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POVZETEK

Skladni regionalni razvoj mora biti dolgoročni strateški cilj za doseganje prostorske
kohezije in povečane konkurenčnosti regij. Policentrični razvoj in usmeritev za
enakomeren razvoj mest in naselij na območju Slovenije se izkazuje tudi z dobro
infrastrukturno povezanostjo med posameznimi regijami. Načrtovanje nove cestne
povezave imenovane tretja razvojna os, ki je predmet raziskave v magistrski nalogi je
velik infrastrukturni investicijski projekt za prihodnost, ker povezuje pomembna regionalna
središča Koroške, Savinjske, Zasavja, Spodnjega Posavja in Jugovzhodne Slovenije s
pomembnimi središči v Avstriji in na Hrvaškem.
Magistrska naloga celovito obravnava problem strateškega planiranja umeščanja državnih
prostorskih ureditev v prostor s teoretičnega in praktičnega vidika. Teoretični del naloge
sem povzela iz strokovne literature in opredeljuje pojem in pomen infrastrukture,
nacionalno zakonodajo umeščanja cestne infrastrukture v prostor, strateško planiranje v
javnih – državnih organizacijah in podrobnejšo opredelitev nove cestne povezave tretje
razvojne osi. Teoretično sem obravnavala tudi cilje slovenske in evropske prometne
politike ter njihovo medsebojno usklajenost.
Praktični del naloge izhaja iz moje raziskave lokalne sprejemljivosti soudeleženih občin v
postopku umeščanja tretje razvojne osi v prostor, ki so jo izpolnjevali župani vseh prvotno
soudeleženih občin v postopku umeščanja tretje razvojne osi v prostor in občani Občine
Mokronog-Trebelno kot ene izmed soudeleženih občin in kot lastniki zemljišč, na katerih
bo potreben poseg v naravo. Na podlagi hipotez je bila zastavljena tudi anketa. Izhodišča
so bile predpostavke, da toga pravila nacionalne zakonodaje onemogočajo kakovostno
umeščanje novih cestnih povezav v prostor in da si župani soudeleženih občin
prizadevajo, da bi trasa tretje razvojne osi potekala skozi njihovo občino in so tudi
pripravljeni sofinancirati del izgradnje iz proračunskih občinskih sredstev ter da si občani
Občine Mokronog-Trebelno želijo, da bi trasa potekala skozi njihovo občino. Rezultati
raziskave so pokazali, da toga pravila naše zakonodaje onemogočajo kakovostno
umeščanje novih cestnih povezav v prostor. Vsi župani anketiranih občin si prizadevajo,
da bi le-ta potekala skozi njihovo občino, vendar za to niso pripravljeni nameniti dela
občinskih finančnih sredstev. Občani Občine Mokronog-Trebelno so v anketi potrdili, da je
nova cestna povezava pomembna za občino in so zainteresirani, da bi trasa potekala
skozi njihovo občino, saj pozitivni učinki izgradnje nove cestne povezave pretehtajo
negativne vplive izgradnje.
Magistrsko delo obravnava družbeno aktualno tematiko v času zaostrenih gospodarskih
razmer, ko primanjkuje razpoložljivih finančnih sredstev, po drugi strani pa država tudi
nima dobrih investicijskih projektov, ki bi pripomogli k okrevanju gospodarstva. Pričakovati
je, da bi tretja razvojna os pozitivno vplivala na gospodarske trende v Sloveniji, največ pa
bi pridobile regije z največjimi težavami v razvoju.
Ključne besede: strateško planiranje, prometna politika, ceste, SWOT analiza,
prostorsko načrtovanje, javno mnenje.
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SUMARRY

Strategic Planning of Installing New Road Connections in Space - the Third
Developing Axis
In order to achieve territorial cohesion and increased competitiveness of regions a
balanced regional development has to be a long-term strategic goal. Polycentric
development and a tendency towards a balanced development of towns and villages are
also shown in Slovenia in its solid infrastructural link between separate regions. The plan
for a new roan link called The third development axis, which is the subject matter of this
dissertation, is a major infrastructure investment project for the future because it connects
important regional centres of Carinthia, Savinjska, Zasavje, lower Posavje and southeastern Slovenia with important centres in Austria and Croatia.
The dissertation addresses comprehensively the problem of strategic planning of
placement of public space regulations from both the theoretical and practical point of view.
The theoretical part of the dissertation is based on the technical literature and deals
with the definition and meaning of the concept of infrastructure, with national legislation of
placement of road infrastructure, and with strategic planning in public, i.e. government
organisations. In the same part I also presented in detail the new road link of the third
development axis. In addition I addressed, from the theoretical point of view, the
objectives of the Slovenian and European transport policy and their compatibility.
In the practical part of the dissertation the argument is focused on my research into the
level of acceptability of the third development axis in the process of its placing in space in
those local boroughs that agreed to take part in my research. The participants included
the mayors of the above mentioned boroughs and the members of one of the
communities, Mokronog-Trebelno, who acted also as owners of the land that would be
affected by the new road link. I carried out a survey that was designed on the basis of
hypotheses. Baseline assumptions were as follows: a/ that rigid rules of national
legislation prevent high-quality placement of new road links in space; b/ that the mayors of
participating boroughs strive to route the third development axis pass through their
borough and that they are willing to subsidise part of the construction budget from the
borough funds; c/ that the members of Mokronog-Trebelno borough want the new road
link to pass through their borough. The results of the survey has shown that the rigid rules
of our legislation prevent high-quality placement of new road links. All mayors of the
boroughs that were surveyed aspire to have the new road link run through their boroughs
but are not prepared to allocate part of their financial resources to the project. Regarding
the members of Mokronog-Trebelno community the survey has confirmed that they
believe that the new road link is important for the borough and that they are interested in
having the route pass through their borough, because they consider that the positive
effects of building the new road link outweigh the negative impact of its construction.

vi

The dissertation deals with a socially topical subject at the time of harsh economic
conditions and shortage of available funding. On the other hand the country needs good
investment projects that would contribute to its economic recovery. It is expected that the
third development axis could have a positive impact on economic trends in Slovenia and
that the regions with the most pressing problems in their development would gain most.

Key words: strategic planning, transport policy, roads, SWOT analysis, planning in
space, public opinion.
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1

