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OKOLJSKI VPLIVI PROMETA
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava problematiko prometa in njegovih vplivov na okolje z vidika
trajnostnega razvoja. Namen dela je predstavitev in utemeljitev vzpostavitve sistema
prometno okoljskih kazalcev ter predstavitev najnovejših trendov in stanja na področju
prometa in njegovih vplivov na okolje v Sloveniji. Priprava kazalcev za Slovenijo je izhajala
iz prometnega in okoljskega poročevalskega mehanizma (TERM) Evropske agencije za
okolje. Namenjen je spremljanju uvajanja principa integracije okoljskega vidika v prometni
sektor ter v podporo trajnostnemu razvoju. V nacionalni nabor je bilo izbranih 29 kazalcev, ki
so po vzoru TERM razdeljeni v sedem tematskih skupin. Znotraj širšega je bil oblikovan ožji
nabor, ki ga sestavlja 14 kazalcev, za katere so bili na voljo razpoložljivi podatki. Vrednotenje
posameznih kazalcev iz slednjega nabora je pokazalo, da se razvoj prometa, ki ga doživljamo
v Sloveniji po osamosvojitvi, odmika od načel trajnostnega razvoja, saj gre ta predvsem v
smeri cestnega prometa, bremenitve okolja pa se kot posledica povečujejo. Slovenijo, kakor
tudi druge evropske države, čaka na tem področju velik izziv, v prvi vrsti pa bo za to mogla
poskrbeti država s spremembo svoje prometne politike, tako, da bo vanjo vključila tudi
okoljske vidike.
KLJUČNE BESEDE: prometna geografija, varstvo okolja, trajnostni razvoj, Slovenija

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF TRANSPORT
Abstract:
The diploma assignment deals with the issue of transport and its impacts on the environment
in regards to the sustainable development aspect. It is the primary purpose of this diploma
assignment to show the reasoning behind the establishment of a transport and environment
indicators system. Furthermore, it tries to illustrate the current situation and the latest trends in
transport and its effects on the environment in Slovenia. The preparation of indicators for
Slovenia is based on the Transport and Environment Reporting Mechanism (abb. TERM)
issued by the European Environment Agency, which was established for the purpose of
monitoring the introduction of the environmental aspect into the transport sector and overall
support for a sustainable development. 29 indicators were chosen to represent the national set
of indicators. These were, in accordance with TERM, categorized into 7 various theme
groups. Within the so called “wide choice”, a smaller, “narrow choice” set of 14 indicators
was formed, and for which all the collected data was available. The evaluation of the latter set
of indicators has shown that the development of transport in Slovenia after the independence
is moving away from the suggested concept of sustainable development as it is rather moving
towards the increase of road transport. In addition, the research has shown that the pressures
on the environment are consequently increasing. Slovenia, as well as other European
countries, has to address this ever-growing issue; its government in particular will have to
reorganize its transport policy according to the environmental aspect of the problem.
KEY WORDS: geography of transport, environmental protection, sustainable development,
Slovenia
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UVOD

Mobilnost je ena izmed osnovnih značilnosti razvitih družb, saj omogoča njihov gospodarski
in družbeni razvoj. Živimo v času globalizacije, ko so razdalje med nami vse manjše in se
mobilnost ljudi, blaga in kapitala povečuje. Današnja družba zahteva učinkovit in prilagodljiv
prometni sistem, ki bo zadostil njenim potrebam, kot so na primer delo, izobraževanje,
preživljanje prostega časa itd.
Dosežena stopnja razvoja prometa danes v mnogih delih sveta omogoča sodoben način
življenja, ki ga zaznamuje visoka mobilnost. Vse večja internacionalizacija gospodarstva in
širitev kroga udejstvovanja prebivalstva vse bolj povečujeta potrebo po prometu. Toda
posledice vztrajno naraščajočega prometa predstavljajo hkrati enega najpomembnejših
izzivov koncepta trajnostnega razvoja. Bistvo tega izziva temelji na soočenju rasti prometnega
povpraševanja z omejenostjo okolja in prostora. Zato je osnovna dilema obravnave prometa v
konceptu trajnostnega razvoja, kako doseči ravnovesje med zahtevami, da promet omogoči
prost pretok ljudi in blaga za zagotavljanje družbeno ekonomskega razvoja ter na drugi strani
varovanjem okolja in zagotavljanjem kvalitete bivanja prihodnjim rodovom.
Z izzivi hitre rasti prometa in njegovimi okoljskimi posledicami se v zadnjih desetletjih
intenzivno sooča tudi Slovenija. Eden od odzivov na naraščajočo problematiko so tudi
aktivnosti na Agenciji RS za okolje, ki v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS
pripravlja nacionalni sistem prometno okoljskih kazalcev po vzoru poročevalskega
mehanizma TERM Evropske agencije za okolje.
Pričujoča naloga je nastala kot del projekta vzpostavitve sistema zbiranja obravnavanih
kazalcev, pri katerem sem sodelovala kot sodelavka Agencije RS za okolje. V projektu sem
bila zadolžena za:
•

pregled ciljev v slovenskih strateških dokumentih z vidika opredelitve želene smeri
razvoja kazalcev,

•

zbiranje tistih podatkov za kazalce, za katere je pristojno Ministrstvo za okolje in
prostor,

•

obdelavo in grafično predstavitev podatkov,

•

pregled sorodnih kazalcev v TERM z namenom njihove primerjave z razmerami v
Sloveniji.

Pričujoča naloga nadgrajuje delo v projektu s podrobnejšim prikazom in analizo podatkov
izbranih kazalcev za Slovenijo in Evropsko unijo. Vključeni so dodatni podatki in izračuni, ki
dodatno osvetljujejo obravnavano problematiko. Temu primerno naloga vsebuje tudi večje
število grafičnih predstavitev. Naloga dodaja tudi opredelitev pomena spremljanja
predstavljenih kazalcev ter lasten pristop pri ocenjevanju njihovega trenda razvoja. V projektu
se je trend razvoja ocenjeval glede na cilje strateških dokumentov države (in deloma EU), v
nalogi pa je bil uporabljen širši pristop, saj so trendi vrednoteni glede na gibanje vrednosti v
smeri (ne)doseganja trajnostnega razvoja.
V Sloveniji je malo literature, ki bi celovito obravnavala problematiko prometa in njegovih
vplivov na okolje. Enako velja za geografska dela s to problematiko, čeprav bi lahko zaradi
sinteznega značaja geografije pričakovali njeno aktivnejšo uveljavitev na tem raziskovalnem
področju. Sestava projektne skupine predstavljenega projekta, ki je temeljila večinoma na
geografih, in v skromni meri pričujoče delo bi lahko prispevala k pomembnejši vlogi
geografije na tem področju.
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1.1

NAMEN IN CILJI DELA

Namen dela je predstavitev in utemeljitev vzpostavitve sistema zbiranja kazalcev s področja
prometa in okolja ter predstavitev najnovejših trendov in stanja na področju prometa in
njegovih vplivov na okolje v Sloveniji.
Da bi široko področje obravnave kolikor je le mogoče omejili na zastavljen namen, smo
opredelili okvirne cilje, ki naj bi jih naloga dosegla:
•

opredelitev vloge prometa in njegovih vplivov na okolje,

•

utemeljitev pomena rednega spremljanja in poročanja o stanju in o trendih
obravnavanih vplivov na podlagi kazalcev,

•

predstavitev sistema TERM za spremljanje stanja prometa in okolja v EU,

•

predstavitev vzpostavljanja sistema prometno okoljskih kazalcev v Sloveniji,

•

izbor kazalcev za spremljanje trendov in stanja na področju prometa in okolja v
Sloveniji in njihova predstavitev,

•

opredelitev stanja in trendov v EU,

•

vrednotenje izbranih kazalcev glede na (ne)doseganje trajnostnega razvoja.

Delovna hipoteza, ki spremlja celotno proučitev, je predpostavka, da razvoj prometa v
Sloveniji še močno zaostaja za načeli trajnostnega razvoja, in da se to odraža v naraščajočih
negativnih vplivih na okolje.
1.2

ZASNOVA DELA

Zasnova diplomskega dela sledi opredeljenim ciljem. Nadaljevanje uvodnega poglavja je
namenjeno splošni predstavitvi vloge prometa, njegovih vplivov na okolje ter opredelitvi
prometa v luči trajnostnega razvoja. Opredeljena so tudi metodološka izhodišča proučevanja,
kjer smo definirali pojem kazalec in njegovo uporabno vrednost. Glavna poudarka sta na
razvrščanju kazalcev in izboru okvira presoje, ki nam pomaga pri določitvi pomena in
funkcije posameznega kazalca. Pri tem smo so posluževali predvsem tuje literature, dostopne
preko interneta. Poglavitni vir je predstavljala literatura Evropske agencije za okolje, ki jo
povzema tudi Agencija RS za okolje. Vsebinsko nadaljevanje poglavja o metodoloških
izhodiščih predstavljata podpoglavji 3.2.1 in 3.2.2 ter poglavje 5, v katerih je predstavljena
izbrana oblika razvrščanja kazalcev in metodologija priprave kazalcev ter metodologija
ocenjevanja kazalcev.
Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi prometnega in okoljskega poročevalskega
mehanizma - TERM (Transport and environment reporting mechanism). Glavni poudarek je
na predstavitvi zasnove koncepta poročevalskega sistema TERM, ki temelji na prometno
okoljskih kazalcih. Opredeljeni pristop hkrati predstavlja izhodišče oblikovanja sistema
prometno okoljskih kazalcev v Sloveniji. V poglavju so med drugim predstavljeni tudi
strateški dokumenti EU, ki so privedli do oblikovanja TERM, geografsko območje, ki ga
sistem pokriva, in upravljavci sistema.
V tretjem poglavju je predstavljeno vzpostavljanje sistema prometno okoljskih kazalcev v
Sloveniji, ki je potekalo vzporedno s pripravo te naloge na Agenciji RS za okolje v okviru
projekta Priprava kazalcev na temo "Okolje in promet". Predstavljen je nabor kazalcev in
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metodologija za pripravo kazalcev t.j. v obliki podatkovnih listov. Opredeljen je tudi ožji
nabor kazalcev, ki predstavlja osnovni okvir te naloge.
V analitičnem delu, ki ga predstavlja četrto poglavje, so predstavljeni kazalci iz ožjega nabora
kazalcev. Za vsak kazalec so navedeni njegov pomen za spremljanje z okoljskega vidika,
definicija, cilj, ki ga želimo doseči na področju, katerega kazalec obravnava, komentar, ki
podaja kratek opis značilnosti kazalca, in opis trenda v Sloveniji ter stanje v EU. Glavni
poudarek je na analizi trendov za Slovenijo. Za izračun kazalcev smo se posluževali uradnih
statističnih podatkov iz domače literature in podatkov, ki jih zbirajo vladne institucije. Pri
izdelavi nekaterih kazalcev pa smo se oprli na obstoječe študije in raziskave. Podatke za EU
(agregirane na raven evropskih regij) smo črpali iz podatkovnih listov kazalcev TERM, ki so
dostopni na internetu.
Peto poglavje se osredotoča na ocenjevanje izbranih kazalcev. Kazalci so ovrednoteni glede
na smer razvoja pojava z vidika koncepta trajnostnega razvoja ter doseganje zastavljenih
ciljev. Na podlagi tega jim je podana ena izmed treh ocen (pozitiven razvoj, negativen razvoj
ali neopredeljiva smer razvoja). Nakazane so tudi možne smernice nadaljnjega razvoja.
Zaključni del povzema glavne ugotovitve, ki jih izkazuje razvoj prometa v Sloveniji in
okoljske vplive, ki jih promet povzroča ter podaja predloge za oblikovanje bolj trajnostno
zasnovanega prometnega sistema.
1.3
1.3.1

PROMET IN OKOLJE
VLOGA PROMETA

Promet je ena osnovnih človekovih dejavnosti, ki predstavlja gibanje ljudi, blaga, informacij
in storitev v prostoru, ki omogoča interakcijo med kraji in območji ter jih med seboj povezuje.
Je gibalo družbenega razvoja in ključen dejavnik sodobnih gospodarstev in mednarodne
trgovine.
Promet ima pomembno vlogo v državnem gospodarstvu tako v smislu sektorja samega kot
dejavnika, ki prispeva k večini drugih gospodarskih dejavnosti.
Prometni sektor (proizvodnja, vzdrževanje in uporaba prometne infrastrukture ter mobilne
opreme) v gospodarsko razvitih državah prispeva od 4-8 % BDP in zaposluje od 2-4 %
prebivalstva (Transport and Environment, 2002). Pomembno vlogo ima v mednarodni
trgovini (transportni opremi in storitvah), v poslovanju, potrošnji gospodinjstev in javni
potrošnji.
Z gospodarsko dejavnostjo in vzorci proizvodnje ter rabo prostora je povezan predvsem
tovorni promet. Na rast povpraševanja po tovornem, predvsem cestnem, prometu vplivajo
potrebe modernega poslovanja, razvoj mednarodne trgovine, potrebe potrošnika in
naraščajoča uporaba modernih komunikacijskih tehnologij.
Promet ima tudi pomembno družbeno vlogo. Osnovna značilnost sodobnega načina življenja
je prostorska ločitev kraja bivanja in kraja zaposlitve. Le-to je omogočil promet, ki je vplival
na to, da prebivalci lahko živijo v kvalitetnejšem okolju (Černe, 1991).
Revolucionarni razvoj prometa v zadnjem stoletju je rezultat številnih procesov. Ena
najpomembnejših teženj, ki je izredno vplivala na razmah in strukturne spremembe
potniškega prometa, je rast dohodkov in standarda prebivalcev predvsem razvitih držav. Rast
osebnih dohodkov in življenjskega standarda je omogočila povprečnemu prebivalcu razvitih
držav, da danes razpolaga z več bivanjskega prostora, gospodinjskih naprav, prostega časa ter
potuje več in dlje kot kdajkoli prej.
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Poleg večanja kupne moči se znižujejo tudi stroški nakupa in uporabe osebnih vozil. Zato se v
večini svetovnih držav nenehno veča stopnja motorizacije oziroma lastništva osebnega
avtomobila. Avto je iz simbola za standard postal vsakdanje potrebno sredstvo in danes si
nihče ne predstavlja življenja brez njega.
Rast prebivalcev razvitih držav še zdaleč ne sledi stopnji rasti motorizacije. Poleg rasti
življenjske ravni in s tem večje dostopnosti osebnih vozil prispevajo k rasti motorizacije tudi
spremembe v strukturi in velikosti gospodinjstev. Tipično gospodinjstvo se manjša, njihovo
skupno število pa narašča. Takšen razvoj pomembno vpliva na rabo prostora, saj se kljub
stagnaciji prebivalcev povečuje povpraševanje po stanovanjih, ter na obseg in strukturo
prometa. Analize kažejo, da imajo člani manjših gospodinjstev manj možnosti opravljanja
poti skupaj z drugimi člani in da so nagnjeni k opravljanju večjega števila dnevnih poti kot
člani večjih gospodinjstev (Urban Travel…, 1995).
Na obseg prometa pomembno vplivajo tudi spremembe življenjskega sloga prebivalcev.
Visoka raven življenjskega standarda je skrajšala letni, tedenski in dnevni delovni čas. Ljudje
se poleg službe ukvarjajo še s številnimi dejavnostmi, za katere imajo zdaj čas in finančna
sredstva. Tudi starejši ljudje so veliko aktivnejši, kot so bili v preteklosti. Vse to se odraža v
ogromni porasti mobilnosti prebivalcev, kar izredno vpliva predvsem na osebni motorni
promet. Če so v preteklosti glavno obremenitev prometnega sistema predstavljale poti na delo
in z dela, zdaj prevladujejo poti z drugimi nameni.
1.3.2

OKOLJSKI VPLIVI PROMETA

Promet je bil pomemben že skozi vso zgodovino človeštva, vendar v zadnjih nekaj desetletjih
v mestih in pokrajini povzroča večje spremembe in probleme kot prej tisočletja. Z
naraščanjem prometa posledično rastejo tudi njegovi negativni učinki. Prometna
infrastruktura fizično vse bolj posega v prostor, promet na njej pa predstavlja čedalje večjo
potencialno nevarnost za ljudi in okolje (nesreče, razlitja) ter obremenjuje okolje z emisijami
škodljivih snovi.
Promet ima tri globalne okoljske vplive. Soodgovoren je za pojav tople grede, za tanjšanje
ozonskega plašča in za negativne vplive na biološke sisteme. Na lokalni ravni so negativni
vplivi prometa raznovrstni. Promet je velik porabnik energije, onesnažuje zrak in vodo,
povzroča hrup in vibracije, prispeva k prometnim nesrečam, vpliva na zdravje ljudi, povzroča
zastoje, poleg tega pa prometna infrastruktura zaseda vedno več prostora in hkrati povečuje
razkosanost zemljišč.
Eden izmed najbolj perečih okoljskih problemov, ki jih povzroča promet, je onesnaženje
zraka. Njegove posledice so kompleksne in resno vplivajo na človekovo zdravje in stanje
mestnega okolja. Emisije vozil, ki povzročajo največ problemov, so ogljikov dioksid (CO2),
ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), žveplov dioksid (SO2), hlapne organske
spojine (VOC), svinec, trdi delci in dim. O vplivih prometa na kakovost zraka so v OECD
sredi 90. let ocenjevali, da so avtomobili odgovorni za 75 % emisij CO, 48 % emisij NOx in
13 % trdih delcev (Cigale, 2002). Poleg že znanih ugotovitev, da so emisije motornih vozil
odvisne predvsem od značilnosti motorja, načina vožnje, cestnih razmer in sestave goriva,
moramo upoštevati, da na kakovost ozračja vpliva tudi tvorba spojin, ki prispevajo k nastanku
kislih padavin. Nasploh promet neposredno in posredno prispeva h klimatskim
spremembam.
V zadnjih letih so posebej aktualne globalne posledice prometnega onesnaževanja.
Neposredna posledica porabe oziroma izgorevanja fosilnih goriv je CO2, ki preko učinka
tople grede vpliva na globalno segrevanje. Sektor z najhitrejšo stopnjo rasti emisij
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toplogrednih plinov je cestni motorni promet. Povečanje emisij gre v največji meri na račun
osebnega motornega prometa, pri katerem najhitreje raste promet v urbanih središčih (MOP
2000).
Vode so zaradi emisij prometa manj prizadete, a negativni vplivi prometa so očitni. Med temi
je spiranje škodljivih snovi (svinec, kadmij, različne sestavine motornih olj ter sol,
uporabljena proti poledici) s cestišč zelo škodljivo, ker zadeva manjše vodne tokove in
bazene. Onesnaženje vodnih virov je možno ob prometnih nezgodah, če pride do razlitja
nevarnih snovi. Tudi na vode je vpliv kislih padavin občuten, če se ne nevtralizirajo na
karbonatnih kamninah (Cigale, 2002).
Promet je velik porabnik prostora. Čeprav znaša neposredna poraba zemljišč za štiripasovno
cesto približno 2,5 ha/km, doseže skupna poraba vseh spremenjenih zemljišč do 8 ha/km. V to
so vključeni prostor za zaščito pred hrupom, nasipi, povezovalni pasovi, križišča in storitvene
površine. Zaradi gradbenih posegov se lahko poveča erozija površja brežin, številne nove
ceste pa prekinejo naravne vodne tokove. Poleg tega je promet velik porabnik najboljših tal,
primernih za obdelovanje.
Promet onesnažuje tudi prst in rastje. Večinoma je to v neposredni bližini prometnic, toda
onesnaženje je takšno, da je škodljivo pridelovanje vrtnin in celo živalske krme zaradi
škodljivih snovi. Soljenje cestišč zaradi lažjega odstranjevanja snega in ledu prispeva k
poteku in varnosti prometa, škodi pa okolju. Sicer pa je rastlinstvo neposredno prizadeto že
pri gradnjah prometne infrastrukture, ko poleg drugega z gradbeno tehniko razgalijo obsežne
poraščene površine. Živali so najbolj neposredno prizadeto zaradi razmeroma številnih nesreč
(Cigale, 2002), Poleg tega pa prometna infrastruktura pogosto prekinja ustaljene selitvene in
napajalne poti prosto živečih živali.
Hrup zaradi prometa predstavlja problem zlasti v mestih in neposredni bližini avtocest, kjer
avtomobili dosegajo visoke hitrosti in s tem povečujejo nastajanje hrupa. K temu pripomore
tudi topografija. Zaradi hrupa in izpušnih plinov je prizadet pas od 50 do 300 m na vsaki
strani ceste (Cigale, 2002). Po merilih OECD, ki ravni hrupa nad 65 dB obravnava kot
nesprejemljive, med 55 in 65 dB pa kot nezaželene, je že skoraj polovica mestnega
prebivalstva držav EU izpostavljena škodljivi ravni hrupa zaradi cestnega prometa. Razlike
med mesti so velike in so odvisne od njihove zgradbe (Urban Travel…, 1995).
S posledicami onesnaženja se seveda sooča tudi človek. Najbolj neposredno se ti vplivi
kažejo v številnih nesrečah in poslabšanem zdravstvenem stanju prebivalcev. Sploh so zaradi
prometa marsikje poslabšane bivalne razmere in prihaja do ostrih reakcij prebivalstva. Poleg
tega, da promet obremenjuje okolje, pa se kažejo negativne posledice tudi tam, kjer so zaradi
pomanjkljivih povezav kraji in območja odrinjeni od možnosti zaposlovanja, šolanja in
normalnega bivanja (Cigale, 2002).
Prometni sektor porabi več kot 1/4 porabljene energije na svetu (Naess, 1996). V ta podatek
je všteta neposredno porabljena energija, ki je potrebna za premikanje prevoznih sredstev, ter
posredno porabljena energija, ki je potrebna za proizvodnjo in vzdrževanje teh sredstev ter za
izgradnjo, delovanje in vzdrževanje potrebne infrastrukture. Najhitrejšo rast porabe energije
beleži cestni promet (Urban Travel…, 1995). Velik problem predstavlja odvisnost
prometnega sistema od neobnovljivih virov energije. Po podatkih Svetovnega energetskega
sveta zadoščajo, glede na sedanje stopnje rasti, svetovne zaloge nafte za 40 let, naravnega
plina za 64 let in premoga za 250 let (Energy for tomorrow's world, 1993). S porabo motornih
goriv pa promet neposredno obremenjuje okolje z emisijami toplogrednih plinov in drugimi
onesnaževali zraka.
Cigale ugotavlja (Cigale, 2002), da so z geografskega vidika učinki prometa na okolje posebej
zaskrbljujoči, ker so deležne največjih obremenitev in škode prav nižine in doline, ki so gosto
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poseljene in glavna pridelovalna območja, kjer so vodni viri in reke. Tam je samočistilna
sposobnost zraka manjša in prizadenejo jih že pojav megle, toplotnih inverzij in smoga. Na
četrtini slovenskega ozemlja, ki obsega doline, kotline ter kraška polja in podolja, poteka
okoli 70 % prometa, računano po prevoženih kilometrih, zato je tam narava sedemkrat bolj
obremenjena kot drugod. Znotraj teh območij izstopajo Ljubljanska in Celjska kotlina ter še
nekatera gosteje poseljena območja, kjer je največja gostota prometa.
Kakšne so posledice prometnih obremenitev okolja, je v veliki meri odvisno od značilnosti in
narave vsake pokrajine ter njenih samočistilnih sposobnosti. Te so v slovenskih pokrajinah
dokaj skromne, zato sta narava in človekovo okolje zelo izpostavljena učinkom prometa.
Marsikje so resno načete nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti narave, čeprav škode
zaradi razpršene narave prometa ali skupnih učinkov z vplivi industrije ali proizvodnje
energije ni enostavno ugotoviti. Zaradi tega promet kot vir okoljskih obremenitev pogosto ni
bil deležen ustrezne obravnave (Cigale, 2002).
1.3.3

PROMET IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kadar govorimo o prihodnosti v zadnjem desetletju ne moremo mimo paradigme trajnostnega
razvoja. Med strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prihodnostjo, je v zadnjih letih verjetno
najpogosteje in najširše uporabljan koncept.
Definicij trajnostnega razvoja je kar nekaj, najbolj preprosta in najbolj nazorna pa je definicija
Svetovne Komisije OZN za Okolje in Razvoj (Brundtlandska komisija), ki pravi, da trajnostni
razvoj pomeni "zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje
potreb prihodnjih generacij" (Our Common Future, 1987, str. 43).
Gre za novejši koncept, saj pred 15 leti pojma "trajnostni razvoj" ni nihče uporabljal. V
zadnjih letih se je njegova uporaba izredno razširila, postal je pomemben del besednjaka
politikov, državnih uslužbencev, strokovnjakov, novinarjev. Načelo trajnostnega razvoja je
bilo uvodoma uporabljeno za procese v okolju kot načelo trajnega oziroma trajnostnega
prilagajanja zmogljivostim okolja, naravnim virom, naravi. Paradigma izhaja iz spoznanj o
omejitvah našega planeta in o egoističnih trendih družbenega razvoja, ki zadovoljujejo
potrebe sedanje generacije na škodo razvojnih možnosti prihajajočih generacij.
V 20. stoletju so človeško družbo zaznamovale številne rasti, npr. prebivalstva, mobilnosti,
urbanizacije, informacijskih tokov. Kar je bilo še posebej novo za 20. st. ni bila mobilnost ali
motorizirana mobilnost (npr. vlak že v 19. stoletju), nova je bila motorizirana mobilnost po
cestah in po zraku. Cestni promet narašča, veča se poraba goriv, povečuje se število nesreč,
zastojev, emisij toplogrednih in strupenih plinov, zmanjšuje pa se število uporabnikov
javnega prevoza, ukinjajo se železniške in avtobusne proge, prizadeti so predvsem socialno
šibkejši, starejši, otroci in prebivalci odročnejših krajev. Gradimo nove in širimo stare ceste,
za kar porabljamo velike vsote denarja; socialni, gospodarski in okoljski stroški so ogromni –
vendar nič ne kaže na to, da bi se trendi obrnili na bolje. Takšno stanje zagotovo ni trajnostno.
Izziv, ki se ponuja je najti rešitev za uskladitev ekonomske rasti in socialnih zahtev po
mobilnosti z okoljskimi in drugimi stroški prometa.
Trajnostna mobilnost pomeni zagotavljanje učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob
minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti,
da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših
stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov. Na kratko: vodilo trajnostne mobilnosti
je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet. Vprašanje je,
kako to doseči. Naše načrtovanje mora preseči sektorje. Hoja, kolesarjenje, avtobusni promet,
železniške povezave in uporaba avtomobila se morajo medsebojno podpirati in dopolnjevati.
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Ukrepi se morajo izvajati koordinirano in integrirano: sistemi javnega prevoza morajo biti
prilagojeni potrebam uporabnikov, časovno in cenovno. Poleg tega integrirani pristop k
reševanju izzivov mobilnosti združuje še: spremembo obnašanja ljudi v prometu in njihovem
načinu življenja, tehnološke izboljšave za povečanje učinkovitosti, s hkratnim zmanjševanjem
okoljskih učinkov in izboljšani varnosti, cene, ki vključujejo resnične stroške transporta v
procese odločanja, in tako vplivajo na celotno potrošnjo transportnih storitev in promocijo
najmanj škodljivih načinov transporta. Potrebujemo celovito izobraževanje in obveščanje
prebivalcev o sedanjem stanju in ukrepe za njegovo izboljšanje (Trajnostna mobilnost,
citirano 2006).
Za oblikovanje trajnostne mobilnosti je potrebno upoštevati vsaj naslednje pristope in načela:
•

