Slovenija z izjemo ozkega obalnega pasu indeks 60 (ESPON,
2004, str. 51 - 56).
Analize so pokazale, da je izboljšanje dostopnosti prvi pogoj za izboljšanje policentričnega
urbanega sistema.

Razširitev in izboljšava transportne infrastrukture

Skrb za učinkovito, prilagodljivo in varno transportno infrastrukturo lahko smatramo kot
nujen predpogoj za gospodarski razvoj, ker dviguje produktivnost in posledično prispeva k
razvoju regije s pospeševanjem gibanja ljudi in blaga. Dobro razvito transportno omrežje
ugodno vpliva na razvoj trgovine, saj poveča njeno učinkovitost.
Za večjo integracijo nacionalnih trgov, še posebno v kontekstu razširjene EU, je potrebno
posebno pozornost posvečati transportnim projektom v okviru čezmejnega sodelovanja, ki
bodo vzpostavili manjkajoče dele vseevropskih koridorjev.
Investiranje v transportno infrastrukturo mora biti prilagojeno posebnim potrebam in stopnji
gospodarske razvitosti neke regije ali države. Značilno za investiranje v infrastrukturo (kot
tudi za druge investicije) je, da kaže na padanje vrednosti povračil nad določeno ravnjo
financiranja. Gospodarska povračila takih investicij so visoka v primeru, da gre za pičla in
nepopolna infrastrukturna omrežja, vendar ob določeni stopnji razvoja z veliko verjetnostjo
začno upadati.
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Pri investicijah v evropsko infrastrukturno omrežje bo potrebno nameniti posebno pozornost
celovitemu pristopu, kar pomeni, da bi bilo napačno vlagati le v pan-evropske koridorje,
temveč je potrebno vzporedno investirati v sekundarne povezave. S tem bomo zagotovili, da
bodo tudi regije imele korist od vlaganja v veliko infrastrukturo, saj bo omogočen učinkovit
promet na regionalni ravni tako na urbanih, kot ruralnih območjih. Posebno pozornost je
potrebno nameniti povezavam letališč in pristanišč z njihovim zaledjem ter intermodalnemu
in trajnostnemu transportu. V bodoče bo potrebno več pozornosti nameniti tako imenovanim
pomorskim avtocestam in priobalni plovbi kot alternativo cestnemu in železniškemu
transportu na velike razdalje.

3.5. PROMET IN OBREMENJEVANJE OKOLJA
Emisije in transport v Evropi in v svetu

Skoraj 22 bilijonov ton ogljikovega dioksida (CO2) se vsako leto sprošča po vsem svetu
zaradi izgorevanja fosilnih goriv (nafta, premog in plin). CO2 je po mnenju strokovnjakov
glavni krivec za učinek tople grede, ki bi dolgoročno lahko imel za posledico zvišanje morske
gladine, poleg tega pa tudi druge velike neravne nesreče (npr. poplave in suše). Države EU
prispevajo približno 15% svetovnih emisij CO2. Njegovo zmanjševanje je potrebno doseči z
enotnimi dogovori, ki bi jih upoštevale vse države sveta. Decembra 1997 je bil sprejet
Kyotski protokol, ki določa obveznosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. EU se je
zavezala, da bo zmanjšala svoje emisije za 8% (v primerjavi z letom 1990) do obdobja 20082012.
Evropske regije so odgovorne za 25% skupnih emisij žveplovega dioksida in dušikovih
oksidov v ozračje. Dušikovi oksidi nastajajo med izgorevanjem pri prevozu (ESDP, 2000,
str. 63).

Uničevanje plodne zemlje
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Za izgradnjo prometne infrastrukture porabimo velike površine kakovostne plodne zemlje,
prispevamo k uničevanju biotopov in razdrobitvi ekosistemov.
Transport in vzpostavitev omrežja

Evropska transportna in komunikacijska infrastruktura izvira pretežno iz nacionalnega
konteksta. Danes je ta zapuščina še vedno očitna v številnih delih EU. Prihodnja politika v
zvezi s transportom in infrastrukturo mora v večji meri upoštevati cilje in usmeritve EU ter
sodelovanje med državami članicami. Pomembni vidiki so liberalizacija, večja učinkovitost,
varovanje okolja in sinergija podomrežij.
Potrebno je oblikovati enotno in učinkovito železniško omrežje med državami v Evropi.
Naraščajoč promet in zastoji

Eden največjih problemov v zvezi s prometom v Evropi je stalen porast potniškega prometa.
Leta 1992 je trgovina znotraj dvanajsterice EU znašala skupaj približno 10 bilijonov ton
blaga. Z razširitvijo EU leta 1994, z ustanovitvijo gospodarske in denarne unije ter z
odpiranjem držav srednje in vzhodne Evrope se je to število bistveno zvišalo. Čeprav je obseg
prometa znotraj držav še vedno večji od prometa med državami, delež mednarodnega
transporta vedno hitreje narašča. Največji del transporta še vedno pokriva majhne razdalje in
se odvija po cestah. S povečevanjem razdalje postajajo druge oblike transporta vedno bolj
konkurenčne (EPRP, 2000, str 69).
Zastoji, zlasti v območjih velike zgostitve prebivalstva, povzročajo degradacijo okolja, veliko
izgubo časa in velike stroške.
Razvoj kombiniranega tovornega transporta je v danih okoliščinah omejen. Pod sedanjimi
tržnimi pogoji ne more konkurirati cestnemu transportu. Izračunavanje eksternih stroškov v
transportu bo ta razmerja spremenilo.
OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) je pripravila metodologijo za
računanje eksternih stroškov transporta. Že pri načrtovanju transportne infrastrukture bi bilo
potrebno upoštevati predvidene eksterne stroške in to metodologijo uporabiti kot enega od
instrumentov pri prostorskem načrtovanju.
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Esterne stroške transporta je do sedaj plačevala celotna družba, namesto, da bi jih plačevali
povzročitelji. Vrednosti eksternih stroškov transporta so izražene v naslednjih parametrih:
prometne nesreče, onesnaževanje zraka, klimatske spremebe, hrup. Če omenjeno
problematiko zajamemo širše, lahko med eksterne stroške transporta štejemo tudi proizvodnjo
vozil, izgradnjo in vzdrževanje prometne infrastrukture in porabo goriva.
Po poročilu OECD prispevajo osebni avtomobili največje absolutno povečanje eksternih
stroškov transporta, vendar pa stroški pri letalih in kamionih proporcionalno bolj naraščajo.
Po napovedih naj bi eksterni stroški transporta do leta 2015 narasli za 30%.
Zmanjševanje eksternih stroškov na račun trajnostnega transporta in prenašanja stroškov na
povzročitelje bi lahko vodilo do občutnih prihrankov in s tem naraščanja družbene blaginje
(Policy Instruments for Achieving Environmentally Sustainable Transport, 2002, str. 68).
Pogoji in sedanji trendi v potniškem prometu so bolj ugodni, zlasti če gre za kombinacijo z
letalskim prevozom in s hitrimi vlaki. Hitri vlaki že nadomeščajo krajše letalske povezave v
Evropi, na primer London – Pariz, London – Bruselj. Ta trend se bo nadaljeval, ko bodo
dokončane nadaljnje povezave s hitrimi vlaki. Izgradnja novih tras za hitre vlake ni vedno
nujno potrebna, saj nove tehnologije omogočajo velike hitrosti na velikem delu že obstoječih
prog. Če bi sedanjo hitrost vlakov zvečali za 30 % in če bi bil za potnike sprejemljiv
potovalni čas z vlakom, ki je za 50 % daljši od potovalnega časa z letalom (zlasti zaradi
zamudnega potovanja do letališč in z letališča), bi se veliko potnikov lahko posluževalo hitrih
vlakov, namesto letal.

3.6. NEPRIMERNA DOSTOPNOST V EU

Dobra dostopnost evropskih regij izboljšuje ne le njihovo konkurenčnost, temveč tudi
konkurenčnost Evrope kot celote. Otoki, obmejna območja in obrobne regije so na splošno
slabše dostopne, kot osrednje regije. Obstajajo tudi izjeme, ki so s specifičnimi rešitvami,
prilagojenimi lastnim razmeram kljub obrobni legi zagotovile dobro dostopnost. Takšni
državi sta na primer Švedska in Finska, ki sta razvili dobro organiziran sistem regionalnih
letališč z dobrimi povezavami z glavnim mestom, s čimer so zagotovili dobro dostopnost v
Evropskem merilu.
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Po pridružitvi novih držav članic EU maja 2004, bodo regije vzdolž sedanje vzhodne meje
EU pridobile na pomenu. Zaradi manjkajočih infrastrukturnih povezav med državami
članicami EU in sedanjimi pristopnicami, ki so posledica političnih dogajanj po drugi
svetovni vojni, bo potrebno zapolniti vrzeli v infrastrukturi med mesti in regijami.
Celo znotraj območij, ki sodijo med manj dostopna v evropskem merilu, je dostopnost zelo
različna (dobra dostopnost pomeni, da potovalni čas s kombiniranim prevozom v regiji na
nivoju NUTS 3 ne znaša več kot tri ure). Večja mesta, ki so povezana z več kot enim
mednarodnim omrežjem – pristanišči, letališči, hitrimi železniškimi povezavami – so bolj
priviligirana, kot manjša in srednje velika mesta na teh območjih. Povezave med večjimi in
manjšimi mesti so zato izredno pomembne pri zmanjševanju razlik glede dostopnosti. Enako
velja za območja v srednji Evropi, ki bodo ravno tako morala zagotoviti dobro sekundarno
omrežje kot dopolnitev transevropskih omrežij, ki so v gradnji (EPRP, 2000, str. 71).
Izboljšana dostopnost sama po sebi ne zagotavlja nadaljnjega gospodarskega razvoja na teh
območjih; ravno tako morajo biti prisotne ustrezne razvojne strategije, ki bodo podprle ta
razvoj. Na novo dostopna gospodarstva bodo morala tekmovati z velikimi podjetji in
konkurenčnimi storitvami na gospodarsko močnejših območjih. Konkurenca bo bolj koristila
močnejšim regijam, kot na novo dostopnim šibkejšim regijam. Izboljšano dostopnost moramo
obravnavati skupaj z drugimi sektorskimi politikami in enotnimi strategijami.

3.7. KONCENTRACIJA IN RAZVOJNI KORIDORJI

Infrastukturna omrežja pogosto krepijo funkcije obstoječih industrijskih središč. Velika
omrežja prinašajo nevarnost, da bodo okrepila koncentracijo, ker se vlagatelji neradi
naseljujejo na območjih, ki so slabo povezana z večjimi omrežji. Zato je število »razvojnih
koridorjev« v Evropi vedno večje. Ti koridorji, ki se razvijajo na sorazmerno urbaniziranih
območjih, so pogosto transnacionalni ali čezmejni in zato zahtevajo integralen prostorsko
planski pristop, ki ravno tako presega državne politike. Trend zgostitve ne velja samo za ceste
in železnico, temveč je prisoten tudi v zračnem transportu. Povezave z drugimi celinami so
zlasti zgoščene na osrednjih območjih EU. Kaže, da liberalizacijo povzroča nadaljnji porast
koncentracije rednih medcelinskih letov na večjih severozahodnih evropskih letališčih, čeprav
je prenatrpanost zračnega prostora že sedaj zelo velika.
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Kar 90% trgovine držav EU, ki se odvija izven njihovega ozemlja, je vezano na pomorski
transport. V SZ Evropi so zgoščena velika morska pristanišča, preko katerih poteka večina
mednarodnih povezav Evrope po morju. Funkcionalno zaledje teh pristanišč pokriva
praktično celotno evropsko ozemlje in se v precejšnji meri tudi prekrivajo. Med temi
pristanišči vlada ostra konkurenca, saj si nenehno prizadevajo za doseganje čim boljšega
položaja. Boljše medsebojno sodelovanje pa bi lahko prineslo prostorske in okoljske koristi.
Številna pristanišča ob Atlantiku in Sredozemskem morju nimajo ugodnih povezav z
zaledjem, ki so značilna za pristanišča ob Severnem morju, tako, da so njihove možnosti, da
postanejo terminali mednarodnega pomena, majhne. Ta pristanišča pa igrajo pomembno
vlogo na regionalnem nivoju in številna med njimi lahko izboljšajo svoj potencial kot
evropska pristanišča za ladijski transport na majhne razdalje. Tako atlantska kot tudi
sredozemska pristanišča so v zadnjih letih doživela precejšnje povečanje prometa. Razvoj
Severne Afrike in Azije bi lahko še dodatno okrepil njihovo gospodarsko funkcijo vhodnih
pristanišč (gateway) v Evropo in spodbudil razvoj zaledja teh pristanišč. To bi lahko imelo
zelo pomemben vpliv na prostorski razvoj v Evropi.Večja uporaba pomorskega transporta bi
tudi razbremenila evropski kopenski transport. Geostrateška lega Evrope (dostopnost z morja
s treh strani) bi bila na ta način bolje izrabljena.

3.8. PROBLEMATIKA TOVORNEGA PROMETA PREKO ALP
(ŠVICARSKI PRIMER)

Ko so leta 1980 odprli cestni tunel St. Gotthard, je cestni tovorni promet postal pomembni
predmet prometne politike v Švici. Še vedno se okoli 83% tonaže tranzitnega transporta skozi
švicarske Alpe prepelje po železnici, vendar od odprtja avtoceste N2 delež narašča v prid
cestnega transporta.
Zato so švicarski državljani leta 1992 glasovali za izgradnjo nove železniške povezave preko
Alp, ki bi služila za prevoz večine tovora preko švicarskega ozemlja.
Pomembno je, da so v Švici reagirali, preden je cestni tovorni tranzitni promet prevzel vodilni
delež, temveč so s pravočasnimi študijami, v katerih so tesno sodelovali s Francijo in
Avstrijo, predvidevali bodoči razvoj in nanj vplivali. In to kljub temu, da so leta 1994 74%
celotne tonaže tranzitnega tovora opravili po železnici. V Avstriji je bil takrat procent znatno
nižji, 31% in v Franciji 22% (Through the Alps, 1996, str. 6).
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V Švici prav tako intenzivno razvijajo ekološko sprejemljivejši intermodalni transport. Ta
način prevoza omogoča večjo konkurenčnost železniškega transporta na večje razdalje.
Švicarji so leta 1994 sprejeli iniciativo o varovanju Alp. Z njo so se med drugim zavezali, da
bodo opustili nadaljnje projekte širitve cestnega prometnega omrežja preko svoje države in da
bodo v desetih letih večino tranzitnega tovornega prometa prestavili s cest na železnico.
Kot rezultat sprejetja Alpske iniciative se je švicarska zvezna ustava razširila za naslednje
člene:
1. Konfederacija varuje Alpe pred negativnimi učinki tranzitnega prometa. Omejuje vplive
tranzitnega prometa na nivoju, ki nima škodljivih učinkov na ljudi, živali in rastline in na
njihovo okolje.
2. Čezalpski tranzitni tovorni promet od meje do meje se opravlja z vlaki. Izjeme so
dopustne le tam, kjer se temu resnično ne da izogniti in so podrobneje definirane z zakoni.
3. Zmogljivost tranzitnih cest se ne sme povečevati. Izjeme se lahko naredijo le za
razbremenitev že preobremenjenih tranzitnih cest.
Prav tako so se zavezali, da bodo prenos tranzitnega tovornega prometa s ceste na železnico
izvršili v desetih letih od sprejetja teh novih členov v ustavi, se pravi do leta 2004.
To je dober primer dolgoročne prometne politike, ki s strokovnimi rešitvami prispeva k
varovanju prostora in okolja. Slovenija sicer ni Švica ne glede sprejemanja političnih
odločitev, ne glede možnosti financiranja gradnje prometne infrastrukture. Hkrati pa
Slovenija nima tako zahtevnega terena (manj gorskega sveta), kar poceni gradnjo
infrastrukture. Glede na to, da smo z izgradnjo prometne infrastrukture v precejšnjem
zaostanku v primerjavi z Zahodno Evropo, lahko to v neki meri izrabimo kot prednost in
upoštevamo številne tuje izkušnje, tako pozitivne, kot negativne.
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Razvoj prometnega omrežja v Evropi je neuravnotežen, prometni podsistemi so
neenakomerno razviti in nepovezani. Posledično so v Evropi posamezna območja zelo
različno dostopna. Da bi presegli pričujoče razmere in vzpostavili kvaliteten, celosten in
integriran prometni sistem, je Evropska unija leta 1996 lansirala projekt TEN in ga leto
kasneje dopolnila s TINA iniciativo, s čimer se je začelo obdobje širjenja oz. povezovanja
prometne infrastrukture proti vzhodu in jugovzhodu evropskega kontinenta.
Prometna infrastruktura skozi posredne in neposredne gospodarske učinke omogoča razvoj in
večjo konkurenčnost območij in je zato eno glavnih orodij razvojnih politik držav in regij.
Načrtovanje prometne infrastrukture je tako priložnost za uresničevanje razvojnih ciljev širših
območij ob prometnih oseh, obenem pa tudi širših razvojnih ciljev v prostoru.
Pan-evropski (tudi vseevropski) prometni koridorji, kot pomemben instrument evropskih
politik, povezujejo med seboj glavna evropska urbana središča z namenom večje integracije
evropskega prostora.
Za prostorski razvoj ob pan-evropskih prometnih koridorjih je pomembna opredelitev vloge
in pomena posameznih koridorjev za pripadajoče regije, opredelitev vloge posameznih
koridorjev na prostorski razvoj in razvoj prometne infrastrukture na nacionalni/regionalni
ravni ter na osnovi tega oblikovanje predloga zasnove in usmeritev celovitega prostorskega
razvoja ob posameznem koridorju v navezavi na celotno pan-evropsko omrežje.
Intermodalni transport omogoča doseganje optimalnih rešitev v smislu prometa in
prostorskega razvoja, vendar intermodalni tokovi med državami članicami EU ter ostalimi
evropskimi državami precej fluktuirajo. To je predvsem posledica nestabilnega trga in
neodpravljenih ozkih grl na prometnicah. Pomemben vidik je tudi usposobljenost špediterjev,
ki je v Evropi precej različna. Veliko špediterjev še vedno ne izbere možnosti intermodalnega
transporta, ker niso ne strokovno, ne tehnično usposobljeni za izvedbo tega transportnega
načina.