UVOD

Infrastruktura je najpomembnejši del vsakega gospodarskega področja. Povezuje vse
dele gospodarstva in zagotavlja pretok blaga in storitev med njimi. Za investicije v
gospodarsko infrastrukturo, kamor uvrščamo tudi novo cestno povezavo »tretja razvojna
os«, država potrebuje finančna sredstva in tudi podporo politike ter javnosti, kar je
posledica demokracije.
Strateško planiranje cestnih infrastruktur je ena izmed funkcij managementa in je
ključnega pomena za državo, saj predstavlja scenarij izvedbe, ki zajema analizo
dosedanjega poslovanja, predvidevanja in pričakovanja okolja, zastavljene cilje ter poti za
dosego teh ciljev.
Infrastruktura sodi med najpomembnejše dejavnike gospodarskega razvoja države.
Ustrezno razvito in vzdrževano cestno omrežje zagotavlja varen in gospodaren promet,
spodbuja skladen in zdrav razvoj na gospodarskem in drugih področjih ter vzdržuje
obremenitve okolja v sprejemljivih mejah.
Predmet raziskovanja je nova cestna povezava, imenovana tretja razvojna os, ki bo
povezovala pomembna (regionalna) središča Koroške, Savinjske, Zasavja, Spodnjega
Posavja in Jugovzhodne Slovenije s pomembnimi središči v Avstriji in na Hrvaškem.
Zadnjih dvajset let slovenska prometna politika daje velik poudarek izgradnji prometne
infrastrukture, predvsem avtoceste, in s tem skuša nadoknaditi to, kar so razvitejše države
storile že v preteklosti. S tem namenom je bila leta 1993 ustanovljena Družba za
avtoceste v RS, d.d. Le-ti so bile zaupane vse naloge, potrebne za organiziranje gradnje
in upravljanje z že obstoječimi avtocestami. Leto kasneje je bil sprejet prvi strateški plan,
imenovan Nacionalni program, ki je bil kasneje podaljšan in tudi vrednostno povečan.
Sedaj se Nacionalni program zaključuje in potrebno bo pripraviti nov strateški plan, v
katerem bo vrednostno in terminsko opredeljena nova cestna povezava tretja razvojna os.
Strateško planiranje umeščanja državnih prostorskih ureditev v prostor je dolgotrajen
proces in predstavlja glavni problem magistrske naloge. To pomeni postopek usklajevanja
z vsemi, ki v tem prostoru živijo oziroma z njim upravljajo, z vsemi nosilci urejanja prostora
in vsemi prebivalci v bližnji in daljni okolici, še posebej pa z lastniki zemljišč, na katerih bo
potreben poseg v prostor. Sodelovanje javnosti je sicer v Sloveniji vključeno v vse faze
pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov na vseh ravneh, saj se je presoja vplivov na
družbeno okolje skozi prakso izkazala kot nujnost v postopku umeščanja prostorskih
ureditev v prostor.
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Umeščanje tras v prostor vodi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (do 3. 2. 2012
Ministrstvo za okolje in prostor) po kriterijih zakonodaje, ki predvsem zasleduje cilje in
interese države. Lokalne skupnosti so mnenja, da se njihova volja oz. zahteve premalo
upoštevajo v sprejetih prostorskih odločitvah. Živimo v obdobju vse večje okoljske
osveščenosti; država daje vse večji poudarek okoljski sprejemljivosti novih projektov,
medtem ko družbena sprejemljivost posledično izgublja na pomenu.
Problem magistrske naloge sem raziskala s pomočjo naslednjih hipotez:
Hipoteza 1
Toga pravila nacionalne zakonodaje onemogočajo kakovostno umeščanje nove cestne
povezave tretje razvojne osi v prostor.
Hipoteza 2
Župani soudeleženih občin v postopku umeščanja nove cestne povezave tretje razvojne
osi v prostor si prizadevajo, da bi le-ta potekala skozi njihovo občino in so tudi pripravljeni
sofinancirati izgradnjo z občinskimi proračunskimi sredstvi.
Hipoteza 3
Občani Občine Mokronog-Trebelno menijo, da je nova cestna povezava tretja razvojna os
pomembna, in so zainteresirani, da bi del trase potekal skozi njihovo občino.
Postavljene hipoteze sem tekom naloge preverila in ugotavljala ali postavljene trditve
držijo oz. ne držijo. Preučila sem nacionalno zakonodajo, ki opredeljuje umeščanje novih
cestnih povezav v prostor in raziskovala ali zakonodaja omogoča kakovostno umeščanje
cestnih povezav v prostor. Za preveritev druge hipoteze, ki trdi, da si župani soudeleženih
občin v postopku umeščanja nove cestne povezave tretje razvojne osi v prostor
prizadevajo, da bi le-ta potekala skozi njihovo občino in so tudi pripravljeni sofinancirati
izgradnjo z občinskimi proračunskimi sredstvi, sem anketirala župane soudeleženih občin
s pomočjo ankete lokalne sprejemljivosti. Za preveritev zadnje hipoteze pa sem anketirala
občane Občine Mokronog-Trebelno (ena izmed soudeleženih občin) kot potencialne
lastnike zemljišč, na katerih bo potreben poseg v naravo.
Namen celotne magistrske naloge je predstaviti vlogo nacionalne zakonodaje, ki
opredeljuje in ureja prostorsko načrtovanje novih cestnih infrastruktur v prostor, pri
strateškem planiranju umeščanja novih cestnih povezav v prostor. Namen raziskave s
pomočjo ankete lokalne sprejemljivosti soudeleženih občin je raziskati mnenje županov
soudeleženih občin in občanov o gradnji nove cestne povezave tretje razvojne osi skozi
njihovo občino.
Splošni cilj magistrskega dela je predstaviti in analizirati pravila Zakona o prostorskem
načrtovanju, ki je ključnega pomena pri prostorskem strateškem načrtovanju novih cestnih
povezav v prostor. Glavni cilj magistrske naloge je s pomočjo raziskave ugotoviti, ali se
župani soudeleženih občin prizadevajo, da bi trasa potekala skozi njihovo občino in ali so
pripravljeni sodelovati pri financiranju investicije z občinskimi proračunskimi sredstvi ter
raziskati zainteresiranost občanov ene izmed soudeleženih občin (Občina MokronogTrebelno), da bi trasa potekala skozi njihovo občino.
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Javnomnenjske raziskave o cestah so izvajali že desetletja nazaj. Prva javnomnenjska
raziskava s tega področja je bila izvedena že leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v
Sloveniji. Pred nameravano izgradnjo slovenskega cestnega križa sta bili v 90 letih
izvedeni še dve raziskavi o slovenskih avtocestah, kjer so anketiranci odgovarjali na
socio-demografska vprašanja, izražali mnenja o različnih vidikih pomena avtocest,
konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, vrednosti v cestnem
prometu, odgovarjali na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve
raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje, ki vsebuje tudi sklop
vprašanj slovenskega javnega mnenja, kot so vprašanja o regijah, političnih dogajanjih in
vrednotah.
Leta 2002 so na Fakulteti za družbene vede izvedli raziskavo, katere namen je bil
pokazati možne spremembe v dojemanju uporabnosti avtocestnega sistema v
vsakdanjem življenju prebivalcev večjih mest in manjših naselij, ki ležijo v njihovi okolici.
Raziskava obsega tudi analizo uporabnosti določenih avtocestnih odsekov pred
dograditvijo novih odsekov in po priključitvi novih avtocestnih odsekov ter pogled
uporabnika avtocestnih sistemov z vidika olajšav in ovir, ki jih prinaša vožnja po avtocesti.
Kasneje je bilo izvedenih še nekaj javnomnenjskih raziskav s področja cest.
Pri pisanju magistrskega dela sem uporabila strokovno literaturo različnih avtorjev s
področja umeščanja velikih infrastrukturnih objektov v prostor ter znanje, ki sem ga
pridobila pri študiju na Fakulteti za upravo v Ljubljani.
Za doseganje opredeljenih ciljev in preverjanje hipotez sem uporabila naslednje metode:
• analitično teoretični pregled strokovne literature s področja strateškega planiranja,
nacionalne zakonodaje in literature s področja umeščanja novih cestnih povezav;
• deskriptivno – opisno metodo sem uporabila za opisovanje pomena infrastrukture,
nove cestne povezave tretje razvojne osi, strateškega planiranja v javnih –
državnih organizacijah in slovenske ter EU prometne politike;
• metodo študija primera sem uporabila v osrednjem delu magistrskega dela, kjer
sem se poglobljeno ukvarjala z novo cestno povezavo tretja razvojna os;
• kvantitativno raziskovanje sem uporabila v zadnjem delu naloge, kjer sem
sistematično zbrane podatke ankete podrobno analizirala.
Vsebina magistrske naloge se začne z uvodnim poglavjem, kjer je predstavljen problem
celotne magistrske naloge, opredeljen predmet raziskovanja ter hipoteze raziskovanja. V
tem poglavju je opredeljen tudi namen magistrskega dela, cilji raziskovanja in ocena
dosedanjih raziskovanj ter metode, ki sem jih uporabljala pri raziskovanju problema. Na
kratko je opisana tudi struktura magistrskega dela.
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V drugem poglavju sem najprej teoretično opredelila pojem, pomen in značilnosti
infrastrukture ter pomen prometne infrastrukture. Predstavila sem tudi nacionalno
zakonodajo umeščanja cestne infrastrukture v prostor, kjer sem obravnavala prostorsko
načrtovanje, varstvo okolja in prostorske ureditve državnega pomena. V tem poglavju sem
teoretično dokazovala prvo hipotezo, ki pravi, da toga pravila nacionalne zakonodaje
onemogočajo kakovostno umeščanje nove cestne povezave tretje razvojne osi v prostor.
Obravnavano je tudi cestno omrežje v Republiki Sloveniji, prometne obremenitve
državnega cestnega omrežja in vpliv avtocest na okolje.
V nadaljevanju naloge (tretje poglavje) je opredeljeno strateško planiranje in vrste
planiranja ter predstavljen proces strateškega planiranja v ciklusu desetih korakov.
Podrobneje sem obravnavala strateški plan Nacionalni program izgradnje avtocest, kjer je
opisan dosedanji potek izvajanja, viri finančnih sredstev in prioritete izvajanja
nacionalnega programa ter pooblaščenega investitorja Nacionalnega programa izgradnje
avtocest.
V četrtem poglavju sem opredelila novo cestno povezavo od Avstrije preko Novega mesta
do Hrvaške, imenovano tretja razvojna os. Predstavljen je njen potek in delitev ter
pozitivni in negativni vplivi, ki jih bo lokalni skupnosti doprinesla nova cestna povezava.
Strateško planiranje in umeščanje državnih prostorskih ureditev v prostor je dolgotrajen
proces, ki pomeni postopek usklajevanja z vsemi, ki v tem prostoru živijo oziroma z njim
upravljajo, in pomeni usklajevanje z lokalno skupnostjo, še posebej pa z lastniki zemljišč,
zato sem tudi predstavila vključevanje javnosti v postopkih priprave državnih prostorskih
načrtov.
V petem poglavju je predstavljen glavni namen in cilji prometne politike za domačo in
mednarodno skupnost. Osredotočila sem se na prometno politiko v Sloveniji in Evropski
uniji ter ugotovila, v čem je slovenska prometna politika usklajena z evropsko prometno
politiko.
Teoretičnemu delu sledi analitično-eksperimentalni del, kjer so v šestem poglavju
predstavljeni doseženi rezultati ankete županov soudeleženih občin in občanov Občine
Mokronog-Trebelno. To poglavje opredeljuje namen in cilje anketiranja, določitev vzorca
in časa anketiranja, obdelavo podatkov ter rezultate ugotovitve anketiranja. Osnovni
namen raziskave je bil dokazati drugo in tretjo hipotezo, ki pravita, da si župani
soudeleženih občin v postopku umeščanja nove cestne povezave tretje razvojne osi v
prostor in občani Občine Mokronog-Trebelno želijo, da bi le-ta potekala skozi njihovo
občino ter prizadevajo dokazati ali so le-to pripravljeni sofinancirati iz občinskih
proračunskih sredstev. Na osnovi interpretacije rezultatov je razvidno, ali so hipoteze
potrjene oz. zavržene.
Na podlagi preučevanja osrednjega problema in analize rezultatov raziskave so v
zaključku magistrskega dela podane sklepne ugotovitve po poglavjih ter predlogi
izboljšav.
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POJEM IN POMEN INFRASTRUKTURE