Celostni (holistični) pristop

Trajnostni pristop zahteva dobro načrtovanje. Za dober načrt so potrebne primerne
informacije in učinkovita analitična orodja. Celostna analiza mora odločevalcem in javnosti
omogočiti, da lahko vnaprej predvidijo učinke svojih odločitev in jih dodobra razumejo.
Analiza ne sme biti omejena zgolj na finančne učinke in dejavnosti trga.
•

Integrirano in strateško načrtovanje

Trajnostno načrtovanje zahteva, da posamične odločitve podpirajo dolgoročne strateške cilje
skupnosti. Načrtovanje prometa mora biti usklajeno z načrti ostalih sektorjev (okoljskimi,
gospodarskimi in družbenimi).
•

Osredotočanje na cilje in rezultate

Trajnosten pristop zahteva, da je načrtovanje narejeno na osnovi analize vzrokov in vizije oz.
ciljev, kot so npr. dostopnost, skrb za okolje in povečana družbena blaginja.
•

Spoštovanje enakosti

Pri trajnostnem načrtovanju morajo biti upoštevani učinki na enakost v družbi, tako sedanjih
kot tudi prihodnjih generacij.
•

Previdnostno načelo

To načelo poudarja pomembnost vključevanja tveganj v odločanje in podpiranje politik, ki
tveganja minimizirajo, če je le mogoče.
•

Etika ohranjanja

Trajnostni pristop daje prednost rešitvam, ki ohranjajo, povečajo učinkovitost in zmanjšajo
porabo virov.
•

Transparentnost in vključevanje javnosti

Trajnosten pristop zahteva jasno definiran in pregleden proces načrtovanja, enakopravne
možnosti deležnikov za informiranje in sodelovanje v postopku odločanja ter dobro
komunikacijo med strokovnjaki in javnostjo.
•

Enakovrednost oblik mobilnosti

Vsak način prevoza ima svoje prednosti in slabosti z vidika kapacitet, fleksibilnosti, porabe
energije, varnosti in okoljskega učinka. Za obliko mobilnosti, ki najbolje zadovolji potrebo po
mobilnosti, se je potrebno odločiti na podlagi prednosti in slabosti vsake od oblik. Načini
prevoza se lahko kombinirajo na način, ki poudari njihove prednosti in tako se vzpostavi
transportna veriga, ki je bolj učinkovita, stroškovno ugodnejša in trajnostna.
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•

Onesnaževalec plača

Trg pogosto povzroči, da v ceno proizvoda ali storitve niso vključeni vsi stroški. Trajnostni
pristop zahteva, da onesnaževalec plača polno ceno, z internaliziranimi stroški vred.
Spoštovanje tega načela zahteva reformo trga – odstraniti je potrebno spodbude za
prekomerno rabo naravnih virov in uničevanje okolja.
•

Preprečevanje namesto zdravljenja

Oblikovanje trajnostne mobilnosti zahteva, da ima preprečevanje problemov prednost pred
njihovim zdravljenjem. Zaradi tega je upoštevanje načela celostnega pristopa izjemnega
pomena (Trajnostna mobilnost, citirano 2006).
Upoštevanje navedenih načel bi pripomoglo k zmanjšanju nezaželenih učinkov mobilnosti,
zato je pomembno, da se jih vključi v prometno politiko, kar se v praksi evropskih (tudi v
Sloveniji) postopoma dogaja.
1.4

METODOLOŠKA IZHODIŠČA

1.4.1

DEFINICIJA KAZALCA

Z raznovrstnimi kazalci se srečujemo v vsakdanjem življenju praktično na vsakem koraku.
Dajejo nam informacije, bistvene za razumevanje sveta, nam pomagajo pri sprejemanju
odločitev in načrtovanju naših dejavnosti. Kazalci izhajajo iz naših vrednot (merimo tisto, kar
nam je pomembno) in jih hkrati tudi ustvarjamo (zanimamo se za tisto, kar merimo) (Vintar,
2003 po Meadows, 1998).
V literaturi zasledimo različne definicije kazalcev (v slovenščini uporabljamo tudi izraza,
kazalnik in indikator), ki so ponavadi prilagojene konkretni rabi, zato se lahko med seboj
razlikujejo.
Slovar slovenskega jezika opredeljuje kazalec kot "kar napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje
razvoj česa" ali kot "številčni podatek, ki kaže stanje ali nakazuje razvoj kakega
gospodarskega pojava". V nadaljevanju navajamo nekaj opredelitev iz tuje literature, ki
podajajo pomembne vidike vsebine pojma kazalec:
•

Kazalec je spremenljivka ali vrednost izpeljana iz spremenljivk, ki predstavlja
informacijo o pojavu. Vrednost kazalca je v tem, da presega sporočilnost, neposredno
povezano z vrednostjo spremenljivke. Kot npr. uporaba telesne temperature kot
kazalca za opis zdravstvenega stanja osebe (OECD Environmental Indicators, 2003).

•

Kazalec je opazovana vrednost, ki predstavlja proučevani pojav. Kazalci z
agregiranjem različnih in številnih podatkov kvantificirajo informacijo. Iz tega
izhajajoča informacija je sintetizirana. Na kratko, kazalci posplošujejo informacije, ki
pripomorejo pri razkrivanju kompleksnih pojavov (Environmental Indicators, 2003).

•

Kazalec je mera, običajno izražena količinsko, ki na poenostavljen način ponazarja in
sporoča kompleksne pojave, vključno s trendi in časovnim napredkom (EEA core set
of indicators…, 2005).

•

Kazalec je količinska ali kakovostna spremenljivka, ki zagotavlja enostavno in
zanesljivo osnovo za ocenjevanje dosežkov, sprememb in učinkov. Enota informacije
merjena skozi čas, ki lahko pomaga pokazati spremembe v specifičnih razmerah (Špes
et al., 2004 po Managing for Impact in Rural Development, 2004).
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1.4.2

POMEN UPORABE KAZALCEV

Kazalci so pravzaprav na dogovorjeni način izbrani in predstavljeni podatki, ki omogočajo
ugotavljanje značilnosti glede na možni vpliv, spremljanje stanja, delovanje pojava,
ugotavljanje posledic, spremljanje učinkovitosti ukrepov in olajšujejo primerjave med
državami. Primerno izbrani kazalci, ki temeljijo na dovolj dolgi podatkovni časovni vrsti,
lahko kažejo ključne trende in so v pomoč pri opisovanju vzrokov in učinkov okoljskih stanj.
Omogočajo sintezo pogosto kompleksnih številčnih podatkov in jih pretvarjajo v informacije,
ki jih lahko sporočamo končnim uporabnikom, največkrat oblikovalcem politike in javnosti
(Rejec Brancelj, Povše, 2003).
Z njimi spremljamo in nadziramo napredek ter učinkovitost razvojnih politik in programov,
kakor tudi uspešnost doseganja ciljev, kar nam služi kot izhodiščna točka za nadaljnje
ukrepanje. Nedoseganje ciljev torej nujno vodi v korektivne ukrepe, doseganje ciljev pa
pomeni nadaljevanje zastavljene politike (Poročilo o stanju okolja 2002, 2002).
Ob tem se je seveda potrebno zavedati njihovih omejitev – ne osvetljujejo problema v celoti
ter se nanašajo predvsem na vprašanja, ki jih je možno kvantificirati. Ob njih moramo nujno
uporabiti še kakovostne podatke.
Z vidika odločevalskega procesa in načrtovanja prihodnjega razvoja ima uporaba kazalcev
več funkcij (Vintar, 2003):
•

kot orodje za razlaganje, pojasnjevanje pomaga pri opredeljevanju konkretnih
razvojnih ciljev,

•

kot orodje načrtovanja usmerja politične odločitve in tvori podlago za načrtovanje
prihodnjih dejavnosti,

•

kot orodje za ocenjevanje učinkovitosti tvori empirično in kvantitativno bazo za
vrednotenje, kako učinkoviti so napori za doseganje zastavljenih ciljev.

Pomen objave podatkov v agregirani obliki npr. v obliki kazalcev prikazuje informacijska
piramida (Slika 1). Sporočila, dobljena z integracijo in analizo podatkov ter opremljena s
strokovnim mnenjem, so nujna podpora odločevalcem pri sprejemanju političnih odločitev ter
sestavni del pravice javnosti do obveščenosti o stanju okolja in učinkovitosti politik (Rejec
Brancelj, Povše, 2003).
Slika 1: Informacijska piramida

Vir: prirejeno po: Rejec Brancelj, Povše, 2003
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1.4.3

RAZVRŠČANJE OKOLJSKIH KAZALCEV

Okoljske kazalce splošno razvrščamo glede na:
•

tematiko - bodisi glede na okoljske sestavine npr. voda, zrak, tla, idr., okoljsko
problematiko npr. podnebne spremembe, onesnaženost voda, ravnanje z odpadki, idr.
ali ekonomski sektor npr. energetika, promet, kmetijstvo, idr.,

•

položaj kazalca v okviru presoje,

•

tip - ki je odvisen od funkcije kazalca pri opredeljevanju odgovorov na posamezna
politična vprašanja.

Običajno so kazalci uporabljeni kot del skladnega niza z natančno določenim namenom
spremljanja. Tako npr. osnovni niz, pokriva širok spekter tematik po vseh kategorijah znotraj
okvira presoje, niz sektorskih kazalcev predstavlja posamezne ekonomske sektorje in se
uporablja za prikaz napredka v posameznih sektorjih ali primerjavo med sektorji. Niz
ključnih kazalcev pa je le ozek nabor kazalcev (največ 10), katerih namen je, da omogočajo
preproste in jasne informacije namenjene splošni javnosti ali odločevalcem na najvišjem
nivoju. Njihov namen je ugotavljanje napredka v okoljski politiki in ključnih dejavnikov, ki
opredeljujejo stanje okolja ter v kolikšni meri se približujemo okoljski trajnosti.
1.4.4

RAZVRŠČANJE KAZALCEV GLEDE NA VLOGO V OKVIRU PRESOJE

Temelj za sestavo nizov kazalcev je okvir presoje, ki pomaga pri določitvi funkcij
posameznih kazalcev. Obstaja več uveljavljenih okvirov presoje.
Med širše uporabljenimi je tridelni okvir t.i. model PSR: obremenitev - stanje - odziv
(Pressure - State - Response), ki ga je OECD prvotno začela razvijati za potrebe strukturiranja
dela pri oblikovanju okoljske politike in poročanja. Ta model deli kazalce v tri skupine:
kazalce obremenitev, stanja in odzivov. Pri tem ima vsak posamezni nabor svoj pomen (A
European System…, 1999; OECD Environmental Indicators, 2003):
•

obremenitve pomenijo človeške aktivnosti, ki vplivajo na okolje (npr. emisije CO2),

•

stanje se nanaša na stanje in spremembe okolja, ki jih je mogoče opazovati (npr.
naraščanje globalnih temperatur),

•

odzivi pa pomenijo odziv družbe, usmerjene v reševanje okoljskih problemov (npr.
uvedba energetskih taks kot odziv na naraščanje globalnih temperatur.

V uporabi je tudi prirejena različica okvira PSR, to je okvir DSR: gonilne sile - stanje - odzivi
(Driving forces - State - Response), ki ga je pri oblikovanju kazalcev trajnostnega razvoja
prva uporabila Komisija Združenih narodov za trajnostni razvoj (UNCSD). Model DSR se od
modela OECD razlikuje v tem, da so kazalci gonilnih sil opredeljeni širše (omogočajo boljšo
vključitev neokoljskih spremenljivk) in je zaradi tega prišlo do ustreznega preimenovanja.
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Slika 2: Okvir presoje PSR

Vir: prirejeno po: OECD Environmental Indicators, 2003

EEA je okvir PSR podrobneje razdelila v petdelni t.i. DPSIR okvir. Ta podpira analizo
gonilnih sil - obremenitev - stanja - vplivov - odzivov (Driving forces - Pressures - State Impact - Responces) (Kazalci okolja 2003, 2004):
•

Gonilne sile so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, ki povzročajo povečanje
ali omejevanje obremenitev na okolje. To so lahko npr. obseg gospodarskih,
prometnih ali turističnih dejavnosti.

•

Obremenitve sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplivi na okolje, kot
so npr. izpusti onesnaževal (emisije) ali raba naravnih virov.

•

Stanje se nanaša na trenutno stanje in razvoj pojava v okolju, podaja količinske in
kakovostne parametre pojavov, kot npr. raven onesnaženosti zraka, vodnih teles in tal
(koncentracije), raznovrstnost vrst v posamezni geografski regiji, razpoložljivost
naravnih virov (npr. les ali sladka voda).

•

Vplivi opisujejo učinke spremenjenega okolja na zdravje ljudi in živih bitij.

•

Odzivi so odgovori družbe na okoljske probleme. To so lahko posebni ukrepi države,
kot npr. takse na rabo naravnih virov. Pomembne so tudi odločitve podjetij in
posameznikov npr. investicije podjetij v nadzor nad onesnaževanjem ali nakupi
recikliranih dobrin v gospodinjstvih.

Okvir presoje DPSIR je za razvrščanje kazalcev prevzela tudi Agencija RS za okolje.
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Slika 3: Okvir presoje DPSIR

Vir: Kazalci okolja 2003, 2004

Umestitev kazalcev v okvir DPSIR pomaga pri razumevanju vzročno-posledičnih, predvsem
pa medsebojno vplivajočih odnosov v okolju (Kazalci okolja 2003, 2004). Ta model opisuje
dinamičen proces, s poudarkom na različnih povratnih povezavah v sistemu: družbeni in
gospodarski razvoj izvajata pritisk na okolje in kot posledica se spremeni stanje okolja, kar
vodi k vplivom na zdravje ljudi in ekosisteme. Ti vplivi lahko spodbudijo družbene odzive, ki
nato lahko vplivajo na gonilne sile, obremenitve in vplive neposredno preko prilagoditvenih
ali kurativnih ukrepov ali posredno preko sprememb politike (Environmental Indicators,
2003).

12

2

PROMETNI IN OKOLJSKI POROČEVALSKI MEHANIZEM
(TERM)

Poglavje je namenjeno predstavitvi prometnega in okoljskega poročevalskega mehanizma TERM (Transport and environment reporting mechanism), z glavnim poudarkom na
opredelivi njegovega koncepta, ki hkrati predstavlja izhodišče oblikovanja sistema prometno
okoljskih kazalcev v Sloveniji. Celotno vsebino poglavja smo črpali iz poročil TERM,
navedenih v podpoglavju 2.4, zato jih v poglavju nismo posebej citirali.
2.1

STRATEŠKA IZHODIŠČA

Do nedavnega so glavno orodje za zmanjševanje okoljskih vplivov prometa predstavljali
okoljski predpisi in uredbe. Ti so bili v glavnem nanašali na standarde glede vozil in
kakovosti goriv. Izboljšanje trajnosti prometnega sektorja pa jasno narekuje bolj obširen in
integracijski prometno okoljski politični pristop. Tako prometna kot okoljska politika imata
lastne ločene in zakonite cilje. Strategija integracije išče povezave in dopolnjevanje med
njima. To pomeni združevanje zakonskih in ekonomskih instrumentov na transparenten način
za vse prevozne načine, vključno z upravljanjem prometa (traffic management) in ukrepi za
upravljanje povpraševanja (demand management measures). Postalo je jasno, da pristopi "na
koncu pipe", značilni za okoljska ministrstva, niso zadostni, da bi dosegli sedanje in verjetne
prihodnje mednarodne in nacionalne okoljske cilje. Potrebna je sprememba pri oblikovanju
politike, z večjo pozornostjo usmerjeno k oblikovanju preventivnih in nadzorovalnih ukrepov
s strani sektorskih (prometnih) ministrstev, ki so odgovorna za t.i. "gonilne sile" (EEA, 1999).
Integracijske strategije so bile začrtane v petem okoljskem akcijskem programu (5EAP)
(1992) in dobile višjo politično prioriteto v Amsterdamski pogodbi (1997), ki v 6. členu
navaja, da morajo biti zahteve zaščite okolja vključene v definicije in implementacijo politik
in aktivnosti Evropske skupnosti. Pogodba obravnava tudi integracijo okoljskih in sektorskih
politik, kot način za doseganje trajnostnega razvoja (EEA, 2001). Integracijski proces je dobil
novo spodbudo v obliki Sporočila Komisije o integraciji (Comission' s Communication on
Integration) leta 1998. Kljub temu pa je napredek počasen in poročila o okolju v Evropi
izkazujejo, da prometni sektor, ob nadaljnji hitri rasti prometa, ne bo dosegel marsikaterega
izmed zastavljenih ciljev okoljske politike (EEA, 2000).
Ključne sestavine integracijskih prometnih strategij obsegajo:
•

politike za upravljanje povpraševanja (demand-management policies) za zmanjšanje
splošne stopnje rasti (npr. s pomočjo boljše cenovne politike, prostorskega planiranja
in logistike),

•

ukrepe za prehod k manj okolju škodljivim načinom prevoza,

•

dodatne iniciative za zmanjšanje vplivov na okolje (npr. izboljšanje okoljske
učinkovitosti, vplivanje na vozne navade).

Takšni ukrepi so medsebojno povezani in zato najučinkovitejši kadar so združeni v obširno
strategijo. Prvi korak v tej smeri predstavlja akcijski načrt o skupni prometni politiki (CTP),
vpeljan leta 1995, katerega cilj je zagotovitev "trajnostne mobilnosti" v EU, t.j. spodbujanje
razvoja učinkovitejših in okolju prijaznejših prometnih sistemov, ki so varnejši, družbeno
sprejemljivi in imajo manjšo potrebo po neobnovljivih virih. Vsebuje nekaj strategij, ki bi
lahko na daljši časovni rok pripomogle k upočasnitvi neugodnih trendov ali jih celo obrnile v
nasprotno smer, npr. pravičnejše in učinkovitejše oblikovanje cen, spodbujanje intermodalnih
in kombiniranih načinov prevoza (kombinacija železniškega, cestnega, vodnega in morskega
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prometa ob uporabi intermodalnih centrov, t.j. točk, na katerih je mogoče npr. iz vlaka oz.
avtobusa prestopiti na mestni avtobus), revitalizacija železniškega in drugih okolju manj
škodljivih oblik prometa (nemotoriziran, vodni, pomorski promet), izboljšanje javnega
prometa ter učinkovitejše izkoriščanje obstoječe infrastrukture.
Vendar pa je proces implementacije teh strategij povezan s številnimi težavami in njihov
učinek se le počasi odraža v spremembah prometnih aktivnosti (EEA, 2000). Evropski svet je
zato na vrhu v Cardiffu (1998) Evropsko komisijo in ministre za promet držav članic
zaprosil, da posvetijo pozornost integraciji prometnih in okoljskih strategij ter slednje
vključijo v ustrezne programske sheme.
Bistvena potreba za ta proces je sistem za redno spremljanje in poročanje o učinkovitosti
integracijskih strategij ter o napredku v smeri k trajnostnemu transportnemu sistemu. Zato je
junija 1998 Skupni svet za promet in okolje (Joint Transport and Environment Council)
pozval Evropsko komisijo in EEA, da vzpostavita na kazalcih temelječ prometni in okoljski
poročevalski mehanizem (TERM), ki bi omogočil nosilcem političnih odločitev presojo
napredka integracijskih politik.
Šesti okoljski akcijski program (6EAP) in Strategija trajnostnega razvoja (SDS) iz leta
2001 obravnavata promet kot prioritetno skrb ter ponovno poudarjata potrebo po integraciji
strategij in po spremljanju okoljskih vsebin kakor tudi sektorske integracije.
V procesu predpristopnih pogajanj širitve EU so tudi države pristopnice in med njimi
Slovenija morale sprejeti pravni red EU in s tem so ti dokument postali relevantni tudi za
prometno politiko Slovenije.
Preglednica 1: Kratek seznam prednostnih nalog, določenih v glavnih strateških
dokumentih Evropske komisije, ki se nanašajo na promet, okolje in širitev EU)
Strategija trajnostnega
razvoja

V skladu s to strategijo "bi morale biti države pristopnice aktivno vključene v
uresničevanje strategije [trajnostnega razvoja]". "Zagotavljanje trajnostnega
prometa" je ena od prednostnih nalog strategije. V sklepih sestanka na vrhu v
Gothenburgu, na katerem je bila sprejeta ta strategija, se poudarja, da bi moral
trajnostni prometni sistem zajeti vedno večji obseg.

Šesti okoljski akcijski
program

Ključni ukrepi šestega okoljskega akcijskega programa so:
• celovita uresničitev pravnega reda na področju okolja,
• sprejetje strategij in pristopov v podporo trajnostnemu razvoju, npr. s
spodbujanjem CPVO in usmerjanjem okoljskih ciljev in strategij v druge
resorje,
• podpora trajnostnim oblikam prevoza, npr. ob finančni podpori Skupnosti,
• skrbno načrtovanje cestnega prometa, tako da nov razvoj ne povzroči
škode mestom, naravnem okolju in divjim živalim.

Bela knjiga o skupni
prometni politiki

Prednostne naloge Bele knjige so:
• celovita uresničitev pravnega reda na področju prometa,
• povezovanje infrastrukture držav pristopnic z infrastrukturo EU ter
nadaljnji razvoj infrastrukture v državah pristopnicah,
• celovito izkoriščanje razpoložljivega dobro razvitega železniškega omrežja
in strokovnega znanja, da bi znova vzpostavili ravnovesje med različnimi
načini prevoza v razširjeni Evropi.

Vir: Tlakovanje poti za širitev EU…, 2002
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2.2

KONCEPT TERM

Prometni in okoljski poročevalski mehanizem "Transport and environment reporting
mechanism" (TERM) je informacijski sistem, ki temelji na sistemu kazalcev. Namenjen je
spremljanju uvajanja principa integracije okoljskega vidika v prometni sektor, ki so ga
sprejeli voditelji držav članic EU na vrhu v Cardiffu leta 1998 ter v podporo trajnostnemu
razvoju.
Glavni namen TERM je spremljanje napredka in učinkovitosti prometnih in okoljskih
integracijskih strategij v EU na podlagi jedrnega nabora kazalcev. Sistem kazalcev je bil
vzpostavljen leta 2000. Od takrat se kazalce v obliki podatkovnih listov (Fact sheets) vsako
leto osvežuje, po potrebi popravi in dopolni.
Funkcija kazalcev TERM je določena na podlagi okvira presoje DPSIR (gonilne sile obremenitve - stanje - vplivi - odzivi. Slika 4 prikazuje model DPSIR za promet in okolje,
kjer:
•

gonilne sile predstavljajo dejavnosti (npr. proizvodnja blaga in storitev, prostočasne
dejavnosti, itd.) in dejavniki (razpoložljivi dohodek, tržne cene, trgovinski tokovi, itd.)
izven prometnega sektorja. Pretok ljudi in blaga povzroči

•

obremenitve na ljudi in okolje zaradi emisij v zrak, pretoka materialov in porabe
zemljišč za potrebe infrastrukture, itd. Kot rezultat obremenitev, se

•

stanje okolja spremeni. Promet vpliva na kakovost zraka, raven hrupa in povečano
razdrobljenost zemljišč (habitatov). Spremembe v stanju vodijo do

•

vplivov na zdravje ljudi (npr. zaradi prometnih nesreč, bolezni dihal), izgubo biotske
raznovrstnosti, itd. Ti vplivi končno vodijo do družbenih

•

odzivov, kot so npr. tehnični standardi, omejitve hitrosti, ekonomski instrumenti,
naložbe v javni promet, itd. (EEA, 1999).

Slika 4: Model DPSIR za promet

Vir: prirejeno po: EEA, 2000
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Kazalci TERM so izbrani in razvrščeni tako, da obravnavajo naslednjih sedem vprašanj:
1. Ali se učinek prometnega sektorja na okolje izboljšuje?
2. Ali napredujemo na področju upravljanja povpraševanja po prevozu in glede boljše
porazdelitve med različnimi vrstami prevoza (modal split)?
3. Ali postaja urejanje prostora bolj usklajeno z načrtovanjem prometa, da se bo
povpraševanje po prevozu ujemalo s potrebo po dostopnosti?
4. Ali kar najbolje izkoriščamo obstoječe zmogljivosti prometne infrastrukture in
napredujemo v smeri bolje uravnoteženega multimodalnega prometnega sistema?
5. Ali napredujemo v smeri pravičnejšega in bolj učinkovitega cenovnega sistema, ki
zagotavlja internalizacijo eksternih stroškov?
6. Kako hitro se uvajajo čistejše tehnologije in kako učinkovito se uporabljajo vozila?
7. Kako učinkovito se uporabljajo orodja okoljskega upravljanja in nadzora v podporo
oblikovanja politike in odločanja?
Da bi odgovorili na zastavljena vprašanja, je bil izbran nabor kazalcev, ki se ukvarja z
različnimi vidiki prometnega in okoljskega sistema. Glede na ta vprašanja so kazalci
razdeljeni v naslednje skupine:
•

okoljske posledice prometa,

•

prometno povpraševanje in intenziteta,

•

prostorsko planiranje in dostopnost,

•

stroški in cene prometa,

•

tehnologija in njena izkoriščenost,

•

integracija upravljanja prometa.