4. EVROPSKE PROSTORSKO RAZVOJNE PERSPEKTIVE
IN PROMET
Magistrsko delo
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Države članice EU so si začrtale skupno vizijo evropskega prostorskega razvoja, ki se
nanašajo predvsem na policentrično omrežje mest, prometna vozlišča in infrastrukturo, nov
urbano-ruralni odnos, premišljeno rabo naravnih virov, predvsem voda ter na preudarno
ravnanje z naravno in kulturno dediščino. Skupna vizija je predstavljena v Evropskih
prostorsko razvojnih perspektivah (EPRP), ki niso pravno zavezujoč dokument in
predstavljajo politični okvir za boljše sodelovanje med sektorskimi politikami EU.
Ne glede na veliko gospodarsko moč držav EU se na njihovem območju kaže resno
neuravnoteženost, ki ovira realizacijo regionalno uravnoteženega in trajnostnega prostorskega
razvoja.
Trajnostni razvoj ne vključuje le okoljsko upravičenega in smotrnega gospodarskega razvoja,
ki naj ohranja sedanje vire za prihodnje generacije, temveč tudi uravnotežen prostorski razvoj.
To pomeni še zlasti usklajevati družbene in gospodarske zahteve po namenski rabi prostora z
ekološkimi in kulturnimi funkcijami območja in s tem prispevati k trajnostnemu prostorskemu
razvoju, ki je uravnotežen na regionalni ravni. EU se bo zato v skladu z varovanjem
regionalne raznolikosti postopoma razvila iz ekonomske unije v okoljsko unijo in končno v
socialno unijo (EPRP, 2000, str 10).
Naraščajoča količina prometa in neučinkovita ureditev poselitvene strukture prispevajo k
temu, da postaja EU, skupaj z drugimi velikimi industrijskimi državami in regijami, ena
največjih povzročiteljev emisij CO2 na svetu.
Velik izziv za prostorsko razvojno politiko je prispevati k ciljem, ki jih je objavila EU na
mednarodnih konferencah o okolju in podnebju, in so usmerjeni v zmanjševanje oddajanja
emisij v svetovni ekološki sistem.
Željo po doseganju čimbolj neoviranega delovanju enotnega trga EU in utrjevanja ekonomske
in socialne kohezije bo omogočila izboljšava povezav med nacionalnimi omrežji kot tudi sam
dostop do omrežij, posebej pa bo treba poskrbeti še za povezavo otokov, območij brez izhoda
na morjem in obrobnih območij s centri.
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Ukrepi v zvezi s transportom v okviru programa TEN so največjega pomena za politiko
prostorskega razvoja ter v finančnem smislu. Koncept razvoja omrežja je predpisan v
smernicah EU. Zajema različna transportno infrastrukturna omrežja, sisteme za vodenje
prometa, sisteme za določanje položaja ter navigacijske sisteme. Ukrepom v zvezi s
transportom v okviru programa TEN je namenjenih 80% celotnega proračuna TEN. Velik del
vlaganj v transport po omrežju TEN (leta 1996/97 okoli 25%) je trenutno osredotočenih na
hitre železniške proge, ki pogosto povezujejo največja somestja. Mesta, ki ležijo blizu postaj
teh hitrih železnic in ki doslej niso imela dobrih povezav, bodo s temi vlaganji največ
pridobila. Na območjih, kjer je gostota medkrajevnega cestnega prometa velika, utegnejo
hitre železniške proge vzbuditi težnjo, da bi počasi prenesli vedno večji delež prometa na
železnice in s tem sprostili zastoje na cestah ter izboljšali pogoje v okolju. Vedno večje
obremenitve na nekaterih cestnih odsekih osrednjih območij EU že zmanjšujejo njihovo
konkurenčnost. Vse bolj je jasno, da naraščajočega prometa ne more obvladati zgolj povečana
cestna infrastruktura. Svojo vlogo morajo pri tem odigrati tudi politika prostorskega razvoja
in ukrepi za urbanistični razvoj in sicer tako, da skušajo vplivati tako na obnašanje poslovne
sfere kot prebivalcev, da bi povečali možnosti prenosa cestnega transporta na okolju
prijaznejše načine prevoza, na primer, na lokalni javni transport, kolesarjenje in pešačenje.
Veliko različnih pobud iščejo tudi v medkrajevnem prometu, še zlasti je vse bolj slišati
zahtevo po železniškem transportu, po uporabi notranjih vodnih poti in po morskem
transportu.
Učinkovit transportni sistem ima ključno vlogo pri krepitvi ekonomske privlačnosti velikih
mest in regionalnih središč. Predhodne politike in ukrepi, ki so vplivali na prostorski razvoj,
so se preko projektov na področju infrastrukture ukvarjali v glavnem z izboljšanjem povezav
med obrobjem in jedrom EU. Vendar pa je sedaj potrebna politika, ki bo ponudila novo
perspektivo za periferna območja preko bolj policentrične ureditve ozemlja EU. Ključno
vlogo pri izboljšanju prostorskega ravnotežja v Evropi bo igralo ustvarjanje več različnih
dinamičnih con svetovnega gospodarskega združevanja, ki bodo dobro razporejene po vsem
ozemlju EU in zajemale omrežje lahko dosegljivih velemestnih regij in z njimi povezanega
zaledja (mest, velemest in različno velikih podeželskih območij). Prav tako je treba bolj
upoštevati globalne in visoko kakovostne storitve v velemestnih regijah in mestih izven
osrednjega območja EU.
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Pri sprejemanju političnih odločitev glede gradnje visoko kakovostne infrastrukture (npr. hitre
železniške proge in avtoceste) je potrebno zagotoviti, da le ta ne bo vodila k še večji
odmaknjenosti obrobnih regij ali da bi taka območja prečkali kot skozi predor, ne da bi jih
povezali. Politika prostorskega razvoja naj bi delovala v smeri visoko kakovostne prometne
infrastrukture, ki bi jo dopolnjevala sekundarna omrežja, kar bi pripeljalo do pozitivnih
učinkov v regijah.
Zaradi vedno večjih prometnih obremenitev je potrebno poiskati integrirane intermodalne
rešitve, ki pomenijo premik k okolju prijaznim prometnim sistemom in k bolj učinkoviti
uporabi obstoječe infrastrukture. Dolgoročno to zahteva boljšo uglašenost med prevozniki. V
prihodnosti naj bi bile prostorske presoje vplivov osnovni predpogoj za vse velike prometne
projekte.
Problemov ni mogoče reševati le z gradnjo nove infrastrukture, saj sama po sebi ni zadosten
predpogoj za regionalni razvoj. Potrebni so spremljajoči ukrepi sektorskih politik na drugih
področjih, kot na primer spodbujanje izobraževanja, odpiranje delovnih mest in podobno.
Bodoča širitev transevropskih omrežij (TEN) naj bi temeljila na modelu policentričnega
razvoja in temeljitem izboljšanju transportne infrastrukture. Ni dovolj, da se zagotovijo
manjkajoče povezave v okviru TEN, potrebno je vzpostaviti tudi primerne notranje povezave
v regijah in navezavo sekundarnega omrežja na primarnega. Učinkovitost in gostota teh
sekundarnih omrežij je življenjskega pomena za integracijo regionalnega gospodarstva z
gospodarstvom v urbanih območjih in za njegovo konkurenčnost. Hkrati se ob učinkoviti
prometni infrastrukturi neke regije krepi moč malih in srednje velikih mest, kar je pomembno
za splošni regionalni razvoj.
Pomemben je tehten premislek o časovnem zaporedju razvoja transportne infrastrukture na
primarni in sekundarni ravni. Če dobijo absolutno prednost manjkajoče povezave v TEN
omrežju obstaja tveganje, da vlaganj v razvoj regionalnih omrežij ne bo mogoče pravočasno
izvesti ali pa se sploh ne bodo izvedla.
Razvoja prometnega omrežja v Sloveniji ni mogoče smiselno zasnovati brez umestitve v širši
evropski prostor, potrebno pa je tudi upoštevati njihovo medcelinsko razsežnost. Tudi na tem
nivoju je potrebno doseči uravnotežen razvoj prometnih omrežij in njihovih vozlišč
(pristanišč, letališč). S prostorskega vidika vključevanje regij v medcelinska omrežja doslej še
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ni bilo uravnoteženo. Tega ne moremo pripisati le neenakomerni porazdelitvi vozlišč za
medcelinski transport ampak tudi ravni storitev na različnih vozliščih. Da bi dosegli
uravnotežen razvoj, se morajo tudi na tej ravni zmanjšati razlike v prometni infrastrukturi, pa
tudi v ravni storitev in ustreznih stroškov, ker bo z razvojem vozliščnih točk in omrežij vse
pomembnejšo vlogo pri storitvah medcelinskega prometa odigral zasebni sektor.
Vse to lahko strnemo v naslednje točke:
1. Krepitev sekundarnih prometnih omrežij in njihovih povezav s TEN koridorji, vključno z
razvojem in učinkovitimi regionalnimi sistemi javnega transporta.
2. Spodbujanje prostorsko bolj enakomerne dostopnosti medcelinskih prometnih povezav
EU z ustrezno razporeditvijo morskih pristanišč in letališč, višanjem ravni njihovih
storitev ter izboljšanjem povezav z njihovim zaledjem.
3. Izboljšanje prometnih povezav perifernih regij s sosednjimi državami in z Evropo;
izboljšanje dostopnosti.
4. Izboljšanje sodelovanja med transportnimi politikami na ravni EU, držav in regij.
5. Uvajanje presoje vplivov na okolje za velike infrastrukturne projekte.
Učinkovita in trajnostna raba infrastrukture

Sedanja rast transporta ljudi in blaga (zlasti cestnega in zračnega) ima vse bolj škodljiv vpliv
na okolje in učinkovitost transportnih sistemov. Pravi pristop k razbremenitvi teh sistemov je
mogoče najti z ustrezno prostorsko razvojno politiko, ki bi vplivala na lokacijo zaposlitve in
bivanja ter s tem na potrebe po mobilnosti ter na izbiro načina prevoza. Povezovanje
transporta in podrobnega načrtovanja namenske rabe prostora je lahko še zlasti učinkovito v
velikih urbanih regijah,kjer je mogoče močno zmanjšati odvisnost prebivalcev od
avtomobilov. Prav tako nujna je politika, ki bi dala prednosti uporabi javnih prevoznih
sredstev v mestih in njihovem zaledju ter v gosto poseljenih območjih.
S širitvijo EU je prišlo do številnih in večplastnih sprememb tako za stare, kot za nove države
članice EU. Na podlagi izkušenj v prejšnjih širitvah EU je večje število revnejših držav članic
zmanjšalo manevrski prostor bogatejših držav članic pri zadevah regionalne politike v okviru
evropske regionalne politike. Da bi se uprli vedno večjim razlikam, bo potrebna večja
angažiranost in zavezanost nacionalnih regionalnih politik. V tem kontekstu je glavna naloga
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evropskega prostorskega razvoja zmanjšati infrastrukturne primanjkljaje v novih državah
članicah EU.
V osrednjem območju EU in v drugih gosto naseljenih območjih vzdolž velikih transportih
koridorjev ter na nekaterih obalah je promet, zlasti cestni promet, dosegel take razsežnosti, da
je nujno uvesti ukrepe, s katerimi bi izboljšali slabo dostopnost ter zmanjšali negativne vplive
na okolje. Za to naj bi vse bolj izvajali ukrepe za pospeševanje tistih načinov transporta, ki so
sprejemljivejši za okolje (npr. cestninjenje, zaračunavanje eksternih stroškov cestnega
transporta, ustrezna lokacijska politika). Ukrepe je potrebno izbrati glede na lokalne razmere.
Vendar bo cestni promet kljub temu ostal zelo pomemben za transport tako potnikov, kot
blaga, zlasti pri povezavah z obrobnimi in redko poseljenimi regijami.
Krepitev okolju prijaznejših načinov prevoza zahteva intermodalni pristop in usklajeno
upravljanje transportne infrastrukture. To zahteva vse večjo uporabo železnic in vodnih poti
predvsem za tovorni promet.
Poleg večje učinkovitosti teh omrežij je potreben tudi razvoj ustreznih intermodalnih povezav
– to pomeni vrsto prestopnih točk in točk za pretovarjanje. Potencial železniškega transporta
je mogoče polno realizirati le s popolno modernizacijo. To velja tako za ustvarjanje
interoperabilnosti med posameznimi sistemi kot za izboljšanje logistike. V gosteje poseljenih
evropskih regijah lahko s transportom po hitrih železniških progah nadomestijo letalski
transport na razdaljah do 800 km. V redko poseljenih odročnih regijah pa je potrebno dati
prednost regionalnemu letalskemu prometu, zlasti kratkim poletom. Na splošno je potrebno
poiskati specifične rešitve za posamezne regije.
Slovenija se po gostoti poselitve uvršča med srednje gosto poseljene države z razmeroma
enakomerno poselitvijo in izrazito zgostitvijo na ravninah, kamor se usmerja težišče razvoja.
Povprečna gostota prebivalstva v Sloveniji je 98,1 prebivalcev/km2, kar je nekoliko pod
trenutnim povprečjem držav EU (115 prebivalcev/km2). Sicer pa je zanimiva primerjava
prostorske razporeditve prebivalstva v novih in starih državah članicah EU. Približno 62%
prebivalstva novih držav članic EU živi v obmejnih regijah v primerjavi s samo 15 % v
petnajsterici starih držav EU. Čezmejno sodelovanje je zato eden največjih izzivov za
evropsko prostorsko razvojno politiko

Magistrsko delo

77

Slovenija na stičišču prometnih koridorjev

Uprave, odgovorne za pristanišča, letališča, železniški transport in magistralne ceste ter
operaterji različnih omrežij naj bi usklajevali svoje politike s pomočjo integralnih,
intermodalnih strategij. Raziskati je potrebno potencialno sinergijo med posameznimi
transportnimi sistemi. Rešitve je mogoče najti tudi v skupni uporabi obstoječe infrastrukture,
da bi se v največji možni meri izognili neučinkovitim naložbam, ko bi obstoječe zmogljivosti
ostale neizkoriščene. Potrebno je zagotoviti najučinkovitejšo uporabo obstoječe transportne
infrastrukture. Dve sosednji pristanišči lahko na primer uporabljata skupno železniško progo,
neko letališče pa lahko služi tudi zaledju na drugi strani meje.
Pomemben predmet obravnave je sodelovanje med državno in lokalno transportno politiko.
Bistvenega pomena so učinkovite povezave med omrežji na različnih ravneh. Regionalne
pobude lahko pomagajo državnim institucijam in upravljavcem omrežij pri izpopolnjevanju
njihovih planov in zmogljivosti ob upoštevanju lokalnih potreb.
V državah Srednje in Vzhodne Evrope je prišlo na področju transporta do dramatičnih in
večdimenzionalnih premikov: geografsko, premik od usmeritve proti vzhodu na usmeritev
proti zahodu; v smislu načina transporta, premik z železnice na cesto; ter ekonomsko gledano,
premik iz javnega v zasebni sektor.
Širitev in izboljšanje infrastrukture v teh državah pomeni velik izziv. Izziv je, kako
zadovoljiti naraščajoče povpraševanje v hitro rastočih tržnih gospodarstvih in temu ustrezno
zagotoviti primerno infrastrukturo, ki bo omogočala uravnotežen razvoj na različnih
prostorskih ravneh (mednarodni, državni in lokalni), kako uvesti nove metode financiranja in
upravljanja ter dvigniti tehnične standarde na raven EU (EPRP, 2000, str. 48).
Čeprav premagovanje neustrezne infrastrukture v državah pristopnicah EU uživa prednost v
političnem smislu, napredek ovirajo številne ovire. Med njimi je pomanjkanje finančnih
virov, kakor tudi dejstvo, da je za ta vlaganja značilna nizka stopnja donosa, predvsem v hitro
rastočem sektorju cestnega transporta. Domači in tuji vlagatelji vidijo najboljše obete v
privlačnih sektorjih telekomunikacij in zračnega prometa. Drugi sektorji (zlasti železniški
promet) bodo še naprej potrebovali močno mednarodno pomoč.
Za Slovenijo je značilen hiter razvoj prestolnice z zaledjem, preostale regije pa zaostajajo v
procesu preoblikovanja, zato lahko pričakujemo nadaljnje povečanje regionalnih neskladij.
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Naraščajoči promet in zastoji

Najpomembnejši problem v zvezi s prometom v Evropi je stalen porast tovornega in
potniškega prometa. Obseg prometa znotraj držav je sicer še vedno večji od prometa med
državami, vendar se delež mednarodnega transporta vedno hitreje veča. To dejstvo je med
drugim tudi posledica večkratne širitve EU in živahnejših stikov med državami EU na vseh
področjih.
Ker največji del transporta še vedno pokriva majhne razdalje, je cestni transport daleč
najpomembnejša oblika. Čim večja je razdalja, tem bolj postanejo druge oblike transporta
konkurenčna alternativa.
Naraščajoči promet s posledičnimi zastoji predstavlja velik strošek, veliko porabo časa in
slabšanje kakovosti življenja kar je potrebno preseči z različnimi inštrumenti kot na primer
uvajanje intermodalnega transporta in izboljšavami v javnem potniškem prometu.

Skupna vizija evropskega prostorskega razvoja, ki so si jo začrtale države članice EU ob
koncu 20. stoletja se nadaljuje, kar se jasno izraža v polletnih programih predsedovanja
posameznih držav članic EU. Prostorska kohezija je eden glavnih ciljev držav članic EU.
Uravnotežen prostorski razvoj vsake države je odvisen od širšega vplivnega območja, pri
čemer prometna infrastruktura igra eno ključnih vlog za doseganje ravnovesij in trajnostnega
prostorskega razvoja.

5. PROMETNO OMREŽJE V SLOVENIJI
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Današnje

prometno

omrežje

Slovenije

je

odraz

številnih

dejavnikov,

tako

naravnogeografskih, kot družbenogeografskih. Zametke ima že v kolovoznih poteh in
izgradnji cest v času Rimskega imperija, velik premik je pomenila sredi 19. stoletja južna
železnica Dunaj – Trst, ki je prečkala velik del slovenskega ozemlja. Največji razmah razvoja
cestne infrastrukture se je zgodil z vsesplošno uporabo avtomobila po II. svetovni vojni.
V 21. stoletju se moramo zavedati dejstva, da prometna infrastruktura ni oz. ne bi smela biti
simbol napredka in blagostanja, temveč le nujni spremljevalec procesa urbanizacije.
Slovenija kot polnopravna članica Evropske unije mora pri izvajanju prometne politike
upoštevati vključenost prometnega sistema Slovenije v prometni sistem EU, katere prometna
politika je opredeljena na treh področjih:
-

izboljšanje kakovosti prevozov s pomočjo sodobnih tehnologij;

-

izboljšanje delovanja notranjega trga z večjo izbiro uporabniku zanimivega prevoznega
sredstva ob upoštevanju socialnega standarda;

-

širjenje obsega dela prevoznikov z izboljšanjem prometnih povezav med državami ter
omogočanje dostopa prevoznikov iz EU do drugih trgov (Akcijski program za skupno
prometno politiko 1955 - 2000).

Prometna politika na ravni EU se je po Maastrichtski pogodbi usmerila v integriranje
evropskega prostora z namenom, da se zmanjša izoliranost obrobnih območij in prepreči
ločen razvoj državnih prometnih omrežij. Politika vseevropskih prometnih omrežij (TEN) ima
za osnovni cilj povezovanje preko državnih meja in izboljšave obstoječih linij ter spodbujanje
odmika od okoljsko škodljivih načinov transporta. Ta politika je občutno povečala dostopnost
po letu 1991, še večje učinke pa pričakujemo v prihodnjih letih, še posebej v novih državah
članicah EU. Te investicije bodo morali nujno spremljati veliki stroški za izboljšavo
sekundarnega omrežja in njegove navezave na TEN transportno omrežje. To še posebej velja
za ruralna območja na vzhodu novih držav članic EU, katerih prebivalci potujejo tudi do tri
ure do najbližje avtoceste.
Na podlagi Bele knjige prometne politike 2001 (2001 White Paper on Transport Policy) so se
smernice za TEN transportna omrežja iz leta 1996 revidirale na koncu leta 2001 in narejeni so
bili novi prednostni načrti. Seznam projektov evropskih interesov se je povečal oktobra 2003
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z vključevanjem pridruženih članic. Za Slovenijo je v tem pogledu pomemben projekt za
železnico (2003) v okviru 5. panevropskega koridorja, ki se na južni slovensko-italijanski
meji navezuje na Projekt za železnico »Essen« proti Benetkam, Veroni, Milanu in naprej do
Lyona in se od slovensko-madžarske meje nadaljuje proti Budimpešti. Izrednega pomena je
še projekt Morska avtocesta (2003) preko celotnega Jadranskega morja (Novo partnerstvo za
kohezijo, 2004, str. 123).
Prometno omrežje Slovenije je potrebno analizirati z vidika dostopnosti tako, da bo
povezovalo naselja skladno z načeli okoljskega, prostorskega, socialnega in gospodarskega
trajnostnega razvoja v policentrično omrežje naselij.
Nekatera območja v Sloveniji so zaradi obmejne lege in gorskega reliefa prometno slabše
dostopna, kar je še izraziteje v zimskih mesecih. Zaradi zagotavljanja policentričnega in
skladnejšega regionalnega razvoja je takim območjem potrebno zagotoviti primerno
dostopnost preko celega leta.
-

Identificirati manjkajoče oz. nezadovoljive prometne povezave v okviru prometnega
omrežja Slovenije in sosednjih držav.

-

Predlagati ukrepe za izboljšanje učinkovitosti prometnih povezav.

-

Določiti nosilce ukrepov in terminski plan izvedbe.

-

Predlagati pilotni projekt: npr. navezava zgornje Soške doline na cestno omrežje Slovenije
in Italije, ki omogoča celoletni prevoz (tudi v zimskih razmerah). Ob tem je potrebno
upoštevati načela prometa v ranljivem in občutljivem alpskem prostoru, kjer je potrebno
obstoječe prometno omrežje maksimalno izkoristiti z nekaterimi izboljšavami.