2.1 OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI INFRASTRUKTURE
Vsak ekonomski sistem potrebuje določene naložbe, ki niso samostojno neposredno
produktivne, vendar je od njegovega obstoja odvisna produktivnost ali celo obstoj drugih
ekonomskih enot. Te naložbe, ki so predpogoj vsakega ekonomskega dogajanja,
predstavljajo za narodno gospodarstvo nekakšne stalne stroške. Z gospodarskim
razvojem rastejo potrebe po teh, tako imenovanih infrastrukturnih investicijah.
Mednarodna beseda infrastruktura je sestavljena iz latinskih besed infra+struktura, ki v
dobesednem prevodu pomenita: spodaj, nizko, pod zemljo + spajanje, zidanje, zgradbi itd.
(Dragić, 1985, str. 21). Že sam izvor besede kaže na to, da zajemamo s tem izrazom
določen sistem prizemnih objektov.
Infrastrukturo lahko opredelimo kot določeno število direktno nepotrebnih investicij, ki
predstavljajo za narodno gospodarstvo neke vrste režijske stroške, ki pa so nujno potrebni
za delovanje posameznih direktno podrejenih naložb. Infrastruktura spada med
gospodarske javne službe, s katerimi se zagotovijo materialne javne dobrine, ki so z
zakonom ali odlokom dostopne lokalni skupnosti (Gorišek, 1970, str. 6–22). Javne dobrine
so kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu
zagotavlja država oz. občina ali druga lokalna skupnost. Posamezne definicije vključujejo
v infrastrukturo različna področja, ali še bolje, različno število področij. Ožje pojmovanje
vključuje v infrastrukturo energetske, transportne, komunikacijske ter vodnogospodarske
objekte. Tako pojmovani infrastrukturi bi lahko rekli tudi ekonomska infrastruktura. Širše
pojmovanje tega izraza pa vključuje tudi stanovanjske, zdravstvene in šolske objekte
oziroma tako imenovano socialno infrastrukturo. Najširše pojmovanje pa med
infrastrukturo vključuje tudi vrednote, ki se ne dajo enostavno ovrednotiti, na primer,
izobrazbeni nivo prebivalstva, socialna nagnjenja, industrijske veščine, organizacijske
sposobnosti, itd. (Drakulič, 2002).
Različni avtorji različno obravnavajo značilnosti infrastrukture. Skupna točka avtorjev pri
poimenovanju značilnosti infrastrukture je, da omogoča in pospešuje razvoj oziroma
proizvodne procese gospodarskih enot.
Pogosto nastopajo infrastrukturne dejavnosti na omejenem ali celo monopolnem trgu. Ta
monopolni položaj je še bolj opazen pri infrastrukturnih dejavnostih, ki zadovoljujejo
potrebe velikega kroga porabnikov kot pri drugih monopolnih ponudnikih.
Infrastrukturne dejavnosti nudijo večinoma tako pomembne proizvode ali storitve, ki
morajo biti na trgu stalno na razpolago, zato je prekinitev ponudbe, ki je možna v
običajnem podjetniškem položaju, nedopustna.
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Princip nedeljivosti ponudbe je večinoma mogoče razširiti na večino infrastrukturnih
objektov. Ko je infrastrukturni objekt na razpolago, ga lahko uporabljajo vsi uporabniki in
ne samo tisti, ki so tako ali drugače sodelovali pri financiranju tega objekta.
Za infrastrukturne objekte je pogosto značilna majhna podjetniška iniciativa. Infrastrukturni
objekti so po svojem obsegu navadno zelo veliki in zahtevajo obsežna investicijska
sredstva, česar pa posameznik ne zmore. Po drugi strani pa so učinki dolgoročni in zaradi
eksplatornih učinkov težko merljivi, kar vse zmanjšuje podjetniški interes.
Za infrastrukturne objekte obstaja zelo malo možnosti alternativne uporabe, zato so
vložena finančna sredstva za infrastrukturo nepovratno izgubljena za druge namene
financiranja (Gorišek, 1970, str. 22).
Pogosto gre pri infrastrukturi za vlaganja v nepremičninske objekte in opremo pri kateri
rok trajanja preseže življenjsko dobo ene generacije, kar pomeni, da morajo te ustrezati
tudi potrebam prihodnjih generacij.
Zunanje infrastrukturne koristi so zelo razpršene, zato imajo velik družbenoekonomski in
politični pomen (Dragić, 1985, str. 32).
Zaradi teh lastnosti je navadno primerno, da država ali širša družbena skupnost finančno
sodeluje pri gradnji in morda tudi pri vzdrževanju teh objektov. Na tem področju je nujno
enotno in usklajeno ukrepanje, ki ga spremlja skrbno proučevanje gibanja povpraševanja
po teh proizvodih in storitvah.

2.2 POMEN PROMETNE INFRASTRUKTURE
Urejen in učinkovit promet pospešuje proces družbene reprodukcije, zaradi česar ima
dolgoročen vpliv na normalno delovanje gospodarstva, njegovo učinkovitost, skupne
stroške proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter življenjski standard prebivalstva.
Promet je samostojna gospodarska dejavnost, ki skrbi za prevažanje ljudi in materialnih
dobrin, pa tudi za posredovanje vesti, če vanj vključimo tudi komuniciranje. Vloga prometa
je v posameznih državah različna, kar je odvisno od stopnje razvoja, strukture
gospodarstva, gospodarskih pogojev in razvitosti prometne infrastrukture. Sledi torej, da je
razvoj prometa in prometne infrastrukture tesno povezan z razvojem proizvajalnih sil
družbe kot tudi z družbeno delitvijo dela na sploh (Novaković, 1981, str. 4–5).
Običajno se prometna infrastruktura načrtuje in gradi v večjem obsegu, kot so
identificirane trenutne potrebe. Nesmiselno bi bilo zgraditi novo cesto, katere zmogljivosti
bi bile že ob otvoritvi v celoti zasedene, hkrati pa raziskave kažejo pričakovanje, da se bo
v naslednjem obdobju na tem področju obseg prometa povečeval. Prometne zmogljivosti
se lahko tudi monopolizirajo in tako omogočajo izkoriščanje potrošnikov prometnih
storitev. Zaradi tega je promet v vseh državah pod strogo državno kontrolo. Tako imajo
gospodarski objekti prometne infrastrukture neke značilnosti javnih dobrin (Drakulič,
2002).
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V Sloveniji sta glavni prometni veji železniški in cestni promet. Letalski in pomorski promet
pa predvsem zaradi majhne velikosti državnega ozemlja. Mednarodna letališča so tri
(Ljubljana-Brnik, Maribor-Orehova vas, Portorož), največja luka je Luka Koper.
V potniškem prometu v Sloveniji pa prevladuje uporaba osebnih vozil – več kot tri četrtine
vseh potovanj je opravljenih z osebnim avtomobilom in le preostala četrtina z javnimi
prevoznimi sredstvi. Vzroki za takšno strukturo potniškega prometa ležijo v majhnosti
slovenskega ozemlja, evropsko primerljivi stopnji motorizacije, relativno večji mobilnosti
pri uporabi osebnih prevoznih sredstev ter drugih posebnih pogojih. Struktura cestnega
prometa se je v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih zelo spremenila, čemur pa ni sledil tudi
razvoj oziroma izgradnja cestnega omrežja (Drakulič, 2002).
Tabela 1: Število registriranih motornih vozil v Republiki Sloveniji v letih 1992-2009
LETO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

MOTORNA
KOLESA
10.832
10.526
8.851
8.546
8.173
8.283
9.140
9.906
11.217
11.622
11.930
12.048
11.574
14.473
18.801
34.162
41.612
46.185

VLAČILCI

OSEBNA VOZ.

AVTOBUSI

TOV. VOZILA

2.414
2.744
2.892
3.333
3.616
3.759
3.898
4.056
4.281
4.583
4.768
4.969
5.577
6.213
7.168
8.677
9.671
8.884

606.245
650.344
686.307
711.364
743.057
776.798
811.671
846.109
866.096
881.487
894.521
910.429
933.941
960.213
980.261
1.014.122
1.045.183
1.058.858

2.670
2.597
2.512
2.473
2.407
2.369
2.325
2.315
2.255
2.213
2.196
2.190
2.269
2.255
2.277
2.330
2.378
2.394

27.985
29.861
31.372
34.553
36.735
38.651
40.010
41.904
44.027
45.552
47.110
48.673
51.241
53.646
57.051
62.635
67.585
68.122

VSA
MOTORNA
756.128
803.711
763.193
515.490
852.262
890.449
933.586
976.220
1.003.403
1.023.593
1.079.654
1.090.290
1.117.783
1.170.606
1.200.979
1.255.661
1.308.963
1.332.314

ŠT. PREBIVALCEV /
OSEBNO VOZILO
3,3
3,1
3,0
2,9
2,7
2,6
2,4
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
1,9
1,9

Vir: (DRSC, 1999, str. 24), (DRSC, 2005, str. 22) (DRSC, 2010, str. 24)
Vsa motorna vozila pomeni vsa motorna vozila registrirana v RS na zadnji dan v letu
(upoštevana so tudi kolesa z motorjem, specialni osebni avtomobili, delovna motorna
vozila, specialni tovornjaki in traktorji).
Slovensko prometno omrežje je glede na svojo lego že od nekdaj pomemben del
evropskega prometnega prostora. Iz statističnih podatkov je razvidno, da se je
motorizacija povečala za več kot petkrat v obdobju zadnjih 40 let. V letu 1970 je bilo 11,4
prebivalcev na eno osebno vozilo, v letu 1992 3,3 prebivalcev na osebno vozilo in v letu
2009 1,9 prebivalcev na osebno vozilo. Večji promet ima negativne posledice na varnost v
prometu.
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Grafikon 1: Rast motorizacije v Sloveniji v letih 1992–2009

Vir: (DRSC, 1999, str. 24), (DRSC, 2005, str. 22), (DRSC, 2010, str. 23)
Pomen avtocestnega omrežja, opredeljenega v Nacionalnem programu izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 50/04), vidimo v tem, da pomeni:
•
•
•

•

boljši in učinkovitejši pretok blaga in ljudi (vpliv na nadaljnji policentrični razvoj,
decentralizacijo in enakomernejši razvoj države);
izboljšanje prometne varnosti (velik problem v Sloveniji, saj smo po številu
nezgod na enoto prevoženih kilometrov v samem evropskem vrhu);
zagotovitev povezave s širšim evropskim prostorom (boljše prometno
povezovanje bo Sloveniji prineslo povečanje trga in boljše možnosti za vključitev
v evropske povezovalne procese);
pospešena vlaganja v prometno infrastrukturo predstavljajo strateški poseg
(spodbuja gospodarsko rast, vlaganja pa bodo poleg razvojnih prinesla tudi
neposredne gospodarske učinke).