Kazalci TERM se objavljajo letno od leta 2000 dalje. Začeten nabor je obsegal 31 kazalcev.
Skozi razvoj procesa TERM se je nabor razširil na 40 kazalcev. Omenjeni niz predstavlja
dolgoročno vizijo "idealnega" nabora kazalcev, ki naj bi omogočal vsakoletno presojo
različnih vidikov prometnega in okoljskega sistema. Zaradi pomanjkljivosti podatkov in
metodoloških nejasnosti za nekatere predlagane kazalce to še ni v celoti doseženo. Tak je npr.
kazalec za hrup, za katerega bo konsistentno zbiranje podatkov omogočeno šele leta 2007.
Problem predstavlja tudi nedoslednost in neskladnost v podatkih, ki jih poročajo različne
organizacije, kar onemogoča njihovo primerljivost. Pomanjkljivi so tudi podatki po
posameznih prevoznih načinih, npr. za železniški, vodni, letalski in nemotoriziran (kolesarski,
peš) promet. Iz istega vzroka je onemogočena presoja nekaterih kazalcev iz skupine
"prostorsko planiranje in dostopnost" ter skupine "stroški in cene prometa". V nekaterih
primerih, kot npr. za kazalec "zmogljivost prometne infrastrukture", so uporabljeni
nadomestni kazalci (proxy indicators) ali pa vrednosti kazalca temeljijo na podatkih manjšega
števila držav ali posamezne regije. Preglednica 2 podaja letni pregled nad izdelavo
podatkovnih listov za posamezne kazalce in njihovo umestitev v okvir presoje DPSIR.
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Preglednica 2: Nabor kazalcev TERM (umestitev kazalcev v okvir presoje DPSIR in
letni pregled nad dostopnostjo podatkovnih listov kazalcev)
kazalec
OKOLJSKE POSLEDICE PROMETA
TERM 01
Poraba končne energije v prometu glede na
prevozni način
TERM 02
Emisije toplogrednih plinov iz prometa
TERM 03
Emisije onesnaževal zraka iz prometa
TERM 04
Vpliv prometa na kakovost zraka
TERM 05
Izpostavljenost hrupu zaradi prometa
TERM 06
Delitev površja zaradi prometne infrastrukture
TERM 07
Bližina prometne infrastrukture do območij
varovane narave
TERM 08
Poraba prostora za prometno infrastrukturo
TERM 09
Število prometnih nesreč, žrtev in poškodovanih v
prometu
TERM 10
Nenamerno in ilegalno onesnaženje morja z nafto
TERM 11
Odpadno olje in gume vozil
TERM 11a
Odpadki cestnih vozil (izrabljena motorna vozila)
PROMETNO POVPRAŠEVANJE IN INTENZITETA
TERM 12a
Potniški promet
TERM 12b
Potniški promet glede na prevozni način
TERM 13a
Tovorni promet
TERM 13b
Tovorni promet glede na prevozni način
PROSTORSKO PLANIRANJE IN DOSTOPNOST
TERM 14
Dostopnost osnovnih storitev
TERM 15
Regionalna dostopnost do trga in kohezija
TERM 16
Dostopnost prometnih storitev
PROMETNA INFRASTRUKTURA IN STORITVE
TERM 18
Zmogljivost prometne infrastrukture
TERM 19
Vlaganja v prometno infrastrukturo
STROŠKI IN CENE PROMETA
TERM 20
Spremembe cen prevozov
TERM 21
Cene in davki goriv
TERM 22
Prometni davki in dajatve
TERM 23
Subvencije
TERM 24
Izdatki za osebno mobilnost
TERM 25
Eksterni stroški prometa
TERM 26
Zaračunavanje eksternih stroškov
TEHNOLOGIJA IN NJENA IZKORIŠČENOST
TERM 27
Energetska učinkovitost in specifične emisije CO2
TERM 28
Specifične emisije zračnih onesnaževal
TERM 29
Zasedenost osebnih vozil
TERM 30
Izkoriščenost tovornih vozil
TERM 31
Poraba čistejših in alternativnih goriv
TERM 32
Velikost in zgradba voznega parka
TERM 33
Povprečna starost voznega parka
TERM 34
Vozni park, ki ustreza emisijskim standardom
INTEGRIRANO UPRAVLJANJE PROMETA
TERM 35
Izvajanje integriranih strategij
TERM 36
Institucionalno sodelovanje
TERM 37
Nacionalni sistemi monitoringa
TERM 38
Izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje
TERM 39
Transportna podjetja z okoljskim sistemom
upravljanja
TERM 40
Ozaveščenost in obnašanje javnosti

DPSIR
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Pomembno vlogo pri vrednotenju pomena trendov kazalcev TERM in ocenjevanju napredka v
smeri trajnostnega razvoja imajo konkretno zastavljeni cilji, kajti bistvenega pomena za
ocenjevanje razvoja nekega pojava je poznavanje želene smer in intenzitete razvoja. Zato je
pomembno, da se oblikujejo jasni sektorski okoljski cilji, ki pripomorejo, da se prizadevanja
prometnega sektorja usmerijo na njegove ključne okoljske vplive (EEA, 1999).
Trendi kazalcev TERM so ocenjeni glede na cilje zapisane v mednarodnih dokumentih in
programih EU, kot so Strategija trajnostnega razvoja, Skupna prometna politika, Šesti
okoljski akcijski program, okoljske direktive in razne druge mednarodne konvencije in
sporazumi. Ključni cilji na področju prometne politike v EU so:

2.3

•

ločevanje rasti prometa od gospodarske rasti, to je t.i. "decoupling" pojav,

•

ustalitev prevoznih načinov do leta 2010 – doseči, da se deleži različnih vrst prevoza
(modal split) povrnejo na raven iz leta 1998,

•

premestitev s cestnega na železniški, vodni in javni promet po letu 2010.
GEOGRAFSKO OBMOČJE

Poročevalski mehanizem je namenjen spremljanju napredka na področju prometa in okolja v
državah EU. S širitvijo EU se širi tudi geografsko območje, ki je zajeto v sistem TERM.
Prvotno je obsegal, t.i. stare članice EU (EU-15): Belgijo, Dansko, Nemčijo, Grčijo, Španijo,
Francijo, Irsko, Italijo, Luksemburg, Nizozemsko, Avstrijo, Portugalsko, Finsko, Švedsko in
Veliko Britanijo.
Karta 1: Geografsko območje, ki je zajeto v sistem TERM

Avtor: Nika Zupan
Kartografija: Blaž Kurnik
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Leta 2002 so del poročevalskega mehanizma postale pridružene članice (EU-10): Ciper,
Malta, Poljska, Češka, Slovaška, Estonija, Litva, Latvija, Madžarska in Slovenija. Poleg teh
pa tudi države pristopnice (CC-3): Bolgarija, Romunija in Turčija, ki so zaprosile za članstvo
v EU.
Leta 2004 so se jim pridružile še 3 države članice Evropskega združenja za prosto trgovino
(EFTA): Norveška, Islandija in Lihtenštajn. Vse naštete države so tudi članice EEA, zato se
za celotno skupino držav pogosto uporablja oznaka EEA-31.
2.4

DVOPLASTNA ZASNOVA TERM

TERM je namenjen različnim ciljnim skupinam, od nosilcev političnih odločitev na visoki
ravni, do tehničnih strokovnjakov in nenazadnje širši javnosti. Zato je zasnovan kot
dvoplastni informacijski sistem, z različnimi stopnjami analitičnih podrobnosti. Poročila v
glavnem podajajo ključna sporočila za vsak kazalec, podatkovni listi kazalcev pa
predstavljajo podrobno informacijsko plast.
Poročila so namenjena spremljanju stopnje okoljske integracije v prometni sektor, napredka
prometnega sistema v smeri, ki bi bil bolj združljiv z načeli trajnostnega razvoja in uspešnosti
različnih političnih ukrepov. Predstavljajo tudi skupno osnovo državam za primerjavo
uspešnosti. Do sedaj je EEA pripravila 5 poročil:
•

TERM 2000: Ali se premikamo v pravi smeri? Prometno okoljski kazalci EU,

•

TERM 2001: Kazalci za spremljanje integracije okoljske politike v prometni sektor v
EU,

•

TERM 2002: Tlakovanje poti za širitev EU, Prometno okoljski kazalci EU,

•

TERM 2004: Deset ključnih sporočil za potrebe odločanja na področju prometa in
okolja,

•

TERM 2005: Promet in okolje: Soočanje dilem.

Podatkovni listi kazalcev so namenjeni zahtevnejšim uporabnikom. Podajajo poglobljeno
oceno/presojo vsakega kazalca, ki obsega pregled političnega konteksta in glavnih ciljev v
povezavi s posameznim kazalcem, poglobljen vpogled v podatke, analizo kakovosti in
pomanjkljivosti podatkov, opis metapodatkov ter priporočila za izboljšavo kazalcev in
podatkov v prihodnosti.
2.5

UPRAVLJAVCI SISTEMA TERM

Proces TERM je dinamičen. V skladu s tem je pričakovati, da se bodo podatki in
metodologija kazalcev ter presoja skozi leta postopoma izboljševali. Proces TERM vodita
Evropska komisija (v njenem okviru DG ENV, DG TREN ter EUROSTAT) in EEA. Države
članice EEA ter druge mednarodne organizacije prav tako prispevajo svoj doprinos in redno
prisostvujejo v posvetovalnih procesih. Pri tehnični izvedbi gre v glavnem za sodelovanje
med EEA in EUROSTAT. EEA je odgovorna za vrednotenje kazalcev in poročanje, s
pomočjo prispevkov služb Komisije. Zbiranje in harmonizacijo podatkov, ki podpirajo
kazalce je nloga EUROSTAT (ob podpori EEA in Evropskih tematskih centrov (ETC), ki
skrbijo za okoljske podatke in podatke o pokrovnosti zemljišč).
Zaenkrat se TERM osredotoča predvsem na presojo na ravni EU, prizadevanja pa tečejo v
smeri, da bi se sistem razvil v orodje, ki bi omogočalo primerjalno analizo po državah. Druga
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težnja je, da bi se po vzoru TERM oblikovali integracijski sistemi tudi za ostale sektorske
politike. Na področju kmetijstva sta EEA in Evropska komisija vzpostavili sistem kmetijsko
okoljskih kazalcev IRENA (Indicator Reporting on the integration of Environmental concerns
into Agricultural policy), ki omogočajo spremljanje napredka integracije okoljskih vsebin v
skupno kmetijsko politiko.
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3

SISTEM PROMETNO OKOLJSKIH KAZALCEV V SLOVENIJI

V poglavju je predstavljeno vzpostavljanje sistema prometno okoljskih kazalcev v Sloveniji.
Predstavljen je nabor kazalcev in metodologija za pripravo kazalcev t.j. v obliki podatkovnih
listov. Opredeljen je tudi ožji nabor kazalcev, ki predstavlja osnovni okvir te naloge.
3.1

FORMALNE PODLAGE UPORABE KAZALCEV

V slovenski zakonodaji so z vidika kazalcev pomembna določila Zakona o varstvu okolja (Ur.
l. RS, št. 41/2004), ki v 105. členu uzakonja informacijski sistem okolja, v 106. in 107. pa
pripravo in vsebino poročila o okolju. V tretjem odstavku 106. člena določa, da Ministrstvo
vsako drugo leto pripravi poročilo o okolju ali njegovih posameznih delih, ki je sestavljeno iz
kazalcev stanja okolja. Pomembna sprememba glede na stari zakon je predvsem zahteva po
javnosti okoljskih podatkov in odpiranju podatkovnih baz.
V upravnem smislu podpira komuniciranje med državno upravo in državljani glede dostopa
do okoljskih podatkov in informacij Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l.
RS, št. 24/2003), povzet po direktivi 2004/3/EC (Public access to environmental information)
in Arhuški konvenciji.
Za prost dostop javnosti do okoljskih podatkov se zavzema tudi sistem EIONET (Evropsko
okoljsko in informacijsko omrežje), kateremu se je Slovenija priključila leta 1998. Vodi ga
Evropska Agencija za okolje. EIONET stremi k razvoju ustreznih informacijskih rešitev za
približanje okoljskih podatkov v uporabniku prijazni obliki t.j. v obliki kazalcev (Kovač,
Brancelj, 2004).
3.2

OBLIKOVANJE SISTEMA PROMETNO OKOLJSKIH KAZALCEV V
SLOVENIJI

Formalna utemeljenost uporabe kazalcev izvira tudi iz vidika vključitve Slovenije v EU.
Spremljanje stanja okolja in poročanje domači in mednarodni javnosti ter institucijam, pri
čemer imajo pomembno vlogo kazalci, je v Sloveniji dokaj novo, pomembno področje iz
evropske zakonodaje. Naloga poročanja je domača in mednarodna izmenjava okoljskih
podatkov in informacij, podpora zbiranju ter zagotovitev dostopa, kar ima za posledico
krepitev politične in družbene kulture v odnosu do okolja. Sistem poročanja okoljskih
podatkov, spremljanja stanja okolja in ozaveščanja javnosti o okoljski problematiki se
vzpostavlja na Agenciji RS za okolje. Agencija RS za okolje je začela s sistematičnim
pripravljanjem okoljskih kazalcev leta 2002 v sklopu priprave poročila o stanju okolja.
Njihova priprava je temeljila na metodologiji Evropske agencije za okolje, po kateri so
izdelani tudi kazalci TERM.
V Poročilu o stanju okolja 2002 (2002) so bili kazalci podani v posebni prilogi poročila –
Okoljski indikatorji. Uporabljenih je bilo 29 kazalcev, med njimi so bili trije s področja
prometa:
• Povprečna starost voznega parka,
•

Vozni park, ki ustreza emisijskim standardom,

•

Način prevoza v tovornem prometu.
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V letu 2003 je Agencija RS za okolje nabor razširila na 51 kazalcev, ki so jih izdali v
samostojni publikaciji Kazalci okolja 2003 (2004), vendar pa se je nabor razširil predvsem na
račun kazalcev iz skupin, ki so pokrivale okoljske sestavine in okoljsko problematiko, nabor
sektorskih kazalcev in v njihovem okviru prometno okoljski kazalci pa niso doživeli večjih
sprememb. Slednje kazalce so zastopali:
•

Povprečna starost voznega parka,

•

Vozni park, ki ustreza emisijskim standardom,

•

Ozaveščenost o vplivih prometa na okolje.

Z namenom, da se bolj celovito zajame tudi sektorska področja, kot poglavitne dejavnike
preoblikovanja okolja, smo konec lanskega leta na Agenciji RS za okolje usmerili aktivnosti v
pripravo kazalcev s področja kmetijstva in prometa. Oblikovanje sistema prometno okoljskih
kazalcev poteka v okviru projekta Priprava kazalcev na temo "Okolje in promet", ki je del
procesa priprave tematske publikacije "Promet in okolje". Pričujoča naloga je nastala kot del
omenjenega projekta, pri katerem je poleg Agencije RS za okolje sodeloval še Urbanistični
inštitut RS.
Namen projekta je priprava kazalcev s področja prometa in okolja, s končnim ciljem njihove
predstavitve v tiskanem poročilu in na spletu kot del sistema "Kazalci okolja v Sloveniji".
Proces priprave kazalcev v prvi delovni fazi je zajemal naslednje delovne korake:
•

opredelitev pristopa priprave prometno okoljskih kazalcev,

•

določitev širšega nabora kazalcev s področja prometa in okolja za Slovenijo,

•

opredelitev metodologije za pripravo kazalcev ter predstavitev podatkovnega lista
kazalca.

Omenjene korake, razen prvega, bomo podrobneje predstavili v podpoglavjih, ki sledijo.
Pristop priprave prometno okoljskih kazalcev izhaja iz prometnega in okoljskega
poročevalskega mehanizma (TERM) Evropske agencije za okolje, ki je bil predstavljen v
predhodnem poglavju, zato ga na tem mestu ne bomo ponavljali.
3.2.1

NABOR KAZALCEV

Izbor ustreznih kazalcev, ki bi primerno osvetlili obravnavano problematiko, je težavna
naloga, saj se lahko hitro izgubimo v množici manj pomembnih, a dostopnih podatkov.
Potrebno je najti ustrezno razmerje med številom kazalcev, ki naj bo čim manjše in jasnostjo
izražanja posameznih trendov. Ustrezni kazalci s primerno posplošitvijo osvetlijo problem,
omogočajo njegovo kvantitativno spremljanje ter nudijo orodje za komunikacijo oz.
argumentacijo.
Ministrstva za okolje Velike Britanije je postavilo naslednje kriterije, ki jim naj posamezni
kazalec ustreza, a hkrati opozarjajo, da je v praksi za posamezen kazalec težko zadovoljiti
vsem kriterijem (Carlsen, Gardner, 1996):
•

biti mora reprezentativen,

•

imeti mora znanstveno vrednost,

•

biti mora preprost in omogočati enostavno interpretacijo,

•

omogočati mora prikaz časovnega trenda,

•

zgodaj naj opozarja na nezaželjene trende,
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•

občutljiv mora biti na spremembe v okolju ali gospodarstvu,

•

temelji naj na obstoječih ali na stroškovno in časovno dostopnih podatkih,

•

temelji naj na ustrezno dokumentiranih podatkih z dokazano kvaliteto,

•

omogoča naj posodabljanje v ustreznih časovnih intervalih,

•

imeti mora opredeljeno ciljno vrednost, s katero ga je mogoče primerjati.

V skladu z opredeljenim pristopom smo nabor kazalcev za Slovenijo opredelili izhajajoč iz
nabora kazalcev TERM (glej preglednico 2). Najprej smo analizirali razvoj kazalcev TERM
skozi posamezna poročila. Ugotovili smo različnost pojmovanja kazalcev med posameznimi
poročili in razlike v ravni njihove obravnave. Tudi sami smo bili v dilemi glede izbora ravni
obravnave kazalcev. Zaradi primerljivosti s TERM smo se odločili za relativno splošno raven
obravnave, ki bi jo lahko v kakšnem drugem poročilu imenovali skupina ali podskupina
kazalcev. Splošna raven obravnave omogoča, podobno kot v TERM, kvantifikacijo kazalca z
večjim številom različnih podatkov, kar hkrati omogoča njihov širši nabor in s tem verjetno
izognitev težavam v primeru neobstoja enakovrednih podatkov v Sloveniji.
Kot smo navedli že v predhodnem poglavju, so kazalci TERM razdeljeni v naslednje skupine,
ki smo jih zaradi primerljivosti in smiselne strukturiranosti prevzeli tudi v našem delu:
•

okoljske posledice prometa,

•

prometno povpraševanje in intenziteta,

•

prostorsko planiranje in dostopnost,

•

prometna infrastruktura in storitve,

•

stroški in cene prometa,

•

tehnologija in njena izkoriščenost,

•

integracija upravljanja prometa.

Po izboru primerljive strukture s TERM smo se soočili tudi s problemom poimenovanja
kazalcev. Tudi pri tem smo zasledili precejšnjo nedoslednost pri TERM, saj se poimenovanja
kazalcev, podobno kot raven obravnave, med poročili razlikujejo. Po primerjavi poimenovanj
smo se odločili za poimenovanje, ki je najbolj primerljivo s poimenovanjem TERM kazalcev
na njihovih podatkovnih listih, ki so objavljeni na internetni strani EEA. Gre za skrajšana
poimenovanja kazalcev, ki smo jih pri prevajanju še skrajšali na smiselni minimum. Menimo,
da naj tudi poimenovanje kazalcev teži k preprostosti in enostavni interpretaciji, ki jo zmeraj
dopolni podrobnejša definicija kazalca.
V nadaljevanju podajamo izbrane kazalce prevzete iz sistema TERM. Razvrščeni so v skupine
ter opredeljeni glede na položaj v okviru presoje DPSIR.
Preglednica 3: Nabor prometno okoljskih kazalcev
Skupina
Okoljske posledice prometa

Kazalec
Onesnaženje morja z nafto in drugimi onesnaževali iz pomorskega
prometa
Poraba končne energije
Vplivi na rabo tal
Obremenjevanje območij varovane narave
Izpostavljenost hrupu
Vpliv prometa na kakovost zraka
Emisije toplogrednih plinov iz prometa
Odpadki cestnih vozil

DPSIR
P
D
P
P
I
S
P
P
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Prometno povpraševanje in
intenziteta
Prostorsko planiranje in
dostopnost
Prometna infrastruktura in
storitve
Stroški in cene prometa
Tehnologija in njena
izkoriščenost

Integrirano upravljanje
prometa

3.2.2

Število prometnih nesreč, žrtev in poškodovanih v cestnem prometu
Obseg in zgradba tovornega prometa
Obseg in zgradba potniškega prometa
Dostopnost prometnih storitev
Dostopnost poselitvenega sistema
Prostorske značilnosti mest in promet
Zmogljivost prometne infrastrukture
Vlaganja v prometno infrastrukturo posameznih prometnih
podsistemov
Eksterni stroški prometa
Zaračunavanje eksternih stroškov prometa
Izkoriščenost tovornih vozil
Zasedenost osebnih vozil
Energetska učinkovitost vozil
Emisijska učinkovitost vozil
Lastništvo osebnih avtomobilov
Uvajanje alternativnih goriv
Izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje v prometnem sektorju
Institucionalno sodelovanje med sektorji in sodelovanje javnosti
Integracija prometne in okoljske politike
Monitoring na področju prometa in okolja
Ozaveščenost javnosti o vplivih prometa na okolje

I
D
D
D
D
D
D
R
I
R
D
D
P
D
D
D
R
R
R
R
R

METODOLOGIJA PRIPRAVE KAZALCEV

Vsebinska priprava kazalcev temelji na metodologiji Agencija RS za okolje (ta jo povzema po
Evropski agenciji za okolje) dopolnjeni z nekaterimi elementi TERM. Za vsak kazalec, za
katerega so na razpolago podatki, se pripravi podatkovni list v katerem se opredeli naslednje
elemente:
• ime kazalca,
•

opredelitev kazalca glede na položaj v okviru presoje DPSIR (gonilne sile,
obremenitve, stanje, vplivi ali odzivi),

•

ključno sporočilo, ki ga kazalec sporoča,

•

definicija kazalca, ki podaja temeljne informacije o metodologiji merjenja in načinu
prikaza kazalca (če je možno, uradni statistični opis, po mednarodni standardni
statistiki; prednost imajo standardi EEA - opredeljeni v podatkovnih listih "fact
sheetih“, Eurostat, OECD, UN, konvencij) in morebitne slovenske atipičnosti,

•

cilj, ki ga želimo doseči na tem področju (povzet po Nacionalnem programu varstva
okolja, Resoluciji o prometni politiki oz. ustrezni strategiji, slovenski in EU
zakonodaji) oz. kateri dokumenti ali osnutki navajajo cilje s področja kazalca,

•

komentar, ki podaja kratek opis značilnosti kazalca v Sloveniji in opis trenda,
primerjavo z EU, ali drugo skupino držav, kjer je to mogoče, politiko na tem področju
(sprejeta zakonodaja) ipd.,

•

ocena trenda - ocena smeri razvoja pojava (ne stanja) glede na predstavljene podatke
in zastavljene cilje (subjektivna presoja avtorja). Ocene so podane s tremi znaki, ki
pomenijo:
© razvoj v smeri, ki pomeni doseganje kakovostno ali količinsko opredeljenega
cilja
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•

≈ neopredeljiva smer razvoja, nezadosten razvoj za dosego kakovostnih oz.
količinskih ciljev, lahko tudi spremenljiva smer razvoja znotraj kazalca
ª neugoden razvoj
podatki in viri: podatki za Slovenijo in druge države (če so uporabljeni) - ime izvorne
baze podatkov, inštitucija, ki je njen skrbnik, opis vira podatkov (metodologija in
frekvenca zbiranja podatkov, metodologija manipuliranja podatkov (iz katerih
podatkov so izračuni), informacije o kakovosti,

•

grafična predstavitev podatkov s pripadajočimi preglednicami.

3.2.3

OŽJI NABOR KAZALCEV

Druga faza projekta se je osredotočila na pripravo podatkovnih listov za kazalce. Največji
problem s katerim smo se soočili pri tem je bilo pridobivanje ustreznih in hkrati kakovostnih
podatkov. Podatki s področja okolja, prostorskega planiranja in tehnološke izkoriščenosti so z
vidika prometa v Sloveniji še precej skromni, a se s podobnim težavami srečujejo tudi druge
evropske države. Prometni in okoljski podatki se v Sloveniji zbirajo na raznih institucijah, kar
je predstavljalo dodatno oviro. Pogosto se podatki zbirajo v druge namene, zato so potrebne
njihove dodatne obdelave. Nekatere baze podatkov so kompleksne in netransparentne, kar
otežuje izluščenje potrebnih podatkov. V skladu z omenjenim problemi smo v pričujoči
nalogi oblikovali ožji nabor kazalcev, v katerega smo uvrstili le kazalce za katere nam je
uspelo v drugi fazi projekta pridobiti ustrezne vhodne podatke.
Preglednica 4: Ožji nabor prometno okoljskih kazalcev
Skupina
Okoljske posledice prometa

Prometno povpraševanje in
intenziteta
Prometna infrastruktura in
storitve
Stroški in cene prometa
Tehnologija in njena
izkoriščenost
Integrirano upravljanje prometa

Kazalec
Onesnaženje morja z nafto in drugimi onesnaževali iz
pomorskega prometa
Poraba končne energije
Emisije toplogrednih plinov iz prometa
Število prometnih nesreč, žrtev in poškodovanih v cestnem
prometu
Obseg in zgradba tovornega prometa
Obseg in zgradba potniškega prometa
Vlaganja v prometno infrastrukturo posameznih prometnih
podsistemov
Eksterni stroški prometa
Lastništvo osebnih avtomobilov
Uvajanje alternativnih goriv
Izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje v prometnem sektorju
Institucionalno sodelovanje med sektorji in sodelovanje javnosti
Integracija prometne in okoljske politike
Ozaveščenost javnosti o vplivih prometa na okolje

DPSIR
P
D
P
I
D
D
R
I
D
D
R
R
R
R

Glavni vir podatkov za izdelavo kazalcev so predstavljali podatki Statističnega urada
Republike Slovenije, Agencije Republike Slovenije za okolje, Ministrstva za okolje in
prostor, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za finance,
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Republike Slovenije, Javne vodnogospodarska služba za varstvo obalnega morja,
Koper in drugih. Za kazalce za katere ni bilo na voljo kontinuiranega spremljanja
obravnavanega pojava, smo uporabili sekundarne vire. Ob izdelavi kazalca o eksternih
stroških prometa smo se oprli na podatke študije, ki so jo izvedli Fakulteta za gradbeništvo,
Inštitut za ekonomska raziskovanja in Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede.
25

Kazalec o ozaveščenosti javnosti o vplivih prometa na okolje smo naredili na podlagi
javnomnenjske raziskave, ki jo izvaja Center za raziskavo javnega mnenja Inštituta za
družbene vede pri Fakulteti za družbene vede, kazalec o uvajanju alternativnih goriv pa na
podlagi poročila Ministrstva za okolje in prostor, ki ga je ta posredoval Evropski komisiji.
V kazalce smo vključili tudi podatke za EU, agregirane na raven evropskih regij, ki smo jih
črpali iz podatkovnih listov kazalcev TERM. Podatki pogosto niso neposredno primerljivi s
slovenskimi zaradi različne ravni v zbiranju ali podajanju podatkov. Kljub temu omogočajo
ugotavljanje razmer ter identifikacijo poglavitnih problemov v Evropi.
Podatki so prikazani v daljšem časovnem nizu, ki omogoča razpoznavanje ključnih trendov.
Ta se največkrat nanaša na obdobje od leta 1990 ali 1992 do leta 2004 oz. drug smiselni niz.
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4