Geografska lega Evrope in njena bogata preteklost se odražata v visoki stopnji mobilnosti.
Slovenija je prav tako vključena v evropsko transportno omrežje, kar ustvarja pomembne
prednosti, hkrati pa tudi neugodnosti (onesnaževanje zraka, hrup…).
Kljub temu, da ekološke probleme le stežka rešujemo in delno obvladujemo, se Slovenija ne
more kar izključiti iz evropskih transportnih tokov. Če bi prenehala igrati vlogo tradicionalno
tranzitne države, bi samo sebe potisnila v marginalen položaj. Posledice bi občutilo celotno
slovensko gospodarstvo, ki bi pravzaprav izgubilo prednost zaradi ugodne prometne lege.
Efektivno in dobro vzdrževano prometno omrežje predstavlja hrbtenico svojega gospodarstva.
Pomembno je razviti in dopolniti omrežje daljinskih cest, na katerega se bo priključilo
omrežje regionalnih in lokalnih cest. Kot ilustracijo lahko uporabimo primerjavo s človeškim
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telesom in njegovim žilnim sistemom: lahko rečemo, da brez močnih, zdravih arterij kapilare
ne morejo funkcionirati. Enako velja za transportno omrežje.
Vedeti moramo, da tovorni tokovi normalno sledijo najbolj ekonomičnim potem, ki niso
vedno fizično najkrajše.
Manjkajoče povezave in manjkajoče prometno omrežje je pomembna značilnost slovenskega
prometnega omrežja.
Na to dejstvo se navezuje problem gospodarske razvitosti nekaterih območij v Sloveniji. Če
želimo neko območje gospodarsko razviti, je predpogoj za to opremljenost s sodobnim
prometnim omrežjem.
Podatek o gostoti prometne mreže in stopnji njene sodobne opremljenosti je eden temeljnih
kazalnikov gospodarske razvitosti določene prostorske enote (Bračič, 1983, str. 227).
Tudi Slovenija je z mednarodnim sporazumom (Helsinška konferenca) uvrščena v
mednarodno koridorsko klasifikacijo in s tem potrjuje usmeritev naše države v mednarodne
prometne integracije. V. koridor predstavlja povezavo jugozahodnega dela Evrope z Vzhodno
Evropo, X. koridor pa povezavo Zahodne Evrope z Jugovzhodno Evropo in naprej z Azijo.
(V. koridor: Benetke – Trst/Reka – Ljubljana – Budimpešta – Bratislava – Lvov – Kijev;
X. koridor: Salzburg – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Sofija – Thessalloniki / priključna
smer Graz – Maribor – Zagreb).
Prostorski model policentrične urbane strukture, integrirane v pokrajini v okviru funkcijske
regije ima nekatere izrazite prednosti:
-

ustvarjanje kritične mase za javni potniški promet na lokalni ravni, to pomeni tak tip
strnjene pozidave, ki prebivalcem zagotavlja enake pogoje za dobre zveze z javnim
potniškim prometom,

-

usmerjati rast za krepitev prostorskih struktur neke države, da bi razvijali mesta na
evropski stopnji razvoja,

-

novi urbanizem z različnimi funkcijami po regijah in

-

komplementarni razvoj ruralnih območij s poudarkom na posebnostih in kvalitetah s
preprečevanjem razpršene gradnje.
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Prostorski koncept, ki integrira trajnostni transport, predstavlja prostorske strukture, ki
pokrivajo tako razvojni scenarij kot transportni scenarij kompatibilno z območjem
načrtovanja. Prostorski koncept celotne države je potrebno razdeliti na smiselna/funkcijska
območja/regije na osnovi principov urbanega, ruralnega in prometnega razvoja.
V bodoče naj bi se prostorski razvoj usmerjal v policentrične prostorske strukture z
nadpovprečnim razvojem centralnih krajev. V primeru hitre rasti centralnega kraja predlaga
prostorski koncept razvoj novih centralnih krajev. Bližina med centri in podeželjem omogoča
prebivalcem razviti različne načine življenja oz. večjo kvaliteto življenja.
V Sloveniji je gostota stanovanj in na splošno pozidave ralativno nizka. V urbanih območjih
je potrebno na novo pozidanih območjih doseči večjo gostoto visoko kvalitetnih stanovanj,
potrebno je uvesti inovativno upravljanje z zemljišči (poslovne cone, tehnološki parki) ter v
okviru obstoječega stavbnega fundusa z zgostitvijo in selektivno ponovno rabo kot tudi
recikliranjem zemljišč. Načrtovanje bolj kompaktnih stavbnih form namesto stavb vzdolž
glavnih cest, kot je bila praksa do sedaj, ter premišljene atraktivne poti za pešce in kolesarje
že v fazi načrtovanja bodo prispevali k uporabi okolju prijaznih transportnih načinov namesto
uporabe avtomobilov za kratke razdalje.
Pomemben kriterij pri načrtovanju poselitvenih območij je dostop do javnega transporta, še
posebej železniškega omrežja. V urbanih območjih je potrebno razširiti sistem omrežja »vlaktramvaj« kot dopolnilo klasični železnici.
Tako imenovani novi urbanizem naj bi z upravljanjem rasti delovnih mest in stanovanj še
posebej v urbanih območjih ustvarjal kritično maso za razvoj atraktivnega in učinkovitega
javnega transporta. Ob podpori raznolikosti izbire v smislu gospodarskih, socialnih, kulturnih
ali rekreacijskih možnosti se ustvarja novi urbanizem, pomemben za prebivalce neke države.
Ruralna območja naj se razvijajo kot območja s posebno identiteto, visoko kvaliteto življenja
in neodvisnimi funkcijami, kar pomeni okrepiti regionalne centre z izboljšanem možnosti
zaposlovanja, storitvenih dejavnosti, izboljšane dostopnosti ipd. Dober dostop do
železniškega omrežja je bistvenega pomena za trajnostni razvoj podeželskih območij. Zato
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mora biti avtobusno omrežje povezano in usklajeno z železniškim omrežjem (integralni vozni
red).
Razvoj trajnostnih prometnih sistemov v pokrajini mora upoštevati, da je pokrajina
potencialna prednost v smislu naravnih virov in estetskih vrednot, na drugi strani pa hkrati
nudi razvojni potencial za izkoriščanje gospodarskih in kulturnih osnov neke regije. Tak
pristop ne nadomešča presoje vplivov na okolje, temveč jo le dopolnjuje (An integrated
transportnt, 2005, str 16).
Izboljšanje infrastrukturnih povezav omogoča povečanje dostopnosti prebivalstva do javnih
funkcij, delavnih mest in storitev ter gospodarstva do surovin, delovne sile in trgov in s tem
povečanje učinkovitosti ter konkurenčnosti območij in dejavnosti. Dostopnost se zagotavlja z
učinkovito organizacijo prostora (policentrični urbani sistem), njegovo opremljenostjo in
učinkovitim intermodalnim prometnim omrežjem, ki podpira povezanost središč v urbanem
sistemu, povezanost z infrastrukturnimi omrežji višjega ranga in navezavo prometnih omrežij
nižje ravni. Ključno izhodišče Strategije prostorskega razvoja Slovenije je zagotavljanje
povezanosti Slovenije z mednarodnim prostorom, povezanosti regij z osrednjo Slovenijo,
povezanost območij med glavnimi infrastruktrunimi koridorji ter 30-minutna dostopnost
prebivalstva do ustrezno opremljenih središč (SPRS, 2004, str. 25).
Prometno omrežje v Sloveniji razvijamo enostransko in neuravnoteženo med prometnimi
podsistemi. Največ sredstev se usmerja v gradnjo iz izboljšanje cestnega omrežja, predvsem
avtocestnega križa v smeri V. in X. panevropskega prometnega koridorja. Razvoj železniške
infrastrukture, prometnih vozlišč, javnega potniškega prometa in nemotoriziranega prometa
je možno zapostavljen, nekoliko večji pomen imata pomorski in letalski promet. Posledica
takega stanja in teženj je neustrezno razmerje med uporabo osebnih prevoznih sredstev in
javnih potniških prevoznih sredstev: več kot ¾ vsega notranjega potniškega prometa se
opravlja z osebnimi avtomobili, le 25% z javnimi potniškimi sredstvi in od tega 91 % z
avtobusi in le 9% po železnici. Večina, 90% celotnega notranjega tovornega prometa poteka
po cestah in le 10% po železnici. Notranjega kombiniranega prevoza je malo, vendar v
celotnem prevozu blaga delež kombiniranega prevoza narašča. Ena tretjina mednarodnega
tovornega prometa poteka po železnici. Pomembno vlogo ima Luka Koper, prek katere se
opravlja 90% celotnega čezmorskega prometa, ki ima slabe prometne povezave z zaledjem v
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Srednji in Vzhodni Evropi. Pomembna pridobitev bo zato predstavljala gradnja 2. tira od
Kopra do Divače, ki je v fazi priprave projektne dokumentacije ter načrtovana elektrifikacija
proge Pragersko - Hodoš. Načrtovana proge za visoke hitrosti od Benetk do Budimpešte je za
Slovenijo zanimiva v primeru, če bo mogoče nanjo neposredno navezati Ljubljano ter
zagotoviti povezave z železniškim omrežjem drugih ravni. Presoja treh variant na prostorski
razvoj je pokazala , da nobena od treh ni ustrezna.
Letalski potniški promet ima pomembno vlogo v mednarodnem prometu. V strukturi
prometnega dela obsega kar 15% delež.
Velika težava je upadanje kakovosti javnega potniškega prometa ter nemotoriziranih oblik
prometa na urbanih območjih. Zaradi individualizacije prometnega dela so se povečali stroški
prometnega dela, poraba energije, degradacija kvalitete bivanja v mestih in na podeželju
zaradi izgubljenega časa zaradi zastojev na interurbanem in urbanem cestnem omrežju ter
obremenitve okolja.
Takšno stanje se posledično kaže v prostorskem razvoju Slovenije in v veliki meri vpliva tudi
na razvoj poselitvenega sistema ter vpliva na kvaliteto dostopnosti. Krepitev avtocestnega
križa in prepočasna modernizacija železniškega omrežja ter upadanje kvalitete javnega
potniškega prometa krepi razvoj poselitve v območju vpliva avtocestnih koridorjev;
dostopnost do osebnega avtomobila kot glavnega prevoznega sredstva omogoča izbiro
bivanja izven urbanih središč, kar zaradi specifične razporeditve delovnih mest oziroma
potreb po poklicih vpliva na povečane dnevne migracije (SPRS, 2004, str. 41).
Splošni kazalniki dostopnosti – časovna dostopnost po številu prebivalstva kažejo relativno
ugodno dostopnost, saj v območju pol urne dostopnosti do središč statističnih regij (Ljubljana,
Maribor, Koper, Celje, Nova Gorica, Kranj, Murska Sobota, Novo mesto, Krško, Slovenj
Gradec, Postojna, Trbovlje) živi skoraj 9/10 slovenskega prebivalstva. Na območju polurnega
zaledja do središč mednarodnega pomena (Ljubljana, Maribor, Koper) pa živi polovica
prebivalcev Slovenije. Ne glede na te podatke pa so določena območja slabo dostopna, kot na
primer, hriboviti predeli v osrednji Sloveniji ter hribovita obmejna območja. Slaba dostopnost
je značilna tudi za nekatera urbana območja, predvsem zaradi pomanjkanja povezav različnih
prometnih podsistemov in njihove učinkovitosti.
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Posebno vprašanje je razvoj prometnih sistemov v večjih slovenskih mestih in na urbanih
območjih, na katerih promet že presega zmogljivosti prometne infrastrukture, prostora in
okolja.
Za Slovenijo so pomembne tudi regionalne in lokalne prometne povezave, ki so temelj
skladnega regionalnega razvoja. Gradnja in vzdrževanje prečnih povezav med posameznimi
regijami sta zaradi gradnje velike infrastrukture v časovnem zaostanku. Za doseganje želenih
učinkov, predvsem pa povečanja učinkovitosti in kvalitete prometnega sistema bo treba v
celovite razvojne zasnove vključevati tudi razvoj javnega potniškega prometa, ki je sicer
deklarativno priznan kot pomembna komponenta, dejansko pa prepuščen trgu in lokalnim
skupnostim, ki pa preusmeritve na kvalitetnejše in bolj učinkovite prometne sisteme finančno
in organizacijsko ne zmorejo.
Opremljenost središč z javnimi funkcijami sicer omogoča relativno dobro dostopnost do njih,
vendar ta ni več vezana na kraj bivanja oz. fizično dostopnost, saj se na eni strani s krčenjem
mreže državnih institucij na regionalni in lokalni ravni, na drugi strani pa uvajanje sodobnih
oblik poslovanja omogoča, da se določene funkcije opravljajo »povsod« (e – uprava).
Zaskrbljujoča pa je dostopnost do tistih javnih funkcij in storitev, ki jih ni mogoče
zagotavljati s sodobnimi načini, kot so na primer zdravstvene storitve, osnovno šolstvo, ki se
izrazito krči na območjih, kjer je glede na postavljene standarde premalo ustreznih katerogij
prebivalstva, da bi jim »pripadle« določene storitve, ki so pomembne za vitalnost
odmaknjenih območij, ali pa je zagotavljanje storitev na odmaknjenih območij za državo
predrago.
SWOT analiza
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5.1. NOTRANJE RAZVOJNE RAZLIKE V SLOVENIJI
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Koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva le na nekaterih območjih sta v
preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi
delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno
prometno povezanost med regijami in neenakomerno dostopnost do družbene infrastrukture
znotraj regij. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko-razvojno
šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z
nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih. S pristopom
Slovenije k EU so se tovrstni strukturni problemi jasno pokazali in na nekaterih področjih še
poglobili.
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Tabela 2: Osnovni statistični podatki in socio-ekonomski kazalci za kohezijski regiji
in za Slovenijo
KAZALCI

Zahodna

Vzhodna Slovenija

Slovenija Slovenija
Površina (v km2)

8.061

12.212

20.273

Število prebivalcev; leto 2004

918.453

1.078.551 1.997.004

BDP po kupni moči (v mio standardih kupne moči);

19.152

13.385

16.029

62,5

74,9

59,7

55,5

57,4

Delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih (G do O)3) 60,9

45,8

52,8

leto 2002 (po reviziji 2005; izračun v PPS je ocena )
BDP po kupni moči na prebivalca (v %; EU-25=100); 89,5
leto 2002
Stopnja zaposlenosti; 2002-2004, v %
(v % med vsemi zaposlenimi v posamezni teritorialni
enoti) leto 2004
Povprečno število let šolanja; leto 2002

10,97

10,35

10,64

Indeks staranja; 2002-2004

101,8

99,7

100,6

Brezposelnost (v %); leto 2004

5,5

7,4

6,5

23,9

22,5

39,3

42,7

41,6

51,6

53,8

53,1

73,746)

74,89

Delež mladih med brezposelnimi (v %); leto 19,8
2004;mladi do 25 let
Delež brezposelnih s 1. in 2. stopnjo4)
izobrazbe med vsemi brezposelnimi (v %); leto 2004
Delež žensk med brezposelnimi (v %); leto 2004

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu (v letih), 76,135)
1995-1999
Priključki na javno kanalizacijo; leto 2002; v %

60,4

41,0

49,9

Delež območij Natura 2000; v %

38,4

33,6

35,5

127,0

100,0

Sintezni

kazalec

razvitosti:

Indeks

razvojne 73,0

ogroženosti)
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1)

Zahodna Slovenija: Gorenjska, Goriška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska (vse

NUTS 3)
2)

Vzhodna Slovenija: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Jugovzhodna

Slovenija, Zasavska, Spodnjeposavska, Notranjsko-kraška (vse NUTS 3)
3)

Klasifikacija dejavnosti NACE, delovno aktivno prebivalstvo

4)

Nedokončana oz. končana osnovna šola.

5)

Indeks razvojne ogroženosti je sintezni kazalec, izračunan iz kazalcev gospodarske

razvitosti , trga dela, prebivalstva, izobrazbe in okolja za 12 razvojnih regij
Viri: SURS, New Cronos (stanje 30. 6. 2005).
Problemi se koncentrirajo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je po zadnjih
razpoložljivih podatkih za leto 2002 dosegala le 62,5% povprečne ravni razvitosti EU-25, v
manjši meri pa so prisotni tudi v kohezijski regiji Zahodna Slovenija«, ki je v tem letu
dosegala 89,5% povprečne ravni razvitosti EU-25.
Pri usmerjanju sredstev v manj razvita območja uporablja regionalna politika sintezni kazalec,
indeks razvojne ogroženosti (glej tabelo 3), ki se izračunava za 12 razvojnih regij (NUTS-3)
in obe kohezijski regiji.1

1

Indeks razvojne ogroženosti je izračunan z utežitvijo kazalcev gospodarske razvitosti (BDP na prebivalca, bruto osnova za dohodnino na
prebivalca, število delovnih mest na delovno aktivno prebivalstvo v regiji in bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega), trga
dela (stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja registrirane zaposlenosti), prebivalstva (indeks staranja prebivalstva), izobrazbe
(povprečno število let šolanja) in okolja (delež prebivalstva priključenega na javno kanalizacijo, delež površine območij Natura 2000 in
kazalec poseljenosti).
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Tabela 3: Indeks razvojne ogroženosti
Razvojne regije (NUTS-3)

Indeks

in

(Indeks, SLO = 100)

kohezijski

regiji

(NUTS-2)*
VZHODNA SLOVENIJA

127,0

v tem
POMURSKA

159,5

NOTRANJSKO-KRAŠKA

127,0

PODRAVSKA

116,8

SPODNJEPOSAVSKA

116,8

ZASAVSKA

113,9

KOROŠKA

103,9

JUGOVZH. SLOVENIJA

101,7

SAVINJSKA

92,3

ZAHODNA SLOVENIJA

73,0

v tem
GORIŠKA

93,8

GORENJSKA

83,1

OBALNO-KRAŠKA

82,4

OSREDNJESLOVENSKA

8,7

Vir: SVLR
* predlog, ki ga je Slovenija v novembru 2005 posredovala v notifikacijo Evropski komisiji
Izračun indeksa razvojne ogroženosti kaže na bistveno boljši položaj regij znotraj Zahodne
Slovenije, kjer še posebej izstopa Osrednjeslovenska razvojna regija. V Vzhodni Sloveniji so
vrednosti indeksa razvojne ogroženosti višje, najvišja v Pomurju, ki je tudi po kazalcu BDP
na prebivalca po kupni moči najmanj razvita slovenska regija ravni NUTS-3. Neugoden
relativni položaj Pomurja odraža tudi dinamika tega kazalca. Razmerje med najmanj razvito
Pomursko regijo in najbolj razvito Osrednjeslovensko regijo se je med letoma 2000 in 2003
povečalo z 1:1,969 na 1:2,095. Regionalne razvojne razlike v Sloveniji se tudi sicer
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povečujejo. Koeficient variacije za leto 2002, izračunan iz podatkov o BDP 12 razvojnih regij
NUTS-3 znaša 24,9 in se z leti povečuje.
V Sloveniji je v zadnjih letih zaznati močan proces razvojnega povezovanja lokalnih
skupnosti. Po sprejemu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (1999) so le-te
sklenile formalne dogovore o sodelovanju. Ustanovile so regionalne razvojne agencije in
programske odbore kot implementacijsko strukturo za razvojno programiranje. V preteklih
letih so bili regionalni razvojni programi tudi dejansko pripravljeni in sprejeti v vseh 12
teritorialnih enotah NUTS 3. Z novim zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (2005) so ta dogajanja dobila nov sistemski okvir. Oblikovanje razvojnih regij na
ravni NUTS 3 in kohezijskih regij na ravni NUTS 2 pomeni nadgradnjo in reorganizacijo
dosedanjega modela upravljanja z regionalnim razvojem v Sloveniji. Ustanavljajo se nove
pravne osebe s finančnimi računi, organi upravljanja ter izvirnimi in prenesenimi
pristojnostmi s strani države in občin. S tem se oblikuje nova implementacijska struktura na
regionalni ravni, ki bo sposobna postopoma prevzeti v izvajanje tudi dele programov
kohezijske politike EU.
Mesta in urbana območja so motorji gospodarskega in družbenega razvoja. Predstavljajo
glavni potencial za ustvarjanje gospodarske rasti in večanje zaposlenosti saj se v njih
koncentrira večina delovnih mest, podjetij, visokošolskih institucij in inovacij. Za Slovenijo je
značilna zmerna urbanizacijska stopnja, okoli 65%. Slovenska mesta so se oblikovala
predvsem v obdobju pospešene industrializacije in deagrarizacije. Kasneje je vplivala na
poselitveni vzorec ekspanzija gradnje novih družinskih hiš, posledica je bilo širjenje
suburbanih območij. Zaradi prodora mestnega načina življenja in razvoja nekmetijskih
dejavnosti se je spreminjalo podeželje, v zadnjem desetletju pa vpliva na poselitvene trende
tudi gradnja avtocest in zgoščanje poselitve v obmestnih naseljih, ob istočasnem praznjenju
mestnih središč. Dolgotrajni trend preseljevanja ljudi s hribovitih na nižinska območja,
preseljevanje mladih družin na obrobja mest in težnja po opuščanju kmetijske dejavnosti se ne
zmanjšuje. Podatki kažejo, da je kmetijski sektor pri varovanju najboljših kmetijskih zemljišč
neuspešen (zaraščanje in pozidava). Staranje in stagnacija števila prebivalstva sta in bosta tudi
v bodoče strukturna slabost na dveh tretjinah slovenskega ozemlja. Predvidoma bo število
prebivalcev ob večjih mestih in v obmestnih naseljih naraščalo, po optimističnih ocenah celo
do +0,5%, kar pa bo negativno vplivalo na ostali prostor, kjer bo število prebivalcev upadalo.

Magistrsko delo

92

Slovenija na stičišču prometnih koridorjev

5.2. RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI

Sedanji razvoj prometne infrastrukture krepi prometno razcepljenost in prostorsko delitev
Slovenije na območje koncentracije poselitve in dejavnosti v območjih visoke dostopnosti ob
slovenskem prometnem križu ter na slabo dostopna območja populacijskega praznjenja.
Povzroča tudi krepitev gravitacijske vloge večjih urbanih naselij in izključuje številna
regionalna razvojna središča, kar vpliva na nadaljnje vzdrževanje njihovega obrobnega
položaja.
Zaradi neupoštevanja in ne-zaračunavanja vseh stroškov prometa se izvaja prikrito
subvencioniranje nekaterih prometnih podsistemov. To povečuje razlike med podsistemi na
skupnem trgu prometne ponudbe, kar ob pomanjkanju prometnopolitičnih mehanizmov
ustvarja neenake tržne pogoje in krepi neuravnotežen razvoj prometnega sistema.
Nekvalitetna ponudba ter neupravičena konkurenčnost drugih podsistemov povzročata
zmanjševanje deleža prometnega dela JPP in železnic v prometnem sistemu. Pomanjkanje
kvalitetnih logističnih in distribucijskih centrov tovornega prometa ter prestopnih točk JPP
vodi do nepovezanosti prometnih sistemov, daljšanja in obremenitev prometnih poti ter
povečevanja prometnih stroškov, kar negativno vpliva na konkurenčnost in učinkovitost
slovenskega poselitvenega sistema in gospodarstva.
Za sosednje države predstavlja Slovenija na področju razvoja prometnega sektorja (in
prometne infrastrukture) prehodno ter ciljno območje, ki naj bi z ustrezno razvito prometno
infrastrukturo (avtoceste, posodobljena železnica in hitra železnica, letališča in heliporti)
ustvarilo primerne fizične pogoje za njihovo medsebojno povezovanje ter za boljšo navezavo
na slovenski proizvodni in potrošniški potencial. Za sosednja središča ter regije predstavlja
Slovenija predvsem ciljno območje za širitev gravitacijskega vpliva.
Temeljni element prostorske zasnove so prometne regije s prometnimi vozlišči. Na državni
ravni je izhodiščno središče zasnove, Ljubljana kot državno središče in najpomembnejše
državno prometno vozlišče s celotno Slovenijo kot gravitacijskim zaledjem oziroma kot
prometno regijo. Na tej ravni snujemo povezave Ljubljane s pomembnimi tujimi državnimi in
makroregionalnimi središči.
Na makroregionalni ravni temelji zasnova na treh urbanih središčih, ki se kot centri
makroregij in kot prometna vozlišča oziroma dotikališča nahajajo na opredeljenih nacionalnih
prometnih oseh in ki z zaledjem tričetrturne dostopnosti zajamejo približno 80 % površine
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slovenskega ozemlja. Poleg Ljubljane sta to še dve nacionalni središči mednarodnega
pomena. Ob Mariboru kot nesporno drugem najpomembnejšem središču in prometnem
vozlišču Slovenije se na to raven uvršča še Koper.
Poleg treh državnih prometnih vozlišč se med regionalna prometna vozlišča uvrščajo še
Murska Sobota, Celje, Novo mesto, Kranj in Nova Gorica. Uvrstitev prvih treh središč na
nacionalno raven in vzpostavitev samostojne prometne regije nedvomno upravičujejo rezultati
opravljenih analiz. Središča imajo jasno centralno vlogo in izoblikovano gravitacijsko zaledje.
Večina središč nacionalnega in regionalnega pomena in njihovih gravitacijskih območij se
nahaja znotraj 30–minutnega gravitacijskega zaledja osmih prometnih vozlišč ter so zato
integrirana v širše mezoregionalno prometno in funkcionalno omrežje. Središča regionalnega
pomena, ki niso v zaledju prometnega vozlišča so Tolmin, Idrija, Kočevje in Črnomelj ter
središče nacionalnega pomena – somestje Slovenj Gradec – Ravne na Koroškem - Dravograd
(SPRS, 2004).