Postavlja se vprašanje, kakšna je soodvisnost gospodarskega in transportnega sistema
neke države ali gospodarskega območja (Zupančič, 1998, str. 90). Po eni strani je
dokazano, da brez osnovnih transportnih povezav ni mogoča sodobna proizvodnja, po
drugi strani pa zopet velja, da šele določena stopnja razvoja gospodarstva in družbe
omogoča razvoj posameznih transportnih sistemov. Razvita gospodarstva so bolj odvisna
od transportnega sistema od manj razvitih. Vzrok temu je večja družbena delitev dela z
večjo specializacijo, kooperacijo, selitvijo k virom surovin ali potrošnje, tako v nacionalnih
kot tudi mednarodnih okvirih (Drakulič, 2002).
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2.3 NACIONALNA ZAKONODAJA UMEŠČANJA CESTNE
INFRASTRUKTURE V PROSTOR
Pripravljavec državnega prostorskega načrta (DPN) za posamezen odsek avtoceste ali
hitre ceste je ministrstvo, pristojno za prostor1. Postopek priprave in sprejemanja državnih
prostorskih načrtov za posamezne odseke cest določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
Pred njim je to urejal Zakon o urejanju prostora. Na podlagi pobude oz. predloga ministra,
pristojnega za promet, določi minister, pristojen za prostor, program priprave državnega
prostorskega načrta, zlasti obseg, vsebino, roke, soglasodajalce, naročnika, podrobneje
pa določi tudi sam postopek in posamezne aktivnosti, ki jih je v tem postopku treba
opraviti (DARS, 2010).
Umeščanje cestne infrastrukture v prostor se v Republiki Sloveniji vrši na podlagi
naslednje zakonodaje:
• Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Ur. list RS, št. 33/2007;
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1), Ur. list RS, št. 39/2006;
• Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(ZUPUDPP), Ur. list RS, št. 80/2010.
V okviru priprave vsakega državnega prostorskega načrta se v fazi primerjalne študije
variant preuči več možnih variant poteka ceste, kar sicer sodi v pripravo prostorskih
planskih aktov. Na ta način se v postopku priprave državnega prostorskega načrta za
avtocesto ali hitro cesto spreminjajo in dopolnjujejo tudi prostorski planski akti občin
(DARS, 2010).
Po preučitvi variant, kjer se poda tudi predlog za najustreznejšo varianto, se priprava
državnega prostorskega načrta nadaljuje s podrobnejšim načrtovanjem in projektiranjem.
Izdelajo se idejni projekt in ostale strokovne podlage ter poročilo o vplivih na okolje, sledi
izdelava osnutka državnega prostorskega načrta, ki se javno razgrne.
Lokalne skupnosti, posamezniki in ostale zainteresirane javnosti lahko posredujejo
pripombe, ki se v nadaljnjih postopkih preučijo. Utemeljene pripombe se upoštevajo pri
pripravi predloga državnega prostorskega načrta. Posamezna obravnavana občina v
nadaljevanju postopka sprejme spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih planskih
aktov, Vlada RS pa sprejme državni prostorski načrt z uredbo. Državni prostorski načrt
ima zato vsebine prostorsko-planskega in prostorsko-izvedbenega akta (DARS, 2010).
Postopke priprave in sprejemanja državnih prostorskih načrtov za posamezne odseke
avtocest, hitrih cest in drugih državnih cest, opredeljenih v Nacionalnem programu
izgradnje avtoceste v Republiki Sloveniji vodi, ministrstvo, pristojno za prostor (DARS,
2010).

1

Z dnem 3. 2. 2012 po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRSF),Ur. list RS, št. 8/2012 se je Ministrstvo za okolje in prostor preoblikovalo v Ministrstvo za infrastrukturo in
prostor (ZVRS-F, 4. člen).
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DARS d.d. nastopa kot izvajalec naročila v imenu in za račun investitorja (Republike
Slovenije) v teh postopkih s programi priprave državnih prostorskih načrtov, ki jih za vsak
odsek posebej določi minister, pristojen za prostor. DARS d.d. je zadolžen za
zagotavljanje projektne dokumentacije, poročila o vplivih na okolje in vse druge strokovne
podlage, ki so osnova za izdelavo celovitih primerjalnih študij variant s predlogi
najustreznejših variant, za izdelavo osnutkov in predlogov državnih prostorskih načrtov ter
sočasnih sprememb planskih aktov občin. V posameznih primerih je lahko DARS d.d.
zadolžen tudi za naročanje državnih prostorskih načrtov (DARS, 2010).
2.3.1 PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Prostorsko načrtovanje ureja Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Ur. list RS, št.
33/2007 tako, da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja
ter postopke za njihovo pripravo in sprejem. Zakon ureja tudi opremljanje stavbnih
zemljišč ter prostorsko načrtovanje v javnem interesu (MOP, 2010).
Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in
usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva
okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča (ZPNačrt, 3. člen):
• trajnostni razvoj v prostoru;
• učinkovito in gospodarno rabo zemljišč;
• kakovostne bivalne razmere;
• prostorsko usklajenost in medseboj dopolnjujočo razmestitev različnih dejavnosti v
prostoru;
• prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega;
• ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora;
• sanacijo degradiranega prostora;
• varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave;
• celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino;
• zagotavljanje zdravja prebivalstva;
• funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop;
• obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ključne faze postopka priprave in sprejemanja državnih prostorskih načrtov (DPN) so
(DARS, 2011 in MOP, 2010):
• pobuda oz. predlog ministra, pristojnega za promet, za izdelavo DPN ministru,
pristojnemu za prostor;
• sklep, ki ga skladno s časovnim načrtom iz četrtega odstavka 26. člena zakona
sprejme vlada na predlog ministrstva, pristojnega za prostor, in vsebuje:
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̶

•
•
•

•
•
•

podrobnejšo določitev območja, za katerega se pripravlja državni prostorski
načrt,
̶
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave državnega prostorskega načrta,
̶
roke za pripravo državnega prostorskega načrta ter njegovih posameznih
faz,
̶
navedbo nosilcev urejanja prostora, ki naj v 30 dneh podajo razvojne
potrebe skladno z državnim strateškim prostorskim načrtom in glede na
svoje časovne prioritete,
̶
navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti,
̶
način pridobitve strokovnih rešitev.
oddaja javnih naročil za pridobitev izvajalcev projektne in prostorske
dokumentacije;
izdelava strokovnih podlag za primerjalno študijo variant s predlogom izbora
variante;
izdelava primerjalne študije variant s predlogom izbora variante (variantne rešitve
se ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, z okoljskega, s
funkcionalnega in ekonomskega vidika);
obravnava in potrditev variante na Vladi RS in v Državnem zboru RS;
pridobitev pogojev pristojnih pogojedajalcev za izdelavo idejnega projekta in drugih
strokovnih podlag za osnutek DPN;
izdelava idejnega projekta, poročila o vplivih na okolje in drugih strokovnih podlag
za osnutek DPN.

Ministrstvo, pristojno za prostor, na podlagi prikaza stanja prostora in državnega
strateškega prostorskega načrta pripravi osnutek državnega prostorskega načrta. Če je za
državni prostorski načrt treba izvesti tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje,
zagotovi pripravo okoljskega poročila ministrstvo, pristojno za okolje.
Ministrstvo pristojno za prostor obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta z javnim naznanilom v svetovnem
spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje, ki je predmet
državnega prostorskega načrta. Prav tako pošlje osnutek DPN občinam, da posredujejo
svoje pripombe (MOP, 2010).
Ministrstvo preuči pripombe in predloge javnosti ter v roku 30 dni po končani javni
razgrnitvi do njih zavzame stališče, ki ga nato objavi v svetovnem spletu in pošlje občinam
(DARS, 2010 in MOP, 2010):
• dopolnitve idejnega projekta, poročila o vplivih na okolje in drugih strokovnih
podlag za predlog DPN, sprejeta stališča do pripomb iz javne razgrnitve;
• izdelan predlog DPN in predloge sprememb ter dopolnitev občinskih prostorskih
planskih aktov;
• pridobitev
soglasij
in
mnenj
k
predlogu
DPN.
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Slika 1: Postopek priprave državnega prostorskega načrta DPN
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Vir: (DARS, 2010)
Ministrstvo, pristojno za prostor, na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora zagotovi
uskladitev predloga državnega prostorskega načrta in ga pošlje v sprejem vladi (MOP,
2010).
Vlada sprejme državni prostorski načrt z uredbo. Na koncu sledi še sprejem sprememb in
dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov na občinskih svetih (DARS, 2010).
2.3.2 VARSTVO OKOLJA
Varstvo okolja ureja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1), Ur. list RS, št. 39/2006, pred
obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o
okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in
druga, z varstvom okolja povezana vprašanja.
Namen zakona je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Glavni cilji varstva okolja so (ZVO-1-UPB1, 3. člen):
preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
trajnostna raba naravnih virov,
zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
• povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
• opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

•
•
•
•
•

Celovita presoja vplivov na okolje je potrebna zaradi uresničevanja načel trajnostnega
razvoja. Ugotovijo in ocenijo se vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine. Pridobiti je
potrebno potrdilo Ministrstva, ki je pristojno za prostor, o sprejemljivosti izvedbe nove
cestne infrastrukture. Merila za ocenjevanje pomembnejših vplivov na okolje predpiše
Vlada RS (ZVO-1-UPB1, 40. člen).
2.3.3 UREDITEV PROSTORA ZA PROJEKTE DRŽAVNEGA POMENA
Ureditev prostora za projekte državnega pomena ureja Zakon o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Ur. list RS, št. 80/2010. Zakon ureja
vsebino in postopek priprave državnega prostorskega načrta ter določa način, kako se ta
postopek vodi skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na okolje in postopkom presoje
vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ter postopkom presoje
sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
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Prostorske ureditve državnega pomena so prostorske ureditve, ki so zaradi svojih
gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti ob upoštevanju ciljev
prostorskega načrtovanja pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije (MOP,
2010).