KAZALCI

V četrtem poglavju so predstavljeni vsi kazalci uvrščeni v ožji nabor. V skladu z že
opredeljenimi tematskimi in metodološkimi izhodišči so kazalci predstavljeni v sklopu
tematskih skupin. Pri vsakem kazalcu so opredeljeni njegov pomen za spremljanje z
okoljskega vidika, definicija in cilji, navedeni v strateških dokumentih, ki jih želimo doseči na
področju katerega kazalec obravnava. Na ta način je opredeljena želena smer njegovega
gibanja. Na podlagi statističnih podatkov so za obravnavano obdobje grafično predstavljeni in
opisani trendi kazalcev v Sloveniji in EU.
4.1

OKOLJSKE POSLEDICE PROMETA

4.1.1

ONESNAŽENJE MORJA Z NAFTO IN DRUGIMI ONESNAŽEVALI IZ
POMORSKEGA PROMETA

Razlitja nevarnih snovi imajo pomembne ekološke in družbenogospodarske posledice: fizično
onesnaženje, vpliv na sposobnost preživetja in razmnoževanja živih organizmov, kopičenja
toksičnih snovi v prehranjevalnih verigah, vpliv na ribolov, marikulture, turizem. Obseg
posledic je premosorazmeren s količino razlite snovi, območjem in vrsto razlite snovi.
Kazalec prikazuje letno število onesnaženj na morju v Sloveniji glede na vrsto onesnaževala
(olja ali drugo) ter glede na poznavanje povzročitelja onesnaženja, ki so bila javljena Službi
za varstvo obalnega morja (SVOM).
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja opredeljuje Program varstva morja s
ciljem zaščite in ohranjanja morskega okolja. Slednji predvideva posodobitev in celovito
ureditev službe varstva obalnega morja ter pripravo programa ukrepov za izvajanje Evropske
strategije varstva morij, ki bo med drugim obsegal ukrepe za zmanjšanje emisij nevarnih
snovi, zmanjšanje vnosa odpadkov, zmanjšanje vplivov pomorskega prometa ter pri tem
izboljšanje baz znanja in podatkov, potrebnih za zaščito morij ter vzpodbujanje sodelovanja
med nacionalnimi in mednarodnimi ustanovami (ReNPVO, 2006).
Grafikon 1: Število javljenih onesnaženj na morju v Sloveniji glede na poznavanje
povzročitelja
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Vir: Javna vodnogospodarska služba za varstvo obalnega morja, 2005
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Ne glede na kakovost obstoječega podatkovnega vira je mogoče sklepati, da v Sloveniji
prevladujejo ilegalna izlitja manjših količin olj (težje razgradljivih naftnih derivatov) v morje.
Med leti 1977 in 2004 je SVOM ukrepala v 656 primerih, od tega je bilo 307 onesnaženj z
olji. Od vseh skupaj je bil povzročitelj znan v 146 primerih, v 510 primerih pa neznan. Poleg
ladijskega prometa prispevajo za naše razmere pomemben delež tudi čolni. Gre sicer za
majhna, ilegalna izlitja olj v morsko okolje predvsem v poletnem času.
Grafikon 2: Število javljenih onesnaženj morja v Sloveniji glede na vrsto onesnaževala
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Vir: Javna vodnogospodarska služba za varstvo obalnega morja, 2005

Po letu 1992 do leta 2001 je bil zaznan rahel vzpon števila javljenih onesnaženj, kar je glede
na pomanjkljivost podatkov težko komentirati (verjetno večja osveščenost ljudi in porast
prometa manjših čolnov za rekreacijo). Ob upoštevanju skupnega števila opaženih in javljenih
primerov lahko predvidevamo, da imajo glede na vse značilnosti našega morja (polzaprt,
plitev zaliv, z relativno majhno prostornino, velikim vplivom klimatskih faktorjev in slabo
izmenjavo vodnih mas…) ta onesnaženja znatne negativne vplive na morsko okolje, še
posebej v primerjavi z globljimi odprtimi morji.
Metodologija EEA upošteva le onesnaženja morja zaradi nesreč z izlitjem nad 7 ton nafte. To
uvršča Slovenijo pod mejo zaznavnosti, zato kazalec ni mednarodno primerljiv.
V vodah EU so se izlitja nafte v morje v svetovnem merilu v zadnjih 30 letih zmanjšala za 60
%, kljub temu se velika izlitja (večja od 20 000 t) iz tankerjev še dogajajo (TERM 2002 10a
EU (WHS16), 2006). Poleg izlitij zaradi nesreč so velik problem ilegalni ladijski izpusti.
Ladijski izpusti odpadnih voda so prepovedani v vseh morjih, ki jih Mednarodna pomorska
organizacija (IMO) opredeljuje kot "posebna območja" - to so Severno, Baltiško, Črno in
Sredozemsko morje. Severno in Baltiško morje imata vzpostavljen zračni nadzor kot pomoč
pri ugotavljanju in preprečevanju onesnaženj ter preganjanju povzročiteljev, ki je prispeval k
zmanjšanju ilegalnih izpustov. Rezultati zračnega nadzora za obdobje 1990-2000 kažejo, da
se je število ilegalnih izpustov v Severnem morju postopoma zmanjševalo, v Baltiškem morju
pa je ostalo konstantno. V Črnem in Sredozemskem morju tak nadzor ni vzpostavljen, zato za
ti morji ni natančnejših podatkov o izpustih. Vseeno posredni kazalci dokazujejo, da sta ti
morji močno onesnaženi zaradi ilegalnih ladijskih izpustov (TERM 2002 10b EU + AC
(WHS17), 2006).
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4.1.2

PORABA KONČNE ENERGIJE

Poraba končne energije v prometu skoraj v celoti temelji na porabi fosilih goriv in na ta način
promet prispeva k izčrpavanju neobnovljivih virov energije. Z naraščanjem porabe naftnih
derivatov pa promet neposredno obremenjuje okolje z najpomembnejšim toplogrednim
plinom - CO2 in drugimi onesnaževali zraka.
S končno energijo se označuje različne oblike energij, ki vstopajo v objekt uporabe oziroma
tehnološki proces na pragu uporabnika (npr. bencin na črpalki) (Kazalci okolja 2003, 2004).
Kazalec prikazuje količino in strukturo porabe končne energije po uporabniških skupinah,
količino in strukturo porabe naftnih derivatov po sektorjih, ter količino porabe različnih oblik
tekočih goriv v prometu.
Slovenija in EU sta se zavezali k doseganju ciljnih vrednosti emisij toplogrednih plinov
sprejetih v Kjotskem protokolu. Promet je sektor, v katerem se porabi največ energije iz
fosilnih goriv. Kljub slednjemu dejstvu tako prometna politika Slovenije kot EU nimata
opredeljenih specifičnih ciljev zmanjšanja porabe energije iz prometa. Resolucija o
Nacionalnem energetskem programu do leta 2010 predvideva le povečanje učinkovitosti rabe
energije v prometu in sicer za 10 % glede na leto 2004 (ReNEP, 2004). Resolucija o
Nacionalnem programu varstva okolja se v povezavi z zmanjševanjem emisij toplogrednih
plinov zavzema za 12 % delež obnovljivih virov energije v celotni energetski oskrbi do leta
2010, zmanjšanje energetske intenzivnosti do leta 2015 za 30 % (v primerjavi z letom 2000),
2 % delež uporabe biogoriv do leta 2005 in 5,75 % do leta 2010 ter možnost znižanja porabe
energije v javnem sektorju za 15 % (ReNPVO, 2006).
Grafikon 3: Poraba končne energije po uporabniških skupinah v Sloveniji
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Vir: Energetska bilanca RS za leto 2003 in 2005

V grafikonu 3 in 4 sta pri industriji prikazana poraba končne energije v rudarstvu in
predelovalnih dejavnostih, pri prometu poraba končne energije v celotnem prometu (kopenski
prevoz, cevovodni transport, vodna plovba, zračni prevoz, železniški in ladijski promet) in pri
drugi porabi poraba končne energije v gospodinjstvih storitvenem in javnem sektorju,
kmetijstvu in drugih dejavnostih.
Poraba končne energije v prometu se je v Sloveniji od leta 1992 do leta 2002 povečala iz 36,7
PJ na 58,3 PJ, to je za 58,8 % (v EU-15 za 18,0 %), kar je posledica naraščanja obsega
prometa. Povprečno letna stopnja rasti je znašala 4,7 % (v EU-15 2,1 %). Delež prometa v
celotni porabi končne energije v Sloveniji, ki je leta 1992 znašal 24,4 % (EU-15 30,1 %) je do
leta 2002 narasel na 31,6 %, kar je le malenkost pod deležem v EU (v EU-15 na 32,7 %).
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Grafikon 4: Struktura porabe končne energije po skupinah v Sloveniji in EU-15
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Vir: Energetska bilanca RS za leto 2003 in 2005; Poraba končne energije, 2006

Najhitreje rastoči prometni podsistem v EU-25 glede na porabo energije je letalski promet,
najpomembnejši pa cestni, ki je leta 2003 v EU-25 porabil kar 73 % energije v prometu
(TERM 2005 01, 2006). Podrobnejši vpogled v zgradbo porabe končne energije v prometu po
posameznih vrstah prevoznih načinov na ravni EU prikazuje grafikon 5.
Grafikon 5: Obseg in zgradba porabe končne energije v prometu glede na prevozni
način v evropskih regijah leta 2003
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Porabljena energija v prometu skoraj izključno temelji na fosilnih gorivih, to je naftnih
derivatih, na katere v Sloveniji odpade 99 %. Iz grafikona 6 je razvidno, da je med sektorji,
prometni njihov največji porabnik. Leta 2004 je prometni sektor predstavljal 60 % delež v
končni porabi naftnih derivatov. Preostanek porabe električne energije v prometu (1 %)
odpade na električno energijo, porabljeno v železniškem prometu.
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končna poraba naftnih derivatov (v 1000 toe)

Grafikon 6: Končna poraba naftnih derivatov v Sloveniji po sektorjih
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Vir: Statistični letopisi 2001-2005

Iz strukture porabe tekočih goriv (grafikon 7) je razvidno stagniranje porabe motornih
bencinov in porast porabe dizelskega goriva. Vzrok je predvsem v povečanju deleža dizelskih
motorjev in obsega cestnega tovornega prometa (Poročilo o stanju okolja 2002, 2002). Med
fosilnimi gorivi je v letu 2004 prevladovalo dizelsko gorivo s 53 %. Zadnje količine
osvinčenega bencina so bile prodane v letu 2001.
Grafikon 7: Količina porabe tekočih goriv v prometu v Sloveniji
poraba tekočih goriv (v 1000 t)
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4.1.3

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV IZ PROMETA

Vse več je dokazov, da toplogredni plini povzročajo povečevanje temperature zraka in s tem
globalne spremembe podnebja. Podnebne spremembe povzročajo številne spremembe v
naravnem okolju in velike škode v gospodarstvu, predvsem v kmetijstvu. Zaradi segrevanja
ozračja lahko pričakujemo višanje gladine morja, vse pogostejše suše, pa tudi povečano
verjetnost neurij, pozeb, toče, poplav, zemeljskih plazov ter drugih, manj običajnih
vremenskih dogajanj. Na nekaterih območjih lahko pričakujemo težave pri oskrbi s pitno
vodo. Posledice se lahko kažejo v spremembah v biološki produktivnosti in proizvodnji hrane
ter porastu infekcijskih bolezni. Naraščanje koncentracij toplogrednih plinov je večinoma
posledica človekovega delovanja, predvsem povečane porabe fosilnih goriv. Prometni sektor,
katerega pogonska goriva temeljijo predvsem na fosilnih gorivih, je pomemben vir emisij
toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida in didušikovih oksidov.
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Nacionalni program varstva okolja izpostavlja podnebne spremembe kot pomemben izziv v
naslednjih letih. Kot osnovni cilj postavlja zmanjšanje emisije toplogrednih plinov ter s tem
prispevanje k dolgoročnemu cilju stabiliziranja koncentracij toplogrednih plinov v ozračju.
Slovenija je z ratifikacijo Kjotskega protokola prevzela obveznost 8 % zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov v obdobju 2008–2012 glede na izhodiščno leto 1986. To pomeni, da v
obdobju 2008–2012 v povprečju ne bo smela preseči 18,95 milijonov ton emisij ekvivalentov
CO2 na leto (ReNPVO, 2006).
Kazalec obravnava skupne emisije toplogrednih plinov in emisije posameznih toplogrednih
plinov iz prometa. To so: ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4) in didušikov oksid (N2O).
Količine emisij toplogrednih plinov so zaradi primerljivosti preračunane v ekvivalente CO2,
ki upošteva razlike med toplogrednim učinkom posameznih plinov.

25000

drugo
odpadki

20000

kmetijstvo
15000

goriva v gospodinjstvih
in komercialnih sektorjih
goriva v industriji in
gradbeništvu
industrijski procesi

10000

5000
energetika
promet

0
19
86
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03

emisije toplogrednih plinov (v 1000 t ekviv. CO2)

Grafikon 8: Letne emisije toplogrednih plinov po sektorjih v Sloveniji

Vir: Evidence emisij toplogrednih plinov za leto 1986 in obdobje 1990–2003, Agencija Republike Slovenije za
okolje, 2005

Medtem, ko emisije toplogrednih plinov v številnih drugih sektorjih upadajo, v prometnem
sektorju nezadržno rastejo. Emisije toplogrednih plinov iz prometa so se od izhodiščnega leta
1986 do leta 2003 povečale od 2 na 4,1 milijone t ekvivalentov CO2, t.j. za 105 %, kar močno
presega povprečje držav EU. Delež prometa v skupnih emisijah toplogrednih plinov je znašal
leta 2003 21 %, kar je na ravni starih držav članic EU (EU-15) in je za energetiko (31 %)
predstavljal drugi najpomembnejši vir toplogrednih plinov (Evidence emisij…, 2005).
Grafikon 9: Delež prometa v skupnih emisijah toplogrednih plinov v Sloveniji leta 2003
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Vir: Evidence emisij toplogrednih plinov za leto 1986 in obdobje 1990–2003, Agencija Republike Slovenije za
okolje, 2005

Med emisijami posameznih toplogrednih plinov je prometni sektor največji vir emisij CO2, ki
so rezultat zgorevanja pogonskih goriv (motorni bencin, dizelsko gorivo, kerozin) v motorjih
z notranjim izgorevanjem. Predstavljajo 96 % vseh emisij, v obravnavanem obdobju pa so se
povečale za 100 % (Evidence emisij…, 2005).
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Prometni sektor je majhen, vendar hitro rastoč vir N2O. V strukturi toplogrednih plinov
predstavljajo emisije N2O le 0,3 %, vendar so se v obravnavanem obdobju povečale za 6 krat
kot rezultat uvedbe katalizatorjev v vozilih z bencinskim motorjem (Evidence emisij…,
2005). Katalizatorji sicer zmanjšujejo izpuste nekaterih onesnaževal zraka (npr. CH4) iz
osebnih avtomobilov, vendar proizvajajo N2O kot stranski proizvod.
Emisije CH4, kot drugega najpomembnejšega toplogrednega plina, iz prometa predstavljajo 4
% skupnih emisij toplogrednih plinov, v obravnavanem obdobju pa so se povečale za 25 %
(Evidence emisij…, 2005).
Grafikon 10: Gibanje emisij CO2, CH4, in N2O iz prometa v Sloveniji
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Vir: Evidence emisij toplogrednih plinov za leto 1986 in obdobje 1990–2003, Agencija Republike Slovenije za
okolje, 2005

Grafikon 11: Struktura toplogrednih plinov iz prometa v Sloveniji leta 2003
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Vir: Evidence emisij toplogrednih plinov za leto 1986 in obdobje 1990–2003, Agencija Republike Slovenije za
okolje, 2005

Vir velike večine toplogrednih plinov iz prometa je cestni promet, ki prispeva 98,9 % vseh
emisij in je v obravnavanem obdobju doživel tudi največji razmah (Slovenia’s national…,
2006). Število cestnih motornih vozil, kot tudi moč in prostornina njihovih motorjev, v
Sloveniji nenehno naraščajo, kakor narašča tudi njihova uporaba. V zadnjih letih je zelo
pereča rast cestnega tovornega prometa, še posebej tranzitnega. Sicer na tovorni promet
odpade približno četrtina emisij CO2, ostale emisije pa povzroča potniški promet.
Med prevoznimi načini je letalski promet najhitreje naraščajoči vir emisij toplogrednih plinov,
saj so se le-te v obdobju 1986-2003 povečale za 286 %, medtem ko so se v železniškem
prometu emisije zmanjšale skoraj za polovico (Slovenia’s national…, 2006).
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Preglednica 5: Emisije toplogrednih plinov iz prometa glede na prevozni način v
Sloveniji (v 1000 t ekvivalentov CO2)
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Grafikon 12: Spremembe skupnih emisij toplogrednih plinov iz prometa v Sloveniji
glede na prevozni način in onesnaževalo v obdobju 1986-2003
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Vir: Evidence emisij toplogrednih plinov za leto 1986 in 2003, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005;
Slovenia’s national inventory report 2006, Environmental Agency of the Republic of Slovenia, 2006

Na območju 32 držav članic EEA (podatki tudi za Švico) so emisije toplogrednih plinov iz
prometa (brez mednarodnega letalskega in pomorskega prometa) v obdobju 1990-2003
narasle za 23 %. Stare članice (EU-15) prispevajo kar 87 % vseh prometnih emisij
toplogrednih plinov na območju EEA-32, njihova rast v obdobju 1990-2003 pa je znašala 24
%. Na območju novih članic (EU-10) je bila rast toplogrednih plinov iz prometa v enakem
obdobju 20 %. V EU-15 je bil domači letalski promet najhitreje rastoč prevozni način,
železnice pa najhitreje upadajoč. Emisije toplogrednih plinov iz mednarodnega letalstva in
pomorstva prav tako hitro naraščajo, vendar te emisije niso vključene v kvote relevantne za
cilje Kjotskega protokola, kar ne daje popolne slike o izpustih toplogrednih plinov iz prometa.
Emisije CO2 v mednarodnem letalskem prometu so v EU-15 v obravnavanem obdobju
namreč narasle za 62 %, tako letalski promet predstavlja kar 13,6 % vseh emisij CO2 iz
prometa (TERM 2005 02 EEA32, 2005).
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Grafikon 13: Gibanje emisij toplogrednih plinov iz prometa v Sloveniji, EU-15 in EU-10

Geografska pokritost: 15 starih držav članic EU (Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Irska,
Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska, Švedska, Velika Britanija), 10 novih članic EU
(Ciper, Malta, Poljska, Češka, Slovaška, Estonija, Litva, Latvija, Slovenija, Madžarska)
Vir: Evidence emisij toplogrednih plinov za leto 1986 in obdobje 1990–2003, Agencija Republike Slovenije za
okolje, 2005; TERM 2005 02 EEA32, 2005

4.1.4

ŠTEVILO PROMETNIH NESREČ, ŽRTEV IN POŠKODOVANIH V CESTNEM
PROMETU

Najbolj neposredno se vplivi prometa na človeka kažejo v številnih prometnih nesrečah in
njihovih posledica. Druge posledice so še materialna škoda, stroški zdravljenja žrtev
prometnih nesreč in do določene mere zastoji ter onesnaženja, povzročena zaradi nesreč.
Kazalec opredeljuje število cestnih prometnih nesreč in njihovih morebitnih posledic za
človekovo zdravje ali življenje (smrtne žrtve, poškodovani). Zajete so vse prometne nesreče v
cestnem prometu, pri ogledu katerih je sodelovala policija, zgodile pa so se v tekočem letu.
Nesreče v železniškem, ladijskem in letalskem prometu zaradi njihovega minimalnega deleža
niso zajete.
Osrednji cilj Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa Republike Slovenije je, da naj
bi do konca leta 2005 zmanjšali število mrtvih v prometnih nesrečah za 50 % glede na leto
1995, to je največ 210 žrtev (NPVCP, 2006).
Čeprav letno število smrtnih žrtev cestnega prometa v Sloveniji že desetletja upada in se je v
zadnjih 20 letih prepolovilo, pa trend za obdobje 1995-2004, t.j. zmanjšanje števila smrtnih
žrtev za 34 %, ne obeta doseganja zadanega cilja države. Prometne nesreče so leta 2004 še
vedno terjale 274 življenj. Zelo zaskrbljujoča je novejša rast poškodovanih v prometnih
nesrečah, pa tudi samo število prometnih nesreč, saj se je število obojih kot rezultat izjemne
rasti prometa po letu 1995 podvojilo. Število prometnih nesreč je naraslo za dobrih 100 % in
se je v letu 2004 povzpelo na 12.451, število poškodovanih pa na 18.692 (povečanje za 134
%) (Svet za preventivo…, 2006). Vzroki takih trendov so številni, v veliki meri pa so
posledica nadpovprečne motorizacije in rasti cestnega motornega prometa ter opuščanja
varnejših oblik prevozov (npr. javnega potniškega prometa).
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Grafikon 14: Razvoj števila prometnih nesreč, smrtnih žrtev in poškodovanih v cestnem
prometu v Sloveniji
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Vir: Svet za preventivo…, 2006

Grafikon 15: Gibanje števila smrtnih žrtev v cestnem prometu v Sloveniji in zastavljen
cilj za leto 2005
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Vir: Svet za preventivo…, 2006

V državah članicah EU (EU-25) se je v obdobju 1993-2003 število smrtnih žrtev zmanjšalo za
24 %. Leta 2003 je za posledicami prometnih nesreč umrlo skoraj 47.000 ljudi. Glede na
trend, ki ga izkazuje grafikon 16, je tudi v EU vprašljivo doseganje zadanega cilja, zapisanega
v Beli knjigi o skupni prometni politiki, da se v državah članicah prepolovi število smrtnih
žrtev do leta 2010 glede na leto 2000 (TERM 2005 09, 2005).
V državah EU je leta 1995 umrlo 137 udeležencev v cestnem prometu na milijon prebivalcev.
V slovenskem prostoru jih je v istem letu umrlo kar 208, to pomeni, da smo kar za 52 %
presegli evropsko povprečje. Na podlagi tega kriterija je Slovenija v letu 1995 sodila med
najmanj varne evropske države (Nacionalni program varnosti…, 2002). V zadnjih desetih
letih se je število žrtev v Sloveniji občutno zmanjšalo (leta 2004 137 mrtvih na milijon
prebivalcev), zato je Slovenija popravila svoj ugled na področju prometne varnosti.

36

Grafikon 16: Gibanje števila smrtnih žrtev v cestnem prometu v država članicah EU in
zastavljen cilj za leto 2010
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4.2
4.2.1

PROMETNO POVPRAŠEVANJE IN INTENZITETA
OBSEG IN ZGRADBA TOVORNEGA PROMETA

Izhodišče spremljanja obsega in zgradbe tovornega prometa iz okoljskega vidika so razlike v
okoljski učinkovitosti (poraba virov, emisije toplogrednih plinov, drugih onesnaževal in
hrupa, poraba zemljišč, nesreče itd.) različnih prevoznih načinov. Razlike omogočajo, da
vplivamo na okoljske posledice tovornega prometa s prometno-političnimi ukrepi, ki
spreminjajo razmerja uporabe posameznih prevoznih sredstev.
Obseg in zgradbo tovornega prometa izražamo s kazalcem tovornega prometnega
povpraševanja – s tonskim kilometrom. Tonski kilometer (tkm) je merska enota, ki pomeni
prevoz ene tone blaga na razdalji enega kilometra (Statistične informacije…, 2006). Obseg
tovornega prometa izražamo s seštevkom vseh opravljenih tonskih kilometrov v
obravnavanem prostoru in v določenem času, zgradbo pa izražamo z deležem tonskih
kilometrov po posameznih prevoznih načinih (cestni, železniški, pomorski, letalski) (t.i.
modal split). Zaradi okoljske relevantnosti je smiseln prikaz obsega in zgradbe tkm
opravljenih po posameznih letih na ozemlju Slovenije, vendar razpoložljivi podatki tega ne
omogočajo – podatki za železniški promet temeljijo na prevozih po ozemlju Slovenije,
podatki za cestni promet pa na vseh (notranjih in tujih) prevozih domačih prevoznikov. Tudi
podatki o tkm za letalski in pomorski promet ne omogočajo omejitve obravnave na ozemlje
Slovenije, zato so prikazani podatki o obsegu tovora na letališčih in v pristaniščih.
Kljub sklicevanju na evropsko prometno politiko, cilji Resolucije o prometni politiki
Republike Slovenije (RePP) glede obsega in zgradbe tovornega prometa v Sloveniji niso
opredeljeni. Cilji EU so namreč jasni - vzpostavitev bolj trajnostnega prometnega sistema do
leta 2010, ko naj bi spet dosegli stanje deležev prevoznih načinov iz leta 1998, ter
povečanjem deležev rabe trajnostnih prevoznih načinov (železnice in ladij) na račun cestnih
prevozov po ciljnem letu 2010. Za učinkovito spremljanje in usmerjanje tovornih tokov je
treba v Sloveniji vzpostaviti sistem zbiranja podatkov o prometnih tokovih vseh prevoznih
načinov.
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Zaradi pomanjkljivih podatkov je v Sloveniji težko oceniti obseg in deleže tovora po
posameznih prevoznih načinih. Objavljajo se različni podatki in ocene, ki povzročajo zmedo v
domačih in tujih analizah. Po podatkih Eurostat iz leta 2003 naj bi delež železnic v tovornem
prometu Slovenije med leti 1996-1999 narasel na račun cestnega tovornega prometa, razmerje
v deležu tonskih kilometrov med obema najpomembnejšima tovornima prevoznima načinoma
pa naj bi bilo leta 1999 ugodnih 37:63 za železnico. Lanski podatki Eurostat kažejo
popolnoma drugačno sliko, saj naj bi enako razmerje leta 2003 znašalo 59:41 za ceste. Leta
2005 so na Statističnem uradu RS podatke za obdobje 1992-2004 revidirali, zato naj bi bili
podatki zdaj zanesljivejši, deleži cestnega prometa pa so se z novo oceno bistveno povečali.
Delež cestnega tovornega prometa se ves čas povečuje, v primerljivih letih pa je znašal leta
1999 70 %, leta 2003 68 % in leta 2004 72 %. Podatki imajo še zmeraj temeljno metodološko
pomanjkljivost neupoštevanja tonskih kilometrov tujih cestnih prevoznikov na naših cestah
ter upoštevanja tonskih kilometrov, ki jih naši prevozniki opravijo v tujini. Kljub temu, da so
deleži cestnega tovornega prometa glede na prejšnje ocene veliko neugodnejši, pa so še
zmeraj nekoliko nižji od povprečja stare in razširjene EU.
Grafikon 17: Razvoj tovornega prometa v Sloveniji
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Opomba: cestni promet – tkm slovenskih prevoznikov doma in v tujini, železniški promet – neto tkm na omrežju
Slovenije, pomorski promet – prekladalne tone v Luki Koper, letalski promet – prekladalne tone na letališčih
Vir: Statistični letopisi 1996-2005