Karta 6: Območja 45 minutne izohrone treh makroregionalnih središč v Sloveniji; Vir: SPRS,
2004
V odvisnosti od poselitve je treba prednostno razvijati javni potniški promet v tako imenovani
prometni sistem »vlak-bus« v povezavi s parkirišči z namenom da se omogoči sistem parkiraj
in se pelji«, medtem ko je treba v priobalnem območju pospeševati javni pomorski potniški
promet. V ožjih urbanih in lokalnih območjih je treba ob izboljšavah integriranega javnega
potniškega prometa hitreje razvijati tudi nemotoriziran promet (kolesarjenje, pešačenje). V
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prometnih vozliščih je treba razvijati potniška prometna vozlišča, ki bodo prostorsko ločena
od tovornih prometnih terminalov.

5.3. CESTNO OMREŽJE V SLOVENIJI

Obdobje po drugi svetovni vojni pomeni v razvoju cestnega prometa dobo skokovitega
naraščanja motornega prometa in tudi intenzivno modernizacijo cestnega omrežja. V letih
1946 1953 je bila modernizirana cesta Ljubljana – Divača – Koper, v letih 1951 – 1959 cesta
Ljubljana – Celje – Maribor. Leta 1958 je bila, kot tedaj najsodobnejša prometnica v
Jugoslaviji, zgrajena cesta Ljubljana – Zagreb.
Konec šestdesetih let 20. stoletja pomeni začetek snovanja omrežja avtocest v Sloveniji. Leta
1972 je bil zgrajen prvi cestni odsek štiri pasovne avto ceste na 32 km dolgem odseku
Vrhnika – Postojna. Leta 1974 je bil izročen prometu avto cestni odsek Postojna – Razdrto,
leta 1977 I. faza avto ceste Hoče – Arja vas, leta 1979 Vrhnika – Ljubljana, leta 1981 del
obvozne avto ceste mimo Ljubljane in leta 1985 odsek avto ceste Naklo – Ljubljana (Černe,
1991, str. 55).
V obdobju po osamosvojitvi Slovenije se je zgodila prava renesansa pri širitvi avtocestnega
omrežja v Sloveniji.
V povojnem obdobju je bil obnovljen in zgrajen tudi velik del regionalnega in lokalnega
cestnega omrežja. Med njimi so bili brez dvoma najpomembnejši naslednji cestni odseki:
Vršiška cesta, Bohinjska cesta, cesta v Logarsko dolino, Črni vrh – Col – Ajdovščina, Kalce –
Godovič, Zasavska cesta, Murska Sobota – Hodoš, Poljane – Holmec, Partizanska magistrala,
Obsotelska cesta, Uranska cesta, obvoznica Kamnik, Podsabotinska cesta itn. (Černe, 1991,
str. 56).
Za Slovenijo je značilno, da v zadnjih 30 letih cestni transport izrazito prevladuje nad
železniškim ter prav tako zračnim in pomorskim.
Vloga železniškega tovornega transporta se je močno zmanjšala, saj so v Sloveniji po
železnici leta 1970 prepeljali tretjino vsega blaga, leta 1988 pa le še slabo četrtino. Boljše
stanje opažamo pri mednarodnem tovornem transportu, saj je leta 1988 kar polovica
mednarodnega tovornega transporta preko Slovenije potekala po železnici.
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V Sloveniji je že več desetletij v izgradnji tako imenovani »cestni križ«, ki ga tvorita
»Slovenika« (Maribor – Ljubljana – Koper oz. Nova Gorica) in »Ilirika« (Jesenice –
Ljubljana – Brežice).
V zadnjih nekaj letih je velik poudarek na »Tretji razvojni osi«, ki bo omogočila razvoj in
razvojno integracijo virov šibkejših in obmejnih regij Koroške in Bele Krajine z območjem
osrednje Slovenije ter zagotovila primerna dostopnost in povezanost z mednarodnimi tokovi.
Izgradnja nove prečne razvojne prometne osi pomeni povezavo regionalnih središč v Avstriji,
Sloveniji in Hrvaški ter omogoča navezovanje tovornega in osebnega cestnega prometa vseh
regij na tej osi na glavne prometne evropske smeri. Pri tretji razvojni osi gre sicer v širšem
smislu za dostopnost storitev ob tej povezavi, razvoj urbanih centrov ter podeželja in
povezovanje naravnih in kulturnih potencialov na tem območju.
Cestno omrežje se je v letih od 1999 do 2003 širilo predvsem na račun gradnje avtocestnega
omrežja, v manjši meri pa se je širilo tudi omrežje regionalnih cest. Zlasti izgradnja
avtocestnega omrežja, ki naj bi se v naslednjih petih letih zaključila, je zahtevala velika
investicijska vlaganja.
Po pridružitvi Slovenije Evropski uniji v maju 2004 je zlasti v smeri V. koridorja skokovito
narasel tranzitni tovorni promet po cestah prek Slovenije. Če je še v letu 2003 povprečen letni
dnevni promet težkih tovornjakov na prelazu Postojna dosegal 2.972 vozil, na prelazu Trojane
pa 2.938 vozil, je že v letu 2004 narasel na 3.668 oz. 3.289 vozil. V letu 2005 se pričakuje
vsaj primerljiv odstotek rasti, s čimer sta omenjena slovenska prelaza po obremenjenosti s
cestnim tovornim prometom že dosegla in presegla najbolj obremenjene alpske prelaze
Brenner in St. Gotthard. Ker vse projekcije prometnih tokov za prihodnost napovedujejo
občutno povečanje obsega prometa, bodo potrebni odločni in povezani ukrepi prometne
politike, da bi se zaustavilo naraščanje družbenih stroškov prometa.
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Prometna obremenitev glavnih cestnih prelazov (težki tovornjaki ter tovornjaki s
prikolico)

Prelaz Postojna
2000
1684
2001
902
2002
2820
2003
2972
2004
3668
Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste

Prelaz Trojane
2152
2338
2680
2938
3289

Z vidika potniškega prometa je kritično upadanje kakovosti javnega potniškega prometa ter
nemotoriziranih oblik prometa na urbanih območjih. Razmerje med uporabo osebnih
prevoznih sredstev in javnih potniških prevoznih sredstev je zaskrbljujoče: več kot ¾ vsega
notranjega potniškega prometa se opravlja z osebnimi avtomobili, in le manj kot četrtina z
javnimi potniškimi sredstvi; od tega 79% z avtobusi in 21% po železnici. Zaradi
individualizacije prometnega dela so se povečali stroški prometnega dela, poraba energije ter
obremenitve okolja, poslabšala pa se je tudi kvaliteta bivanja v mestih in na podeželju.
(Peterlin, 2006, str. 75).
Prometne obremenitve na omrežju državnih cest, 2003

Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste
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5.3.1. Cestno omrežje v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Osnovno cestno omrežje Republike Slovenije tvori omrežje daljinskih cestnih povezav
mednarodnega pomena, omrežje cestnih povezav čezmejnega pomena in omrežje cestnih
povezav nacionalnega pomena. 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 cestnih povezav mednarodnega pomena se navezuje na cestna omrežja
mednarodnega pomena sosednjih držav in poteka iz smeri Beljaka preko Jesenic do Ljubljane
in naprej proti Zagrebu, od Kopra prek Ljubljane in Maribora do Lendave in naprej proti
Budimpešti, z odcepom od Divače proti Trstu, od Gradca do Maribora, Ptuja in naprej proti
Zagrebu, ter od Postojne/Divače preko Ilirske Bistrice naprej proti Reki. Omrežje cestnih
povezav mednarodnega pomena z vključitvijo Republike Slovenije v Evropsko unijo postane
del vseevropskega cestnega omrežja.
Na omrežje cestnih povezav mednarodnega pomena se navezujejo prečne cestne povezave
čezmejnega pomena v smereh od Razdrtega preko Nove Gorice in naprej proti Vidmu, iz
smeri Trsta preko Škofij do Kopra in preko Dragonje naprej proti Bujam, od Celja preko
Velenja in Slovenj Gradca naprej proti Velikovcu in od Celja preko Novega mesta ter Metlike
proti Karlovcu, od Hajdine preko Ptuja in Ormoža naprej proti Varaždinu ter od Lendave
proti Zalalovem.
Nacionalna središča mednarodnega pomena se na daljinsko cestno omrežje mednarodnega
pomena povezuje s cestami nacionalnega pomena.
Regionalna središča Slovenije se prometno povezujejo med seboj ter se navezujejo na cestna
omrežja mednarodnega oziroma čezmejnega pomena oziroma na cestna omrežja sosednjih
držav s cestnimi povezavami nacionalnega pomena v smereh od Črnega Kala proti Sočergi,
od Logatca do Tolmina, od Nove Gorice do Tolmina, Bovca in Predila z odcepom za Robič,
od Unca do Žlebiča, od Hrušice do Rateč, od Podtabora do Ljubelja, od Kranja do Straže pri
Cerknem, od Vodic do Krtine, od Ljubljane do Kočevja in naprej do Petrine, od Kočevja do
Novega mesta, od Celja do Rogaške Slatine in naprej do Dobovca, od Šentjakoba do
Zidanega Mosta in naprej do Drnovega, od Maribora do Dravograda, od Murske Sobote do
Ormoža ter od Kočevja, preko Črnomlja do Metlike.
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Na osnovno cestno omrežje Republike Slovenije se navezujejo cestne povezave regionalnega
pomena, s katerimi se prometno povezujejo medobčinska in pomembnejša lokalna središča ter
za državo pomembna turistična in obmejna območja.
Naselja v občini se z naselji v sosednjih občinah ali z naselji in deli naselij v sami občini
povezujejo s cestami lokalnega pomena (SPRS, 2004, str. 40).
Pri oblikovanju zasnove razvoja cestne infrastrukture se tako izhaja iz predpostavke, da bodo
daljinske ceste, ki jih opredeljuje obstoječi prostorski plan, izgrajene v času uresničitve
aktivnega scenarija do leta 2008. Smeri in poteki povezav na tej ravni so opredeljeni ali
izgrajeni do te mere, da jih pri oblikovanju zasnove lahko zgolj prevzamemo kot izhodišče. V
zasnovi je predviden sistem glavnih obodnih cest, ki naj bi v skladu s teoremi omogočal
neposredno povezovanje regionalnih središč mimo cestnega križa. Z omenjenim modelom
dostopnosti je dokazano, da obod glavnih cest po času potovanj in varnosti pri povezovanju
središč regionalnega pomena, ne more konkurirati cestnemu križu Če želimo doseči
uravnoteženo dostopnost vseh slovenskih regionalnih območij, je treba predvsem izboljšati
navezave središč na prometni križ, na katerem bo visokozmogljiva prometna infrastruktura
omogočala kvalitetne in hitre povezave. Upravičenost oziroma racionalnost obravnavanih
povezav smo preverjali z bodočimi časi potovanj in dolžino povezav.
Zasnova daljinskih cest izhaja iz zasnove cestne infrastrukture, v katerem so že bili
predstavljeni principi povezovanj. Hrbtenico predstavlja cestni križ, na katerem bodo
visokozmogljive daljinske ceste mednarodnega pomena in delno čezmejne cestne povezave,
omogočale kvalitetne in hitre povezave znotraj države ter navzven. Cestni križ predstavlja
tudi kvalitetno povezavo med državnim z regionalnimi prometnimi vozlišči in med njimi
samimi. Večina prometnih vozlišč državne oziroma regionalne ravni leži na ali v neposredni
bližini načrtovanih daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena.
V obdobju 2007-2013 se bo izgradnja avtocestnega križa približala zaključku. Z dograditvijo
avtocest bodo odpravljena ozka grla, povečala se bo pretočnost in varnost prometa ter
izboljšale povezave znotraj Slovenije ter z evropskim prostorom. Za program vlaganj v
dokončanje avtocestne infrastrukture se ugotavlja, da je sedanja oblika financiranja,
vzdrževanja in upravljanja preko DARS, kot koncesionarja, ustrezna. Razpoložljiva sredstva
EU bodo tako lahko uporabljena za financiranje tudi drugih programov dostopnosti,
mobilnosti in intermodalnosti. Takšen primer manjše investicije je npr. izdelava in aplikacija
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projekta enotne vozovnice, ki naj bi omogočila vzpostavitev celovitega in integriranega
javnega potniškega prometa v celotni Sloveniji. Izgradnja (de)koncentrirane razvojne mreže
Slovenije v največjih urbanih središčih in program razvojnega aktiviranja naravnih in
kulturnih potencialov na podeželju, ki bosta financirana v okviru Operativnega programa
ESRR in Programa razvoja podeželja, bosta komplementarno ustvarila pogoje za nov
policentrični razvojni model, ki pa mora biti neposredno podprt tudi s spremljajočimi
programi transportne infrastrukture.

Grafikon 1; vir: UI, Promet in prostorski razvoj Slovenije, 2000

5.4. ŽELEZNIŠKO OMREŽJE V SLOVENIJI

Razvoj železniškega prometa v Sloveniji je bil tesno povezan z razvojem železnic v AvstroOgrski. Železnice so gradili kot del enotnega avstrijskega železniškega omrežja. Razumljivo
je, da je bil namen gradnje prog zadovoljiti politične in gospodarske koristi Avstro-Ogrske, ne
pa gospodarske koristi slovenskega prebivalstva. razvoj Avstro-ogrskega gospodarstva je
zahteval izhod na morje, zato je bila železnica Dunaj – Maribor – Celje – Ljubljana – Trst ena
izmed prvih avstrijskih železnic.
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Slovenija je imela leta 1861 380 kilometrov prog.
K tej progi je kasneje Avstro-Ogrska iz različnih gospodarskih in političnih razlogov gradila
tudi stranske proge in železniško omrežje se je naglo širilo. Od osnovne prometne železniške
poti so v dveh desetletjih zgradili vrsto odcepov. Številne lokalne proge so omogočale
nastanek večjih in manjših podjetij v krajih, ki so jih povezovale.
Slovenija je imela že leta 1918 približno 94% celotne dolžine železniških prog iz leta 1954.
Mesta, ob katerih je stekla železnica, so se začela širiti proti postajam, pogosto prečno na
tradicionalno prometno smer. Z železniškim prometom se je v Sloveniji začelo gospodarstvo
hitro razvijati.
Konec leta 1953 je imela Slovenija 1.296 km železniških prog.
Ena izmed značilnosti slovenskega železniškega omrežja je bila vse tja do šestdesetih let
izredna tehnična zaostalost in pomanjkljiva opremljenost. Šele po letu 1960 je prišlo z
modernizacijo in rekonstrukcijo železnic do izboljšanja prometnih razmer. Elektrificirane
proge so presegle dolžino dvotirnih prog šele leta 1969. Najdaljše železniško omrežje je imela
Slovenija med leti 1956 – 1965, ko se je stvarna dolžina prog gibala med 1.460 km in 1.471
km.
V tem obdobju je železnica začela v večji meri izgubljati potnike in tovor, ki so se začeli
preusmerjati v cestni promet. Železnica začne izgubljati koncem petdesetih let najprej vlogo v
potniškem prometu, v začetku šestdesetih let pa še v blagovnem prometu. Na področju
mednarodnega tovornega prometa je ostala vloga železnice nesporna vse do danes. Zato se je
tovorni promet od srede šestdesetih let 20. stoletja koncentriral na glavnih železniških progah
in pojavljalo se je vprašanje gospodarnosti stranskih prog. Železnica je nerentabilne proge
razdrla ali pa na njih ukinila promet. Nekatere proge so prevzele posamezne gospodarske
organizacije za industrijske tire. Dolžina železniških prog se je med leti 1960 – 1988
zmanjšala od 1.497 km na 1.228 km oziroma za približno 18%.
Na področju železniškega tovornega prometa ima ljubljansko območje največji obseg. Nič
manj ne zaostaja Obalno-kraška regija, močno navezanost izkazujeta tudi celjsko in
mariborsko območje. Najmanjšo oz. najšibkejšo navezanost na železnico pa imata Koroška in
Notranjska.
Glede na strukturo in stopnjo razvitosti gospodarstva ima železnica za posamezna območja
različen pomen, saj predstavlja v nekaterih območjih glavnega prevoznika oziroma glavno
prometno žilo, po kateri izvaža gospodarstvo posameznih območij (Černe, 1991, str. 74-88).
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Kljub mnogo manjšim vlaganjem v železniško omrežje je bila v letu 2001 prometu predana
nova enotirna železniška povezava med Slovenijo in Madžarsko, ki je hitro pridobila zelo
velik pomen zlasti za tovorni promet. V notranjem tovornem prometu velika večina, to je
97,5% celotnega prometa poteka po cestah in le 2,5% po železnici. V mednarodnem prometu
tretjina tovornega prometa poteka po železnici, pri čemer ima kljub slabi železniški povezavi
z zaledjem v Srednji in Vzhodni Evropi zaenkrat še večinski delež Luka Koper.

5.4.1. Železniško omrežje v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije

V navezovanju na evropsko »TEN« infrastrukturno omrežje ter V. in X. panevropski
prometni koridor, se daljinske železniške povezave mednarodnega pomena dokonča predvsem
kot rekonstrukcije obstoječih železniških prog in delno kot novogradnje v smereh od Sežane
do Ljubljane in Maribora in naprej proti Gradcu, od Zidanega mostu proti Zagrebu, Ljubljane
do Jesenic in naprej proti Avstriji, od Pivke prek Ilirske Bistrice naprej proti Reki in od
Pragerskega skozi Ormož in Mursko Soboto proti Budimpešti. Omogoči se gradnjo nove
učinkovitejše daljinske železniške povezave mednarodnega pomena od Kopra do Divače – II.
železniški tir. Na te proge, ki so neposredno vezane na evropske prometne tokove, se
navezuje državna in regionalna prometna vozlišča za tovorni in potniški promet, s katerimi se
omogoči konkurenčne pogoje za razvoj dejavnosti v evropskem prostoru.
Transevropska daljinska hitra železniška povezava v okviru V. panevropskega prometnega
koridorja, ki povezuje Benetke preko Ljubljane in Zagreba z Budimpešto se proti severu
povezuje z zmogljivimi daljinskimi železniškimi povezavami v smereh od Ljubljane proti
Munchenu in od Zidanega mostu do Maribora in naprej proti Dunaju. Na daljinsko hitro
železniško povezavo se naveže prometna vozlišča: na območju Divače s povezavo proti
Kopru, Trstu in Novi Gorici, na območju Pivke s povezavo proti Istri, na območju Ljubljane s
povezavo proti Avstriji, na območju Zidanega mostu s povezavo proti Mariboru in druge
prometne podsisteme z ustrezno posodobitvijo obstoječih železniških prog v koridorjih
obstoječih železnic, kadar to omogočajo tehnične in tehnološke rešitve in je prostorsko
racionalno.
Ostala nacionalna in nekatera regionalna središča Slovenije se navezuje na daljinske
železniške povezave mednarodnega pomena z daljinskimi železniškimi povezavami
nacionalnega pomena. Obstoječo železniško infrastrukturo se rekonstruira, posodablja in tam,
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kjer je potrebno, dogradi ter zagotovi učinkovitejše železniške povezave v smereh od
Ljubljane proti Novemu mestu in naprej proti Karlovcu na Hrvaškem, od Nove Gorice do
priključka na železniško progo (V. koridor) na italijanski strani in od Nove Gorice do Sežane
kot tudi od Nove Gorice prek Tolmina do Jesenic, od Maribora preko Dravograda in naprej
proti Celovcu v Avstriji, od Celja proti Dravogradu ter od Ormoža proti Čakovcu na
Hrvaškem.
Z regionalnimi železniškimi povezavami se povezuje ostala regionalna središča, nekatere
državno pomembne objekte, za državo pomembna turistična in obmejna območja ter navezuje
promet na daljinske železniške povezave mednarodnega in nacionalnega pomena. V Sloveniji
se zagotavlja neposredne železniške prometne zveze z gospodarstvom in drugimi dejavnostmi
tudi s sosednjimi državami (SPRS, 2004, str. 41).
Obstoječe železniške proge, pretežno zgrajene v 19. stoletju, niti glede svojih parametrov niti
glede zmogljivosti ne ustrezajo več sodobnim prevoznim potrebam in so popolnoma
nekonkurenčne nastajajočemu sodobnemu cestnemu podsistemu ter nekompatibilne
moderniziranim železniškim podsistemom držav EU.
Zasnova razvoja infrastrukture železnice za višje hitrosti v Sloveniji, ki v osnovi temelji na
rekonstrukciji obstoječe železniške infrastrukture, krepi vse prometne smeri železniškega
podsistema, ki se ujemajo s smermi V. in X. vseevropskega koridorja. Prometne smeri
Romanice, Slovanice, Germanice in Ungarice krepijo smeri predlaganih železniških prog. Z
daljinskimi železniškimi povezavami mednarodnega pomena se medsebojno povezujejo
prometna vozlišča in sicer preko železniškega “križa” z vozliščem v Ljubljani. Z daljinskimi
železniškimi povezavami nacionalnega pomena pa se povezujejo še ostala središča
nacionalnega in nekatera središča regionalnega pomena, ki imajo na tej progi železniško
postajo. Ostala središča regionalnega pomena se na daljinske železniške povezave navezujejo
z regionalnimi železniškimi povezavami, le Idrija, ki je središče regionalnega ni povezana z
železniško infrastrukturo.
Za zagotovitev neposredne in kvalitetne povezave Slovenije z Madžarsko in s tem krepitve
prometne smeri Ungarice se zagotovi posodobitev železniške povezave Pragersko – Ormož –
Murska Sobota in naprej proti Madžarski z dvotirno elektrificirano železniško progo.
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Grafikon 2; vir: UI, Promet in prostorski razvoj Slovenije, 2000
Posodobitev oziroma dograditev slovenskega železniškega omrežja je osnova za izboljšanje
transportnih storitev in zagotovitev zadostnih zmogljivosti omrežja za bodoče prometne
potrebe. Z uvedbo novih tehnologij bo zagotovljen tudi zahtevan nivo tehničnih standardov,
kar bo prispevalo k doseganju interoperabilnosti na celotnem TEN-T omrežju. S tem se bodo
vzpostavili tudi pogoji za postopno preusmeritev prometa na železniško infrastrukturo in za
večjo mobilnost z uporabo železniških storitev. Glede na obseg potrebnih sredstev je temeljno
vprašanje investicij v okviru razvoja železniške infrastrukture vprašanje modela financiranja.
Evropska in domača proračunska sredstva ne bodo mogla biti prevladujoči vir financiranja.
Potreben bo razvoj ustreznega modela javno zasebnega partnerstva z več viri financiranja: viri
pridobljeni na trgu s trženjem omrežja, viri navzkrižnega financiranja, proračunski viri, ipd.