Ureditev prostora za projekte državnega pomena načrtuje država z različnih področij, kot
so (ZUPUDPP, 2. člen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cestne infrastrukture;
železniške infrastrukture;
infrastrukture zračnega prometa;
infrastrukture pomorskega in rečnega prometa;
mejnih prehodov;
prometnih terminalov;
energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo;
energetske infrastrukture za oskrbo z zemeljskim plinom in nafto;
jedrskih objektov;
rudarstva;
javnega komunikacijskega omrežja in komunikacijskega omrežja državnih
organov;
varstva okolja;
meteorologije;
vodne infrastrukture;
obrambe države in;
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vlada Republike Slovenije predpiše merila in pogoje, kdaj so prostorske ureditve
državnega pomena.

2.4 CESTNO OMREŽJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Celotno javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji predstavljajo javne ceste. Javne ceste
delimo na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije, in na občinske ceste, ki so v
lasti občin. Razdelitev cest je bila narejena po zgledu evropskih držav. Temelji na pomenu
javnih cest za povezovanje in odvijanje prometa v določenem prostoru in ne na delitvi cest
glede na različne upravljalce in/ali vzdrževalce cest, kot je bilo to pri nas urejeno nekoč.
Skupna dolžina javnega cestnega omrežja Slovenije meri več kot 38.000 kilometrov.
Državne ceste se glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru
kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda, regionalne ceste I., II. in
III. reda ter državne kolesarske poti, občinske ceste pa na lokalne ceste, javne poti ter
občinske kolesarske poti.
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Merila za kategorizacijo javnih cest določi vlada. Kategorije javnih cest so naslednje (MP,
2006 in Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, 3. in 4. člen):
• AC – avtoceste – državne ceste, namenjene daljinskemu prometu tovornih vozil in
so sestavni del avtocestnih povezav s sosednjimi državami;
• HC – hitre ceste – državne ceste, rezervirane za promet motornih vozil in s svojimi
prometnotehničnimi elementi omogočajo hitro odvijanje daljinskega prometa med
najpomembnejšimi središči regionalnega pomena; navezujejo se na avtoceste v
državi in na cestne sisteme sosednjih držav;
• G1 – glavne ceste I. reda – državne ceste, namenjene prometnemu povezovanju
med najpomembnejšimi središči regionalnega pomena; navezujejo se na ceste
enake ali višje kategorije v državi in na cestni sistem sosednjih držav;
• G2 – glavne ceste II. reda – državne ceste, namenjene prometnemu povezovanju
med središči regionalnega pomena in navezovanju prometa na državne ceste
enake ali višje kategorije;
• R1 – regionalne ceste I. reda – državne ceste, namenjene prometnemu
povezovanju pomembnejših središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa
na državne ceste enake ali višje kategorije;
• R2 – regionalne ceste II. reda – državne ceste, namenjene prometnemu
povezovanju središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na državne ceste
enake ali višje kategorije;
• R3 – regionalne ceste III. reda – državne ceste, namenjene prometnemu
povezovanju središč lokalnih skupnosti, za državo pomembnih turističnih
(turistične ceste) in obmejnih območij ter mejnih prehodov z državnimi cestami
enake ali višje kategorije, kadar po predpisanih merilih za kategorizacijo ne
dosežejo višje kategorije;
• LC – lokalne ceste – občinske ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z
naselji v sosednjih občinah ali povezovanju naselij in delov naselja v sami občini;
pomembne za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;
• JP – javne poti – občinske ceste, ki ne izpolnjujejo kriterijev za lokalne ceste ali pa
so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu; krajevne vaške
ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno.
Tabela 2: Ceste v Republiki Sloveniji
Kategorija ceste
avtoceste
hitre ceste
hitre ceste - dvopasovne
glavne ceste (I. in II. reda)
regionalne ceste (I., II. in III. reda)
skupaj (državne ceste)
lokalne ceste
javne poti
skupaj (vse ceste)

Vir: (DRSC, 2011)
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Dolžina (km)
657
89
16
819
5.120
6.701
13.837
18.383
38.921

Državne ceste merijo v skupni dolžini 6.701 (stanje na dan 31. 12. 2009) kilometrov in se
kategorizirajo na avtoceste, hitre ceste, hitre ceste – dvopasovnice, glavne ceste in
regionalne ceste. Za upravljanje, vzdrževanje in razvoj državnega omrežja (regionalnih in
glavnih cest) je pristojna Direkcija Republike Slovenije za ceste (DRSC). Za upravljanje,
vzdrževanje in razvoj avtocest in nekaterih hitrih cest pa je pristojna Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji (DARS d.d).
Občinske ceste so ceste javnega cestnega omrežja, ki so v upravljanju občin. Te tudi
skrbijo za njihovo izgradnjo in vzdrževanje. Delimo jih v skladu s kategorizacijo občinskih
cest, ki jo sprejme občina. Med občinske ceste spadajo lokalne ceste (preko 13.500 km)
in javne poti (preko 18.300 km).

2.5 PROMETNE OBREMENITVE DRŽAVNEGA CESTNEGA OMREŽJA
Pri nas se prometne obremenitve državnih cest spremljajo z rednim ročnim in
avtomatskim štetjem na karakterističnih lokacijah. V Sloveniji smo začeli s sistematičnim
zbiranjem podatkov o prometu na republiškem cestnem omrežju že v letu 1954. Od takrat
se je obseg zbiranja podatkov spreminjal glede na izgradnjo cestnega omrežja, porast
prometa in potrebe po podatkih o prometu.
Prometne obremenitve državnih cest so prikazane s celoletnim povprečjem – PLDP
(povprečni letni dnevni promet) in so osnova za analizo prometnih gibanj. Definirajo obseg
in strukturo prometa na posameznih odsekih in pojasnjujejo vlogo posameznega cestnega
odseka v cestnem omrežju (DRSC, 2010, str. 7).
Slika 2: Porast prometa po vrstah cest v letih 1998-2009

Vir: (DRSC, 2005, str. 17–18), (DRSC, 2010, str. 17–21)
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Na podlagi analize prometnih podatkov na državnem cestnem omrežju od leta 1998 do
leta 2009 ugotavljamo naslednje:
• na avtocestah se je PLDP povečal za 48 %;
• na hitrih cestah se je PLDP povečal za 43 % (dejansko je bil porast prometa na
hitrih cestah še večji, vendar je bil v letu 2009 zabeležen velik upad prometa,
zaradi uvedbe vinjet in posledične preusmeritve prometnih tokov s hitrih cest na
avtoceste);
• na glavnih cestah se je PLDP povečal za 3 % in
• na regionalnih cestah se je PLDP povečal za 26 %.
Leta 1992 je bil promet PLDP na avtocestah 13.248 vozil (DRSC, 1999, str. 20), leta 2009
pa 28.547 vozil (DRSC, 2010, str. 21). Rast prometa PLDP na avtocestah v obdobju od
leta 1992 do 2009 je bila 115 %, kar pomeni, da se promet na slovenskih avtocestah
povprečno poveča za 4,3 % na leto.

2.6 VPLIV AVTOCEST NA OKOLJE
Pri načrtovanju avtocest je potrebno objekte, ki se bodo gradili, ustrezno vključiti v okolje.
Projektanti morajo za vsako predlagano cesto oceniti njen vpliv na živo in neživo okolje,
pri čemer so vključene vse variantne rešitve. Opredelitev vpliva na okolje moramo
dopolniti s sistematičnem postopanjem, pri čemer uporabljamo izsledke različnih znanosti.
Vplivi na živo in neživo okolje, ki jih povzroči gradnja neke ceste, predstavljajo
neposredne in posredne koristi ali izgube za družbo, kot tudi za uporabnike ceste. Sem
lahko prištevamo vse takšne vplive, ki se nanašajo na posamezno cesto, ki je predmet
raziskav in zajema naslednja področja (Omega Consult 1998, str. 25):
a) vplivi na bivalne kakovosti
• prostorski vidik
• onesnaževanje zraka in vode
• hrup in vibracije
b) vplivi na možnosti za rabo prostora
• gozd in kmetijska zemljišča
• kulturna krajina in kulturna dediščina
• turistične in rekreacijske možnosti
c) vplivi na naravno okolje
• tla, vode in klima
• živi svet
• naravna dediščina
d) vplivi na varnost
• prometna varnost
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Na posameznem področju se lahko pojavijo tudi drugi vplivi, ki jih je potrebno upoštevati.
Pri gradnji cestnega omrežja ima vse pomembnejšo vlogo ekološki vidik. Zato se moramo
negativnim vplivom na okolje v največji meri izogniti in izvesti vse poznane ukrepe za
sanacijo le teh. Pri tem je potrebno upoštevati okolje kot celoto.
Zakon o varstvu okolja (Ur. list, št. 39/2006) predvideva naslednje dokumente:
• študijo ranljivosti okolja (pripravi se jo na državni ravni in na lokalnih ravneh),
• celovito presojo vplivov na okolje (pripravi se jo za prostorske plane),
• presojo vplivov na okolje (pripravi jo vsak posamezni projektant).
Vpliv avtocest na okolje ima tako pozitivne kot negativne dejavnike. Pozitivni vpliv se kaže
v splošni zmanjšanosti negativnih vplivov prometa v območju obstoječih cest, ki jih
avtoceste razbremenjujejo. V negativnem smislu pa z novimi posegi v prostor dodatno
bremenimo in spreminjamo njegovo namembnost.
Zmanjševanje negativnih vplivov na okolje zahteva obširne raziskave in pretehtane
odločitve, ki morajo razpolagati s kar najbolj optimalnimi rešitvami. Usklajevanje poteka
trase v prostoru mora zagotavljati takšne rešitve, ki bodo kar najmanj negativno in kvarno
vplivale na kvaliteto prostora, istočasno pa bodo učinkovito prevzemale osnovne funkcije,
ki jih mora zagotavljati sodobno avtocestno omrežje (ReNPIA, 2,5 točka).
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3