Kljub težavam s podatki je očitno, da cestni tovorni promet najhitreje narašča in prevzema vse
večji delež tovora v Sloveniji, še posebej po vstopu Slovenije v EU. Prevozi domačih
prevoznikov, izraženi v tonskih kilometrih, so tako leta 2004 v primerjavi s predhodnim letom
narasli za rekordnih 28 %. Železniški prevoz blaga je v istem obdobju zrasel za 6 %. Rast
obeh prevoznih načinov je bila pred vstopom Slovenije v EU zmernejša, saj je od leta 1993
cestni promet povprečno naraščal 6 %, železniški pa 3 % letno (Šegan, 2005). Zaskrbljujoč je
tudi cestni tovorni tranzit skozi Slovenijo, ki ni vključen v statistično spremljanje. Med leti
2000-2004 je naraščal povprečno 10 % letno, po vstopu Slovenije v EU pa še veliko hitreje.
Število prehodov tovornih vozil čez mejne prehode z Madžarsko se je od 1. 1. do 31. 10. 2005
povečalo kar za 50 % (na vseh mejnih prehodih za 23 %) v primerjavi z enakim obdobjem
leta 2004 (Splošni pregled prehodov…, 2005). Ocena obsega prometa z lahkimi in težkimi
tovornjaki, ki jo vsako leto pripravlja Direkcija RS za ceste, potrjuje visoko rast cestnega
tovornega prometa v Sloveniji v zadnjih 4 letih. Ocenjujejo, da je na slovenskih državnih
cestah med leti 2001 in 2004 promet z domačimi in tujimi težkimi tovornjaki in prikoličarji
narasel za 56 %, samo z domačimi pa 49 %. Rast prometa z lahkimi tovornjaki je bila v tem
obdobju manjša, okrog 16 % (Opravljeno prometno delo…, 2005). Delež letalskega in
pomorskega tovornega prometa na ozemlju Slovenije ni velik, vendar pomorski promet
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oziroma Luka Koper predstavlja izredno pomemben vir in cilj kopenskih tovornih tokov.
Obseg letalskega tovornega prometa, ki se v glavnem odvija preko letališča Ljubljana, že
nekaj časa variira. Nasprotno obseg pomorskega prometa že leta narašča, Luka Koper pa je
najpomembnejši tovorni terminal v državi. V obdobju 1992-2004 se je njegov obseg, glede na
prekladalne tone, povečal za 167 %.
Grafikon 18: Deleži prevoznih načinov v tovornem prometu držav EEA-30
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Geografska pokritost EEA-30: 15 starih držav članic EU (Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija,
Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska, Švedska, Velika Britanija), 10 novih
članic EU (Ciper, Malta, Poljska, Češka, Slovaška, Estonija, Litva, Latvija, Slovenija, Madžarska), EFTA-2
(Norveška, Islandija), CC-3 (Turčija, Romunija, Bolgarija)
Vir: TERM 2005 13a, TERM 2005 13b, 2005

EU si je v svoji prometni politiki zadala cilj vzpostavitve bolj trajnostnega prometnega
sistema do leta 2010, kar naj bi dosegla z doseganjem deležev prevoznih načinov iz leta 1998,
ter povečanjem deležev rabe trajnostnih prevoznih načinov (železnice, javni potniški promet
in ladje) po ciljnem letu 2010. Toda trendi povečevanja deleža cestnega tovornega prometa na
račun železniškega ter rečnega prometa ogrožajo zastavljene cilje tako na ravni EU-15, kot
EU-25. Leta 2003 je v državah EEA-30 cestni tovorni promet predstavljal 77 % delež,
železniški 18 % in celinski plovni promet 5 % delež (TERM 2005 13b, 2005). V tovornem
prometu je največjo rast zabeležil cestni promet s povprečno letno stopnjo rasti 4 %. Prav tako
hitro narašča letalski promet. V državah EU-15, Norveški in Islandiji je naraščal s 4,6 %
povprečno letno stopnjo oz. 57 % rastjo v 90. letih. Kljub temu ostaja delež letalskega
prometa v tovornem prometu nizek. V državah EU-15 je leta 2000 znašal 1,8 % (TERM 2005
13a, 2005).
4.2.2

OBSEG IN ZGRADBA POTNIŠKEGA PROMETA

Obseg in zgradba potniškega prometa je pomemben kazalcev delovanja prometnega sistema,
saj nam pove koliko in kako potujejo prebivalci neke države, regije, mesta ipd. Izbor
prevoznega sredstva je pomemben zaradi razlik v okoljski, ekonomski in socialni
učinkovitosti posameznih prevoznih načinov in zato različnih učinkov njihove uporabe na
ekosisteme in zdravje ljudi.
Obseg in zgradbo potniškega prometa izražamo s kazalcem potniškega prometnega
povpraševanja – s potniškim kilometrom. Potniški kilometer (pkm) je merska enota, ki
pomeni prevoz enega potnika na razdalji enega kilometra (Statistične informacije…, 2006).
Obseg potniškega prometa izražamo s seštevkom vseh opravljenih potniških kilometrov v
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obravnavanem prostoru in v določenem času, zgradbo pa izražamo z deležem potniških
kilometrov po posameznih prevoznih načinih (t.i. modal split).
Cilji glede obsega in zgradbe potniškega prometa v Sloveniji niso jasno opredeljeni.
Resolucija o prometni politike Republike Slovenije (RePP) sicer predvideva preusmeritev
dela potnikov iz osebnih avtomobilov na javni potniški promet, vendar ciljni deleži uporabe
posameznih prevoznih načinov za Slovenijo niso opredeljeni, kar je dodatna pomanjkljivost
tega dokumenta. Temeljni cilj prometnih politik v EU je povečanje deleža trajnostnih
prevoznih načinov na račun osebnega motornega prometa. EU si je v svoji prometni politiki
zadala cilj vzpostavitve bolj trajnostnega prometnega sistema do leta 2010, kar naj bi dosegla
z doseganjem razmerja med deleži uporabe prevoznih načinov iz leta 1998, ter povečanjem
deležev rabe trajnostnih prevoznih načinov (železnice, javni potniški promet in ladje) po
ciljnem letu 2010. Dodatni cilj EU je, da naj bi potniški promet naraščal počasneje kot BDP in
ne z enako stopnjo rasti, kot je naraščal v zadnjem desetletju.
Natančnih podatkov o obsegu avtomobilskega prometa v Sloveniji nimamo, s tem pa tudi ne
celotne slike o obsegu in zgradbi potniškega prometa. Kljub temu lahko glede na rast BDP,
vse manjše povpraševanje po javnem potniškem prometu, rast motorizacije, porabo energije v
prometu, obremenitev cestne infrastrukture ter trende v državah z razpoložljivimi podatki
sklepamo, da celoten obseg potniškega prometa narašča, predvsem zaradi hitre rasti najbolj
netrajnostnega načina - avtomobilskega prometa. Trditev potrjuje tudi groba ocena obsega
prometa z osebnimi avtomobili, ki jo vsako leto pripravlja Direkcija Republike Slovenije za
ceste. Po njihovi oceni je bilo na slovenskih državnih cestah leta 2004 opravljenih 8,5 milijard
potniških kilometrov z domačimi osebnimi avtomobili, kar je 4,6 % več kot leto prej in skoraj
12 % več kot 4 leta prej (Opravljeno prometno delo…, 2005).
Grafikon 19: Razvoj števila potniških kilometrov v avtobusnem, železniškem in
letalskem prometu ter števila potnikov v mestnem javnem potniškem prometu v
Sloveniji
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Opomba: Podatki za železniški in letalski promet se do vključno leta 1991 nanašajo na ozemlje nekdanje
Jugoslavije.
Vir: Statistični letopisi 1996-2005

Od leta 1992 do 2004 se je po podatkih Statističnega urada RS zelo zmanjšal obseg
potniškega prometa na linijskih avtobusih, kar za 70 %. Iz podatkov za Ljubljano in Maribor
je razvidno, da upada tudi število potnikov v mestnem javnem potniškem prometu - za 41 %.
Po močnem upadu v 90. letih, pa se je v zadnjih letih stanje umirilo. Obseg železniškega
potniškega prometa postopoma narašča. V omenjenem obdobju se je njegov obseg povečal za
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60 %, za več kot dvakrat pa se je povečal obseg letalskega potniškega prometa. Po podatkih
Aerodroma Ljubljana (2006) je število letalskih potnikov začelo izredno hitro naraščati po
letu 2002. Leta 2005 se je glede na predhodno leto njihov obseg povečal kar za 16 %, kar gre
pripisati predvsem prihodu nizkocenovnih letalskih ponudnikov na slovensko tržišče.
Grafikon 20: Deleži uporabe prevoznih sredstev v potniškem prometu v EEA-23
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Geografska pokritost EEA-23: 15 starih držav članic EU (Belgija, Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija,
Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Finska, Švedska, Velika Britanija), 5 novih članic
EU (Poljska, Češka, Slovaška, Slovenija, Madžarska), EFTA-2 (Norveška, Islandija), Turčija
Vir: TERM 2005 12b, 2005

Tudi v EU sta v devetdesetih letih k rasti potniškega prometa prispevala predvsem cestni in
letalski promet, medtem ko druge vrste prevoza, kot sta železniški in avtobusni promet, niso
naraščali oziroma se je njihov obseg celo zmanjšal. Taki trendi so v nasprotju z zastavljenimi
cilji prometne politike. V državah EEA-23 v potniške prometu močno prevladuje osebni
avtomobilski promet s 73 % deležem (leta 2002). V obdobju 1990-2002 se je njegov obseg
povečal za 32 %. Obseg letalskega prometa, kot najhitreje naraščajočega načina prevoza, se je
v istem obdobju skoraj podvojil (povečanje za 96 %) s 5 % letno stopnjo rasti ali več. Njegov
delež v skupnem potniškem prometu je leta 2002 znašal 12 %. Avtobusni in železniški promet
sta skupaj predstavljala le 16 %. Obseg železniškega prometa je v obravnavanem obdobju
narasel za slabih 6 %, obseg avtobusnega pa se je zmanjšal za 2 % (TERM 2005 12a, 2005).
4.3
4.3.1

PROMETNA INFRASTRUKTURA IN STORITVE
VLAGANJA V PROMETNO INFRASTRUKTURO POSAMEZNIH PROMETNIH
PODSISTEMOV

Z vlaganji v prometno infrastrukturo se posledično povečujejo tudi prometni tokovi in njihovi
negativni vplivi na okolje. Vendar pa lahko investicije v okolju prijaznejše oblike prometa
pripomorejo k doseganju bolj trajnostnega prometnega sistema.
Kazalec prikazuje obseg in strukturo vlaganj v infrastrukturo cestnega, železniškega,
letalskega in pomorskega prometa. Vključena so vsa vlaganja v infrastrukturo, razen stroškov
rednega vzdrževanja. Uradna statistična opredelitev kazalca, ki bi v celoti pokrivala
obravnavano tematiko, ni bila zasledena. Zbiranje podatkov v Sloveniji je izhajalo iz Glosarja
za statistiko transporta (2004), ki investicije v infrastrukturo opredeljuje kot izdatke za
novogradnjo ali povečevanje obstoječe infrastrukture, vključno s prenavljanjem,
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posodabljanjem in z večjimi popravili infrastrukture. Infrastruktura vključuje zemljišča,
gradnje stalnih poti, zgradb, mostov in predorov, prav tako tudi nepremične napeljave,
opremo in instalacije, ki so z njimi povezane (signalizacija, telekomunikacije, verižnice,
elektrarne itd.). Izdatki za vzdrževanje infrastrukture so izdatki za ohranjanje infrastrukture v
stanju, da lahko deluje. Pri infrastrukturi letalskega in pomorskega prometa so vključena tudi
vlaganja v naprave za vodenje prometa in zagotavljanje varnosti. Skupni obseg vlaganj, ki je
v Zaključnih računih podan v SIT, je zaradi večje primerljivosti kazalca preračunan v EUR
po arhivskih tečajnih listah Banke Slovenije za zadnji dan v posameznem letu znotraj
obravnavanega obdobja.
Slovenija že od osamosvojitve pripravlja strateški dokument razvoja prometnega sistema, a
žal tudi njegov zadnji predlog v obliki Resolucije o prometni politiki RS (RePP, 2005), ne
opredeljuje razmerij vlaganj v infrastrukturo posameznih podsistemov, temveč zgolj
izpostavlja potrebo po vlaganjih na vseh področjih. Strategija prostorskega razvoja Slovenije
(OdSPRS, 2004) izpostavlja pomen enakomernega razvoja uravnoteženih in enakomerno
obremenjenih podsistemov.
Kazalec vlaganj v infrastrukturo posameznih prometnih podsistemov praviloma izkazuje
realno prometno politiko držav, regij ali mest, saj se pogosto kljub deklarativni podpori
trajnostnim prevoznim načinom v strateških dokumentih, na izvedbeni ravni še naprej vlaga
predvsem v infrastrukturo cestnega prometa. Neformalno prometno politiko države v veliki
meri izraža pričujoči kazalec, ki kaže, da Slovenija že desetletje večino (okrog 90 %) svojih
rastočih vlaganj v infrastrukturo usmerja v cestno omrežje, predvsem v gradnjo avtocestnega
križa, v manjši meri pa tudi v druge državne ceste. Z izgradnjo avtocest je Slovenija začela že
leta 1970, delež vlaganj v avtocestno omrežje pa je začel naraščati po letu 1994, z
uresničevanjem Nacionalnega programa izgradnje avtocest (NPIA) (Družba za avtoceste…,
2006). Leta 2004 so vlaganja v avtocestno infrastrukturo po podatkih DARS in Ministrstva za
finance znašala 484,9 milijonov EUR, kar predstavlja 85 % vseh vlaganj v prometno
infrastrukturo. Železnice, ki imajo veliko večji trajnostni potencial, razvojno zaostajajo, saj so
investicijsko popolnoma zanemarjene, Obstoječe železniške proge pretežno zgrajene v 19. st.
niti glede svojih parametrov niti glede zmogljivosti ne ustrezajo več sodobnim prevoznim
potrebam, kar še poglablja njihovo nekonkurenčnost v primerjavi s cestnimi prevozi. Leta
2004 so investicije znašale 19,1 milijona EUR oz. le 3 % celotnih vlaganj v prometno
infrastrukturo. Letalski in pomorski promet v strukturi celotnih infrastrukturnih vlaganj
države nimata pomembnejše vloge.
Grafikon 21: Obseg vlaganj v prometno infrastrukturo v Sloveniji
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Vir: Letno poročilo 2003, 2004, Družba za avtoceste v RS, DARS d.d.; Zaključni računi proračuna Republike
Slovenije 1992 – 2004, Ministrstvo za finance
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Grafikon 22: Deleži vlaganj v posamezne prometne podsisteme v Sloveniji leta 1992 (levo) in leta
2004 (desno)
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Podatki o vlaganjih v prometno infrastrukturo v EU so redki. V obdobju 1993 - 1995 je bilo
47 % sredstev za infrastrukturo v sedmih novih članicah (Poljski, Češki, Slovaški, Madžarski,
Litvi, Latviji, Estoniji) in Romuniji porabljenih za ceste in 42 % za železnice. V treh starih
državah članicah EU (Belgiji, Nizozemski in Švedski) so v enakem obdobju v ceste vložili 62
%, v železnice pa 29 % investicij, kar je več, kot znaša njihov delež v obsegu prometa.
Novejši podatki Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj kažejo,
da novejši trendi pridruženih članic vse bolj favorizirajo vlaganja v ceste (EEA, 2002).
Opazni pa so novejši premiki prioritet EU pri sofinanciranju transevropskega prometnega
omrežja, za katero je namenjeno v obdobju 2000-2006 4,6 milijard EUR. Prioritetnost vlaganj
je razvidna iz dodatnih pogojev, ki zahtevajo vsaj 55 % investicij v železnice (vključno s
kombiniranim prometom) in največ 25 % v ceste (Uredba (ES) št. 1655/1999, 2006).
Vrsta držav članic EU se intenzivno ukvarja tudi z vlaganji v infrastrukturo nemotoriziranih
prevoznih načinov (hoja, kolesarjenje), bodisi z izgradnjo državnih kolesarskih omrežij in
pešpoti, ali s spodbujanjem trajnostnih oblik prometa preko sofinanciranja lokalne
infrastrukture teh prevoznih načinov. Tudi v Sloveniji država in lokalne skupnosti v zadnjem
času namenjajo večjo skrb kolesarski infrastrukturi. Država je pred leti pripravila strategijo
vzpostavitve državnega kolesarskega omrežja, vlaganja vanj (v zadnjih 6 letih približno 400
milijonov SIT) pa se pogosto dopolnjujejo s pobudami na regionalni in lokalni ravni v obliki
skupnih vlaganj v kolesarske povezave, ki imajo predvsem turistični in rekreacijski pomen.
Tudi v večjih mestih je zaznati, v veliki meri zaradi pritiska civilne družbe, povečana vlaganja
v infrastrukturo kolesarskega prometa.
4.4
4.4.1

STROŠKI IN CENE PROMETA
EKSTERNI STROŠKI PROMETA

Eksterni stroški prometa (uporabljajo se tudi termini kot npr. mejni družbeni, zunanji stroški)
so tisti negativni vplivi prometa na družbo in okolje, katerih poravnavo ne prevzema
uporabnik prometnega sistema, ki jih je povzročil. Najpomembnejše kategorije eksternih
stroškov so prometne nesreče ter lokalno in globalno onesnaženje zraka. Hrup in zastoji imajo
lahko pomemben delež v posebnih situacijah, kot je npr. mestni promet. V nasprotju z
eksternimi, interne stroške prometa v celoti pokriva posamezni uporabnik prometnega sistema
(npr. stroški nakupa in vzdrževanja vozila, goriva, taks, davkov, porabljenega časa inp.).
Skupni družbeni stroški prometa so vsota eksternih in internih stroškov (TERM 2002 25 EU,
2003).
Kazalec prikazuje eksterne stroške prometa v Sloveniji za leto 2002 po posameznih prevoznih
načinih in napoved za leto 2010 ter deleže posameznih skupin eksternih stroškov v
nacionalnem BDP v letu 2002. Podatki so povzeti iz študije "Analiza eksternih stroškov
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prometa" (Božičnik et al., 2004), ki predstavlja prvo celovito oceno eksternih stroškov
prometa v Sloveniji. Projekt so izvedli Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru,
Inštitut za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane in Primorski inštitut za naravoslovne in
tehnične vede Univerze na Primorskem iz Kopra. Obdelani so eksterni stroški zaradi
prometnih nesreč, hrupa, onesnaženja zraka (lokalnega in globalnega) ter zastojev (t.i.
osnovni eksterni stroški). Ocenjeni so še dodatni eksterni stroški v naravi in pokrajini, stroški
razkosanosti in utesnjenosti v urbanih okoljih in eksterni stroški priprave, vzdrževanja in
razgradnje elementov prometnega sistema. Eksterni stroški so zaradi večje primerljivosti
izraženi v EUR ter v deležu BDP.
Spremljanje, zmanjševanje in zaračunavanje eksternih stroškov prometa je eden osrednjih
ciljev novejših okoljskih in prometnih politik EU, vse pogosteje pa tudi v Sloveniji. Redno
spremljanje obsega in zgradbe zunanjih stroškov namreč predstavlja pomembno informacijo
načrtovalcem in upravljavcem prometnega sistema, ki lahko z učinkovito prometno politiko
zmanjšajo družbene stroške povzročene s prometnimi dejavnostmi družbe. Vključevanje
eksternih stroškov v ceno prevozov bi pomenilo, da bi jih plačal tisti uporabnik prometnega
sistema, ki jih povzroča, sorazmerno z dejanskim obsegom njegovih prometnih aktivnosti.
Preglednica 6: Skupni eksterni stroški prometa v Sloveniji za leto 2002
ŽELEZNIŠKI
PROMET

CESTNI PROMET
EKSTERNI
STROŠKI (mio EUR)

lahka
težka
osebni
motorna
potniški tovorna tovorna tovorni
vozila
avtomobili kolesa
avtobusi (skupaj) vozila
(skupaj) skupaj

LETAL.
SKUPAJ
PROM.

potniški tovorni skupaj

nesreče*

361,6

38,1

1,9

401,6

23,8

15,2

39,0

440,6

0,0

0,0

0,0

0,0

440,6

hrup

99,2

1,4

2,2

102,8

15,8

21,1

36,9

139,7

2,2

8,8

11,0

2,9

153,6

emisije

296,2

1,6

35,3

333,1

52,6

185,1

237,7

570,8

10,6

47,7

58,3

0,0

629,1

zastoji
klimatske
spremembe**
klimatske
spremembe***
stroški na naravi in
pokrajini
stroški v urbanih
okoljih

91,6

0,4

8,4

100,4

8,6

14,5

23,1

123,5

0,0

0,0

0,0

0,0

123,5

42,1

0,2

1,6

43,9

3,3

7,5

10,8

54,7

0,3

1,0

1,3

0,0

56,0

405,6

2,2

15,8

423,6

31,9

72,4

104,3

527,9

3,2

9,9

13,1

0,0

541,0

37,8

0,3

3,2

41,3

2,2

39,1

41,3

82,6

0,7

2,9

3,6

2,2

88,4

19,7

0,2

1,7

21,6

0,1

2,3

2,4

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,0

72,7

0,4

3,9

77,0

12,6

26,0

38,6

115,6

4,6

36,9

41,6

0,0

157,2

stroški procesa
izgradnje/razgradnje**
stroški procesa
izgradnje/razgradnje***

189,0

1,0

7,6

197,7

21,1

42,9

64,0

261,7

5,5

40,1

45,6

0,0

307,3

Skupaj**

1.021,0

42,5

58,3

1.121,8

119,0

310,8

429,8

1.551,5

18,4

97,3

115,7

5,1

1.672,4

Skupaj***

1.500,8

45,1

76,2

1.622,1

156,2

392,5

548,7

2.170,9

22,2

109,3

131,5

5,1

2.307,5

* upoštevana zgolj državna cestna mreža
** izračun po varianti, kjer so klimatske spremembe vrednotene po spodnji oceni: 14 EUR na tono emitiranega
CO2
*** izračun po varianti, kjer so klimatske spremembe vrednotene po zgornji oceni: 135 EUR na tono emitiranega
CO2
Vir: Božičnik et al., 2004

Skupna vrednost vseh eksternih stroškov prometa v Sloveniji leta 2002 je po dražjem
scenariju (klimatske spremembe so bile vrednotene po zgornji oceni, t.j. 135 EUR na tono
emitiranega CO2) ocenjena na 2,3 milijarde EUR, od tega cestni promet prispeva kar 94 %.
Potniški k temu prispeva 70 %, od tega največ vožnja z osebnimi avtomobili (65 %).
Železniški promet k skupnim eksternim stroškom prispeva 5,7 %, od tega tovorni 4,7 %.
Seštevek stroškov vpliva t.i. osnovnih povzročiteljev eksternih stroškov (nesreče, hrup,
emisije, klimatske spremembe in zastoji) je bil ocenjen na 1,4 – 1,9 milijarde EUR letno.
Med posameznimi skupinami eksternih stroškov prvo mesto zasedajo emisije. Te so
ovrednotene na 629 milijonov EUR. Na drugem mestu so klimatske spremembe, vrednotene
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po zgornji oceni (541 milijonov EUR), sledijo pa jim eksterni stroški zaradi nesreč (440
milijonov EUR).
Grafikon 23: Delež posameznih skupin eksternih stroškov v nacionalnem BDP v
Sloveniji leta 2002
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* upoštevana zgolj državna cestna mreža
** izračun po varianti, kjer so klimatske spremembe vrednotene po spodnji oceni: 14 EUR na tono emitiranega
CO2
*** izračun po varianti, kjer so klimatske spremembe vrednotene po zgornji oceni: 135 EUR na tono emitiranega
CO2
Vir: Božičnik et al., 2004

Preračun v delež slovenskega BDP je pokazal, da so eksterni stroški prometa v Sloveniji leta
2002 znašali po dražjem scenariju 9,8 % BDP, kar presega povprečje starih članic EU (EU15) (7 % BDP). Preračun, ki je upošteval cenejši scenarij (klimatske spremembe so bile
vrednotene po spodnji oceni, t.j. 14 EUR na tono emitiranega CO2) je dosegel 7,1 %,
upoštevajoč zgolj osnovne skupine eksternih stroškov prometa pa 6 % BDP. Primerjava z
deleži v EU-15 je pokazala nižje deleže eksternih stroškov zaradi zastojev in hrupa, bistveno
višji pa so v Sloveniji deleži emisij.
Preglednica 7: Ocena skupnih eksternih stroškov prometa v Sloveniji za leto 2010
ŽELEZNIŠKI
PROMET

CESTNI PROMET
EKSTERNI
STROŠKI (mio EUR)

lahka
težka
osebni
motorna
potniški tovorna tovorna tovorni
vozila
avtomobili kolesa
avtobusi (skupaj) vozila
(skupaj) skupaj

LETAL.
SKUPAJ
PROM.

potniški tovorni skupaj

nesreče*

665,7

70,1

3,5

739,3

43,8

28,0

71,8

811,1

0,0

0,0

0,0

hrup

129,5

1,8

2,9

134,2

20,6

27,5

48,1

182,3

2,4

11,9

14,3

emisije

370,7

2,6

39,6

412,9

73,3

243,3

316,6

729,5

14,4

75,1

89,5

819,0

zastoji
klimatske
spremembe**
klimatske
spremembe***

145,5

0,5

11,8

157,7

14,7

24,6

39,3

197,0

0,0

197,0

44,5

0,3

1,7

46,5

3,0

7,9

10,9

57,4

0,3

1,1

1,4

58,8

429,0

3,1

16,8

448,9

29,0

76,2

105,2

554,1

3,3

10,9

14,2

568,3

0,0

82,6

stroški na naravi in
pokrajini

0,0

3,6

811,1
3,7

200,3

2,2

88,4

45

stroški v urbanih
okoljih

0,0

0,0

24,0

33,7

50,7

144,1

5,9

24,8

51,4

76,3

297,5

1.584,1

172,4

365,0

537,4

2.114,4

206,2

451,0

657,2

stroški procesa
izgradnje/razgradnje**

88,4

0,6

4,4

93,4

17,0

stroški procesa
izgradnje/razgradnje***

211,4

1,5

8,3

221,3

Skupaj**

1.444,3

76,0

63,9

Skupaj***

1.951,8

79,7

82,9

0,0

24,0

55,4

61,2

205,3

6,8

58,8

65,5

363,1

2.228,1

23,0

143,5

170,0

5,9

2.404,0

2.878,2

26,9

156,7

187,1

5,9

3.071,2

* upoštevana zgolj državna cestna mreža
** izračun po varianti, kjer so klimatske spremembe vrednotene po spodnji oceni: 14 EUR na tono emitiranega
CO2
*** izračun po varianti, kjer so klimatske spremembe vrednotene po zgornji oceni: 135 EUR na tono

emitiranega CO2

Vir: Božičnik et al., 2004

Po ocenah bodo skupni eksterni stroški v letu 2010 po nižjem scenariju narasli na 2,4
milijarde EUR in po višjem na 3,1 milijarde EUR, kar pomeni povečanje za 44 % po nižjem
in 33 % po višjem scenariju glede na leto 2002. Med posameznimi skupinami eksternih
stroškov je ocenjeno, da bodo najbolj narasli eksterni stroški zaradi nesreč. Ti naj bi se
povečali za 84 %. Sledili pa naj bi jim eksterni stroški zaradi zastojev s 60 % povečanjem.
4.5
4.5.1