5.4.2. Problematika izgradnje 2. tira v povezavi z Luko Koper

Luka Koper je izrazito navezana na železniški promet, saj dobrih 60% pretovora prepelje po
železnici.
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Iz Kopra proti notranjosti vodi enotirna železniška proga, ki se v Prešnici priključi na
železniško progo Divača – Pula. Progo so leta 1975 elektrificirali in tako povečali njeno
prepustnost. Do Divače je proga planinskega tipa s strmimi nagibi in ostrimi zavoji. Iz Kopra
se namreč počasi vzpenja po dolini reke Rižane do Dola pri Hrastovljah, kjer se začne hiter
vzpon preko Kraškega roba do Črnotič in naprej do Prešnice.
Proga se v Divači naveže na povezavo Sežana – Ljubljana. Proti zahodu vodita preko Sežane
povezavi proti Italiji ter čez Novo Gorico in Jesenice proti Avstriji. V smeri Ljubljane se
usmerja tovorni promet, ki je namenjen preko Kranja in Jesenic v Avstrijo, preko Dobove in
Zagreba v države bivše Jugoslavije in preko Zidanega Mosta, Celja in Maribora proti Avstriji.
V Pragerskem se od slednje povezave odcepi proga preko Ptuja in Ormoža proti Čakovcu in
Madžarski. V juniju 2001 je bila odprta nova proga preko Murske Sobote in Hodoša na
Madžarsko, ki pomeni direktno železniško povezavo Slovenije s sosednjo Madžarsko.
V zadnjih letih se je količina prepeljanega tovora po enotirni progi Koper – Divača povečala
do te mere, da že postaja ozko grlo pri prevozu blaga, pretovorjenega v koprskem pristanišču.
Zato bi bilo nujno potrebno zgraditi drugi tir na omenjenem odseku. V nasprotnem primeru
Luka Koper kmalu ne bo mogla izrabiti obstoječih pristaniških zmogljivosti. Zaradi
neustrezne prometne povezave z zaledjem bo onemogočen nadaljnji razvoj pristanišča,
vprašljiva pa bo tudi njegova konkurenčna sposobnost glede na severnoevropska in še posebej
na severnoitalijanska pristanišča. Na podlagi trenutnih zmožnosti železniških povezav nima
Luka Koper nobenih možnosti za pritegnitev dodatnih železniških tranzitnih blagovnih tokov.
Predvsem to velja za avstrijske tranzitne tokove, ki imajo veliko bolj ugodno povezavo s
pristaniščem v Trstu (Vidovič, 2002, str. 68).
Za kvaliteten tovorni železniški promet iz Luke Koper in nazaj je potrebna ustrezna tehnična
usposobljenost prog. Pri tem igrajo pomembno vlogo osna obremenitev, prečni profil za
oprtne vlake (kombinirani transport) in propustnost prog. Proge SŽ so v pretežni meri
usposobljene za prevoz obsežnih tovorov in zagotavljajo ustrezne pogoje za prevoz tovora v
mednarodnem transportu.
Zelo pomemben pokazatelj pomena medsebojne soodvisnosti med Luko Koper in SŽ je
nedvomno primerjava med deležem prepeljanega blaga po železnici in cestah. Pri tranzitnem
prometu po kopnem je leta 1996 odpadlo na prevoz po železnici 86% vsega blaga, na prevoz
po cestah pa 14%. V letu 2000 je bilo to razmerje v prid železnice s 93,3%, po cestah pa je
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bilo prepeljanega 6,7% blaga. Ob upoštevanju, da je v obravnavanem obdobju porasel skupni
promet s 3,23 na 4,21 milijonov ton, je jasno razvidna vloga prevoza po železnici (Vidovič,
2002, str. 168).

5.4. POMORSKI PROMET V SLOVENIJI

Skupna prometna politika, ki so jo do končnih odločitev o transevropskih prometnih omrežjih
leta 1996 načrtovale ustanove Skupnosti, vsebuje načela z znatnimi posledicami in pomenom
za pomorski transport.
Prvič gre za načelo trajnostne mobilnosti, ki pomeni operativni prenos načel trajnostnega
razvoja v prometno politiko. To je izpopolnitev načel, oblikovanih v okoljevarstvenem
kontekstu in usmerjenih v zmanjševanje okoljskih vplivov transporta in v zagotavljanje
varnosti, učinkovitosti in kakovosti. Na podlagi teh ciljev je načelo trajnostnega razvoja
združeno z dvema pomembnima dodatkoma: intermodalnostjo in internacionalizacijo
zunanjih stroškov.
Pomembno je tudi upoštevati globalne stroške, to je ekonomsko oceno cene, ki jo plačajo
uporabniki, ter neugodnosti, ki jih transportna dejavnost povzroča Skupnosti. Zaradi vseh teh
načel pomorski in železniški prevoz blaga in potnikov zato povzročata mnogo nižje globalne
stroške v primerjavi z drugimi načini prevoza.
Študija statističnih podatkov Evropske Unije (EUROSTAT) kaže, da resne ovire pri
pomorskem transportu predstavljajo dolge čakalne dobe v pristaniščih, delno zaradi
pomanjkljive infrastrukture in storitev. To se je zgodilo v glavnem v Južni Evropi in na
Irskem, kjer so v zadnjih letih zelo malo ali nič vlagali v storitve in infrastrukturo. Posledica
tega je bila znatna rast manipulativnih stroškov pri pretovarjanju v pristaniščih, kar je v
primeru kontejnerskega prevoza povzročilo precejšen razkorak med najučinkovitejšimi
pristanišči v Severni Evropi (do 30 kontejnerjev na uro) in mnogimi pristanišči v Južni Evropi
(kjer včasih ne presežejo 15 kontejnerjev na uro).
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V kontekstu teh starih in novih neravnotežij je potrebno okrepiti pomorski transport in njegov
intermodalni razvoj z drugimi načini prevoza z uvedbo medsebojno povezanega
informacijskega sistema in opremljanjem pristanišč za računalniško podprto upravljanje
pristaniških sistemov.
Luka Koper ima izredno pomembno prometno lego predvsem za prevoze, ki se usmerjajo
proti območju Indijskega oceana preko Sueškega prekopa. Tako je na primer trajanje
kombiniranega prevoza blaga (železnica/cesta/ladja) iz severnomorskih ali baltskih pristanišč
za 5-7 dni krajša od potovanja iz baltskih ali severnomorskih pristanišč do Indijskega oceana
z ladjo okoli Afrike ali skozi Sueški prekop.
Pristaniški blagovni promet v Luki Koper se hitro povečuje. Med letoma 1995 in 2005 je
porasel od 6,8 milijonov ton na 13,1 milijona tone oz. za 91%. V naslednjih letih se načrtuje
tudi porast potniškega pristaniškega prometa, saj pristanišče Koper razvija tudi potniški
terminal.

5.5.1. Pristanišča v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije

V Koprskemu pristanišču se zagotavlja nadaljnji razvoj pristaniške infrastrukture, ki je
potrebna za nemoteno uresničevanje razvojnih načrtov edinega slovenskega pristanišča za
mednarodni tovorni in potniški pomorski promet. Razvoj koprskega pristanišča se z izgradnjo
prometne infrastrukture, ki povezuje koprsko pristanišče z zaledjem prek učinkovitejše
železniške povezave Koper – Divača, v samem pristanišču pa je treba povečati zmogljivosti
javnega potniškega pomorskega prometa z ureditvijo potniškega terminala. Del pristanišča, ki
je funkcionalno navezan na mesto se nameni za ureditev domačega in mednarodnega
pomorskega potniškega prometa.
Za spodbujanje javnega pomorskega potniškega prometa se v Kopru, Izoli, Piranu in
Portorožu razvija in posodablja sedanja pristanišča, namenjena domačemu potniškemu
pomorskemu prometu.
V smislu razvoja okolju prijaznega in donosnega navtičnega turističnega gospodarstva se
omogoča razvoj marin in turističnih pristanišč na obstoječih lokacijah, izjemoma pa kot
možna oblika sanacije že degradiranih območij (SPRS, 2004, str.41).
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V svetu ponovno oživlja pomorski potniški promet. Veča se povpraševanje po križarjenjih in
čarterskih linijah. Poskusi, da bi se v krožna potovanja vključila tudi slovenska obala, so
zmeraj propadli zaradi neprimerne pomorske infrastrukture, neustreznega potniškega
terminala in premajhne odločenosti, da tovrstno turistično ponudbo organizirano tržimo.
Zasnova v pretežni meri temelji na spodbujanju nadaljnjega razvoja koprskega pristanišča.
Ostala slovenska pristanišča razvijajo ustrezno pomorsko infrastrukturo predvsem za
spodbujanje domačega pomorskega potniškega prometa, ki bi lahko prevzel del cestnih
potniških tokov.

5.6. ZRAČNI PROMET V SLOVENIJI
5.6.1. Letališča in heliporti v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Omrežje 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.
Zasnova mednarodnih letališč/heliportov za potrebe mednarodnega zračnega prometa na
nacionalni ravni ohranja dosedanja tri javna letališča za mednarodni zračni promet in razvija
javne heliporte za mednarodni zračni promet ob nacionalnih središčih mednarodnega pomena
Ljubljani, Mariboru in Kopru.
Za potrebe domačega zračnega prometa se na nacionalni ravni z navezavo na središča
nacionalnega in središča regionalnega pomena, razvija javna letališča/heliporte za domači
zračni promet ter pri tem upošteva tudi potrebe reševalnih služb. Ob središčih nacionalnega
pomena Novem Mestu in Novi Gorici se dopušča možnost razvoja javnega letališča/heliporta
za mednarodni promet nižje kategorije. V Cerkljah ob Krki se nadalje razvija letališče za
potrebe zračnega prometa Slovenske vojske. Obstoječim letališčem se še naprej ohranja
njihova funkcija.
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.
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Letališča in heliporte se načrtuje tako, da je zagotovljena varnost ljudi in materialnih dobrin
(SPRS, 2004, str. 42).
Zasnova mednarodnih letališč ob nacionalnih središčih mednarodnega pomena ohranja
dosedanja tri javna letališča za mednarodni zračni promet ob središčih: Ljubljana, Maribor in
Koper (letališče Ljubljana, letališče Maribor in letališče Portorož).
Poleg navedenega se dopušča možnost razvoja tudi dveh dodatnih javnih letališč za
mednarodni zračni promet (nižje kategorije), ki bi bili locirani ob središčih nacionalnega
pomena (Nova Gorica in Novo mesto).
Na državni ravni opravlja letališče Ljubljana funkcijo državnega letališča z zaledjem v celi
Sloveniji. Z izgradnjo nove železniške povezave se izboljša njegova povezanost z državnim
središčem (Ljubljana) ter dostopnost do uporabnikov v celi Sloveniji. Z izboljšanjem
dostopnosti se poveča tudi njegova konkurenčnost v širšem prostoru.
Umestitev heliportov v prostor se v celoti prekriva z umestitvijo letališč. Za zagotavljanje
zastavljenih ciljev je potrebna enakomerna postavitev mreže letališč/heliportov (5 javnih
letališč/heliportov za mednarodni zračni promet in 21 javnih letališč/heliportov za
domačizračni promet oziroma 21 letališč/heliportov za lastne potrebe ob upoštevanju lokacij
obstoječih letališč, ostalih značilnosti poselitvenega razvoja, evropskega zračnega
navigacijskega načrta ter ekonomičnosti.
Naprave za vodenje zračnega prometa

Glede na relief slovenskega prostora in mednarodne standarde s področja civilnega letalstva
je treba zagotoviti najmanj štiri vire radarskih podatkov oziroma postaviti štiri radarske
sisteme dolgega dosega na ustreznih lokacijah.
Glede na mednarodne standarde s področja civilnega letalstva je treba razvijati priletne
radarske sisteme na letališčih, ki služijo vodenju, upravljanju in nadzorovanju zrakoplovov na
manjših višinah oziroma varnemu priletu in odletu zrakoplovov z letališč. Ravno tako je
potrebno razviti sisteme za satelitsko navigacijo
5.7. JAVNI POTNIŠKI PROMET (JPP)

Javni potniški promet je zapostavljen na vseh ravneh, od državne do lokalne. Prepuščen je
konkurenčnemu tržnemu boju s prikrito subvencioniranim individualnim cestnim prometom.
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V razvitih evropskih državah je prisotno vse večje zavedanje o pomenu JPP, medtem ko je
sedanji trend v Sloveniji zaskrbljujoč in je zato potrebna čimprejšnja aktivna vloga države na
tem področju. Sistem JPP je nepovezan in vse bolj izgublja delež v skupnem prometnem
sistemu. Posamezni podsistemi se razvijajo neodvisno in v medsebojnem konkurenčnem
boju znižujejo konkurenčnost celotnega sistema JPP. Nekvalitetna ponudba ter neupravičena
konkurenčnost drugih podsistemov povzročata zmanjševanje deleža prometnega dela JPP in
železnic v prometnem sistemu. Pomanjkanje kvalitetnih logističnih in distribucijskih centrov
tovornega prometa ter prestopnih točk JPP vodi do nepovezanosti prometnih sistemov,
daljšanja in večjih obremenitev prometnih poti ter povečevanja prometnih stroškov, kar
negativno vpliva na konkurenčnost in učinkovitost slovenskega poselitvenega sistema ter
gospodarstva.

5.8. PROMETNI TERMINALI

Zasnova razvoja infrastrukture kombiniranega tovornega prometa ne opredeljuje povezav,
temveč zgolj terminale za kombiniran tovorni promet na različnih prostorskih ravneh, ki
opravljajo vlogo vozlišč tovornih prometnih tokov. Glede na izhodišča zasnove so terminali
vezani na ravni obravnavanih prometnih regij in njihovih središč.
Osrednji državni terminal za kombiniran tovorni promet se nahaja v Kopru kot pomembnem
nacionalnem središču mednarodnega pomena in najpomembnejšem tovornem prometnem
vozlišču v državi. Terminal temelji na povezovanju koprskega pristanišča in vozlišča
železniških prog, cest in pomorskih poti različnih ravni. Zaradi pretežno mednarodnega
značaja tovornega in potniškega pomorskega prometa je njegova vloga nekoliko bolj
poudarjena od vloge drugega državnega terminala za kombiniran tovorni promet v Ljubljani.
Drugi državni terminal za kombiniran tovorni promet se nahaja v Ljubljani kot državnem
središču in po pomenu drugem tovornem vozlišču v državi. Terminal temelji na vozlišču
železniških prog in cest različnih ravni vključno z najpomembnejšim državnim letališčem.
Tretji se nahaja v Mariboru kot drugem največjem urbanem središču in po pomenu tretjem
tovornem vozlišču v državi ter potencialnem središču osrednjega posodobljenega
industrijskega grozda Slovenije.
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Mednarodni projekt IMONODE je identificiral obstoječe prometne terminale in na osnovi
analiz obstoječega stanja ter projekcij za prihodnje predlagal načrtovanje novih prometnih
terminalov.

Karta 7: Transportno logistično omrežje s prometnimi terminali na območju projekta
Legenda:

∆

obstoječi prometni terminali

○

načrtovani prometni terminali

1

mestni terminal

2

tovorni terminal

3

industrijski in logistični parki

4

posebna logistična območja

Vir: Poročilo projekta IMONODE, 2005.
V Sloveniji imamo glede na klasifikacijo projekta IMONODE tri obstoječe mesten terminale
(Koper, Ljubljana, Nova Gorica), tri obstoječe industrijske in logistične parke (Koper, Celje,
Maribor), en obstoječ tovorni terminal (Novo mesto), en načrtovan tovorni terminal (Murska
Sobota) in dva načrtovana industrijska in logistična parka (Sežana in Ljubljana).
Koncentracija obstoječih in načrtovanih prometnih terminalov je navezana na razvojno os ob
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V. panevropskem prometnem koridorju. Ker gre v tem primeru za povezavo s pomorsko
potjo, je logično da je koncentracija transportno logistične dejavnosti tu največja. Naloga
države Slovenije je, da tako na nacionalni, kot mednarodni ravni ovrednoti to dejstvo, ter da
na osnovi medsektorskega pristopa izdela strategijo bodočega razvoja v okviru razvojne osi
Koper – Ljubljana – Maribor z namenom ustvarjanja dodane vrednosti ob čim manjših
obremenitvah okolja in čim smotrnejši rabi prostora.
Kolesarsko omrežje

Zasnova razvoja kolesarske infrastrukture, zaradi specifičnega značaja kolesarjenja, ne
temelji
na principih povezovanj, ki so bili uporabljeni v zasnovah drugih prometnih podsistemov.
Zaradi razlogov, ki jih navajamo v nadaljevanju, je v Sloveniji smiselno izgrajevanje mreže
glavnih in regionalnih kolesarskih poti namesto koridorjev daljinskih poti, ki bi bili
namenjeni navezovanju na evropsko kolesarsko infrastrukturo. Menimo, da bi bile ustreznejše
aktivnosti države, ki bi bile usmerjene v izgrajevanje mreže kolesarske infrastrukture nižjih
ravni, kot pa gradnja majhnega števila daljinskih prečnih povezav preko ozemlja Slovenije.
Slovensko prometno omrežje se v okviru Evrope neposredno vpenja v sredenjeevropski
prostor. Za to območje je značilna izredno heterogena stopnja razvoja prometne infrastrukture
z izrazito razliko v zgodovinskem, geografskem, političnem in ekonomskem oziru.

5.9. PAN-EVROPSKI PROMETNI KORIDORJI IN SLOVENIJA

Slovenijo prečkata dva Pan-evropska transportna koridorja, V. in X. koridor.
5.9.1. Slovenija in Pan-evropska omrežja

V geografskem smislu predstavlja Slovensko ozemlje uravnoteženo prepletanje treh
evropskih makroregij, to je Alp, evropskega Sredozemlja in Srednje Evrope. Omogoča
najkrajši in najnižji dostop (610m - Postojnska vrata) iz Srednje Evrope do Jadranskega morja
v slovensko Luko Koper. Najpomembnejše zaledje Luke Koper je v Avstriji, na Madžarskem
in na Slovaškem ter tudi v južni Nemčiji, južni Poljski ter Češki. Te okoliščine kažejo na
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pomembne in naraščajoče prometne tokove od zahoda proti vzhodu (po V. koridorju) ter od
severa proti jugu (po X. koridorju).
V. koridor od Benetk do Kijeva lahko smatramo tudi kot alternativo III. koridorju od Dresdna
do Kijeva, ko bo odprta naravna povezava preko Jadrana do evropskih prometnih poti v smeri
vzhod-zahod. Manjkajoče celinske povezave zaenkrat onemogočajo, da bi lahko pristanišča
severnega Sredozemlja tekmovala s severnomorskimi pristanišči. Potrebna bo vsekakor tudi
kvalitetna in učinkovita logistično informacijska podpora in vzpostavitev prometnih
terminalov.
Povezava

Benetke-Trst/Koper-Ljubljana-Budimpešta-Uzgorod-Lvov

(glavna

veja),

načrtovana kot avtocesta in glavna železniška proga z intermodalnimi terminali, je znana tudi
kot kretski multimodalni prometni koridor št. V. V študiji Evropa 2000+ velja razvojna os
Trst/Koper-Ljubljana-Budimpešta za eno od treh najpomembnejših prometnih povezav v
smeri zahod - vzhod (CEC 95).
Prav tako zelo pomembni za razvoj slovenskega ozemlja sta glavna veja in veja A desetega
koridorja. Glavna veja bo povezovala Muenchen-Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-NišSkopje-Veles, veja A pa Nueremberg-Passau-Linz/Wels-GradecMaribor-Zagreb. Glede na
slovenski državni prostorski plan2 bo peti koridor vključeval železniške in intermodalne
terminale za kombinirani prevoz tovora Koper, Ljubljana in Maribor. Glavno mesto
Slovenije, Ljubljana leži na križišču obeh glavnih smeri dveh koridorjev TEN, petega in
desetega.
V Sloveniji poteka obširen in intenziven Nacionalni program izgradnje avtocest, po katerem
bo do leta 2004 zgrajena avtocesta, ki bo povezovala Koper (in Trst) preko Ljubljane in
Maribora s slovensko-madžarskim mejnim prehodom Pince/Tornyszentmilklosz. Podobno bo
v skladu s Nacionalnim programom izgradnje železniških prog do leta 2000 dokončana
modernizacija glavne železniške proge od Luke Koper do Ljubljane in Maribora ter gradnja
nove železniške proge med Mursko Soboto in mejno postajo Hodos/Bayasenye na slovenskomadžarski meji.