STRATEŠKO PLANIRANJE V JAVNIH - DRŽAVNIH
ORGANIZACIJAH

3.1 OPREDELITEV STRATEGIJE IN PLANIRANJA
V sami praksi in tudi med teoretiki večkrat sama vsebina in obseg strategije nista jasna. V
strokovni literaturi ni enotnega pogleda na pojem strategije.
Antun Vila (1994, str. 236) strategijo dojema v širšem pomenu, kot definiranje dolgoročnih
ciljev podjetja oziroma organizacije in izbiranje določenih akcij ter alokacij resursov za
njihovo realizacijo za doseganje zastavljenih ciljev. D. Alfred Chandler navaja, da je
strategija določitev osnovnih dolgoročnih ciljev podjetja oziroma organizacije in določitev
dejavnosti ter alociranje tvorcev, ki so potrebni za doseganje ciljev (Rozman, 1993, str.
137). Danijel Pučko (2006, str. 173) navaja, da Harvardska šola opredeljuje širšo definicijo
strategije, ki pravi, da strategija predstavlja opredelitev osnovnih dolgoročnih smotrov,
ciljev organizacije in smeri akcije ter alokacije virov, ki so potrebni za dosego ciljev.
Ozka opredelitev strategije, navaja zgolj sredstvo za doseganje ciljev. Grundy Tony in
Brown Lara (2002, str. 17) opredelita strategijo kot željo priti od ene točke do druge s
konkurenčno prednostjo. King William Richard (Cleland, King, 1988, str. 130) s strategijo
razume splošno smer oz. pot, po kateri zasledujemo cilje. V to skupino spada tudi
Rozman (1993, str. 138), ki strategijo opredeli kot pot za doseganje zastavljenih ciljev.
Poznamo različne avtorje, ki strategijo pojmujejo v najožjem smislu, in sicer kot neko
začrtano pot za doseganje zastavljenih ciljev, medtem ko drugi razumejo strategijo tudi
kot določanje ciljev ali pa zajemajo vse faze procesa strateškega planiranja.
Rozman (2000, str. 7–8) navaja naslednje značilnosti strategije:
• so vnaprej sestavljeni deli strateškega načrta, ki pripeljejo organizacijo iz
obstoječega stanja do končnega cilja organizacije;
• so glavni del strateškega načrta, ki se v praksi tudi dejansko izvajajo;
• med seboj so večkrat povezane in soodvisne druga od druge;
• predstavljajo ekonomsko celoto, saj lahko ugotovimo poslovno stanje organizacije;
• vsebujejo različne poslovne funkcije, ki jo tudi izvajajo različni predstavniki različnih
funkcij;
• organizaciji prinašajo ključne in strateške spremembe.
Pri strateškem planiranju je pomemben tudi delovni proces, tako imenovan projekt. Pri
projektu je nujno sodelovanje kadrov in potrebne poslovne prvine ter finančna sredstva.
Za dosego strateškega cilja je potrebna organizacija kadrov s ciljem doseči določen obseg
dela pod določenimi časovnimi in stroškovnimi omejitvami (Caupin, 1999, str. 30). Gre
torej za razdelitev dela na zaporedje projektov, ki so si med seboj različni in unikatni
(Randolph, 1992, str. 3).
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Planiranje je ena izmed funkcij managementa in pomeni planiranje ciljev organizacije v
prihodnosti ter določanje načinov poslovanja organizacije, da bi zastavljene cilje oziroma
plane lahko dosegli.
Planiranje je proces, ki je prisoten v vseh organizacijah in pomeni razpravljanje in
odločanje vodilnih na strateško pomembne odločitve in vprašanja organizacije. Gre za
oblikovanje ciljev, iskanje pravih poti za dosego teh ciljev in iskanje najboljšega načina za
oblikovanje strateških ciljev v najustreznejše plane. Plani predstavljajo rezultate
planiranja. Plani so vnaprej sestavljeni dokumenti, kjer so zapisani strateški cilji in načini
ter roki za dosego le-teh. Plani vsebujejo vrste opredeljenih politik za plansko obdobje in
sam potek od določanja plana do končne uresničitve plana (Bohinc in dr., 2005, str. 14;
Možina in dr., 2002, str. 236).
Če se kot predmet planiranja vzame podjetje, se loči planiranje poslovanja od planiranja
organizacije, pri čemer je planiranje poslovanja podjetja razmišljanje in odločanje o
podjetju, o njegovih rezultatih in poteh za doseganje le-teh, z namenom doseči čim
uspešnejše poslovanje (Rozman, 1993, str. 47). Planiranje organizacije pa je usklajevanje
poslovnih funkcij, poslovnih enot, projektov itd. z namenom doseganja večje učinkovitosti,
ki lahko (ni pa nujno) pripelje do večje uspešnosti celotnega poslovanja.
Delovni proces sestavljata dve sestavini. Najprej je potrebno razmisliti o celoti dela, potem
to delo v skladu z zamislijo izvedemo. Rečemo lahko, da gre za miselno in izvedbeno fazo
delovnega procesa. Miselni fazi pravimo tudi faza planiranja dela, ko si vnaprej določimo
zaželeni rezultat dela in celotni proces, ki vodi do takšnega rezultata. Pri tem stremimo k
temu, da bi izbrali čim bolj smotrn proces. Planski fazi procesa dela sledi izvedbena, ko
zamišljeno tudi dejansko uresničimo (Možina in dr., 2002, str. 239).
Planiranje je ena izmed funkcije managementa. Manager si zastavi naslednje vprašanje:
»Katere probleme je treba rešiti in kateri so najboljši načini, da dosežemo takšne
rezultate, da bodo ljudje s to organizacijo še naprej zadovoljni in bodo z nami še
sodelovali?« V tem pogledu pomeni vodenje prizadevanje za uresničitev planiranih
usmeritev v praksi. Da lahko izpolnijo naloge, morajo vrhovni managerji zagotoviti, da
ljudje uresničujejo odločitve na različnih ravneh organizacijske strukture in odgovornosti
(Pečar, 2004, str. 7).
Na pomembnost planiranja vplivajo različni dejavniki. Organizacijsko okolje je lahko zelo
zapleteno, saj prihaja do različnih dogodkov. Dogodki so lahko težje opredeljivi in
razumljivi brez vnaprej sestavljenih konceptov ter lahko predstavljajo nevarnost za
organizacijo. Hitre spremembe povpraševanja povzročijo spreminjanje potreb v družbi
zaradi razvoja tehnologije, povečanja povezanosti vseh delov sveta, lažjega načina
komuniciranja, dostopnejšega prevoza, elektronskega poslovanja, globalizacija in drugih.
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•

•
•

•
•

Prednosti uvedbe strateškega planiranja (Bryson, 1995, str. 7):
pospešitev strateškega razmišljanja in ravnanja, kar prinaša skrbnejše zbiranje
informacij o zunanjem in notranjem okolju organizacije ter interesih pomembnih
udeležencev, poveča se pozornost organizacijskega učenja, organizacijske
smernice v prihodnosti so bolj jasne, iz strateškega plana pa so razvidne tudi
prioritete za akcijo;
izboljšanje sprejemanja odločitev;
strateško planiranje pozornost osredotoča na ključne zadeve in izzive
organizacije, hkrati pa poslovodstvu tudi pomaga ugotoviti, kaj je treba storiti na
teh področjih;
povečanje hitrosti in uspešnosti organizacije pri odzivanju na notranje in zunanje
pritiske ter izboljšanje izvajanja dejavnosti organizacije;
veliko lahko pridobijo tudi ljudje, ki sodelujejo pri izvajanju programa organizacije,
s tem, da so bolje opredeljene in zadovoljene njihove vloge in zadolžitve, bolj do
izraza prihaja tudi timsko delo ter znanje in izkušnje članov organizacije.

3.2 VRSTE PLANIRANJA
Poznamo več različnih vrst planiranja, ki jih lahko razčlenimo glede na številna merila in
na posamezne vrste. Poznamo naslednje delitve (Možina in dr., 2002, str. 261–263):
•
•

•
•

delitev po času (dolgoročno, srednjeročno, kratkoročno, operativno);
delitev glede na organizacijske enote (planiranje delovanja podjetja kot
delovne, obračunske, poslovne enote, planiranje projekta in posameznega
proizvoda ter storitve);
delitev po vsebini planiranja oziroma predmetu planiranja (planiranje
nabave, prodaje, trženja, kadrov, itd);
delitev po lastnostih planiranja (v organizacijah lahko planiranje ločujemo po
lastnosti dejavnosti, v osnovi ločimo strateško in taktično planiranje).