TEHNOLOGIJA IN NJENA IZKORIŠČENOST
LASTNIŠTVO OSEBNIH AVTOMOBILOV

Lastništvo osebnih avtomobilov je kazalec, ki je tesno povezan z njihovo rabo oziroma z
obsegom mobilnosti ter, predvsem v urbanih območjih, tudi z zastoji. Velikost voznega parka
je pomemben gonilni dejavnik v ozadju povpraševanja po cestnem prometu in okoljskih
pritiskov, ki jih povzroča.
Lastništvo osebnih avtomobilov ali stopnjo motorizacije izraža kazalec število osebnih
avtomobilov na 1000 prebivalcev. Število osebnih avtomobilov je opredeljeno z vozili, ki so
na določen dan registrirana v državi in lahko uporabljajo ceste, ki so odprte za javni promet
(Glosar…, 2004). Kljub jasni definiciji ostaja nejasnost glede vključevanja kombiniranih
vozil med osebne avtomobile, zaradi česar se objavljeni podatki za Slovenijo v domačih in
tujih publikacijah lahko razlikujejo. Odločili smo se, da upoštevamo zgolj osebne avtomobile
brez kombiniranih vozil, kot jih ločeno vodijo v bazi Ministrstva za notranje zadeve.
V Sloveniji, kot tudi v EU in njenih članicah, praviloma ne obstajajo cilji ali ciljne vrednosti
glede lastništva avtomobilov. Kljub temu države različno obravnavajo lastništvo avtomobila v skandinavskih državah, kjer osnovno mobilnost omogoča kakovostni sistem javnega
potniškega prometa, je osebni avtomobil veliko bolj obdavčen kot v državah z drugačno
prometno politiko. Zato bi moral biti posredni cilj na tem področju zagotavljanje
kakovostnega bivanja prebivalcev brez osebnega avtomobila. Cilji na področju motorizacije
so v EU praviloma bolj kot na samo velikost voznega parka vezani na njegovo strukturo - na
porabo goriv in emisijske standarde vozil. Kljub temu omenjene skandinavske države
obravnavajo osebni avtomobil kot luksuzno blago, saj naj bi osnovno mobilnost država
zagotavljala s sistemom javnega potniškega prometa. Zato kazalec posredno izkazuje tudi
prometno-politično usmerjenost neke države ali regije, saj nekatere države uspevajo
zagotavljati kakovostno življenje tudi prebivalcem brez osebnega avtomobila.
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Grafikon 24: Razvoj števila osebnih avtomobilov in prebivalcev v Sloveniji
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Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, 2006; Svet za preventivo…, 2006

Najvišjo stopnjo motorizacije dosegajo v najbolj "avtomobilskih" državah sveta, kot so ZDA,
Italija in Nemčija, hkrati pa je v nekaterih najbogatejših državah, predvsem v Skandinaviji,
stopnja motorizacije veliko nižja od evropskega povprečja. Slovenija že nekaj let izstopa v
rasti števila osebnih avtomobilov, v zadnjih 15 letih je njihovo število naraslo za 58 %. Leta
2004 je bilo v Sloveniji registriranih 912.773 osebnih avtomobilov.
Grafikon 25: Stopnja motorizacije v Sloveniji, EU-15 in EU-25
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Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, 2006; Svet za preventivo…, 2006; Energy and Transport in Figures, 2006

V stopnji motorizacije je Slovenija v zadnjih letih dohiteli ali celo prehiteli številne razvite
zahodnoevropske države. Leta 2003 je bila s 446 osebnimi avtomobili na 1000 prebivalcev
pred Finsko s 436, Nizozemsko s 425 in Irsko s 374 osebnimi avtomobili na prebivalca.
Hkrati že leta visoko presegamo povprečje vseh novih članic in kandidatk EU z izjemo Malte
(grafikon 26).

47

Grafikon 26: Stopnja motorizacije v članicah EU leta 2003
št. osebnih avtomobilov/1000 preb.
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4.5.2

UVAJANJE ALTERNATIVNIH GORIV

V svetu vedno bolj narašča povpraševanja po gorivu, promet kot velik porabnik fosilnih goriv
pa v veliki meri pripomore k njihovemu izčrpavanju. Alternativna goriva in med njimi
biogoriva predstavljajo potencialni vir energije, ki naj bi pripomogel k oskrbi prometa z
energijo hkrati pa pripomogel k zmanjševanju okoljskih pritiskov, ki izvirajo iz porabe
konvencionalnih motornih goriv.
Biogorivo je tekoče ali plinasto gorivo za pogon motornih vozil, proizvedeno iz biomase.
Med vrstami biogoriv ločimo bioetanol, biodizel, bioplin, biometanol, biodimetileter idr.
Odstotki biogoriv se izračunajo na podlagi njihove energetske vrednosti glede na energetsko
vrednost vsega v prometu uporabljenega bencina in dizla.
Evropski Parlament in Svet EU sta 8. maja 2003 sprejela Direktivo 2003/30/ES o spodbujanju
rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v prometu (dalje Direktiva). Direktiva uvaja ukrepe
za spodbujanje rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv zaradi nadomeščanja uporabe
dizelskih goriv in bencina v prometu, kar je pomemben prispevek k uresničevanju ciljev o
izboljšanju zanesljivosti oskrbe z energijo, k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in k
ustvarjanju novih možnosti trajnostnega razvoja podeželja.
Direktiva zahteva od držav članic EU, da zagotovijo najmanjši delež rabe biogoriv in drugih
obnovljivih goriv v prometu in da za ta namen pri dajanju goriv na trg določijo za svoja
območja državne ciljne vrednosti deležev biogoriv. Za države članice EU so določene tudi
referenčne vrednosti za državne ciljne vrednosti deležev biogoriv v prometu in sicer: 2 % do
konca 2005 in 5,75 % do konca 2010, pri čemer se odstotki biogoriv izračunajo na podlagi
njihove energetske vrednosti glede na energetsko vrednost vsega v prometu uporabljenega
bencina in dizla (Raba biogoriv…, 2005).
Za izvedbo ukrepov spodbujanja rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv zaradi
nadomeščanja uporabe dizelskih goriv in bencina v prometu s temi gorivi je Slovenija sprejela
naslednje zakonodajne akte (Raba biogoriv…, 2005):
•

Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je Vlada RS
sprejela 31. julija 2003, in je izhodiščni programski dokument uvajanja ukrepov
spodbujanja rabe biogoriv v prometu.
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•

Zakon o trošarinah (Ur. l. RS, št. 84/98, zadnja sprememba 42/04), ki določa, da so
biogoriva kot pogonska goriva izključena iz sistema trošarinskega nadzora in plačila
trošarinskih dajatev, če so uporabljena kot pogonska goriva v čisti obliki. Če gre za
mešanje biogoriv s fosilnimi gorivi, je oprostitev plačila trošarine možno uveljavljati
do največ 25 %.

•

Pravilnik o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon cestnih motornih vozil (Ur. l.
83/2005), ki v skladu z Direktivo 2003/30/ES določa:
•

vrste biogoriv, ki se uporabljajo kot biogoriva v prometu, in

•

najmanjšo vsebnost biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil, ki jo morajo
zagotavljati distributerji goriv za pogon motornih vozil, v posameznem
koledarskem letu do leta 2010.

V skladu z določbami 5. in 6. člena Pravilnika morajo distributerji dizelskih goriv za pogon
motornih vozil v prometu zagotoviti, da je letna povprečna vsebnost biogoriv v vseh gorivih,
ki so dani na območju Republike Slovenije v posameznem koledarskem letu v promet za
pogon motornih vozil, enaka v letu:
•

2006 najmanj 1,2 %,

•

2007 najmanj 2 %,

•

2008 najmanj 3 %,

•

2009 najmanj 4 % in

•

2010 najmanj 5 %.

Predvideni deleži ne dosegajo referenčnih deležev iz Direktive, ker na območju Slovenije ni
rafinerij za proizvodnjo motornih bencinov in ker se v Sloveniji ne proizvajajo biogoriva, ki
so primerna za umešanje v motorne bencine. Zato je pričakovati, da bodo distributerji začeli z
uvajanjem biogoriv v motorne bencine predvidoma v letu 2007, medtem ko bo v obdobju do
2008 vsebnost biogoriv v dizelskih gorivih v povprečju dosegla referenčne vrednosti, ki so
določene za to obdobje v Direktivi. Predvideva se, da bo povprečna vsebnost biogoriv, ki
bodo dana v letih 2006-2008 v promet v Sloveniji za 1,25 %, v obdobju 2009-2010 pa za 0,75
% manjša od referenčnih vrednosti iz Direktive (Raba biogoriv…, 2005).
V Sloveniji je največ tehnoloških možnosti za proizvodnjo biodizla ali pa čistega (surovega)
rastlinskega olja kot alternativnega pogonskega goriva. Osnovna surovina za proizvodnjo tako
biodizla kot surovega rastlinskega olja je olje, ki se pridobiva s hladnim stiskanjem oljne
ogrščice ali pa tudi sončnic. Za končno pridobitev biodizla je potrebna še nadaljnja
tehnološko-kemična predelava, za katero se predvideva, da se bodo prilagodili predvsem
obstoječi obrati za proizvodnjo jedilnih olj v Sloveniji. Za proizvodnjo biodizla se bo
uporabljala surovina, proizvedena na domačih kmetijskih površinah in uvožena surovina
(Raba biogoriv…, 2005).
Biološka goriva so se v Sloveniji prvič poskusno vmešavala v dizelsko gorivo leta 2004.
Primešani biodizel je bil delno uvožen iz tretjih držav oziroma pridobljen v drugih državah
članicah EU, delno pa proizveden v slovenskih obratih za proizvodnjo rastlinskih olj. Ciljna
vrednost deleža biogoriv v gorivih v Sloveniji je v poskusnem letu 2005 enaka 10.000 t, kar je
0,65 % energijske vrednosti predvidene letne količine 1.330.000 t prodanih goriv v tem letu
(Raba biogoriv…, 2005).
Tudi v EU so s povprečnim deležem uvedenih biogoriv, ki je manjši od 0,4 %, daleč od
zastavljenih 2 % za leto 2005, vendar se stanje po letu 2003, ko je bila sprejeta omenjena
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Direktiva, na ravni držav članic hitro spreminja (The European Environment, 2005). Grafikon
27 podaja deleže biogoriv v evropskih državah, za katere so podatki dosegljivi.
Grafikon 27: Delež biogoriv v celotni porabi goriv v prometu v evropskih državah
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4.6
4.6.1

INTEGRIRANO UPRAVLJANJE PROMETA
IZVAJANJE CELOVITIH PRESOJ VPLIVOV NA OKOLJE V PROMETNEM
SEKTORJU

Definicija kazalca temelji na analitičnih podatkih o izvajanju celovitih presoj vplivov na
okolje (dalje CPVO) v prometnem sektorju. CPVO je sistematični postopek vrednotenja
okoljskih posledic predlaganih programov, planov ali politik, s čimer naj bi dosegli, da so v
celoti upoštevane in da se k njihovemu odpravljanju ustrezno pristopi že v najzgodnejši fazi
odločanja ob enakovrednem upoštevanju okoljskih, ekonomskih in socialnih vidikov (TERM
2001 38 EU, 2003).
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04) in Resolucija o Nacionalnem programu varstva
okolja, v skladu z EU Direktivo 2001/42/EC o presoji vlivov nekaterih načrtov in programov
na okolje (dalje Direktiva), predvidevata CPVO strateških dokumentov tudi v prometnem
sektorju. CPVO je predviden kot osnovno orodje vključevanja okoljskih vsebin v sektorske
politike. Trenutno težave povzroča nevključevanje politik v CPVO, saj se je Zakon o varstvu
okolja ustavil na ravni planov in programov. Nova Resolucija o Nacionalnem programu
varstva okolja pa CPVO predvideva za vse tiste plane, programe in politike, ki imajo
pomemben vpliv na okolje.
Kazalec se osredotoča na CPVO (ne na projektno PVO-presojo vplivov na okolje), ki
omogoča vključevanje okoljsko učinkovitejših alternativ na strateški in ne na projektni ravni
odločanja. Slednja predvideva le alternative, praviloma omejene na blažilne ukrepe. Podlago
ima v EU Direktivi, ki postavlja pravni okvir za postopek presoje (vključujoč participacijo
javnosti in okoljskih služb v postopke odločanja) ter nabor planov in programov, za katere bi
bila CPVO obvezna. Države članice so bile pozvane, da do julija 2004 implementirajo njeno
vsebino v svojo zakonodajo, kar se v praksi, kljub zamudam, dejansko dogaja (glej
preglednico 8). Na ravni EU so CPVO od leta 2002 podvrženi vsi projekti evropskih
prometnih koridorjev pred odobritvijo financiranja s strani EU.
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Preglednica 8: Uspešnost implementacije Direktive o CPVO v državah EU do
določenega roka (julij 2004)
Avstrija
(3)
Belgija
(3)
Ciper
3
Češka
Danska
(3)
3
Estonija
Finska
Francija
(3)
Grčija
3
Irska
Italija
3
Latvija
3
Litva
Luksemburg
3
Madžarska
3
Malta
Nemčija
(3)
Nizozemska
3
Poljska
Portugalska
Slovaška
3
Slovenija
Španija
Švedska
3
Velika Britanija
Opomba:
3 popolna implementacija Direktive v nacionalno zakonodajo
(3) nepopolna implementacija Direktive v nacionalno zakonodajo (kmalu)
- država ni obvestila Evropske komisije o uspešni implementaciji
Vir: TERM 2004 38, 2004

CPVO je v Sloveniji uvedel Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04), ki v okviru
uresničevanja načel trajnostnega razvoja določa, da je treba "...v postopku priprave plana,
programa, načrta, prostorskega ali drugega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega
izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe
na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti
potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje...".
Zakon o varstvu okolja iz presoje izvzema politike, ker naj bi bile te po nekaterih tolmačenjih
podvržene trajnostni strateški presoji (angl. Sustainability Impact Assessment) v drugačnem
postopku, kar trenutno pripravlja EU. Gre za pravno formalno nedorečeno situacijo na ravni
EU, ki je v oporo zagovornikom stališča, da se strateško presojanje pri nas še ne bi izvajalo
(Golobič et al., 2005).
Nova Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja širi območje obravnave CPVO, saj
jo predvideva za vse tiste plane, programe in politike, ki imajo pomemben vpliv na okolje in
to na lokalnih, regionalnih in državni ravni.
CPVO v Sloveniji je postopek, ki zajema:
•

pripravo okoljskega poročila o verjetnih pomembnih vplivih osnutka plana;

•

izvedbo posvetovanja o osnutku plana in spremljajočega okoljskega poročila;

•

upoštevanje okoljskega poročila in rezultatov posvetovanja pri odločanju;
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•

ter obveščanje o odločitvi.

Ključno vlogo ima okoljsko poročilo, v katerem so opredeljeni, opisani in ovrednoteni
verjetni pomembni vplivi izvajanja plana ali programa na okolje in variante, ki upoštevajo
cilje in geografsko območje uporabe plana ali programa. Opisani so tudi razlogi za izbiro
variante in morebitne ukrepe za preprečitev, zmanjšanje in čim popolnejšo odpravo posledic
kakršnih koli znatnih škodljivih vplivov izvajanja načrta ali programa na okolje (ReNPVO,
2005).
V prometnem sektorju je CPVO še posebej uporabna pri podpori odločanja v t.i.
"multimodalnem" pristopu. Omogoča primerjavo ključnih okoljskih stroškov in koristi
vsakega prevoznega načina, kar je osnova za integralen pristop k planiranju in upravljanju
prometnega sistema, ki daje relevantne informacije odločevalcem in jim omogoča sprejem
najbolj trajnostnih odločitev.
Direktiva EU iz leta 2001 je dosegla, da postaja CPVO tudi v praksi držav članic eden
pomembnejših instrumentov vključevanja okoljskih vprašanj v zgodnje faze odločanja
(TERM 2004 38, 2004). Čeprav trenutna praksa v Sloveniji tega še ne potrjuje, pa Zakon o
varstvu okolja in Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja obetata pomemben
premik na tem področju.
4.6.2

INSTITUCIONALNO SODELOVANJE MED SEKTORJI IN SODELOVANJE
JAVNOSTI

Definicija kazalca temelji na analitičnih podatkih o obstoju in stopnji institucionalnega
sodelovanja med sektorji in sodelovanja javnosti pri pripravi strateških dokumentov in politik
s področja prometa in okolja. Stopnja medsektorskega sodelovanja opredeljujemo z obsegom
delitve pristojnosti pri pripravi skupnih strategij. EEA (TERM 2002 36 AC, 2002) loči dve
skrajnosti sodelovanja med ministrstvi pristojnimi za trajnostni promet (ki niso nujno
prometno, okoljsko in prostorsko, temveč tudi npr. ministrstva pristojna za ekonomske
zadeve, naravno dediščino ali zdravje):
•

nesodelovanje: obveščanje ostalih ministrstev o pripravi strateškega dokumenta šele v
fazi, ko je ta predložen Vladi v sprejemanje;

•

polno sodelovanje: opredeljevanje skupne vizije prihodnjega razvoja, ki vodijo v
skupne aktivnosti in ukrepe, opredeljene v strategijah, ki so skupno izdelane in
izvajanje s strani pristojnih ministrstev.

Med obema skrajnostima obstajajo različne stopnje medsektorskega sodelovanja, kot je
informiranje pristojnih ministrstev o dokumentu v zgodnji fazi njegove priprave, komentarji
in razprave k osnutku dokumenta v obliki različno organiziranih delovnih skupin (stalnih,
priložnostnih) na različnih ravneh pristojnosti, kroženje zaposlenih med ministrstvi ali skupno
podpisovanje strateških dokumentov (TERM 2002 36 AC, 2002).
Merila za opredelitev stopnje vključevanja javnosti v pripravo strateških dokumentov ponuja
Arhuška konvencija. Tudi pri vključevanju javnosti lahko ločimo dva ekstrema in različne
vmesne stopnje:
•

nevključevanje javnosti: obveščanje javnosti o pripravi strateškega dokumenta v fazi,
ko je ta predložen vladi ali celo Državnemu zboru v sprejemanje;

•

polno vključevanje javnosti: zagotavljanje vseh oblik vključevanja javnosti, ki jih
predvideva Arhuška konvencija že v pripravljalnih fazah.
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Institucionalno sodelovanje je ključno za izdelavo in izvedbo integriranih prometnih in
okoljskih strategij. Izboljšanje koordinacije prometnih, okoljskih in prostorskih politik s
sistematičnim sodelovanjem pristojnih ministrstev (praviloma pristojnih za promet, okolje in
prostor, pogosto pa tudi za zdravje) lahko bistveno prispeva k izdelavi široko podprte in
transparentne prometne politike. Zaradi navedenih argumentov je boljše sodelovanje
prometnih in okoljskih ministrstev večkrat zahteval Evropski svet.
Velik korak v spodbujanju sodelovanja javnosti pri političnem odločanju pomeni Arhuška
konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega
varstva v okoljskih zadevah (Ur. l. RS, št., 62/04), ki jo je Slovenija ratificirala leta 2004.
Njen cilj je doseganje soglasja pri okoljskem odločanju z vključevanjem vseh interesnih
skupin v odločevalski proces: javne oblasti, civilne družbe in gospodarstva. EU je Arhuško
konvencijo ratificirala s sprejemom Direktive o celoviti presoji vplivov na okolje, s katero je
zagotovila sodelovanje javnosti pri pripravi planov in programov povezanih z okoljem.
Boljše sodelovanje prostorskega planiranja in politik s prometnim planiranjem je pomembno
predvsem zaradi potenciala pri upravljanju prometnega povpraševanja in spremembah izbora
prevoznih sredstev, zato je to ena od nalog zastavljenih v Evropskih prostorsko razvojnih
perspektivah. Integracija prostorskega planiranja v prometni sektor je izpostavljena tudi kot
prioritetna tema v Strategiji trajnostnega razvoja Evropske komisije.
V Sloveniji je institucionalno sodelovanje in vključevanje javnosti doseglo višjo stopnjo pri
pripravi novejših okoljskih in predvsem prostorskih strategij, kot sta Resolucija o
nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO, 2006) in Strategija prostorskega razvoja
Slovenije (OdSPRS, 2004). Nasprotno je za pripravo novejših strateških dokumentov
prometnega sektorja značilna nizka stopnja vključevanja drugih sektorjev in javnosti. Gre
predvsem za pripravo predlogov Resolucije o prometni politiki ter Resolucije o nacionalnem
programu razvoja javne železniške infrastrukture, ki sta nastala leta 2005. Na začetku priprave
obeh dokumentov pristojno ministrstvo ni obvestilo zainteresiranih ministrstev, niti širše
javnosti o svojih namerah. Resolucije o prometni politiki RS je prišla v javnost po sprejemu
na Vladi RS, v javno razpravo pa jo je poslal šele Državni zbor in s tem razlogom prekinil
splošno razpravo o tem dokumentu na Odboru Državnega zbora za promet. Osnutek
resolucije o nacionalnem programu razvoja javne železniške infrastrukture je Ministrstvo za
promet pripravilo leta 2005, vendar zaenkrat njegova vsebina ni dostopna niti strokovni
javnosti. Drugačen pristop je Ministrstvo za promet ubralo pred 10 leti, ko je v takratni
neuspešen poskus priprave prometne politike vključilo širšo zainteresirano javnost v obliki
delavnic in javnih predstavitev v zgodnji fazi priprave, žal pa te prakse ni ohranilo.
Medsektorsko sodelovanje na ravni EU je institucionalizirano v obliki Strokovne skupine za
promet in okolje, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz pristojnih ministrstev držav članic. Na ravni
držav članic je leta 1999 v 11 od 15 članic obstajala opredeljiva oblika institucionalnega
sodelovanja (skupno podpisovanje strateških dokumentov, skupna delovna telesa na visoki
ravni, kroženje zaposlenih inp). Kljub temu je bila skupna značilnost vseh držav potreba po
izboljšanju sodelovanja pri pripravi in izvedbi uravnoteženih in integriranih strategij (TERM
2001 36 EU, 2002).
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Preglednica 9: Pristop k institucionalnem sodelovanju na področja prometa in okolja v
državah članicah EU leta 1999
Pristop k sodelovanju na področja prometa in okolja
skupno podpisovanje
sodelovanje med
kroženje zaposlenih
strateških
ministrstvi na visoki
med ministrstvi
dokumentov
ravni
3
3
3
3
3

Belgija
Danska
Španija
Francija
Nemčija
Grčija
Irska
Italija
Luksemburg
3
Nizozemska
Avstrija
Portugalska
3
Finska
Švedska
Velika Britanija
Vir: TERM 2001 36 EU, 2002 (cv: European Commission, 1999)

načrtno
vključevanje
javnosti

3
3
3
3
3
3
3

Nove (takrat pridružene) članice EU so imele po podatkih vprašalnika Regionalnega centra za
okolje leta 2001 le izjemoma vzpostavljeno sistematsko in formalizirano obliko sodelovanja
med ministrstvi pristojnimi za promet in okolje. Kljub temu so ministrstva morala vzpostaviti
določeno stopnjo sodelovanja, predvsem zaradi prilagajanja zakonodaje EU. Le Slovaška je
imela takrat vzpostavljeno medvladno telo za vprašanja prometa, okolja in zdravja (TERM
2002 36 AC, 2002).
Preglednica 10: Pristop k institucionalnem sodelovanju na področja prometa in okolja v
pridruženih članicah EU leta 2001
Pristop k sodelovanju na področja prometa in okolja
sodelovanje med
skupno podpisovanje
kroženje zaposlenih
ministrstvi na visoki
strateških
med ministrstvi
ravni
dokumentov
3

načrtno
vključevanje
javnosti

Bolgarija
Ciper
3
3
Češka
3
Estonija
Madžarska
3
Latvija
3 (*)
3
Litva
3 (*)
Malta
3
Poljska
Romunija
3
3
Slovaška
Slovenija
Turčija
Opomba: (*) vzpostavljene samo začasne delovne skupine; ni podatkov za Ciper, Malto, Slovenijo in Turčijo
Vir: TERM 2002 36 AC, 2002 (cv: REC, 2001)
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4.6.3

INTEGRACIJA PROMETNE IN OKOLJSKE POLITIKE

Definicija kazalca temelji na analitičnih podatkih o obstoju integrirane prometne in okoljske
politike v državi.
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO, 2006) izpostavlja pomen
integracije oziroma upoštevanja okoljskih vsebin v sektorskih politikah, kot je npr. prometna
politika. Predvideva, da bi morale država, regije in občine pri sprejemanju politik, strategij,
programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje
pristojnosti spodbujati takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bi pri zadovoljevanju
potreb sedanje generacije upošteval enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih in
omogočal dolgoročno ohranjanje okolja. Zato naj bi bilo vključevanje okoljskih zahtev v vse
politike in dejavnosti bistveno za uveljavljanje in spodbujanje trajnostnega razvoja.
Vključevanje okoljskih vsebin v sektorske politike naj bi se zagotavljalo z:
•

upoštevanjem okoljskih ciljev pri pripravi sektorskih politik z namenom priprave
učinkovitih sektorskih programov ukrepov, ki pripomorejo tudi k doseganju okoljskih
ciljev,

•

rednim spremljanjem integracije s pomočjo ustreznih kazalcev, na podlagi skupne
metodologije za vsak sektor, in poročanje o procesu sektorske integracije,

•

vključitvijo okoljskih meril v programe financiranja,

•

vzpostavitvijo in izvajanjem sistema presoje vplivov na okolje in celovito okoljsko
presojo,

•

upoštevanjem ciljev programa v strateških dokumentih države in prihodnjih finančnih
perspektiv.