2

Ur.l. RS, št. 72/95 (Karta 2)
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Prometna vozlišča z intemodalnimi prometno logističnimi terminali so zelo pomembna za
učinkovit kombiniran transport, za urbani in gospodarski razvoj ter za varstvo okolja.
»Pomembnost prometnih vozlišč za blago in potnike se še povečuje, če upoštevamo bodoče
hitre povezave med evropskimi mesti (urbano omrežje) in razvoj kombiniranega transporta
(terminalov)«. Po Beli knjigi naj bi projekti transportne infrastrukture: »medsebojno
povezovali državna omrežja in zagotavljali njihovo interoperabilnost in dostop do omrežij,
vključno s prestopom z enega načina transporta na drugega«.

Intermodalnost transporta ter intermodalna prometno logistična vozlišča so pomembna za
urbani razvoj in gospodarsko rast. Z izboljšanjem transporta in s primernim umeščanjem
intermodalnih vozlišč se povečujejo možnosti razvoja podjetniško industrijskih grozdov.
Nenazadnje je intermodalni promet koristen za varovanje okolja.
Prometni terminali v Kopru, Ljubljani in Mariboru v manjši meri seveda že obstajajo in
delujejo, vendar pa so potrebni še drugačni ukrepi, da bi zagotovili njihov prihodnji razvoj ter
izboljšali njihovo storilnost in s tem konkurenčnost slovenskega transportno logističnega
sektorja. Intermodalnost Kopra pomeni menjavo prevoznega sredstva med pomorskim,
železniškim in cestnim transportom, Ljubljane med železniškim in cestnim transportom,
Maribora pa med železniškim in cestnim ter potencialno zračnim transportom.
Razvoj intermodalnega transporta ter prometno logističnih vozlišč mora slediti rasti
prometnih tokov in posledičnemu razvoju transportne infrastrukture, ki je, kot je že omenjeno,
trenutno v Sloveniji zelo dinamičen. Zaradi precejšnje obsežnosti te razvojne dejavnosti je
potrebna akcija v obliki sodelovanja javnih in zasebnih institucij, vključno z vlado, lokalnimi
oblastmi, družbami za transportno infrastrukturo ter vključenimi podjetji.
Zanimivo je, kako Constantinos Zekkos (Grčija) interpretira pomen V. in X. koridorja:
»V. koridor povezuje Italijo in Jadransko morje (Trst) z Madžarsko, Slovaško in Ukrajino.
X. koridor povezuje Avstrijo in Madžarsko z državami zahodnega Balkana, Grčijo in
Egejskim morjem.« (Integration of the Greater European Spaces, 2001, str. 123).
Zakaj Slovenije sploh ne omenja v zvezi s petim koridorjem, pri desetem pa se Slovenija
morda skriva med državami zahodnega Balkana, ali pa tudi ne. Morda gre za lapsus, morda za
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indolenco do manjših držav, vendar ne glede na to nakazuje na razmišljanje, da je Slovenija le
nepomembna tranzitna država.
To lahko tako tudi ostane, če Slovenija ne bo sama krojila usode na svojem odseku V. in X.
koridorja. Na evropske prometne koridorje se je namreč potrebno vsebinsko navezati in ne le
evropskim koridorjem podrejati prostorskih rešitev v Sloveniji.
Pomembne so tudi nekatere regionalne pobude v Evropi, ki posredno ali neposredno vplivajo
na prometne razmere v Sloveniji. Ena takih je projekt za gradnjo tunela Brenner, ki bi po
dolžini znašal 50 kilometrov in se nahaja na prometnici, ki najugodneje povezuje München s
pristanišči severnega Jadrana. Predor Brenner je glavni objekt v projektu »Južna vrata«
(pobuda za izgradnjo niza tunelov za preboj Alp, ki ločijo Srednjo in Zahodno Evropo od
Sredozemlja), njegova realizacija pa bi omogočila najugodnejše zveze zahodnega dela
Srednje Evrope in južnega dela Zahodne Evrope z Jadranom.
Za slovensko prometno omrežje je zelo pomembna globalna pobuda evropskega omrežja prog
za visoke hitrosti (European High Speed Network), ki predlaga omrežje evropskih prog, po
katerih bi vozili vlaki s hitrostjo nad 200 km/h. Zato se nove železniške proge za visoke
hitrosti projektirajo tako, da bi hitrost vlakov na njih lahko dosegala 250 do 350 km/h.
Zelo vprašljivo s stališča varstva okolja, porabe prostora in ekonomičnosti.
Pomemben vsebinski element je obravnava prostorske oziroma regionalno razvojne in
urbanistično razvojne problematike. Ravno tako so nujne vsebine ter priprava smernic za
lociranje prometnih vozlišč in terminalov za izboljšavo interakcij med industrijskimi
lokacijami in aktivnostmi, transportnim sistemom in regionalnimi trgi. V tej zvezi je potrebno
upoštevati dogovore na evropski ravni ter prostorske politike in plane posameznih držav, regij
in občin s poudarkom na opredelitvi lokacije prometnih terminalov v povezavi z zasnovo
urbanega sistema

in z reorganizacijo industrijskih območij. V okviru izdelave državne

strategije in občinskih planov je potrebno opredeliti vlogo nacionalnega območja v širši
evropski zasnovi razvoja prometa in posledično opredeliti zasnove prometnih sistemov,
lokacije prometnih terminalov ob upoštevanju ciljev prostorskega razvoja, podrobni analizi
razvojnih možnosti in še posebej vlogi in funkciji naselij v poselitvenem sistemu, racionalni
organizaciji dejavnosti ter smotrni rabi virov. Slednjič je potrebno vzpostaviti učinkovite
instrumente za realizacijo zastavljenih ciljev.
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Prometno-logistični terminali so del globalne prostorske strukture, ki povezuje svet in Evropo
na naddržavnem nivoju. Pri njihovem umeščanju v konkretni fizični prostor se zaradi njihove
velikosti, sklenjenosti in zaprtosti odpirajo resni problemi, zato je potrebno pristopiti k
njihovemu načrtovanju interdisciplinarno. Vsako od predlaganih lokacij je potrebno oceniti z
vidika njene socio-ekonomske in prometne učinkovitosti, varovanja okolja in njene prostorske
racionalnosti v smislu celovitega urbanega razvoja in pokazati vplive prometno-logističnih
terminalov na gravitacijska območja mestnih občin ter njihov položaj in vpliv v urbanističnih
zasnovah posameznih občinskih planov. Potrebno je načrtovati in predvideti tudi vsebine in
obseg možnih dopolnilnih ali vzporednih dejavnosti, ter območja za realizacijo novih
industrijskih in ekonomskih con. za katere bo potrebno zagotoviti prostorske kapacitete in
potrebno infrastrukturno opremljenost.
Na lokalnem nivoju morajo lokalne skupnosti spoznati svoje lokalne prednosti in vire rasti Pri
tem morajo oblikovati naslednje korake, ki so hkrati logično in časovno strukturirani v
navedenem zaporedju:
- oblikovanje regionalne razvojne koalicije za politično podporo za gradnjo komunikacijskih
omrežij in posameznih prometnih terminalov;
- uskladitev lastne razvojne strategije z državnimi razvojnimi strategijami (transport, prostor,
gospodarski razvoj);
- oblikovanje prostorskih in drugih aktov za oblikovanje primernih lokacij (prostorski plani in
izvedbeni urbanistični načrti);
- optimizacija lokacij glede transportne logistike in poslovnih možnosti razvoja;
- optimizacija lokacij glede možnosti urbanega razvoja;
- oblikovanje lokalnih spodbud prostorskih, infrastrukturnih, investicijskih;
- promocija temeljnih strukturnih sprememb razvojni marketing;
- oblikovanje podjetniških grozdov storitvenih dejavnosti;
- izobraževanje in usposabljanje ljudi;
- ustvarjanje partnerskih odnosov za sodelovanje doma in v tujini;
- pridobivanje mednarodne pomoči za partnerstvo in razvoj.
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5.9.2. Transevropski komunikacijski koridorji kot del novega internacionalnega urbanega
omrežja ter njihov vpliv na evolucijo mestnega prostora

Politične in ekonomske spremembe, ki smo jim priča na evropskem kontinentu se kažejo
skozi radikalne spremembe v izoblikovanosti sodobne urbane strukture. Že M.Webber je v
šestdesetih letih opozarjal, da se seli vloga mest iz ožjega v širše urbano okolje, kjer v
sodobni družbi ideja skupnosti ne temelji več na sorodnih pač pa na vse bolj različnih
interesih. Fizična gostota torej ni več ekskluzivna karakteristika urbanosti. Mnogi primeri
novo nastalih somestij po svetu pritrjujejo Webbrovi teoriji. To so območja spremenljive
urbane gostote s številnimi izvornimi in ciljnimi prometnimi točkami, povezanimi z
raznovrstnimi prometnimi sistemi, ki omogočajo učinkovito mobilnost ter izbiro možnosti
dostopa do doma, dela, šole in zabave. Mesta postajajo regionalni urbani sistemi, ki jih ne
definirajo upravne ali politične meje pač pa vsakodnevni pretok ljudi in blaga. Povečuje se
pomen vseh vrst komunikacij, ki določajo mesto kot časovno in prostorsko nestabilni pojav,
ki se realizira skozi prometne tokove: trgovske, tokove vozil, ljudi in informacij. Prometni
sistemi in njihove površine postajajo integralni del krajine in javnih mestnih prostorov in so
temeljni pogoj za dobro urbano orientacijo. Predstave o mestu se tako vse bolj odmikajo od
njegove klasične- statične podobe in se vežejo na prometne in prostorsko vizualne izkušnje
uporabnikov transportnih koridorjev. Javni mestni prostori se selijo iz mestnih središč na
parkirišča avtocest, v trgovske pasaže, športne dvorane, komunikacijska križišča in se vse bolj
podrejajo spontanemu oblikovanju, v skladu z urbano evolucijo. Zaradi svoje ugodne lege se
v območju transportnih koridorjev ob avtocestah, ki so del transevropskega cestnega omrežja,
ali ob hitrih mestnih vpadnicah razvijajo centralni programi transportnih podjetij ali se
oblikujejo lokacije za nadregionalne distribucijske cone s skladišči velikih volumnov za
fleksibilne tehnologije (za nove logistične centre dejavnosti brez lastnih skladišč). Del tega
urbanega sistema so tudi prometni terminali, ki predstavljajo del nove nadnacionalne,
nacionalne in regionalne prometne in ekonomskeo proizvodne strukture ter hkrati pomembne
vstopno-izstopne točke iz internacionalnega omrežja na lokalni nivo.
Avtoceste kot tudi hitra železnica omogočajo hitre fizične medregionalne in interregionalne
povezave hkrati pa so del internacionalnega prostora. V tem internacionalnem prostoru (ob
pomembnih evropskih prometnih koridorjih) se bodo izoblikovale pomembne internacionalne
razvojne točke v obliki obsežnih ekonomskih con ali nadnacionalnih tehnološko poslovnih
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parkov, ki bodo kot razvojni inkubatorji generirali nepričakovane spremembe in sinergijske
učinke tudi globoko v ruralno zaledje in zato izoblikovali v prostoru novo razvojno
dimenzijo. V ta namen bo potrebno tako na evropskem kot na lokalnem nivoju definirati
optimalni položaj prometnega terminala v okviru transportnega omrežja in hkrati zagotoviti
dovolj obsežne prostorske potenciale za njihovo umestitev v prostor. Podobne zgostitve lahko
pričakujemo vzdolž vseh prometnih koridorjev. Za realizacijo programov, ki sodijo v inventar
transkontinentalne infrastrukturne opreme bo moralo kmetijstvo odstopiti del zemljišč, ki so
danes pod zaščito. Internacionalno omrežje bo s svojo kozmopolitsko naravo povezalo
interese mejnih držav in sosednjih metropol ter zlilo obmejne regije v enoten ekonomski
prostor. Nove ekonomske regije bodo postale pomemben generator novih delovnih mest zato
je potrebno težiti k takšnim oblikam izobrazbe, ki bodo dopuščale široko poklicno
fleksibilnost. Kajti iz območja urbanih zgostitev v transportnih koridorjih so razmeroma
kratki dostopi v agrarno zaledje, ki se zaradi svojih krajinskih kvalitet vedno bolj
preoblikujejo v intezivno poseljena stanovanjsko - delovna območja. Takšna območja z
ugodno prometno lego predstavljajo v evropskem merilu prednostne lokacije za stanovanja in
delo aktivnih svobodnih poklicev (delo na domu) kakor tudi prebivališča za starejše. Kajti
uvajanje mikroračunalnikov, telekomunikacijskih sistemov in mikroprocesorjev v domove
posameznih družin omogoča že danes številnim zaposlenim delo na domu in napoveduje
revolucijo v materialni in nematerialni proizvodnji, ki bo privedla do povsem novih načinov
proizvodnje že v naslednjih tridesetih letih.
Slovenija ne vzhodu meji na Hrvaško in Madžarsko, kamor se nadaljujeta oba pan evropska
koridorja, ki prečkata Slovenijo. V. koridor, ki vodi iz Italije skozi Slovenijo in Madžarsko
proti Ukrajini in X. koridor, ki poteka skozi Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, ZR Jugoslavijo,
Makedonijo in Grčijo z odcepom preko Bolgarije do Turčije, v glavnem potekata preko
tranzicijskih držav, kjer pričakujemo napredek v razvoju gospodarstva in povečanje potrošnje.
Skladno s temi trendi lahko pričakujemo izrazito povečanje transportnih tokov na tem
območju, katerih velik del se bo usmerjal preko Slovenije. Zato je potrebno zagotoviti, da bo
ta transport naravnan trajnostno v največji možni meri. Ob tem lahko izhajamo iz izkušenj
prometno razvitih evropskih držav, ki so temeljiteje ovrednotile negativne vplive
naraščajočega prometa na okolje, prometno varnost ter časovne in stroškovne izgube zaradi
zastojev na cestah.
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Na osnovi dosedanjih izkušenj je potrebno zasnovati ponudbo optimalnih prometnih modulov
z »vhodnimi omejitvami«, kar pomeni, da je potrebno dati prednost železniškemu prometu,
vodnemu prometu ter kombiniranemu in multimodalnemu prometu.
Razen favoriziranja investicij v železniško infrastrukturo in pristaniške terminale lahko s
prometnimi politikami na nacionalni ravni dodatno (subvencioniranje in druge ugodnosti za
železnice, povečanje davkov na fosilna goriva, uvajanje ali povečanje nadomestil za uporabo
cestne infrastrukture) stimuliramo različne transportne načine.
V Sloveniji je potrebno usmerjati prioritete glede izgradnje prometnega omrežja skladno s
panevropskim omrežjem koridorjev, ki je bil sprejet 1997 v Helsinkih in jih vsekakor
upoštevati v nacionalnih strategijah in programih razvoja prometa.

5.10. PROMET IN OBREMENJEVANJE OKOLJA V SLOVENIJI

Obremenjevanje okolja iz prometa postaja vse intenzivnejše. Prometna infrastruktura fizično
posega v prostor, promet na njej pa obremenjuje okolje s potencialnimi nevarnostmi za ljudi
in okolje (nesreče, razlitja) ter z emisijami škodljivih snovi. Promet porabi tretjino vse
primarne energije in je eden največjih in najbolj razpršenih porabnikov neobnovljivih virov
energije, a je pomembno gibalo razvoja. V Sloveniji se pospešeno gradi avtocestna
infrastruktura, ki bo zmanjšala zastoje na preobremenjenih odsekih cestnega omrežja in
omogočala hitrejši pretok blaga in storitev ter pospešila policentrični razvoj.
Kljub tehničnim izboljšavam motornih vozil se zaradi povečane potrebe po mobilnosti emisije
toplogrednih plinov v ozračje povečujejo. Stanje poslabšuje spreminjanje strukture prometa,
saj se delež cestnega prometa neprestano povečuje, železniškega prometa pa ne. V celoti se
povečuje tovorni promet, a predvsem cestni, kar dodatno obremenjuje okolje. V potniškem
prometu je težnja zmanjševanja uporabe javnih prevozov še izrazitejša, tako v mestnem kot v
medmestnem potniškem prometu. Zmanjševanje števila potnikov vpliva na ekonomijo javnih
potniških prevozov in otežuje obnavljanje voznega parka. Prednosti osebnega prevoza se tako
povečujejo. Zaradi porasta števila motornih vozil in povečane mobilnosti se je ustrezno
povečala tudi poraba motornih goriv, s pa tem emisija CO2 kot najpomembnejšega
toplogrednega plina. Obnavljanje voznega parka pozitivno vpliva na zmanjševanje emisije
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dušikovih oksidov, vendar se zaradi vse večjega števila vozil ti učinki zmanjšujejo (Okolje v
Sloveniji 2002, 2003, str. 2).

5.10.1. Cestni promet
Infrastruktura in prometno delo

Razvoj cestnega prometa sta v preteklih letih zaznamovala predvsem povečevanje števila
registriranih motornih vozil in obsega prometnega dela.
Najhitreje narašča osebni potniški promet, predvsem zaradi zmanjševanja obsega javnega
potniškega prometa in železniškega prometa. Z nadaljnjim razvojem cestne infrastrukture se
lahko pričakuje podobno tudi v prihodnje, saj se primerjalne prednosti cestnega prometa
povečujejo.

Iz tabele o razvoju cestnega omrežja v RS je razvidno, da se je v preteklih letih povečevala
dolžina avtocest in avtocestnih priključkov, kar je vplivalo tudi na skupno povečanje cestne
infrastrukture od leta 1998 za 3,0 %. Porast lokalnih cest gre pripisati prekategorizaciji cest na
ravni lokalnih skupnosti, zato porast dolžine teh cest ne pomeni dodatnega posega v prostor.
Gostota avtocestnega omrežja se je 12,2 km/1000km2 v letu 1998 povečala na 15
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km/1000km2 v letu 2001, kar je povprečje članic EU. Največja gostota avtocestnega omrežja
je na Nizozemskem, v Luksembourgu in Belgiji, najnižja pa na Finskem in Irskem.

Grafikon 3
Cestna infrastruktura se povečuje predvsem zaradi intenzivne gradnje avtocestnega omrežja,
ki je opredeljena v sprejetem programu gradnje avtocest v RS. Ker se potrebe po transportu
povečujejo hitreje, kot poteka gradnja prometne infrastrukture, so posamezni cestni odseki
preobremenjeni, prometna infrastruktura pa neuravnotežena. Preobremenjenost odsekov se
izraža v manjši pretočnosti prometa in povečevanju zastojev, kar dodatno obremenjuje okolje.

Grafikona 4 in 5
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Sočasno se je s povečevanjem cestne infrastrukture povečevala tudi fizična zasedba prostora.
Tako je v letu 2001 cestno omrežje (brez javnih poti) zasedalo 0,47 % celotne površine RS,
kar je 0,2 % več kot leta 1998. Največji delež povečanja odpade na avtoceste, ki so v tem
obdobju zasedle dodatnih 823 km2 fizičnega prostora. V primerjavi z državami EU ima
Slovenija nizko gostoto cestnega omrežja, gostota celotne cestne infrastrukture pa je največja
v državah Beneluksa. Dolžina cest na prebivalca je na ravni povprečja držav EU.