3.3 PROCES STRATEŠKEGA PLANIRANJA V CIKLUSU DESETIH
KORAKOV
Bryson v knjigi »Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to
strenghtening and sustaining organizational achievement« navaja, da strateško planiranje
za neprofitne organizacije ne predstavlja samo ločen koncept, proces oziroma orodje,
ampak predstavlja nekaj več. Strateško planiranje v neprofitnih organizacijah vsebuje
spekter managerskih pristopov, ki so odvisni od okoljskih vzrokov in od pogojev, ki
določajo končni uspeh poslovanja. Oporna točka vseh managerjev je proces strateškega
planiranja. Najbolj uspešni in učinkoviti so managerji, ki so dobro seznanjeni s procesom
strateškega planiranja podjetja oziroma organizacije.
Proces strateškega planiranja je po Brysonovem modelu razdeljen na deset zaporednih
korakov.
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3.3.1 VZPOSTAVITEV ZAČETNEGA SPORAZUMA
Vzpostavitev začetnega sporazuma med udeleženci znotraj organizacije in zunaj nje
predstavlja prvi korak strateškega planiranja. Vsebina prvega koraka strateškega
planiranja so cilji planiranja, koraki za uresničevanje planiranja, oblike in časovni plan
poročanja, sama izbira in način delovanja delovnih skupin (različne vrste managementa,
strokovno usposobljeni ljudje) in management ter sredstva, ki so potrebna za planiranje.
Cilje organizacije določa strateški management organizacije. Pod besedo cilj razumemo
neko predvideno stanje, ki ga želi organizacija doseči. Z besedo plan pa poimenujemo
načrt, kako oziroma na kakšen način naj bi zastavljene cilje tudi dosegli. Upoštevati je
potrebno določene značilnosti ciljev organizacije tako na strateški, taktični kot operativni
ravni, saj le tako lahko doseženi cilji resnično koristijo organizaciji. Strateški cilji so
dolgoročni želeni cilji organizacije. Taktični cilji so želeni cilji organizacije, ki jih želijo
doseči s plani v roku enega leta. Operativne cilje pa predstavljajo določeni rezultati
manjših skupin oziroma oddelkov v krajšem obdobju (Možina in dr., 2002, str. 713;
Javoršek, 2009).
Vsi cilji organizacije morajo biti konkretno določeni, merljivi, realistični in časovno
opredeljeni (Možina in dr., 2002, str. 714).
3.3.2 OPREDELITEV POSLANSTVA ORGANIZACIJE
Opredelitev poslanstva organizacije predstavlja drugi korak strateškega planiranje in
pojasnjuje obstoj in namen neprofitne organizacije. Opredelitev poslanstva organizacije je
izhodišče za strateško raven planov in ciljev. Izoblikuje se najprej taktična (na ravni
oddelkov organizacije) in nato operativna raven (raven manjših enot). Priporočljivo je
večkratno spreminjanje že oblikovanega poslanstva. Sama vsebina poslanstva
organizacije je specializirana na udeležence in trge ter navaja tista področja, ki so
ključnega pomena za delovanje organizacije pri določeni skupini udeležencev. Poznamo
osnovno (nanaša se na uporabnike izdelkov oziroma storitev) in interesno (nanaša se na
partnerje, ki s sredstvi oskrbujejo organizacijo) poslanstvo organizacije. (Možina in dr.,
2002, str. 714–715).
Poslanstvo organizacije lahko opredelimo z zunanjega vidika (ločevanje organizacije med
seboj in izdelavo boljše organizacije od sosednje) ter notranjega vidika (ozaveščenost
zaposlenih o namenih in ciljih organizacije).
3.3.3 RAZJASNITEV POSLANSTVA IN VREDNOT ORGANIZACIJE
Tretji korak predstavlja razjasnitev poslanstva in vrednot organizacije. Poslanstvo
organizacije predstavlja natančno definirano novo podobo organizacije v prihodnosti.
Uresničevanje vizije organizacije predstavlja zadovoljstvo, motiviranje in navdušenje
zaposlenih v organizaciji. Vizija mora biti odprta za spremembe, mora poslušati in
upoštevati svoje odjemalce in vse zaposlene ter soudeležene v procesu. Informacije je
dobro pridobivati tudi pri drugih strokovnih področjih. Namen izobraževanja in
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usposabljanja kadra je negovanje in oblikovanje odnosov z ustvarjalnimi ljudmi. Vizija naj
bo realna, spontana in hkrati ustvarjalna. (Bryson, 1995, str. 163).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Značilnosti vizije so naslednje:
osredotočanje na prihodnost;
spodbujanje upanja in ambicije;
upoštevanje zgodovine in navezovanje na vrednote;
pojasnjevanje usmeritev;
planiranje pozitivnih rezultatov;
izpostavljanje posebnih značilnosti podjetij oziroma organizacij;
izpostavljanje zmožnosti kadra;
pisanje v obliki prispodob;
izražanje navdušenja in vzpodbud.

3.3.4 OCENJEVANJE ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA OKOLJA – SWOT ANALIZA

•
•
•
•

Ocenjevanje zunanjega in notranjega okolja organizacije predstavlja četrti korak
Braysonovega modela strateškega planiranja. Pri tem koraku je potrebno omeniti SWOT2
oziroma SPIN analizo, pri kateri ocenjujemo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
organizacije. Potrebno se je osredotočiti na naslednja vodila (Bryson, 1995, str. 95;
Javoršek, 2009).
Delo v skupini mora biti koristno, dejavnike naj prispevajo člani skupine.
V organizaciji je potrebno najprej analizirati zunanje dejavnike (nevarnosti in
izzivi) in nato notranje dejavnike organizacije (prednosti in slabosti).
Potrebno je skupinsko analiziranje in razvrščanje ter izločanje.
Izmed vseh dejavnikov organizacije je potrebno poiskati glavne dejavnike, ki
vplivajo na uspešnost organizacije.
Ocenjevanje zunanjega okolja pomeni ocenjevanje okolja izven organizacije. Glavni
namen ocenjevanja zunanjega okolja je ugotoviti priložnosti, ki se nam lahko odprejo v
prihodnosti, in nevarnosti v okolju, ki lahko škodijo organizaciji pri njenem poslovanju. Pri
ocenjevanju je prisotna tudi konkurenca in morebitne partnerske organizacije. S pomočjo
takšne analize lahko ocenjujemo vse zgoraj naštete dejavnike podjetja oziroma
organizacije na takšen način, da analiziramo vsa ožja in širša okolja organizacije (Trunk
Širca in Tavčar, 2002, str. 118). Pri analizi širšega okolja vključujemo različna okolja, od
gospodarskega, tehnološkega, politično-pravnega, naravnega do kulturnega okolja.
Poiskati je potrebno nekaj ključnih trendov in tendenc, ki lahko bistveno vplivajo na
poslovanje in razvijanje organizacije. To naredimo na način, da najprej preučimo razvoj
organizacije v preteklem obdobju, nato pa sproti preučujemo vse ključne prihodnje razvoje
2

Je analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in groženj (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats), v slovenščini jo zasledimo kot SPIN analiza. Uporablja se predvsem v
podjetništvu v namen načrtovanja strategij, lahko pa jo uporabimo tudi v lastni – samoanalizi pred
začetkom kakšnega projekta. V bistvu gre za metodo, ki le strukturira to, kar sicer običajno sami že
intuitivno počnemo – preverjamo, kje smo dobri, slabi, kaj lahko naredimo in kaj nam grozi (Bajec,
2012).
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organizacije. Pri analizi ožjega okolja so preučevane panoge, znotraj katere organizacije
posluje in pri tej analizi so preučevane vse značilnosti, ki se nanašajo na stranke
organizacije (Javoršek, 2009). Analiza je nujna za tiste del prebivalcev, ki mu je
organizacija namenjena.
Kadar ocenjujemo konkurenco, se osredotočimo na delovanje konkurenčnih organizacij in
na njihove razvojne namere. Osredotočimo se tudi na analizo naših in njihovih tržnih
deležev ter na prednosti oziroma slabosti konkurenčnih organizacij, ki imajo povezavo z
drugimi organizacijami. Vse to mora organizacija proučiti, da se lahko pripravi na
spremembe v prihodnosti in da je seznanjena, s kakšno vrsto konkurence se srečuje
organizacija. SWOT analizo prednosti in slabosti uporabljamo za ocenjevanje notranjega
okolja organizacije. Pri tem obravnavamo prednosti in nevarnosti organizacije, ki se
nanašajo na notranje poslovanje organizacije (Bryson, 1995, str. 163). Osredotočiti se je
potrebno na trenutno poslovanje organizacije in na razpoložljive resurse ter na oceno
trenutne organizacijske strategije.
Pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja večkrat uporabljamo razčlenitev organizacije na
podstrukture (ocenjevanje programov, tehnologije, kadrov, itd.), kjer nato ocenjujemo
prednosti oziroma slabosti podstruktur ter strateške dejavnike poslovanja uspešnosti
oziroma neuspešnosti organizacije v preteklosti (Pučko, 2006, str. 350).
3.3.5 IDENTIFIKACIJA STRATEŠKIH VPRAŠANJ
Peti korak opredeljuje strateške zadeve, ki so temeljna vprašanja in izzivi, ki zadevajo vsa
področja in razsežnosti politike organizacije (Bryson, 1995, str. 104–129; Javoršek, 2009):
• naloge, poslanstvo in vrednote organizacije;
• obseg, lastnosti izdelkov in storitev, portfelj proizvodov in programov;
• varovance, uporabnike, odjemalce, plačnike, financerje;
• stroške, financiranje, urejenost, poslovodenje organizacije.
Za obstoj in uspeh organizacije je ključnega pomena učinkovito obvladovanje strateških
zadev organizacije. Planiranje obvladovanja strateških zadev poteka znotraj (poslanstvo
in vrednote organizacije) in zunaj (glavne naloge organizacije in zunanje okolje)
organizacije. Za opredelitev strateških zadev so pomembne tri sestavine (podroben opis
zadev strateškega pomena, dejavniki, ki so podlaga za zadeve strateškega pomena, in
morebitne posledice strateških zadev). Poznamo več različnih pristopov za ugotavljanje
zadev strateškega pomena (Trunk Širca in Tavčar, 1998, str. 120, Javoršek, 2009):
• »Neposredni pristop (SPIN analiza)«; tu gre za razpravo o nalogah organizacije.
• »Posredni pristop (brainstorming – viharjenje možganov)«, kjer gre za iskanje
prednosti in novih izzivov ter zmanjševanje nevarnosti ter negativnih vplivov. Na
koncu sledi razvrščanje in analiziranje zamisli.
• »Pristop na podlagi ciljev«, kjer gre za opredeljevanje smotrov ciljev, postavljanje
temeljitih usmeritev, področij delovanj in določanje načinov za dosego ciljev. Na
koncu sledi razvijanje strategije za doseg vseh zastavljenih ciljev.
• »Pristop na podlagi vizije«, kjer gre za opredeljevanje vizije uspešnosti
organizacije v prihodnosti in poti oziroma načina, kako uresničiti vizijo.
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3.3.6 RAZVIJANJE IN OBLIKOVANJE STRATEGIJ ZA DOSEGANJE STRATEŠKIH
CILJEV