Večina predvidenih elementov vključevanja okoljskih vsebin v Resolucijo o prometni politiki
ni bila izpolnjena, kljub vključevanju nekaterih okoljskih elementov, zato v Sloveniji tudi z
novim strateškim dokumentom nismo dosegli integracije prometne in okoljske politike.
Proces integracije prometnih in okoljskih politik v EU je bil pričet na svetu v Cardiffu leta
1998, princip integracije okoljskih vsebin v sektorskih politikah pa je bil osrednja naloga 5.
okoljskega akcijskega programa EU že leta 1993. Svet za promet EU je pripravil "Strategijo
sveta o integraciji okolja in trajnostnega razvoja v prometno politiko" za vrh v Helsinkih leta
1999, ki so jo kasneje revidirali in poglabljali. V začetku novega tisočletja je 7 držav članic
EU že implementiralo integrirano prometno in okoljsko strategijo (Avstrija, Finska, Nemčija,
Irska, Nizozemska, Švedska in Velika Britanija), pripravljali pa so jih v Belgiji, Franciji,
Luksemburgu in v Španiji. Svet za promet EU je povabil takratne pridružene članice, da naj v
pristopnem procesu sledijo principu integracije, ko pripravljajo državne ali lokalne strategije.
Po podatkih Regionalnega centra za okolje iz leta 2001 sta imeli integrirano prometno in
okoljsko strategijo implementirano Poljska in Slovaška (TERM 2004 35, 2004).
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Preglednica 11: Integrirane prometne politike v državah članicah EU leta 1999
Integrirana
prometna in
okoljska politika
Belgija
Danska
Nemčija
Grčija
Španija
Francija
Irska
Italija
Luksemburg
Nizozemska
Avstrija
Portugalska
Finska
Švedska
Velika Britanija
Okrajšave:
P = v pripravi
S = sprejeta
- = ne obstaja
? = ni
razpoložljivih
informacij

integrirano
prostorsko
planiranje

Področje obravnavanih političnih ukrepov
izboljšave
upravljanje
izbora
okoljski
povpraševanja
prevoznega
ukrepi
sredstva

varnostni
ukrepi

P
S
?
P
P
S
?
P
S
S
S
S
S

3

3

3

3

3
3

3

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

Opombe:
Belgija - podatki samo za Flandrijo,
Portugalska - označbe se nanašajo na program, ki v celoti ne zadošča kriterijem integrirane
politike

Vir: TERM 2001 35 EU, 2002

Preglednica 12: Integrirane prometne in okoljske politike v državah pridruženih
članicah leta 2001
Integrirana
prometna in
okoljska politika (*)
Bolgarija
Ciper
Češka
Estonija
Madžarska
Latvija
Litva
Malta
Poljska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Turčija
Okrajšave:
P = v pripravi
3 = sprejeta
- = ne obstaja
? = ni
razpoložljivih
informacij

?
?
3
?
3
?

integrirano
prostorsko
planiranje

Področje obravnavanih političnih ukrepov
upravljanje
izboljšave
povpraševanja in
izbora
okoljski
izbora
prevoznega
ukrepi
prevoznega
sredstva
sredstva
3
3
3

3
3

varnostni
ukrepi
3

3
3
3

3
3

Opomba:
(*) vse države, z izjemo Litve, imajo državni okoljski in zdravstveni program

Vir: TERM 2002 35 AC, 2002
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4.6.4

OZAVEŠČENOST JAVNOSTI O VPLIVIH PROMETA NA OKOLJE

Z zagotavljanjem informacij in ozaveščanjem lahko pomagamo pri spreminjanju vzorcev
navad glede trajnostne mobilnosti. V Sloveniji, tako kot v večini drugih evropskih držav, od
leta 2000 poteka vsakoletna ozaveščevalna kampanja "V mestu brez avtomobila", ki se je
razširila v pobudo "Evropski teden mobilnosti". Glavni namen obeh akcij je predvsem olajšati
izvajanje trajnih ukrepov in rešitev za zmanjšanje prevelike uporabe osebnih avtomobilov.
Kazalec prikazuje odnos javnosti do okoljskih problemov, ki jih povzroča promet. Temelji na
rezultatih javnomnenjske raziskave Politbarometer, ki je bila prvič izvedena leta 2003 in so jo
ponovili leta 2005. Raziskava med drugim ugotavljala stopnjo zaskrbljenosti prebivalcev
Slovenije glede okoljskih problemov, njihov odnos do možnih ukrepov za reševanje okoljskih
problemov v mestnem prometu, stopnjo uporabe osebnih avtomobilov in pripravljenost za
spreminjanje potovalnih navad ter odnos do podatkov o emisijah vozila pri njegovem nakupu.
Okoljsko ozaveščanje oziroma krepitev zavesti o skupni odgovornosti za stanje v okolju in
vzpodbujanje pripravljenosti za spreminjanje sistema vrednot in življenjskega sloga vseh
prebivalcev Slovenije je opredeljeno kot eden od ukrepov doseganja ciljev trajnostnega
razvoja. S pomočjo različnih komunikacijskih kanalov, orodij in aktivnosti naj bi skušali
krepiti okoljsko in etično zavest ter razvoj vrednot in spremembe navad. Kot konkreten cilj na
področju prometa Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja izpostavlja aktivnosti za
povečanje uporabe alternativnih oblik mobilnosti in odgovornejše rabe avtomobila. Med
ukrepi, ki naj bi omogočali doseganje ciljev, je navedeno sodelovanje in spodbujanje občin
pri promociji trajnostne mobilnosti in ozaveščanje o vplivih avtomobilskega prometa ter
prednostih alternativnih načinov prevoza (ReNPVO, 2006). Tudi predlog Resolucije o
prometni politiki Republike Slovenije predvideva vzgojo in izobraževanje, obveščanje in
trženje, s čimer bi pri ljudeh vzbudili zavest o pomenu prometnega sistema, njegovem
delovanju in optimalni uporabi prometne infrastrukture (RePP, 2005).
Rezultati raziskave kažejo, da se prebivalci Slovenije zavedajo problema naraščajočega
prometa in njegovih posledic za okolje. Zaskrbljenost vprašanih zaradi okoljskih problemov
je dokaj visoko izražena, na splošno pa se je zaskrbljenost anketirancev prav na vseh
področjih v primerjavi z letom 2003 povečala. Prebivalci so med okoljske probleme, zaradi
katerih so najbolj zaskrbljeni, uvrstili onesnaženje zraka, povečevanje prometa je na šestem
mestu. Hrup in ropot sta med obravnavanimi okoljskimi problemi uvrščena na zadnje mesto.
Grafikon 28: Zaskrbljenost glede okoljskih problemov (povprečje na lestvici od 1 - sploh
niste zaskrbljeni do 5 - zelo ste zaskrbljeni)

stopnja zaskrbljenosti (ocena 1-5)

5

4

3

stopnja
zaskrbljenosti
2003

2

stopnja
zaskrbljenosti
2005

1

0
hrup, ropot

gospodinjski
odpadki

radioaktiv ni
odpadki

pov ečev anje
prometa

izumiranje
v rst

ekstremni
v remenski
pojav i

uporaba
kemikalij

onesnaženost onesnaženost
v oda
zraka

Vir: Politbarometer…, 2003, 2005

57

Anketirance so povprašali o njihovih predlogih za rešitev okoljskih problemov povezanih s
prometom. Vsak anketiranec je lahko ponudil dva odgovora. V obeh časovnih prerezih je
največ anketiranih menilo, da bi k reševanju okoljskih problemov precej pripomogel boljši
javni prevoz ter več površin za pešce in kolesarje, najmanj pa se jih zavzema za zvišanje cen
goriva.
Grafikon 29: Najboljši ukrep za reševanje okoljskih problemov v mestnem prometu
(seštevek odstotkov dveh navedb)
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Vir: Politbarometer…, 2003, 2005

Velika večina vprašanih za reševanje okoljskih problemov v mestih priporoča boljši javni
prevoz. Tako ni presenetljivo, da kar 81 % vprašanih pravi, da bi bili ob pogostejšem,
cenejšem in bolj udobnem javnem prevozu pripravljeni spremeniti svoje navade in bi javni
promet uporabljali dnevno.
Grafikon 30: Ali bi se bili pripravljeni voziti z javnim prevozom vsak dan, če bi bil javni
promet pogostejši, cenejši in udobnejši?
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Vir: Politbarometer…, 2003, 2005

Za svoje vsakodnevne potrebe sicer 61 % vprašanih uporablja osebni avtomobil, toda od teh
voznikov bi se jih bilo, ob ustrezni ureditvi javnega prometa, kar 80 % pripravljenih
preusmeriti na javni promet.
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Grafikon 31: Ali za svoje vsakodnevne opravke uporabljate avtomobil?
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Vir: Politbarometer…, 2003, 2005

Tudi ko gre za nakup novega avtomobila, vprašani izkazujejo svojo okoljsko angažiranost.
Kar 80 % jih trdi, da bi bil za njih pri izbiri novega avtomobila pomemben tudi podatek o
izpustih plinov, ki so škodljivi za okolje. Avtorji raziskave opozarjajo, da bi glede na naravo
problematike ob tem podatku veljalo upoštevati bolj dobronamernost vprašanih (njihovo željo
po izražanju ekološki zavesti, ki velja za splošno družbeno normo) kot njihovo dejansko
prakso oziroma, da gre za resno merilo pri nakupu novega avtomobila.
Grafikon 32: Ali bi bil za vas pri nakupu avtomobila pomemben tudi podatek o izpustih
plinov, škodljivih za okolje?
13%

7%

da
ne
brez odgovora
80%

Vir: Politbarometer…, 2005

V EU je po podatkih Evropske agencije za okolje nezadovoljstvo ljudi zaradi prometa na
prvem mestu med vzroki za pritoževanje nad okoljem (sledijo mu onesnaževanje zraka,
uničevanje krajine, odlaganje odpadkov, hrup, pomanjkanje zelenih površin, kakovost pitne
vode), vendar pa je odstotek ljudi, ki se nad tem pritožujejo, v upadu (ocena gibanja 1992–
1999). Med ukrepi za reševanje tega problema narašča podpora izboljševanju javnega prevoza
ter boljšim možnostim za pešce in kolesarje, cenovna politika (dražja goriva) pa dobiva malo
javne podpore (TERM 2001 40 EU, 2003). Te ugotovitve javnega mnenja so podobne
podatkom slovenske raziskave.
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5

OCENA KAZALCEV

V tem poglavju je predstavljena končna ocena izbranih kazalcev. Osnovni kriterij vrednotenja
je bil pomen vsakega izmed kazalcev za trajnostni razvoj. Pri tem smo trčili ob temeljni
problem, namreč na neobstoj določenih mejnih vrednosti, ki bi nam nudile trdno oporo pri
presojanju, v kolikšni meri se vrednosti kazalca približujejo ali oddaljujejo od zaželene smeri.
Medtem ko so za nekatere parametre v strateških dokumentih že opredeljene konkretni
kvantificirani cilji, pa to pri večini kazalcev manjka. Na trenutni stopnji poznavanja problema
se moramo tako zadovoljiti z opisnimi opredelitvami v smislu negativnih in pozitivnih gibanj
vrednosti kazalca.
V skladu s tem, smo posameznim kazalcem pripisali eno izmed treh ocen, podano s spodnjimi
grafičnimi znaki. Izhodišče ocenjevanja je predstavljala metodologija opredeljena v opisu
podatkovnega lista:
©

pozitivna ocena

≈

neopredeljena ocena

ª

negativna ocena

razvoj trenda v smeri doseganja trajnostnega razvoja oz.
kakovostno ali količinsko opredeljenega cilja
neopredeljena smer razvoja ali delno pozitiven razvoj, ki pa
ne zadošča za dosego trajnostnega razvoja/cilja; tudi
nezadostni podatki
neugoden razvoj trenda, oddaljevanje od trajnostnega razvoja
oz. kakovostno ali količinsko opredeljenih ciljev

V spodnji preglednici so podane ocene izbranih kazalcev.
Preglednica 13: Ocene kazalcev
Skupina
Okoljske posledice prometa

Prometno
povpraševanje
in
intenziteta
Prometna infrastruktura in
storitve
Stroški in cene prometa
Tehnologija in njena
izkoriščenost
Integrirano upravljanje prometa

Kazalec
Onesnaženje morja z nafto in drugimi onesnaževali iz
pomorskega prometa
Poraba končne energije
Emisije toplogrednih plinov iz prometa
Število prometnih nesreč, žrtev in poškodovanih v cestnem
prometu
Obseg in zgradba tovornega prometa
Obseg in zgradba potniškega prometa
Vlaganja v prometno infrastrukturo posameznih prometnih
podsistemov
Eksterni stroški prometa
Lastništvo osebnih avtomobilov
Uvajanje alternativnih goriv
Izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje v prometnem sektorju
Institucionalno sodelovanje med sektorji in sodelovanje javnosti
Integracija prometne in okoljske politike
Ozaveščenost javnosti o vplivih prometa na okolje

Ocena

≈
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

≈

Iz preglednice je razvidno, da je stanje na vseh področjih ovrednotenih s kazalci zelo
neugodno. Niti en kazalec ni ocenjen pozitivno. V nadaljevanju so podane utemeljitve za
dodelitev ocene kazalcev na podlagi glavnih ugotovitev ter možne smernice nadaljnjega
razvoja.
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•

Število javljenih onesnaženj morja v Sloveniji v zadnjih letih upada

V slovenskem morju do sedaj še ni prišlo do onesnaženja večjih razsežnosti (nad 7 t razlite
nafte, kolikor znaša meja zaznavnosti po metodologiji EEA). Prevladujejo izlitja manjših
količin olj. Trend kazalca kaže, da število javljenih onesnaženj po višku med leti 1997-2001
upada. Pri tem pa moramo opozoriti na metodološko pomanjkljivost kazalca, to je, da so v
kazalec vključeni le podatki o javljenih onesnaženjih, ki jih zbira SVOM. Prav tako SVOM ne
zbira okoljsko zelo relevantnega podatka o obsegu (količinah) razlitih snovi, zato kazalec
pojasnjuje le orientacijski obseg pojava. Kazalcu na podlagi tega dajemo neopredeljeno
oceno.
Kljub temu, da v obravnavanem obdobju v slovenskem morju ni prišlo do večjega izliva
nafte, pa to ne zmanjšuje tveganja za onesnaženje v prihodnosti. Severni Jadran postaja v
svetovnem merilu ena pomembnejših plovnih poti za nafto in njene derivate ter druge bolj ali
manj nevarne snovi. To pomeni tudi za naše morje veliko tveganje z vidika možnih večjih
nenadnih izlitij nafte ali njenih derivatov. Glede na rast pomorskega prometa, slabo
opremljenost pristojnih služb in fizične značilnosti Severnega Jadrana obstaja veliko tveganje
za izlitja nafte, njenih derivatov ali drugih nevarnih snovi. Če bi prišlo do izlitja večjih količin
nafte ali njenih derivatov v naše morje, bi bili ob trenutni nezadostni opremljenosti SVOM
priča hitremu širjenju onesnaženja na pomembne predele morja in obale. Zaradi zaprtosti in
plitvosti našega morja ter geomorfološke raznovrstnosti obalnega pasu bi bilo čiščenje in
odprava posledic onesnaženja teh predelov zelo težavna naloga, gospodarska in ekološka
škoda na morju in obali pa velika.
•

Poraba končne energije v prometu narašča

Kazalec porabe energije v prometu ocenjujemo negativno. Promet je v zadnjem desetletju
prevzel prvo mesto med sektorji po porabi energije, saj je leta 2002 porabil 32 % skupne
energije v Sloveniji. Poraba energije v prometu se je v obdobju od 1992 do 2002 povečala za 59 % in še naprej narašča. Porabljena energija v prometu temelji skoraj izključno (99 %) na
fosilnih gorivih, posledica česar je nenehno naraščanje emisij toplogrednih plinov. V strukturi
porabe naftnih derivatov po sektorjih, zavzema promet s 60 % deležem prvo mesto. V zadnjih
letih je opazna porast dizelskega goriva, kot posledica povečanja deleža vozil z dizelskim
motorjem in obsega cestnega tovornega prometa. Sodobni dizelski avtomobili imajo do 20krat večjo emisijo NOx v primerjavi z bencinskimi različicami, zaradi manjše specifične
porabe goriva pa manj obremenjuje okolje z emisijami CO2.
Kljub optimističnim napovedim nacionalnega energetskega programa o umiritvi letne rasti
porabe goriv v prometu na približno 1 % letno, neobstoj prometnopolitičnih ukrepov,
intenzivna rast cestnega prometa in nadaljnja enostranska vlaganja v cestno infrastrukturo
Slovenije take umiritve ne obetajo (za leto 2005 je Ministrstvo za gospodarstvo v Energetski
bilanci RS napovedalo 3,5 % rast). Zaradi aktivnosti EU glede energetske in emisijske
učinkovitosti cestnih vozil lahko pričakujemo napredek na tem področju, vendar bo njihove
učinke še nekaj časa izničevala rast cestnega prometa.
•

Emisije toplogrednih plinov iz prometa naraščajo

Emisije toplogrednih plinov iz prometa so se v Sloveniji do leta 2003 več kot podvojile
(povečanje za 105 %) glede na izhodiščno leto 1986. Med emisijami posameznih
toplogrednih plinov so daleč najbolj narasle emisije N2O – za 6 krat, kot posledica povečanja
deleža vozil s katalitičnimi pretvorniki izpušnih plinov. Najpomembnejše pa so emisije CO2,
ki v strukturi toplogrednih plinov predstavljajo 96 %. Stalna rast toplogrednih plinov iz
prometa in njihov velik (petinski) delež v skupnih emisijah otežujejo napore Slovenije pri
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doseganju sprejetih obveznosti iz Kjotskega protokola, na podlagi česar kazalcu podajamo
negativno oceno. Delež prometa v skupnih emisijah toplogrednih plinov je bil leta 2003 21 %
in je za energetiko drugi največji vir toplogrednih plinov. Vir velike večine toplogrednih
plinov iz prometa je cestni promet, ki prispeva kar 98,8 % vseh emisij.
Napovedi razvoja toplogrednih plinov iz prometa soglašajo, da bo njihov obseg in delež še
naprej naraščal. Pojavljajo pa se razlike v napovedih obsega njihove rasti. Rast emisij
toplogrednih plinov, ki jih povzročajo osebna motorna vozila, naj bi se po napovedih
Ministrstva za okolje in prostor po letu 2008 umirila, kot posledica povečevanja deleža vozil
na dizelski pogon in zmanjšanja specifične porabe goriva. Hkrati naj bi se hitro povečevale
emisije cestnega tovornega prometa, njihov delež pa naj bi do leta 2010 presegel 30 % vseh
emisij toplogrednih plinov iz prometa.
Napovedi so najbrž preoptimistične, saj najnovejši podatki Statističnega urada kažejo na
izjemno rast tovornega prometa po vstopu Slovenije v EU, ki presega vse napovedi, saj se je
obseg tonskih kilometrov slovenskih prevoznikov v letu 2004 povečal skoraj za 30 %.
Zaskrbljujoč je tudi cestni tovorni tranzit skozi Slovenijo, saj ta narašča v zadnjih letih
povprečno 10 % letno, po vstopu Slovenije v EU pa še veliko hitreje. Hkrati se povečuje
pritisk avtomobilskega prometa na urbana območja, saj se z izgrajevanjem avtocestnega
omrežja povečuje gravitacijsko zaledje najpomembnejših urbanih središč Slovenije, katerih
cestna infrastruktura pogosto ni zmogla niti dosedanjih obremenitev. Posledica so vse
pogostejši zastoji in posledično večje emisije toplogrednih plinov.
•

Število žrtev v cestnem prometu upada, narašča pa število poškodovanih in
prometnih nesreč

Kljub upadanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu, pa število prometnih nesreč in
poškodovanih, s tem pa tudi eksterni stroški prometnih nesreč, v Sloveniji nadpovprečno
naraščajo. Prometne nesreče letno še vedno zahtevajo okrog 260 življenj in ogrožajo
doseganje cilja za leto 2005 določenega v Nacionalnem programu varnosti v cestnem prometu
– največ 210 smrtnih žrtev. Letno število prometnih nesreč in poškodovanih v njih se je v
Sloveniji po letu 1995 več kot podvojilo. Število nesreč se je povzpelo na slabih 12.500, v
njih pa se je poškodovalo skoraj 18.700 ljudi. Vzroki takih trendov so številni, v veliki meri
pa so posledica nadpovprečne motorizacije in rasti cestnega motornega prometa ter opuščanja
varnejših oblik prevozov (npr. javnega potniškega prometa). Kazalec potemtakem ocenjujemo
negativno.
Na podlagi naraščajočih trendov obsega prometa ter obstoječega stanja na področju izvajanja
prometno varnostnih ukrepov predvidevamo, da tudi v prihodnje število smrtnih žrtev ne bo
drastično upadlo.
•

Obseg tovornega prometa skokovito narašča

Kazalec ocenjujemo negativno, saj se tovorni promet razvija predvsem v smeri cestnega
prometa na račun železniškega. Cestni tovorni promet je po vstopu Slovenije v EU skokovito
narasel, saj se je obseg tonskih kilometrov slovenskih prevoznikov v letu 2004 v primerjavi s
predhodnim letom povečal kar za 28 %. Železniški prevoz blaga je v istem obdobju zrasel le
za 6 %. Zaskrbljujoča je tudi rast cestnega tovornega tranzita skozi Slovenijo - število
prehodov tovornih vozil čez mejne prehode z Madžarsko se je v letu 2005 povečalo kar za 50
%. Kljub razpoznavnim trendom so podatki o obsegu in zgradbi tovornega prometa v
Sloveniji nezadostni in otežujejo spremljanje tega okoljsko zelo relevantnega kazalca. Hkrati
imajo podatki temeljno metodološko pomanjkljivost, t.j. neupoštevanje tonskih kilometrov
tujih cestnih prevoznikov na naših cestah ter upoštevanja tonskih kilometrov, ki jih naši
prevozniki opravijo v tujini.
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Glede na stanje prometne politike in (ne)konkurenčnost železnic v Sloveniji lahko
pričakujemo nadaljevanje neugodnega razvoja v smislu povečevanja obsega in deleža
cestnega tovornega prometa in upada deleža železnic. Na prostem trgu prometnih storitev, ki
ne vključuje vseh stroškov, ki jih posamezni prevozni način povzroča, je cestni tovorni prevoz
konkurenčnejši, saj je praviloma hitrejši, cenejši ter bolj zanesljiv in prilagodljiv od ostalih
načinov. Take trende pospešujejo tudi procesi v proizvodnji in trgovini, npr. z dostavo "justin-time", ki zahteva prilagodljiv prevozni način. Hkrati se povečujeta proizvodnja in trgovina
z blagom večjih vrednosti, pri prevozu katerega dominira cestni prevoz, zmanjšuje pa se
proizvodnja in trgovina razsutih tovorov, ki jih je tradicionalno prevažala železnica. Dodaten
impulz cestnemu tovornemu prometu v Sloveniji je pomenil njen vstop v EU, ki je odpravil
administrativne ovire na mejah. Na drugi strani proces harmonizacije nacionalnih železniških
sistemov, ki bo omogočil bolj tekoče železniške prevoze preko državnih meja, še poteka.
•

Obseg potniškega prometa narašča

Podatki o obsegu prometa z osebnimi avtomobili se v Sloveniji, podobno kot v večini novih
članic EU, ne zbirajo, zato nimamo celotne slike ob obsegu in zgradbi potniškega prometa.
Kljub temu je mogoče iz drugih kazalcev (razvoj motorizacije, investicije v infrastrukturo,
spreminjanje poselitvene strukture, manjše povpraševanje po javnem potniškem prometu,
poraba energije v prometu itd.) ter trendov v državah z razpoložljivimi podatki sklepati, da
obseg potniškega prometa v Sloveniji narašča, predvsem na račun najbolj netrajnostnega
načina - avtomobilskega prometa. V zadnjem desetletju se je zelo zmanjšal delež avtobusnih
prevozov (za 70 %), počasi narašča obseg železniškega potniškega prometa, po letu 2002 pa
hitro narašča število letalskih potnikov. Kazalec na podlagi tega ocenjujemo negativno.
Trendi številnih kazalcev kažejo v smeri nadaljevanja izrazite avtomobilizacije potniškega
prometa v Sloveniji. Temu v veliki meri prispeva država, pa tudi lokalne skupnosti, ki s
svojimi pristopi reševanja prometne problematike takšne trende spodbujajo. Kljub temu
razmere v urbanih območjih, ki so kot središča človeških aktivnosti s prometom in njegovimi
posledicami najbolj obremenjena, silijo mestne in državno upravo v drugačno ukrepanje. Zato
lahko prve premike v smeri trajnostnega razvoja prometa pričakujemo ravno na ravni mest.
•

Vlaganja v prometno infrastrukturo usmerjena predvsem v gradnjo avtocest

Slovenija povečuje investicije v prometno infrastrukturo, vendar je zadnjih 10 let večina teh
investicij usmerjena v cestno omrežje, od tega kar 85 % v gradnjo avtocest. V slednje se je
leta 2004 steklo skoraj 485 milijonov EUR. Železnice, s 3 % deležem vlaganj, so investicijsko
zanemarjene, kar še poglablja njihovo nekonkurenčnost v primerjavi s cestnimi prevozi,
celoten prometni sistem pa se s tem odmika od trajnostnih ciljev. Letalski in pomorski promet
v strukturi celotnih infrastrukturnih vlaganj države nimata pomembnejše vloge. Kazalec
potemtakem ocenjujemo negativno.
V avtocestno omrežje se bo stekala večina infrastrukturnih vlaganj še vsaj 10 let, saj
Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (2004)
predvideva v obdobju od 2003 do 2013 letne stroške dokončanja preostalega avtocestnega
omrežja med 200 in 400 milijonov EUR letno (okoli 1,6 % BDP). Po dograditvi avtocestnega
omrežja (predvidoma leta 2013) se financiranje gradnje ne bo zaključilo, temveč naj bi
stroške avtocestnega programa (skupaj preko 10 milijard EUR) odplačevali do leta 2033.
Sočasno bodo stroški upravljanja in vzdrževanja tega omrežja hitro naraščali. Bodoča
vlaganja v železniško infrastrukturo so veliko manj dorečena. Pripravljen je osnutek novega
nacionalnega programa za to področje, ki pa je zaenkrat v vladni proceduri.
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•

Projekcije napovedujejo naraščanje eksternih stroškov

Ocena eksternih stroškov prometa v Sloveniji za leto 2002 se giblje med 1,7 in 2,3 milijarde
EUR oziroma 7,1 in 9,8 % BDP. Veliko večino (čez 90 %) vseh zunanjih stroškov prometa v
Sloveniji povzroča cestni promet, od tega največ osebni avtomobilski promet (65 %). V
zgradbi eksternih stroškov prometa so na prvem mestu eksterni stroški zaradi emisij (629
milijonov EUR), sledijo jim eksterni stroški zaradi klimatskih sprememb (po dražjem
scenariju) in zaradi nesreč.
Predstavljena študija eksternih stroškov prometa v Sloveniji se je osredotočila na prerez stanja
eksternih stroškov za leto 2002, podala pa je tudi projekcije eksternih stroškov po posameznih
eksternalijah za leto 2010. Projekcije so skladne s trendi ostalih povezanih kazalcev in
napovedujejo povečanje skupnih eksternih stroškov prometa v 8 letih za tretjino (33 %) po
zgornji oceni vrednotenja klimatskih sprememb in skoraj za polovico (44 %) po spodnji oceni
vrednotenja. Podobna stopnja rasti je napovedana tudi za najpomembnejše povzročitelje
eksternih stroškov – cestni in železniški promet. Kazalcu na podlagi tega podajamo negativno
oceno.
•