S povečevanjem števila cestnih motornih vozil se je povečevalo tudi opravljeno prometno
delo, ki je zmnožek dolžine in povprečnega letnega prometa na posameznem odseku. Na
državnih cestah se prometno delo povečuje, kar je posledica večjega števila cestnih motornih
vozil ter večje mobilnosti in gospodarskega razvoja. Rast bruto domačega proizvoda in
transporta sta medsebojno povezana, saj je trgovina vitalnega pomena za razvoj, cestni
transport pa je v vseh ekonomijah njen nenadomestljiv del. Delež opravljenega cestnega
tovornega prometa se povečuje zaradi odličnih storitev z vidika visoke fleksibilnosti,
zanesljivosti in hitrosti. Te prednosti so še posebej izrazite pri prevozu blaga na krajše
razdalje.
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Prometno delo na državnih cestah se veča hitreje kot prometna infrastruktura, kar povzroča
povečanje gostote prometnega toka, ter zastoje na bolj obremenjenih cestnih odsekih. Iz
strukture opravljenega prometnega dela je razvidno, da največji delež (87,8 %) odpade na
osebna motorna vozila. Najbolj se povečuje prometno delo lahkih in srednjih tovornih vozil,
in sicer s 6,9-odstotno povprečno letno rastjo (tabela 3).
Prost pretok blaga in kapitala v državah EU, gospodarska rast in odpiranje trgov
vzhodnoevropskih držav močno vplivajo na stalno rast tovornega prometa v zadnjih nekaj
Količina prepeljanega blaga v cestnem javnem prevozu se je od leta 1996 povečala 1,3-krat, v
cestnem prevozu za lastne potrebe pa kar 5,8-krat.
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Grafikona 6 in 7
Nasprotno od prevoza blaga se prevoz potnikov v javnem cestnem prometu močno zmanjšuje,
kar zmanjšuje zasedenost javnih prevoznih sredstev in obremenjuje okolje z emisijo
škodljivih snovi. Tako se je število prepeljanih potnikov v javnem cestnem prometu od leta
1996 zmanjšalo kar za 34,8 %, predvsem zaradi povečanja prevozov z osebnimi vozili.
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Grafikon 8

(Okolje v Sloveniji 2002, 2003, str. 6).
Motorizacija

Število registriranih motornih vozil v RS iz leta v leto narašča, vendar se stopnja obnavljanja
voznega parka v kategoriji osebnih vozil umirja (leta 1986 je dosegla 8 %). Primerjava z
letom 2000 pokaže, da se je število registriranih motornih vozil povečalo za 2 %.
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Delež motornih vozil z dizelskim motorjem se povečuje, kar dodatno obremenjuje okolje z
emisijo NOx, CO in trdnimi delci. Sodobni dizelski avtomobili imajo do 20-krat večjo emisijo
NOx v primerjavi z bencinskimi različicami. Zaradi manjše specifične porabe goriva pa
večanje deleža dizelskih motorjev manj obremenjuje okolje z emisijo CO2. V strukturi lahkih
tovornih vozil in osebnih vozil s prostornino motorja nad dvema litra je prodor dizelskih
motorjev v Sloveniji še izrazitejši, vendar je njihov skupni delež še vedno nižji kot v
zahodnoevropskih državah. Razlog je predvsem, da so avtomobili z dizelskim motorjem v
najbolj prodajanem segmentu osebnih vozil še vedno občutno dražji od bencinskih različic.
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Grafikona 9 in 10
V največjem segmentu osebnih motornih vozil (prostornina motorja do 1,4 litra, bencinski
pogon) je opazno zmanjševanje deleža na račun bencinskih motorjev z večjo delovno
prostornino. Poraba goriva in energetska intenzivnost v prometu sta večja, zato je tudi okolje
bolj obremenjeno. Povprečne hitrosti na avtocestah so zaradi močnejših avtomobilov večje,
večja je poraba motornih goriv, okolje pa je še bolj obremenjeno.
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Grafikon 11
V primerjavi z državami EU ima Slovenija ugodno starostno strukturo vozil, saj je bila
povprečna starost registriranih osebnih vozil v letu 1999 6,8 let, kar je manj od povprečja
držav članic (7,3 leta), vendar se povprečna starost osebnih vozil povečuje in je v letu 2001
bila 7,1 leta. Ugotavlja se, da se starejša vozila uporabljajo kot drugo ali tretje vozilo in je
zaradi tega njihovo obremenjevanje okolja manjše.
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Grafikon 12
Z obnavljanjem voznega parka lahko zmanjšamo obremenjevanje okolja, predvsem z vidika
zmanjševanja emisij ozonskih prekurzorjev (NOx, CO, ogljikovodikov in trdnih delcev).
Starostna struktura vozil se neposredno navezuje na strukturo vozil, ki dosegajo mejne
vrednosti emisije škodljivih snovi v skladu z direktivami EU (emisijski standardi EURO IIII).
Z letom 2001 je v EU stopil v veljavo novi standard za emisijo iz motornih vozil (EURO III),
ki dodatno zmanjšuje specifično emisijo ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov in trdnih
delcev.
Število vozil z vgrajenim katalizatorjem v Sloveniji narašča. Povprečen delež bencinskih
osebnih avtomobilov, opremljenih s katalizatorji, je bil v EU-15 48 % (vir: Eurostat). V tem
obdobju je bil delež katalizatorjev v Sloveniji 60 %, a se še povečuje zaradi obnavljanja
voznega parka. Pričakovati je, da bo delež v prihodnjih letih na ravni EU. Glede na dejstvo,
da penetracija dizelskih motorjev v Sloveniji ni tako izrazita kot v državah EU, se lahko
pričakuje, da se bo vozni park z bencinskimi motorji obnavljal hitreje kot v državah EU, kar
bo posledično pripomoglo k približevanju evropskemu povprečju.
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Pritiski na okolje

Poraba naftnih derivatov neposredno obremenjuje okolje z najpomembnejšim toplogrednim
plinom – ogljikovim dioksidom. Poraba motornih bencinov je bila največja v letu 1996 (924
tisoč ton), največja poraba dizelskega goriva pa leta 1997 (563 tisoč ton). Poraba naftnih
derivatov v zadnjem obdobju narašča zaradi večjega števila motornih vozil in večje
mobilnosti. Energetska učinkovitost (in s tem povezana specifična emisija CO2) osebnih
motornih vozil se v zadnjih dveh desetletjih ni bistveno povečala, kar rezultira v povečevanju
porabe in s tem obremenjevanja okolja.
S prehodom na sodoben dizelski pogon lahko povečamo energetsko učinkovitost, vendar to
pomeni povečanje emisije prekurzorjev za troposferski ozon, saj je specifična emisija NOx
tudi do 20-krat večje kot pri sodobnih bencinskih motorjih s katalizatorjem.
V letu 2001 je porasla poraba motornih goriv za 2,1 % (motorni bencin za 0,5 % in dizelsko
gorivo za 4,9 %). Glede na gibanja motorizacije lahko v bodoče pričakujemo nadaljnjo rast
porabe dizelskega goriva, in sicer zaradi rasti cestnega tovornega prometa, števila osebnih
motornih vozil ter lahkih tovornih vozil. V železniškem prometu se lahko pričakuje ustaljena
poraba dizelskega goriva, saj ni pretežno vezana na tovorni železniški promet.
Poraba motornih goriv
V letu 1997 se je poraba zmanjšala zaradi manjšega maloobmejnega izvoza motornih goriv.
Delež osvinčenega motornega bencina se je zmanjšal. Zadnje količine osvinčenega bencina
(18 tisoč ton) so bile prodane v letu 2001.
Iz strukture motornih goriv je razvidno stagniranje porabe motornih bencinov in porast porabe
dizelskega goriva. Vzrok je predvsem v povečevanju deleža dizelskih motorjev in obsega
cestnega tovornega prometa. Poraba dizelskega goriva v železniškem prometu ostaja 12 tisoč
ton.
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Grafikon 13
Cenovna politika motornih goriv
Obremenitve in davki na motorna goriva so osnovno sredstvo za ustrezno cenovno politiko za
vključevanje eksternih stroškov (nesreče, onesnaževanje zraka, podnebne spremembe in hrup)
v prometnem sektorju.
Cenovna politika na področju motornih goriv se je v zadnjem obdobju korenito spremenila.
Na področju oblikovanja cen energije in energentov je v uporabi model za oblikovanje cen
naftnih derivatov, ki omogoča sprotno prilagajanje cen motornih bencinov gibanju cen surove
nafte in tečaja ameriškega dolarja.
Trošarina na neosvinčen motorni bencin se je od leta 1999 povečala s 55,58 SIT/l na 90,9
SIT/l. Pri plinskem olju je bilo povišanje trošarine nekoliko nižje, leta 1999 se je povišala za
29,5 SIT/l. Rezultati trošarinske politike se kažejo v povečevanju razlike med ceno motornih
bencinov in plinskega olja ter približevanju cen motornih goriv evropskemu povprečju.
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Grafikona 14 in 15
Emisija škodljivih snovi iz mobilnih virov
Emisijo škodljivih snovi iz mobilnih virov lahko delimo na emisijo toplogrednih plinov (CO2,
CH4, N20), na emisijo ozonskih prekurzorjev (NMVOC, CO, CH4, NOx, PM) in na emisijo
svinca ter drugih težkih kovin.
Emisija ogljikovega dioksida je sledila gibanju porabe motornih goriv in se je v letu 2000
povečala za 3,9 % glede na leto 1999. Železniški promet proizvede 0,9 % celotne emisije iz
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mobilnih virov. V zadnjem desetletju je povprečna letna rast emisije CO2 iz mobilnih virov
2,3 %. Od leta 1990 se je emisija CO2 povečala za 26 %. Zmanjšanje emisije po letu 1997 je
posledica zmanjšanja maloobmejnega izvoza motornih goriv.

Grafikon 16
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Karta 8: Emisije CO2 na državnih cestah v Sloveniji
Z zgornjega zemljevida je razvidno, da je s škodljivimi snovmi obremenjena ljubljanska
zahodna obvoznica, in sicer odsek Koseze-Brdo. Specifična emisija CO2 na tem odseku je kar
6500 t CO2/km/leto.
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Grafikon 17
Emisija drugih onesnaževal je močno odvisna od strukture motorizacije in njenega
opravljenega dela. Poleg strukture vozil po vrsti, prostornini in pogonskem gorivu ter
korekcijskih koeficientov zaradi staranja vozil, ki so opremljena s katalizatorji, je pomembna
tudi struktura opravljenega prometnega dela (delež mestne vožnje).
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Grafikon 18
V prihodnje lahko pričakujemo, da se bo zaradi povečevanja deleža vozil s katalizatorjem
emisija NOx, CO in HC manjša, večja pa bo emisija N2O kot produkta katalitičnega procesa.
Zmanjševanje emisije bo odvisno predvsem od obnavljanja voznega parka.
Pomembno je poudariti, da se po podatkih DRSC povprečne hitrosti na večini cestnih
odsekov, ker opravljajo meritve, povečujejo. Zaradi razvoja avtocestne infrastrukture in
povečevanja deleža motornih vozil z večjo prostornino, lahko tudi v bodoče pričakujemo
podobna gibanja, posledica česar bo večja poraba in s tem večja emisija CO2, predvsem pa na
emisija NOx kot najpomembnejšega prekurzorja za tvorjenje troposferskega ozona.
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Grafikon 19
Znaten padec emisije svinca se je zgodil v letih 1995 in 1996, ko je začela veljati Odredba o
kakovosti tekočih goriv, ki določa najvišjo dovoljeno vsebnost svinca (0,15 g/liter bencina).
Od takrat pa emisija svinca upada tako zaradi povečevanja deleža neosvinčenega bencina kot
tudi zaradi upadanja skupne porabe bencinov.
S 1. 1. 2001 je bil v skladu s Pravilnikom o kakovosti tekočih goriv (Uradni list RS, 78/00)
prepovedan uvoz osvinčenega bencina, s 1. 7. 2001 pa tudi prodaja. Tako je bilo leta 2001
prodanih vsega 18.390 ton osvinčenega bencina, emisija svinca je zato v letu 2001 padla pod
10 ton.

Prevozi nevarnih snovi in razlitja v cestnem prometu
Po nekaterih ocenah EU obsegajo prevozi nevarnih snovi že približno 18 % vsega tovornega
prometa. Nedvomno gostota prometa vpliva na varnost prevozov in obremenjevanje okolja.
Kljub obsežnim in podrobnim predpisom, ki urejajo prevoze nevarnih snovi, se nesreče z
obsežnimi posledicami za ljudi, stvari in okolje vendarle dogajajo.
V primerjavi s stacionarnimi viri nevarnih snovi (skladišča, proizvodni obrati ipd.), kjer se
dajo razmeroma enostavno določiti stopnja ogroženosti glede na količino in vrsto nevarnih
snovi ter potrebni varnostni ukrepi, pa pomenijo prevozi večjo in težje določljivo nevarnost,
saj potekajo tudi po okoljsko zelo občutljivih območjih (vodovarstvena območja, kras, bližina
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rek, kulturna dediščina ipd.).
Na cestah v Sloveniji se je v letu 2001 zaradi prometnih nesreč, v katerih so bila udeležena
vozila za prevoz nevarnih snovi, ki jih je po ADR (Evropski sporazum o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga) označiti z oranžnimi tablami, razlilo 300 litrov nevarnih
snovi (vir: MNZ)

Grafikon 20
Vsako leto se v povprečju zgodi ena prometna nesreča, v kateri se razlije večja količina
nevarnih snovi, najpogosteje nafte oziroma njenih derivatov.
Po ocenah so prevozi nafte in naftnih derivatov od 75 do 80 % vseh cestnih prevozov
nevarnih snovi. Zaradi tega so tudi nesreče z vozili, ki prevažajo nafto oziroma naftne
derivate, najpogostejše. Kljub temu pa niso vsa območja v Sloveniji enakomerno
obremenjena. Večina naftnih derivatov za oskrbo Slovenije prihaja iz pristanišča v Kopru, kar
pomeni, da so najbolj obremenjene ceste, ki vodijo iz tega pristanišča proti notranjosti.
Najkritičnejši cestni odsek je črnokalski klanec. Na tem območju se je od leta 1990 zgodilo
sedem prometnih nesreč, v katerih se je razlila večja količina nevarnih snovi. Nesreče soimele
hude posledice tudi zaradi kraške narave tal.
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(Okolje v Sloveniji 2002, 2003, str. 15).

5.10.2. Železniški promet
Infrastruktura in prevozna sredstva

Razvoj železniške infrastrukture je opredeljen v Nacionalnem programu razvoja slovenske
železniške infrastrukture. V obdobju 1990-2001 se njen obseg infrastrukture ni bistveno
povečal.
Železniška infrastruktura potrebuje manjše posege v prostor, še največ pri zagotovitvi
največjega naklona proge.
Skupna dejanska dolžina železniških prog je bila v letu 2001 1225 km. Delež elektrificiranih
prog ostaja 42,7 % oziroma 523,5 km. Dvotirnih prog je 330, kar je 26,7%. Večina prog
dovoljuje 20-tonsko osno obremenitev. V letu 2001 je bila odprta nova enotirna
neelektrificirana proga Murska Sobota-Hodoš (mejni prehod) v skupni dolžini 24,5 km.
Število železniških postaj se je od leta 1996 zmanjšalo za 13, predvsem zaradi zmanjšanja
tovornih in ranžirnih postaj ter drugih postajališč.
Glavnina železniških prevoznih sredstev je iz obdobja 1975-1979, kar zmanjšuje predvsem
primerjalne prednosti železniškega potniškega prometa. Večina potniških vagonov je starih
nad 20 let.
Za prevoz potnikov in blaga Slovenske železnice uporabljajo električne in dizelske
lokomotive ter elektromotorne in dizelmotorne garniture, t. i. vlečna sredstva. Povprečna
starost električnih in dizelskih lokomotiv je 27 let. Povprečna starost elektromotornih
potniških vlakov vrste 311/315 je dobrih 27 let. Elektromotorne garniture, imenovane tudi
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gomuljke, so zastarele, njihovo vzdrževanje pa je drago. Konec leta 2001 so se na slovenske
proge podale prve dvodelne elektromotorne garniture Siemensove skupine modularnih vlakov
Desiro.
Slovenske železnice so kupile tudi tri garniture vlaka pendolin za vožnjo med Ljubljano
inMariborom.
Poraba goriv in obremenjevanje okolja

Poraba naftnih derivatov v železniškem prometu je od leta 1993 ustaljena in je 12 tisoč ton
dizelskega goriva, kar obsega 0,9 % celotne porabljene količine v prometu. Temu ustrezno je
tudi obremenjevanje okolja.
K neposredni emisiji zaradi porabe dizelskega goriva moramo prišteti še posredno emisijo
zaradi (porabe električne energije glede na strukturo) porabljene primarne energije
zaproizvodnjo električne energije.

Grafikon 21
(Okolje v Sloveniji 2002, 2003, str. 16).
5.10.3. Pomorski promet
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V sistemu prevoza blaga ima pomembno vlogo Luka Koper, preko katere se opravlja 90 %
celotnega slovenskega prekomorskega prometa. 90 % prepeljanega blaga je v uvozu, izvoz pa
je le 10 %. Pretovor blaga slovenskih uvoznikov in izvoznikov je 40 % celotnega pretovora,
drugih 60 % pa se opravlja za tuje naročnike. Povezava Luke Koper z zaledjem je
zagotovljena po cestah in železnici, po kateri je prepeljano do tri četrtine blaga, ki začenja ali
končuje prekomorsko pot v Luki Koper.
Onesnaževanje morja zaradi pomorskega prometa ureja mednarodna konvencija MARPOL. V
njej so predpisana pooblastila in dolžnosti držav glede nadzora tujih ladij, preiskovanja
onesnaženj z ladij, vodenja postopka, kaznovanja, medsebojnega obveščanja itd. Slovenija je
z aktom o nasledstvu to konvencijo nasledila od podpisnice nekdanje države. Konvencija ima
pet prilog, ki urejajo področja onesnaževanja z olji, škodljivimi tekočimi snovmi, s pakiranimi
škodljivimi snovmi, z ladijskimi in tekočimi ter trdnimi odplakami (Resolucija o prometni
Mednarodni pristaniški blagovni promet se povečuje. V letu 2001 so pretvorili preko 9,1
milijona ton različnega blaga, povprečna letna rast v zadnjem desetletju je bila 5%. Z vidika
obremenjevanja okolja je potencialna nevarnost pretovor naftnih derivatov in kemikalij, še
posebej fosforne kisline. V letu 2001 je bilo pretovorjeno 115 tisoč ton kemikalij in 1,744
milijona ton naftnih derivatov. Poleg naftnih derivatov je bilo pretovorjeno tudi 2,66 milijona
ton trdnih mineralnih goriv. Za preprečevanje obremenjevanja okolja z emisijami
trdnihdelcev in razširjanja premogovega prahu je potrebno vlaženje prahu s škropilnicami
(Okolje v Sloveniji 2002, 2003, str. 17).

5.10.4. Letalski promet

Obseg letalskega prometa se je v letu 2001 nekoliko zmanjšal. Število potniških kilometrov se
je zmanjšalo za 8,8 %, za 8,6 % pa so se zmanjšali opravljeni tonski kilometri. Večina količin
letalskega goriva se porabi zunaj ozemlja Slovenije v mednarodnem prometu, zato se to ne
upošteva pri izračunavanju (nacionalne) emisije za Slovenijo. V nacionalne evidence emisij
se šteje emisija do višine 914m (3000 čevljev). Let letala po metodologiji IPCC delimo na
vzletno–pristajalni cikel (LTO) in na let (cruise), ki zajema aktivnosti nad omenjeno višino.
Število LTO-ciklov je odvisno od števila prispelih letal (v letu 2001 je bilo na Letališču
Brnik12.353 pristankov letal). Z uporabo standardnih emisijskih faktorjev lahko ocenimo
emisijo škodljivih snovi. Po tej metodologiji je letalski promet obremenil okolje s 33 tisoč
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tonami CO2, kar je nekoliko manj, kot je neposredna emisija železniškega prometa. Emisija
drugih onesnaževal je bila prav tako zanemarljiva (126 ton NOx ali 0,3 % skupne emisije iz
mobilnih virov, 100 ton CO ali 0,1 %).