Motorizacija strmo narašča

Lastništvo osebnih avtomobilov, ki je v tesni povezavi z njihovo rabo, doživlja v Sloveniji
strmo rast. Leta 2004 je bilo v Sloveniji registriranih slabih 913 tisoč osebnih vozil, kar je
skoraj za 60 % več kot leta 1990. Stopnja motorizacije se je tako iz 289 osebnih avtomobilov
na 1000 prebivalcev povečala na 457 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev.
Kljub visoki stopnji rasti v preteklosti, trg osebnih avtomobilov v Sloveniji ne kaže znakov
zasičenosti, saj število prvič registriranih vozil po izrazitem višku leta 1999 (uvedba DDV) in
kasnejšem upadu, zadnje leta spet narašča. Zaradi izrazito proavtomobilske prometne politike
države in mest, ki se kaže v intenzivnih vlaganjih v cestno infrastrukturo, vse bolj
nekonkurenčni ponudbi javnega potniškega prometa in spremembah v prostorski zgradbi
Slovenije, t.j. proces suburbanizacije, ki temelji na dostopnosti z osebnimi avtomobili, se vse
večji delež prebivalstva odloča zadovoljevati svoje mobilnostne potrebe z osebnim
avtomobilom. S takim razvojem se Slovenija odmika od trajnostne naravnanosti prometa, zato
kazalec ocenjujemo negativno.
•

Uvajanje biogoriv zaostaja za referenčnimi vrednostmi

Uvajanje biogoriv v Sloveniji zaostaja za referenčnimi vrednostmi iz Direktive 2003/30/ES o
spodbujanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v prometu, ki znašajo 2 % do konca
2005 in 5,75 % do konca 2010. Kazalcu zato pripisujemo negativno oceno. Odstopanja od
referenčnih vrednosti Slovenija argumentira z omejenimi možnostmi proizvodnje biogoriv.
Biološka goriva so se v Sloveniji prvič poskusno vmešavala v dizelsko gorivo leta 2004.
Ciljna vrednost deleža biogoriv v gorivih v Sloveniji je bila v poskusnem letu 2005 enaka
10.000 t, kar je 0,65 % energijske vrednosti predvidene letne količine 1.330.000 t prodanih
goriv v tem letu.
Po napovedih Ministrstva za okolje in prostor bo Slovenija tudi v prihodnje zaostajala za
priporočenimi vrednostmi. Kljub temu je Direktiva v Sloveniji prinesla v pomembne
spremembe na tem področju, saj je zagotovila sprejem zakonodajne podlage in finančnih
spodbud, ki so dobra osnova za doseganje zastavljenih ciljev.
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•

Strateški prometni dokumenti zaenkrat niso podvrženi celoviti presoji vplivov na
okolje

EU direktiva 2001/42/EC o presoji vlivov nekaterih načrtov in programov na okolje iz leta
2001 je dosegla, da postaja celovita presoja vplivov na okolje tudi v praksi držav članic eden
pomembnejših instrumentov vključevanja okoljskih vprašanj v zgodnje faze odločanja.
Čeprav trenutna praksa v Sloveniji tega še ne potrjuje, kazalec zato ocenjujemo negativno, pa
Zakon o varstvu okolja in Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja obetata
pomemben premik na tem področju.
•

Institucionalno sodelovanje med sektorji in sodelovanje javnosti pri pripravi
strateških prometnih dokumentov je nezadostno

Priprava strateških dokumentov s področja prometa v Sloveniji ne dosega standardov EU
glede vključevanja drugih pristojnih sektorjev in širše javnosti. Pri pripravi predlogov
Resolucije o prometni politiki ter Resolucije o nacionalnem programu razvoja javne
železniške infrastrukture Ministrstvo za promet ni vključilo ne zainteresiranih ministrstev ne
širše javnosti, na podlagi česar kazalec ocenjujemo negativno. Stanje je ugodnejše na
področju priprav okoljskih in prostorskih strategij, kot sta Resolucija o nacionalnem programu
varstva okolja in Strategija prostorskega razvoja RS, pri katerih je bilo zagotovljeno tako
institucionalno sodelovanje kot sodelovanje javnosti. Prometno ministrstvo bo moralo
prilagoditi svoje postopke pri pripravi strateških dokumentov zahtevam EU in podpisanim
konvencijam.
•

Slovenija nima integrirane prometne in okoljske politike

Slovenija, podobno kot večina novih članic EU, nima integrirane prometne in okoljske
politike. Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije ne izpolnjuje kriterijev
integracije, kljub vključevanju nekaterih okoljskih elementov. Kazalec zato ocenjujemo
negativno. Nasploh integracija okoljskih elementov v prometne politike v Sloveniji na vseh
ravneh, od državne do lokalne, bistveno zaostaja za prakso prometno-planersko razvitejših
evropskih držav. V vseh dosedanjih predlogih prometne politike države, ki se v Sloveniji
pripravlja že dobro desetletje, so gospodarski in infrastrukturni poudarki dominirali nad
okoljskimi in širšimi trajnostnimi. Čeprav novejši predlogi pridobivajo na okoljskih vsebinah,
praksa upravljanja prometnega sistema na vseh ravneh kaže na skoraj popolno odsotnost
trajnostnega razmišljanja na tem področju. Hkrati Resolucija o nacionalnem programu varstva
okolja opušča ločeno poglavje o prometu.
•

Ozaveščenost javnosti se ne odraža vedno v spremembah vedenja prebivalcev

Po rezultatih javnomnenjske raziskave Politbarometer, izvedene v letu 2003 in 2005, se
prebivalci Slovenije zavedajo problema naraščajočega prometa in njegovih posledic za okolje.
Ozaveščenost javnosti se je glede na predhodno raziskavo rahlo povečala, vendar se ne odraža
zmeraj v spremembah vedenja prebivalcev. Največ prebivalcev vidi rešitev okoljskih
problemov prometa v boljšem javnem prevozu ter povečanju površin za pešce in kolesarje,
najmanj pa se jih zavzema za zvišanje cen goriva. Večina (81 %) trdi, da bi bili ob boljšem
javnem prevozu pripravljeni spremeniti svoje potovalne navade, v katerih sedaj prevladuje
prevoz z avtomobili. 80 % vprašanih jih tudi trdi, da bi bil zanje pri nakupu novega
avtomobila pomemben tudi podatek o izpustih plinov, škodljivih za okolje.
Glede na to, da je bila raziskava izvedena šele drugič, imajo rezultati zgolj orientacijski
pomen in ne kažejo pravega trenda, zato kazalcu podeljujemo nevtralno oceno. Zavedati se
moramo tudi dejstva, da zavedanje ljudi o okoljskih problemih prometa in njihova
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deklarativna pripravljenost, da bi se posluževali bolj trajnostnih oblik prometa, še ne vodi
avtomatično v spreminjanje mobilnostnih navad prebivalcev. Za to bodo potrebne še številne
vzpodbude, tako s strani države, kot lokalnih skupnosti.
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6

ZAKLJUČEK

V zadnjih petnajstih letih je politično in gospodarsko prestrukturiranje, ki ga je Slovenija
doživljala po osamosvojitvi, pripeljalo tudi do precejšnjih sprememb v njenem prometnem
sistemu. Spremljanje trendov in stanja na področju prometa in njegovih vplivov na okolje v
Sloveniji je potekalo na analizi štirinajstih prometno okoljskih kazalcev. Ugotovili smo, da se
razvoj prometa, kot ga doživljamo v zadnjih petnajstih letih, odmika od načel trajnostnega
razvoja, saj gre ta predvsem v smeri cestnega prometa na račun železniškega. S tem
potrjujemo prvi del delovne hipoteze. Tudi drugi del hipoteze, da se omenjeni razvoj prometa
odraža v naraščajočih negativnih vplivih na okolje, uporabljeni kazalci potrjujejo, vendar pa
je njihovo število omejeno, zato ne podajajo celotne slike.
Obseg tovornega prometa, ki je po gospodarski recesiji v zgodnjih devetdesetih letih doživljal
stagnacijo, se je ob izboljšanju položaja v gospodarstvu znova začel povečevati, dodatni
impulz pa je pomenil vstop Slovenije v EU, ki je odpravil administrativne ovire na mejah. Od
osamosvojitve do danes je cestni tovorni promet narasel za 94 %, železniški pa za 36 %.
Čeprav je stanje še vedno boljše kot v EU, pa se porazdelitev prometa glede na tržni delež
različnih načinov prevoza tudi v Sloveniji razvija v smeri na ceste usmerjenega tovornega
prometa. V kopenskem prometu je leta 2004 cestni zavzemal 72 %. Vztrajno narašča tudi
obseg pomorskega prometa, Luka Koper, kot najpomembnejši tovorni terminal v Sloveniji, pa
predstavlja tudi izredno pomembno izhodišče in cilj kopenskega tovornega prometa.
Spremljanje stanja na področju potniškega prometa je oteženo, saj razen ocen natančnih
podatkov o obsegu avtomobilskega prometa v Sloveniji nimamo. Kljub temu smo lahko na
podlagi drugih kazalcev, kot so upadanje javnega potniškega prometa, razvoj motorizacije,
investicije v infrastrukturo, sklepali, da ravno avtomobilski promet najbolj narašča. Danes
povezav z javnim potniškim prometom marsikje ni ali pa so časovno nekonkurenčne in
neusklajene. Rezultat je seveda upad števila potnikov in nerentabilnost javnega prevoza. Od
leta 1992 do leta 2004 je obseg javnih avtobusnih prevozov upadel kar za 70 %, obseg
mestnega javnega potniškega prevoza pa za 40 %. Okoljsko zelo relevantna je izrazita rast
letalskega potniškega prometa v zadnjih letih. Železniški promet od osamosvojitve dalje
postopoma narašča. Žal pa Slovenija finančno zelo slabo podpira razvoj železnic, saj so s 3 %
deležem vlaganj investicijsko popolnoma zanemarjene, s čimer se še poglablja njihova
nekonkurenčnost v primerjavi s cestnimi prevozi. Večina vlaganj se že desetletje steka v
cestno omrežje, predvsem v avtoceste, v katere je Slovenija leta 2004 vložila kar 85 % vseh
vlaganj.
V prid povečevanja cestnega prometa priča tudi kazalec o lastništvu osebnih avtomobilov.
Število registriranih avtomobilov se je od leta 1990 do leta 2004 povečalo skoraj za 60 %. V
stopnji motorizacije je tako Slovenija s 446 osebnimi avtomobili na 1000 prebivalcev dohitela
in celo prehitela številne zahodnoevropske države.
Negativna stran tega se odraža v povečanem številu prometnih nesreč ter poškodovanih v
njih, zlasti zaskrbljujoča pa je povečana rast v zadnjih petih letih, saj se je število obojih
skoraj podvojilo. Število smrtnih žrtev z izboljševanjem varnostnih standardov vozil ter
strožjimi prometno varnostnimi predpisi že desetletja upada, a prometne nesreče letno še
vedno terjajo okrog 250 življenj.
Tudi pregled eksternih stroškov prometa izpostavlja cestni promet s 94 % deležem, kot obliko
prometa, ki ima največje negativne vplive na okolje in družbo. Ocena negativnih vplivov
prometa oz. eksternih stroškov se giblje med 7,1 in 9,8 % BDP. Največji del eksternih
stroškov prevzamejo emisije, klimatske spremembe in prometne nesreče.
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Posledice naraščajočega obsega prometa se kažejo tudi v povečani porabi končne energije v
tem sektorju. V obdobju 1992-2002 se je poraba v Sloveniji povečala skoraj za 60 %, promet
pa je po porabi energije s tretjinskim deležem prevzel prvo mesto med sektorji. S trajnostnega
vidika je pomembno dejstvo, da porabljena energija v prometu temelji skoraj izključno (99 %)
na porabi fosilnih goriv – naftnih derivatov in s tem pripomore k izčrpavanju neobnovljivih
virov energije. V sestavi goriv je v zadnjih letih opazna porast dizelskih goriv, kot posledica
povečanja deleža vozil z dizelskim motorjem in obsega cestnega tovornega prometa. Sodobni
dizelski avtomobili imajo do 20-krat večjo emisijo NOx v primerjavi z bencinskimi
avtomobili, zaradi manjše specifične porabe pa manj obremenjujejo okolje z emisijami CO2.
Poraba biogoriv kot alternativne oblike goriv pa v Sloveniji, podobno kot v drugih državah
članicah, zaostaja za referenčnimi vrednostmi.
V skladu s povečanim obsegom prometa in porabo naftnih derivatov so se močno povečale
tudi emisije toplogrednih plinov iz prometa. Od leta 1986 do 2003 so narasle za dvakrat. S
petinskim deležem v skupnih emisijah toplogrednih plinov se promet tako uvršča na drugo
mesto med sektorji. Daleč največji delež (99 %) toplogrednih plinov prispeva cestni promet,
medtem ko je letalski najhitreje naraščajoči vir.
Prometna vloga slovenskega morja v lokalnem smislu je v primerjavi z ostalimi
sredozemskimi državami zaradi kratke obale relativno majhna. V mednarodnem pomenu pa
njegovo vlogo krepi Luka Koper. Ta predstavlja izredno pomembno izhodišče in cilj
kopenskega tovornega prometa tako v Sloveniji kot v velikem delu Srednje in Vzhodne
Evrope. Glede na to, da Severni Jadran postaja v mednarodnem merilu ena najpomembnejših
plovnih poti za nafto in njene derivate, je z okoljskega vidika zaskrbljujoče onesnaženje morja
z izlivi iz pomorskega prometa. V slovenskem morju do sedaj še ni prišlo do večjih izlitij.
Prevladujejo ilegalna izlitja manjših količin olj. Njihovo število v zadnjih letih upada, kar pa
ne zmanjšuje tveganja za onesnaženje v prihodnosti. Pri tem moramo opozoriti na temeljno
metodološko pomanjkljivost tega kazalca. Podatki temeljijo zgolj na številu javljenih
onesnaženj glede na poznavanje povzročitelja in vrsto onesnaževala, manjka pa okoljsko zelo
relevanten podatek o količini razlitih snovi. Zaradi fizičnih lastnosti (zaprtost, plitvost) našega
morja in geomorfološke raznovrstnosti obalnega pasu bi bila škoda ob izlitju nafte ali drugih
nevarnih snovi lahko velika, odprava posledic pa težavna.
Da se prometni trendi v Sloveniji odmikajo od koncepta trajnostnega razvoja, lahko v veliki
meri pripisujemo odsotnosti integrirane prometne in okoljske politike v Sloveniji. Vsi
dosedanji predlogi prometne politike države favorizirajo predvsem infrastrukturne in
gospodarske vidike, zanemarjajo pa okoljske. Tako je tudi z novim predlogom Resolucije o
prometni politiki, ki kljub vključevanju nekaterih okoljskih elementov ne premore niti enega
konkretnega okoljskega cilja. Šibko je tudi medsektorsko sodelovanje ter vključevanje
javnosti pri pripravi strateških prometnih dokumentov. Pri tem se zopet ustavimo pri pripravi
predloga Resolucije o prometni politiki, ki ni vključila ne zainteresiranih ministrstev ne širše
javnosti. Prav tako strateški prometni dokumenti zaenkrat niso podvrženi postopku celovite
presoje vplivov na okolje, ki predstavlja enega najpomembnejših instrumentov integracije
okoljskih vsebin v sektorske politike.
Da bi Slovenija uspela zmanjšati negativne vplive prometa na okolje in se približati bolj
trajnostno zasnovanemu prometnemu sistemu, bi morala v prvi vrsti popraviti delovanje prav
na področju celovitega upravljanja prometa. Oblikovati mora celostno vizijo, kako želi
razvijati svoj prometni sistem, izpostaviti izzive in želje, ključna vprašanja ter cilje, ki jih naj
ta doseže. Da bi dosegla trajnostno mobilnost, mora enakomerno vključiti tako okoljski,
ekonomski kot družbeni vidik. To pomeni oblikovanje okolju prijaznega upravljanja s
prometnim sistemom, zagotavljanje zadovoljevanja potreb na ekonomsko učinkovit način ter
omogočanje kakovostnega dostopa do prometnih storitev za vse skupine prebivalstva in to na

68

vseh lokacijah po državi. V skladu s tem izpostavljamo naslednja področja, ki bodo potrebna
prednostne obravnave.
•

Da bi razbremenili cestni promet, je potrebno s primerno stimulacijo preusmeriti
tovorni promet s cest na železnico. Cestni tovorni promet bistveno bolj obremenjuje
cestno infrastrukturo od drugega prometa, okolje pa bistveno bolj od železniškega
tovornega prometa. Pri tem mora biti poudarek predvsem na preusmerjanju
tranzitnega tovornega prometa, ki po vstopu Slovenije v EU predstavlja posebno pereč
problem.

•

Drugo področje, ki mu je potrebno nameniti posebno pozornost, je javni potniški
promet. Potrebna je njegova temeljita prenova, tako da bo učinkovit, kakovosten in
cenovno ugoden. Javni potniški promet mora postati dostopen, uporaben in
konkurenčen način prevoza vsem skupinam prebivalstva. Doseči je potrebno, da bo leta prevzel večji del dnevnih migracij v urbanih okoljih, kot tudi med urbanimi središči
in periferijo. Da bi se to zgodilo, pa je potrebno poskrbeti, da bodo storitve javnega
potniškega prometa kakovostne, se pravi ustrezno hitre, pogoste, udobne in dostopne,
kakor tudi cenovno konkurenčne prevozu z osebnimi avtomobili. Le na ta način bo
možno stimulirati prebivalstvo, da se ga poslužuje.

•

Ključno vlogo imata pri temu tudi ozaveščanje in informiranje prebivalstva, zato bo v
prihodnje potrebno vložiti napore v izobraževanje ljudi o trajnostni mobilnosti.

•

Da bi dosegli okolju prijazno upravljanje s prometom, je potrebno v ceno prometa
vključiti tudi vse eksterne stroške, ki jih povzroča promet. Na ta način se bo
zagotovilo, da bodo stroške obremenjevanja okolja prevzeli uporabniki prometnega
sistema sami.

•

Za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu je potrebno izboljšati varnost in
kakovost prometne infrastrukture, npr. z ustreznim zavarovanjem železniških
prehodov, odpravljanjem nevarnih točk, izgradnjo in obnovo infrastrukture tako za
pešce kot kolesarje, predvsem vzdolž cestišč v naseljih, prav tako pa preusmeriti
najbolj nevarne udeležence v prometu – tovorna vozila na železnice, avtoceste in hitre
ceste. Na drugi strani si je potrebno prizadevati za višje varnostne standarde vozil,
strožje ukrepe na področju vožnje pod vplivom alkohola ter uvajanje in izvajanje
strožjih omejitev hitrosti.

•

Za izboljšanje kakovosti okolja je bistveno, da zmanjšamo emisije škodljivih plinov iz
prometa. To pomeni, da je potrebno izboljšati energetsko učinkovitost vozil in vožnje
ter povečati uporabo alternativnih oblik pogonskih goriv. Slovenija je sicer že sprejela
nekaj ukrepov za izboljšanje učinkovitosti vozil, vendar so potrebna nadaljnja
prizadevanja, da bi lahko le-ti vsaj deloma izničili učinke naraščajočega prometa.

Za uspešno spremljanje in nadziranje razvoja prometa zato potrebujemo ustrezne kazalce, ki
nam bodo pomagali osvetliti probleme, poiskati vzroke in predvideti posledice ter nam na ta
način služili v pomoč pri oblikovanju nadaljnjih ukrepanj. Predstavljeni kazalci so bili izdelali
ravno s tem namenom. Ob njihovi pripravi je bil največji problem, s katerim smo se soočili,
pridobivanje ustreznih kakovostnih podatkov, v nekaterih primerih pa se potrebni podatki v
Sloveniji še ne zbirajo oz. se sistem šele vzpostavlja (npr. na področju hrupa in odpadkov
cestnih vozil). Omejeno je tudi zbiranje podatkov po posameznih prevoznih načinih. Že v fazi
zbiranja podatkov se je izkazalo, da jih bo najmanj na voljo prav za izračun kazalcev s
področja okolja in prostorskega planiranja. V skladu s tem predstavljen ožji nabor obsega
zgolj polovico predvidenega nabora, v celoti pa manjkajo kazalci iz skupine "prostorsko
planiranje in dostopnost". Kljub temu teh kazalcev nismo izključili iz širšega nabora, z
namenom opozarjati na omenjeni problem. Drug problem, na katerega smo naleteli, je
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primerjava kazalcev za Slovenijo s kazalci za skupine držav EU. Glavni vir podatkov za
slednje so bili podatkovni listi kazalcev TERM Evropske agencije za okolje. Neposredna
primerjava podatkov je bila ponekod omejena zaradi različne metodologije v pridobivanju
podatkov ali pa zaradi interpretacije podatkov, npr. podatki so za določeno obdobje prikazani
grafično, številčno pa le za zadnje leto. Kljub temu zadostujejo za ugotavljanje razmer in
stanja ter identifikacijo poglavitnih problemov v Evropi.
V prihodnosti si bo potrebno prizadevati za vzpostavitev potrebnih podatkovnih tokov,
izboljšanje kakovosti vhodnih podatkov ter ažurnost kazalcev. Za celovito spremljanje
prometa bo potrebno realizirati celoten nabor kazalcev in ga dopolnjevati s kazalci, ki bodo
odsevali trajnostni vidik razvoja prometa v Sloveniji.
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7

SUMMARY

In the last fifteen years the political and economic restructuring that Slovenia has experienced
after the independence brought to considerable changes in its transport system. The
observation of trends and the situation in the field of transport as well as its impacts on the
environment in Slovenia, which is the issue of this diploma assignment, were based on the
analysis of fourteen transport-environmental indicators. We have come to the conclusion that
such transport development as we are facing within the last fifteen years is moving away from
the concept of sustainable development, as it is rather moving towards the increasing road
transport on account of the decline in the railway transport.
After the improvement of the economic situation following the economic recession in the
beginning of the nineties, the amount of transport has again begun to increase. An additional
impulse was the membership of Slovenia in the EU, which meant the abolishment of
administrative difficulties on the borders. From the independence up to the present day, the
road transport has increased by 94 %, while the railway transport has increased by 36 %.
In the field of the passenger transport, despite the lack of information about the amount of car
transport, we can conclude on the basis of other indicators that the amount of car transport is
the one that is increasing the most. The amount of public bus transport has declined from
1992 by as much as 70 %, whereas the amount of city public transport has declined by 40 %.
In the last years, we are facing a strong growth of air transport, while the railway transport is
only increasing gradually. Considering the investments, the railways with its 3 % share of
investments are unfortunately totally neglected, which is slowly already causing their noncompetitiveness in comparison to road transport. For the whole decade, the majority of
investments has been put into the road network, above all into the motorway construction.
Road traffic is increasing also due to the increase of the number of the registered cars. Since
1990 their number has increased by almost 60 %. The negative aspect of this is reflected in
the increased number of road accidents and the injured in these accidents. Despite the fact that
the number of death victims has been declining for decades, the road accidents still acquire
about 250 lives annually.
The overview of external costs also shows the predominance of car transport with its 94 %
share as the form of transport that has the most negative influences on the environment and on
the society. Their estimation ranges between 7.1 and 9.8 GDP. The consequences of the
growth in transport are also reflected in the increased consumption of energy in this sector.
Since 1992, the consumption in Slovenia increased by almost 60. The consumed energy in
transport is almost exclusively (in 99 %) based on the consumption of fossil fuels – petroleum
products and by this it contributes to exhausting of unrenewable energy resources. In addition,
the consumption of bio-fuels as the alternative form of fuels is lower from the comparative
values in Slovenia. In accordance to this, there has been a strong increase of emissions of
greenhouse gasses from traffic. From 1986 they have increased by twice. With its one-fifth
share in all emissions of greenhouse gasses, the transport ranks second among the sectors. The
biggest share (99 %) of greenhouse gasses is by far contributed by road transport, while the
air transport is the fastest growing source.
The role of transport at the Slovene sea in the international sense is strengthened by the port
Luka Koper. It represents a very important starting point and final destination of land goods
transport in Slovenia, as well as in a large part of Central and Eastern Europe. Considering the
fact that the Northern Adriatic in the international measures represents one of the most
important navigational routes for oil and its derivatives, the sea pollution with the discharges
from the sea transport is causing great concerns. The Slovene sea has so far not been subject
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to the bigger spillages. The majority of spillages are illegal discharges of smaller amounts of
oil. Their number has been decreasing in the last few years, however the risk of pollution in
the future remains.
The deviation of Slovene transport trends from the concept of sustainable development can in
a large extend be attributed to the absence of integrated transport and environmental policy in
Slovenia. The inter-sectoral cooperation as well as integration of public by the composition of
strategic transport documents are week as well. Moreover, the strategic transport documents
have by now not been subject to the procedure of strategic environmental assessment, which
represents one of the most crucial instruments of integration of environmental issues into the
sector politics.
In order to be able to reduce the negative influences of transport on the environment and
approach closer to a more sustainable concept of the transport system, Slovenia’s priority
should be to regulate the activities in the field of an integrated transport management. The
transport policy should include environmental, economic and social concepts in equal shares,
which means the forming of environment-friendly management with transport system,
assuring the fulfilling of needs in the economically effective way and enabling a quality
access to transport services for all groups of population. Thus, we are exposing the next fields,
which should be subject to further preferential discussion. In order to disburden the road
traffic, the goods transport needs to be redirected from the roads to the railways by means of a
suitable stimulation, stressing the redirecting of transit goods traffic, which represents a major
problem after the entry of Slovenia in the EU. Another field that acquires special attention, is
the public passenger transport. It should undergo a comprehensive restructuring to become
effective, qualitative and available at good prices. The public passenger transport needs to
become an accessible, useful and competitive way of transport for all population groups.
Informing of public and public awareness also are of crucial importance, that is why many
efforts to educate people about sustainable mobility will be needed. In order to get an
environment-friendly transport management, all external costs caused by traffic have to be
included in the price. In this way it will be certain that the expenses of burdening the
environment will be taken over by the users of the transport system themselves. For security
guarantee of all the participants in traffic, security and quality of transport infrastructure have
to be improved, the most dangerous participants in traffic – cargo vehicles need to be
redirected to railways, motorways and high-speed roads, and efforts need to be done for
higher security standard of vehicles, for stricter precautions in the field of driving under the
influence of alcohol and for initiation and implementation of stricter speed limits. In order to
improve environmental quality, it is crucial that we reduce the emissions of harmful traffic
gasses. This means that energetic effectiveness of vehicles and driving need to be improved
and the usage of alternative forms of engine fuels must be enlarged.
To be able to successfully observe and control the development of traffic, we therefore need
suitable indicators, which will help us expose the problems, find the causes and predict the
consequences and in this way be of great help in forming further measures. For the overall
transport controlling, a realisation of the whole set of indicators is needed, which will also be
complemented with indicators reflecting the concept of sustainable development in Slovenia.
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