5.10.5. Prometna politika in obremenjevanje okolja v Sloveniji

Opredelitev prednostnih ciljev prometne politike, ki so zagotavljanje gospodarnosti prometa,
varovanja okolja in prometne varnosti, temelji na ugotovljenih neželenih dogajanjih v
prometnem sistemu. Ekonomska upravičenost ukrepov za dosego zastavljenih ciljev je
ugotovljena z oceno eksternih stroškov prometa, ki znašajo v evropskih državah v povprečju
4,1 % BDP (zaradi zastojev 2 %, nesreč 1,5 %, onesnaženja zraka 0,4 % in hrupa 0,2 %), v
Sloveniji pa so eksterni stroški prometa ocenjeni na 4 %- 6 % BDP, pri čemer je velika večina
teh stroškov (približno 90 %), posledica cestnega prometa.
Osnovni cilji prometne politike so:
- obvladovanje prometnih tokov (zagotavljanje vsaj minimalne stopnje mobilnosti prometnih
tokov, zmanjševanje obremenitev s tranzitnim prometom, preprečevanje nepotrebnega
prometa, spodbujanje nemotoriziranega prometa (peš, kolo), preusmeritev potniškega prometa
na podjetja javnega prometa, preusmeritev tovornega prometa na podjetja javnega prometa,
spodbujanje sodelovanja podjetij, ki opravljajo javni promet);
− varovanje okolja (racionalna raba prostora, ohranitev identitete in biološke pestrosti

prostora, zmanjšanje onesnaženosti zraka zaradi emisije vozil, varen prevoz nevarnih snovi,
zmanjšanje ravni hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa, zmanjšanje škodljivih
vplivov letalskega prometa na okolje, preprečevanje onesnaženja morja in okolja zaradi
pomorskega prometa, spodbujanje reciklaže starih avtomobilov in avtomobilskih delov);
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− zmanjšanje števila nesreč (uvajanje ukrepov za povečanje prometne varnosti, ohranitev

sedanje varnostne ravni v železniškem in letalskem prometu, ohranitev visoke stopnje
varnosti v pomorskem prometu);
− nevtralizacija in odpravljanje posledic deregulacije in liberalizacije prometa (postopno

izenačevanje kakovosti in ravni storitev prometne infrastrukture z državami EU, ohranitev
socialne varnosti zaposlenih v prometnih dejavnostih, integracija urbanih in ruralnih območij
z uporabo okoljsko ustreznih prevoznih sredstev, integracija demografsko ogroženih območij,
posebnih in socialno ogroženih skupin).
Osnovna merila za izbor različnih ukrepov prometne politike so: sprejemljivost, uspešnost,
učinkovitost in administrativna izvedljivost. Predlagani ukrepi za dosego zastavljenih ciljev
bodo s področij regulativne politike, upravljanja prometa, investicijske politike, cenovne in
davčne politike ter prostorskega planiranja.
Evropska regulativa za emisije novih osebnih avtomobilov in lahkih tovornih vozil je bila
izvorno zapisana v direktivi 70/220 EEC. Pozneje je bila dopolnjena z direktivo 93/59, ki
uvaja standard EURO I/II. Uvajanje katalizatorjev je povzročilo močno zmanjševanje emisije
NOx, HC, NMVOC in CO. Sedanji standardi (Euro III/IV) so bili uveljavljeni z direktivo
98/69/EC in so še strožji glede kakovosti motornih goriv; za dizelsko gorivo se zahteva
minimalno centansko število 51 (leta 2000), vsebnost žvepla v gorivu ne sme preseči 350 ppm
do leta 2000 in 50 ppm do leta 2005. Pri motornih bencinih delež žvepla ne sme presegati 150
ppm do leta 2000 in 50 ppm do leta 2005. Standard za lahka tovorna vozila je različen za
bencinska in dizelska vozila. Za dizelska je dovoljena nižja emisija CO in nekoliko višja
NOx. Bencinska vozila so izvzeta iz PM standarda.
Za srednja in težka tovorna vozila so standardi EURO I-V. Glede na dovoljene mejne
vrednosti za leta 2005-2008 je pričakovati, da bodo vsa nova dizelska tovorna vozila
opremljena s filtri za trdne delce in DeNOx-katalizatorji. Emisijski standard za leto 2008 bo
preverjen do 31. 12. 2002 in bo ali potrjen ali modificiran, odvisno od dostopnosti potrebne
tehnologije. Do uveljavitve standarda lahko države članice z davčnimi olajšavami spodbujajo
nakup vozil, ki že dosegajo standarde. V prihodnje lahko pričakujemo še opremljenost težkih
tovornih vozil z emisijskimi diagnostičnimi sistemi, strožje pogoje glede vzdržljivosti
katalizatorjev in ustrezne mejne vrednosti za še neregulirana onesnaževala zaradi povečevanja
deleža novih alternativnih goriv (Okolje v Sloveniji 2002, 2003, str. 19).
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Prometno omrežje Slovenije se neposredno navezuje na V. in X. pan-evropski prometni
koridor, s koprskim pristaniščem, enim izmed pomembnih pristanišč severnega Sredozemlja,
pa se pripenja tudi na morske koridorje in medcelinske prometne tokove. Ob intenzivnem
razvoju avtocestnega omrežja je bil zapostavljen razvoj drugih prometnih sistemov, predvsem
razvoj železniške infrastrukture, prometnih vozlišč, javnega potniškega prometa in letalskega
prometa.
Negativno stanje in težnje v razvoju prometnega sistema zlasti z vidika trajnostnega razvoja
se posledično kažejo v prostorskem razvoju Slovenije in v veliki meri opredeljujejo prihodnji
razvoj slovenskega poselitvenega sistema. Sedanji razvoj krepi gravitacijsko vlogo večjih
urbanih središč in zapostavlja nekatera regionalna razvojna središča, kar vpliva na
vzdrževanje njihovega obrobnega položaja. Poleg tega spodbuja razvoj poselitve predvsem v
koridorjih prometnega križa in razpršeno gradnjo naselij v širšem zaledju mest ter praznjenje
obširnih območij, na katera tudi po dograditvi avtocestnega sistema ne bo segal gravitacijski
vpliv regionalnih središč. Omenjeni vzorci zaradi specifične razporeditve delovnih mest
oziroma potreb po poklicih vplivajo na povečane dnevne migracije.
Posebno vprašanje je razvoj prometnih sistemov v večjih mestih in na urbanih območjih, na
katerih promet že presega zmogljivosti prometne infrastrukture, prostora in okolja. Še naprej
narašča individualni motorni promet na račun drugih oblik prometa in zniževanja ravni
njihovih storitev. Neustrezna je infrastruktura za nemotorizirano mobilnost v mestih
(kolesarje, pešce).
Doseganje želenih učinkov, predvsem povečanje učinkovitosti in kvalitete prometnega
sistema, bo mogoče le ob povezovanju prometne in prostorske politike ter vključevanju
izhodišč drugih resorjev v celovite razvojne programe in projekte. V tovornem prometu bo
nujno treba doseči preusmeritev tranzitnih tovornih tokov na železnico, v potniškem prometu
pa zagotoviti razvoj javnega potniškega prometa, ki je sicer deklarativno priznan kot
pomembna komponenta, dejansko pa prepuščen trgu in lokalnim skupnostim, ki preusmeritve
na kvalitetnejše in bolj učinkovite prometne sisteme finančno in organizacijsko ne zmorejo.
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SKLEP

Slovenija se nahaja na stičišču prometnih koridorjev kot dela velikega sistema evropskih
transportnih koridorjev. Iz geografske lege Slovenije na stičišču oz. križišču pomembnih
prometnih poti izhaja dejstvo, da je Slovenija tudi tranzitna država in da je tranzit tako
potnikov kot blaga preko Slovenije dejstvo, ki se mu ne moremo in ne bomo mogli izogniti,
saj Slovenija ne more funkcionirati izolirano v skupni Evropski uniji.
Ob znanih in v nalogi navedenih negativnih učinkih prometa na okolje in prostor je potrebno
celotno prometno politiko in načrtovanje prometne infrastrukture voditi tako, da bodo
negativni učinki na okolje in prostor čim manjši oz. sprejemljivi.
Za dosego tega cilja je potrebno:
-

uvajati okoljsko trajnostni promet;

-

tranzitni promet blaga usmeriti tako, da bo ustvarjal dodano vrednost (prometni
terminali);

-

tranzitni promet potnikov usmeriti tako, da bo ustvarjal dodano vrednost (sistem
obveščanja o turističnih zanimivostih in ugodnih pogojih prenočevanja za potnike v
tranzitu);

-

načrtovati čim učinkovitejše regionalno in lokalno omrežje prometne infrastrukture z
navezavo na pan-evropske transportne koridorje, s čimer bi preprečevali centralizacijo
poselitve in dejavnosti ob glavnih prometnicah. Politika načrtovanja prometne
infrastrukture igra velik pomen pri konkurenčnosti regij na vseh ravneh.

V obdobju tranzicije Slovenije v socialno tržno ekonomijo in kasneje, v času pristopnega
obdobja k EU, je prišlo do zastoja pri uveljavljanju koncepta policentričnega razvoja, ki ga
sicer Slovenija tradicionalno uveljavlja kot svojo prostorsko razvojno usmeritev.
Najpomembnejša regionalna središča niso zmogla slediti hitremu tempu razvoja Ljubljane,
zelo različni pogoji za gospodarjenje in bivanje pa so se oblikovali tudi znotraj slovenskih
regij. Takšnemu razvoju je spontano sledila prometna politika s prioritetnimi vlaganji v
avtocestni križ in zaostanki pri financiranju obnove in izgradnje regionalnih in lokalnih
prometnih povezav ter železniške infrastrukture, kar bo potrebno preseči z intenzivnimi
vlaganji v obnovo in razvoj železniške infrastrukture in pristaniške inftastrukture tako za
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tovorni kot potniški promet ter navezavami regionalne in lokalne prometne infrastrukture na
multimodalne prometne koridorje.
Sekundarno cestno omrežje je v precej problematičnem stanju, saj je izmed 5.884 km
državnih cest namreč kar 43% cest v slabem ali zelo slabem stanju, ob tem pa se je povprečni
letni dnevni promet na državnih cestah v obdobju 2001-2004 povečal za 2,6% letno.
Financiranje v to omrežje bo mogoče iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, zato bo v
bodoče zelo pomembno prijavljanje projektov na strukturne sklade.
Glede na omejene finančne vire bo prednost dana t.i. razvojnim osem, med njimi še posebej
»tretji razvojni osi«.
Prepočasno posodabljanje železniškega prometnega omrežja in stalno povečevanje cestnega
prometa povzroča zahteve po novi infrastrukturi. Javni potniški promet izgublja pomen, vse
bolj se uveljavlja uporaba osebnega avtomobila.
Učinkoviti prometni sistemi omogočajo povečanje učinkovitosti ter konkurenčnosti mest in
regij z boljšo dostopnostjo prebivalstva do javnih funkcij glede delovnih mest in storitev ter z
boljšo dostopnostjo gospodarstva do delovne sile, trgov in surovin.
Povečanje učinkovitosti in kvalitete prometnega sistema bo mogoče le ob povezovanju
prometne in prostorske politike ter vključevanju izhodišč drugih resorjev v celovite razvojne
programe in projekte.
Slovenija kljub strateško ugodni prometni legi nima modernih terminalov za kombinirani
tovorni promet. Pomanjkljiva je prometna oskrba gospodarstva ter povezava med središči in
njihovimi zaledji.
Omrežje javnega potniškega prometa je med seboj nepovezano in nerazvito predvsem v
smislu intermodalnosti in logistike. V skupnem prometnem sistemu predstavlja vse manjši
delež in ne omogoča hitre in kvalitetne dostopnosti. Obstoječi sistem javnega potniškega
prometa na regionalni ravni ne omogoča hitre, udobne in cenovno ugodne mobilnosti. Zaradi
geografskih značilnosti, različne prometne dostopnosti in posledično različne gospodarske
rasti med posameznimi območji Slovenije se razlike med šibkejšimi in bolj razvitimi območji
Slovenije še povečujejo.
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Potrebna in nujna je vključenost prometnega sistema Slovenije v evropski prometni sistem
(evropsko transportno omrežje z vso pripadajočo logistiko).
Pomembno je, da se tovorni promet v čim večji možni meri, predvsem, kadar gre za transport
na večje razdalje (nad 150 kilometrov) preusmeri na železnice. Pri tem bi morali stremeti k
temu, da ne bi Slovenija služila le tranzitu blaga, temveč se bo ob učinkoviti vzpostavitvi
terminalov za kombiniran promet ustvarjala dodana vrednost.
Sistem prometnega omrežja lahko vsebinsko delimo na podsisteme cestnega, železniškega,
zračnega in vodnega prometa.
Sistem pan-evropskega omrežja lahko delimo naprej na podsistem prve stopnje: regionalno
prometno omrežje in podsistem druge stopnje: lokalno prometno omrežje.
Vse skupaj lahko za zaključek povzamemo v shemi prometnega sistema:
PROMETNI SISTEM

PAN-EVROPSKO
TRANSPORTNO
OMREŽJE
________________

zunanji
vplivi

CESTNI PROMET
________________

- prebivalstvo,
udeleženo v
prometu

REGIONALNO
PROMETNO
OMREŽJE

ŽELEZNIŠKI
PROMET
________________

- blago

________________

ZRAČNI PROMET
________________

LOKALNO
PROMETNO
OMREŽJE

VODNI PROMET

- načrtovanje prometne infrastrukture
- usmerjanje transportnih tokov z inteligentnimi
transportnimi sistemi
- transportna logistika
- urejenost in učinkovitost javnega prometa
- urejenost in učinkovitost tovornega prometa
Magistrsko delo

147

učinki

Slovenija na stičišču prometnih koridorjev

V kompleksnem sistemu slovenskega prometnega omrežja smo identificirali manjkajoče oz.
zastarele prometne povezave na vseh njegovih podsistemih. Posledica tega je, da sistem v
danih pogojih ne more delovati optimalno tako navznoter, kot navzven v povezavi s
prometnimi sistemi sosednjih držav, Evrope in sveta. V smislu načrtovane prometne
infrastrukture Slovenija torej je na stičišču prometnih koridorjev, dejansko pa se bo to zgodilo
s fizično dograditvijo in posodobitvijo vseh manjkajočih prometnih povezav. Ob upoštevanju
evropske prometne politike in predvidenih evropskih sredstvih za investiranje v velike
infrastrukturne objekte bi se to lahko zgodilo v naslednjih desetih letih.
Ker je značilnost prometnega sistema odprtost, njegovo popolno delovanje ni odvisno le od
prizadevanj Slovenije za njegovo popolno vzpostavitev, temveč tudi od delovanja prometnih
sistemov sosednjih držav. Problematika nepopolnih prometnih sistemov v državah nečlanicah
EU bo torej vplivala na prometni sistem Slovenije in šele, ko bodo zagotovljene te povezave v
širšem zaledju Slovenije, bomo lahko identificirali Slovenijo tudi fizično kot stičišče
prometnih koridorjev. To velja predvsem za cestni in železniški promet, letalskega in še
posebej pomorskega pa moramo obravnavati mnogo širše, v svetovnem merilu. Pristanišča se
namreč prilagajajo potrebam in povpraševanju svetovnega trga, kar potem generira glavne
tokove ladijskega prometa.
Slovenija torej je na stičišču prometnih koridorjev, saj jo vpenjata v evropsko transportno
omrežje vseevropska prometna koridorja V in X, ki skupaj povezujeta Slovenijo z njenimi
glavnimi interesnimi območji ter obenem preko Slovenije povezujeta več evropskih
makroregij. Pomembna je tudi strateška lega luke Koper, ki vpenja Slovenijo preko
pomorskih poti na svetovne trge in je odlično izhodišče za oskrbo srednje in
vzhodnoevropskih trgov. Povezava med Padsko in Panonsko nižino je najkrajša prav preko
Slovenije in tudi nekoliko zapostavljena povezava Baltik – Jadran v smeri S-J si lahko
najkrajšo pot utre prav preko Slovenije, ob čemer se odpira še vprašanje tretje razvojne osi.
Delovanje prometnega sistema ob tem stičišču ni optimalno zaradi manjkajočih fizičnih
infrastrukturnih povezav, ki se odpravljajo, vendar zaradi zahtevnosti vzpostavitve tako na
finačni kot tehnično strokovni ravni (umeščanje infrastrukturnih objektov v prostor,
usklajevanje s sosednjimi državami) ni možnosti za hitre rešitve.
Prav tako trenutne razmere glede transportnih tokov med državami članicami EU ter V in JV
Evropo niso stabilne zaradi nestabilnega trga in ozkih grl na obstoječi prometni infrastrukturi.
Spodbujanje prostorske kohezije evropskega kontinenta ima za eno glavnih orodij
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vzpostavitev povezanega, učinkovitega in trajnostnega prometnega omrežja na celotnem
ozemlju Evrope in širše glede na svetovne prometne tokove.
Tudi cilj bodočega razvoja Slovenije je povezan in usklajen razvoj prometnega in
poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture. Samo usklajen razvoj
prometnega omrežja in omrežja naselij bo zagotovil povezanost in razvoj prometnih vozlišč
ter prometno-logističnih terminalov, ki se bodo razvijali predvsem z namenom zagotavljanja
prometne povezanosti vseh območij, skladnejšega razvoja celotnega državnega ozemlja in za
povezovanje s širšim evropskim prostorom.

Karta 9: Slovenski interesi v mednarodnem povezovanju
Vir: SPRS, str.19
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Slovenija podpira razvoj tistih prometnih sistemov, ki neposredno služijo slovenskemu
prostoru, sledijo temeljnim prostorskim usmeritvam Slovenije in jih je možno uresničevati ob
upoštevanju zahtev za varstvo okolja.
Zasnovo cestnega in železniškega omrežja, letališč in pristanišč tvorijo prostorski sistemi, ki
prednostno povezujejo urbana naselja v uravnoteženo in učinkovito strukturo.
Prometno omrežje podpira oz.vzpostavlja pogoje za razvoj policentrične strukture urbanega
sistema, gospodarski razvoj in večjo konkurenčnost države. Prometno omrežje in funkcijsko
uravnoteženo omrežje urbanih naselij povezuje urbana območja s podeželskimi, oddaljenimi,
obrobnimi in strateško ali drugače pomembnimi območji pri čemer se daje prednost javnim
prevoznim sredstvom (SPRS, 2004, str. 25).
Prometna infrastruktura skozi neposredne in posredne gospodarske učinke omogoča večjo
konkurenčnosti območij in je zato eno glavnih orodij razvojnih politik držav in regij.
Načrtovanje nove prometne infrastrukture je tako priložnost za uresničevanje razvojnih ciljev
širših območij ob prometni osi obenem pa tudi širših razvojnih ciljev v prostoru.
Vseevropski prometni koridorji, kot pomemben instrument evropskih politik, povezujejo med
seboj glavna evropska urbana središča z namenom večje integracije evropskega prostora.
Obstoječa praksa načrtovanja prometne infrastrukture v Sloveniji svoje razvojne vloge in
dolgoročnih učinkov prometne infrastrukture pogosto ne upošteva v zadostni meri in
posledično ne uspe dosegati ustreznih sinergij v prostoru. Prometni sistemi so praviloma
obravnavani ločeno, njihova vpetost v urbano omrežje na različnih ravneh ni upoštevana,
kakor tudi ne njihovi dolgoročni učinki na gospodarstvo. Celo znotraj posameznih prometnih
sistemov se večkrat rešuje le posamezna ozka grla brez upoštevanja celotnega sistema.
Slovenija še ni dovolj jasno izrazila strateških interesov v zvezi z razvojem prometne
infrastrukture, še posebej železniške infrastrukture v okviru V. koridorja. Jasno se moramo
zavedati širših prostorskih ciljev, katerim mora zadostiti prometna infrastruktura, potreb za
tovorni in potniški promet in posledično potreb po novih prometnih povezavah s
pripadajočimi intermodalnimi vozlišči. Izgradnja hitre proge skozi Slovenijo lahko ob
zagotovitvi primerne trase prinese Sloveniji primerjalno prednost in koristi. To se bo zgodilo
v primeru, da bo hitra proga potekala skozi vplivna območja slovenskih mest. V nasprotnem
primeru bo Slovenija dala Evropi prometni koridor preko svojega ozemlja, korist pa bodo
imele sosednje regije.
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KRATICE

EATMP (European Air Traffic Management Program) – Program upravljanja evropskega

zračnega prometa.
ECMT (European Conference of Ministers for Transport) – Evropska konferenca ministrovv

za transport.
EU (European Union) – Evropska unija
ESDP (European Spatial Development Perspectives) - Evropske prostorske razvojne

perspektive
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – organizacija za

gospodarsko sodelovanje in razvoj.
PHARE (Poland Hungary Aid for the Reconstruction of the Economy) – Program finančne

podpore EU, prvotno namenjen gospodarski obnovi Poljske in Madžarske, kasneje pa so ga
razširili na tranzicijske države srednje in vzhodne Evrope. Velik del sredstev iz tega programa
je namenjen razvoju in usklajevanju prometnega omrežja.
TEM (Trans European Motorway Network) – Transevropsko avtocestno omrežje
TEN (Trans-European Network) – Transevropsko omrežje
TER (Trans European Railway Network) – Transevropsko železniško omrežje
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TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) – širjenje prometnega omrežja EU v

bodoče države članice.

TERMINOLOGIJA

Daljinske cestne povezave mednarodnega ali nacionalnega pomena predstavljajo

avtoceste, hitre ceste in glavne ceste, ki so namenjene daljinskemu cestnemu prometu med
nacionalnimi in regionalnimi središči ali središči regionalnega pomena v Sloveniji oziroma so
tudi sestavni del primarnih cestnih povezav s podobnimi središči v sosednjih državah.
Daljinske železniške povezave mednarodnega ali nacionalnega pomena predstavljajo

železniške povezave, ki so namenjene železniškemu tovornemu in potniškemu prometu med
nacionalnimi in regionalnimi središči ali središči regionalnega pomena v Sloveniji oziroma so
tudi sestavni del primarnih železniških povezav s podobnimi središči v sosednjih državah.
Distribucijski center je površina, kjer se opravljajo različne naloge pretovarjanja in lahko

tudi skladiščenju blaga. Namenjen je predvsem distribuiranju blaga na krajše razdalje.
Gospodarska cona je večje območje koncentracije industrijskih dejavnosti s skupno upravo,

ki je zaradi vpliva na razvoj delovnih mest in na ekonomski, socialni in ekološki razvoj
pomemben dejavnik pri prostorskem razvoju širšega območja.
Infrastrukturni koridor je območje, kjer so združeni različni infrastrukturni sistemi

(prometni,
energetski, telekomunikacijski, komunalni) v eno povezovalno smer.
Infrastrukturni sistem sestavlja prometni, energetski, telekomunikacijski in komunalni

sistem, s svojimi podsistemi, npr. prometni sistem združuje cestni, železniški, letalski
podsistem oz. podsisteme.
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Infrastrukturno omrežje je omrežje temeljnih naprav in objektov, ki omogočajo

gospodarsko dejavnost določene skupnosti.
Prometni terminal za kombiniran promet je stična točka cestnih, železniških, zračnih in

vodnih poti oziroma mesto, kjer se opravljajo različne naloge pretovarjanja blaga na različna
prometna sredstva.
Prometni terminali služijo za skladiščenje blaga kot tudi drugim logističnim potrebam v
procesu premeščanja blaga.
Prometno omrežje je medsebojno prostorsko povezan cestni, železniški, letalski in

pomorski sistem, ki omogoča funkcionalno povezavo urbanih središč, učinkovito izvajanje
tovornega in sodobnega potniškega prometa.
Prometno vozlišče je križišče prometnih poti. Na območju prometnega vozlišča lahko

prehaja en prometni podsistem v drugega (železniški promet, pomorski promet, letalski
promet, cestni promet).
Prometno vozlišče za javni potniški promet se pojavlja na križišču prometnih poti in

omogoča postaje javnega potniškega prometa (taxi parkirišča, pristanišča in marine,
letališča, helioporti …).
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