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Razvijanje in oblikovanje strategij za doseganje strateških ciljev predstavlja šesti korak
strateškega planiranja, katerega glavni namen je razviti strategijo, ki naj bi uresničevala
zastavljene cilje organizacije. Z uresničitvijo strategije bomo razrešili vsa strateška
vprašanja in dosegli vse strateške cilje organizacije (Pučko, 2006, stran 354). Pri snovanju
strategije organizacije uporabljamo petstopenjski postopek (Bryson, 1995, str. 139).
Le-ta zajema oblikovanje načinov za reševanje posameznih zadev. Vsi načini
morajo natančno opisovati dejavnosti in izvajalce.
Posamezne skupine morajo za vsakega od teh načinov proučiti morebitne težave
oziroma ovire. Le tako lahko sproti obvladujemo težave oziroma ovire.
Skupine morajo izbrati najučinkovitejše načine in poiskati najboljše predloge za
reševanje težav oziroma problemov ter za dosego zastavljenih strateških ciljev.
Za uresničevanje teh predlogov je potrebno opredeliti srednjeročne dejavnosti
(dve do tri leta).
Za postopno izvajanje srednjeročnih dejavnosti je potrebno izdelati podroben
polletni načrt.
Nasveti za snovanje strategij (Bryson, 1995, str. 146–153):
Strateško razmišljanje in ukrepanje je pomembnejše kot strateški plani in modeli;
posebej za izdelavo teh planov.
Skupina za planiranje naj zajame čim več možnosti in naj dopušča tudi na videz
ekstremne zamisli.
Snovanje v majhnih korakih s sprotnim preizkušanjem in preverjanjem je lahko
zelo učinkovit koncept.
Učinkovito snovanje strategij naj poteka od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor.
Planerji naj se odločijo za pristop – neposredni, posredni, ciljni ali vizijski. V
začetku načrtovanja se mnogo organizacij odloči za neposredni ali posredni
pristop. Organizacije z izrazitimi vrednotami in usmeritvami se rade odločajo za
vizijski pristop. Nepridobitne organizacije se pogosto opredeljujejo za ciljni ali
vizijski pristop.
Strateške možnosti ali alternative je treba opisati dovolj podrobno. Vsebine bi
lahko bile naslednje: temeljne sestavine ali značilnosti, pričakovani cilji, časovna
pot izvajanja, izvajalci, potrebna sredstva, stroški, morebitni prihranki,
prilagodljivost strategije, učinki na druge organizacije, učinki na druge strategije,
potrebne spremembe statutov, predpisov, pravil, postopkov, postopki za
nadzorovanje in obvladovanje izvedbe.
Za snovanje strategij v določenih načinih organizacij poznamo več različnih modelov, kot
so: harvardski model politike organizacije, sistem strateškega planiranja, pristop
managementa udeležencev in portfeljski modeli (Možina in dr., 2002, str. 719).
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3.3.7 SNOVANJE IN PREGLED STRATEGIJ
Sedmi korak predstavlja snovanje in pregled strategij. V strateškem načrtu je potrebno
vključiti tudi redni pregled strateškega načrta oziroma opredelitev strategije. V sam
pregled strateškega načrta je dobro vključiti skupino, ki je pristojna za načrtovanje
strategij, managerje, upravljavce in soudeležence iz zunanjega okolja organizacije. Za
učinkovitost strateškega načrta je potrebno management vključevati v letnih načrtih ter
predračunih organizacije. Kadar pa se strateški načrt ne izvaja, je potrebno poudariti
naslednje možnosti (Trunk Širca, Tavčar, 1998, str. 129):
• Za strateško planiranje in razmišljanje še ni primeren čas.
• Alternativne strategije in načrti so nepopolni in površni.
• Zadeve, vključene v strategijo niso strateškega pomena za organizacijo.
• Predvidene spremembe strateškega plana so prezahtevne za trenutno stanje, v
kateri deluje organizacija.
• Poiskati je potrebno primernejši krog za snovanje, tehtanje in sprejemanje
strateškega plana.
3.3.8 OPIS ORGANIZACIJE V PRIHODNOSTI – ORGANIZACIJSKA VIZIJA
Osmi korak Braysonovega modela strateškega planiranja se nanaša na delovanje
organizacije v prihodnosti, ko bodo uspešno doseženi cilje strategije organizacije. Takšen
opis organizacije predstavlja vizijo uspeha. Opisi vsebujejo poslanstvo organizacije,
glavne strategije organizacije in plane za izvedbo strategije, pravila o odločanju ter etične
standarde, ki se nanašajo na zaposlene. Vsebuje tudi podrobnejši opis delovanja
organizacije, katerega namen je seznaniti zaposlene, kaj organizacija od njih pričakuje.
Namen vizij uspeha ni samo oblikovanje strategij, ampak služi tudi kot vodič za izvedbo
strategije (Bryson, 1995, str. 35–36, Javoršek, 2009). Že z identifikacijo nekaj strateških
zadev lahko organizacija prikaže bistvene spremembe v učinkovitosti poslovanja
organizacije.
3.3.9 UVAJANJE IN URESNIČEVANJE STRATEGIJ
Deveti korak Brysonovega modela strateškega planiranja se nanaša na uvajanje in
uresničevanje strategij. Pri uresničevanju zastavljene strategije je dobro preučiti naslednje
ovire (Možina in dr., 2002, str. 723):
• Storitve neprofitnih organizacij so težko merljive in večinoma neotipljive (to je
posledica večrazsežnih ciljev opravljene storitve z željo, da bi ustregli interesom
donatorjev).
• Donatorski delež posameznega klienta je razmeroma majhen, zaradi
monopolnega položaja neprofitne organizacije.
• Izredno močna zavezanost zaposlenih poklicu ali zadevi lahko slabi njihovo
zavezanost do neprofitne organizacije.
• Na notranji management organizacije lahko pritiskajo sredstva, ki so bila
darovana organizaciji s strani vlade in skladov.
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3.3.10

KONTROLIRANJE IN PONOVNA OCENA STRATEGIJ

Kontroliranje in ponovna ocena strategij predstavlja deseti in hkrati tudi zadnji korak
Braysonovega modela strateškega planiranja. Ocenjevanje mora biti organizirano na
takšen način, da omogoča hitro ukrepanje. Poznamo povratno in vnaprejšnjo kontrolo. Pri
kontroliranju v organizaciji so težave največkrat povezane z merjenjem rezultatov, kadar
ni jasno postavljenih ciljev, z informacijskim sistemom, ki zagotavlja sprotne informacije, in
težave z uskladitvijo kratkoročnih in dolgoročnih učinkov poslovanja.
Celotni proces strateškega planiranja od začetka do konca ne predstavlja samo ločen
kratkoročni proces, ampak proces, ki se mora prilagajati tako notranjim kot zunanjim
spremembam v organizaciji. Strategije organizacije je potrebno sproti kontrolirati in jih
dopolnjevati. Z uspešnimi strategijami nadaljujemo in jih vzamemo za zgled, medtem ko
neuspešne strategije dopolnimo ali ukinemo. Nato sledi kontrola in preverjanje celega
procesa strateškega managementa, ki prične z odkrivanjem prednosti in slabosti
organizacije, priložnosti ter nevarnosti iz zunanjega in notranjega okolja. Na takšen način
se sklene naslednji krog strateškega managementa organizacije. Managerji in planerji v
organizaciji morajo dobro poznati strateško planiranje, predvsem zaradi drastičnih
sprememb v okolju neprofitnih organizacij v zadnjih letih (Možina in dr., 2002, str. 724;
Javoršek, 2009). S pravilno uporabo strateškega planiranja pridemo do nabora konceptov,
postopkov in orodij za uvajanje strategij.

3.4 NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST (NPIA)
3.4.1 OPREDELITEV IN POMEN NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE
AVTOCEST
Podlaga za začetek gradnje slovenskega avtocestnega sistema v 70-ih letih je bil Zakon o
dolgoročnem programu za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje magistralnih in
regionalnih cest SR Slovenije v obdobju 1971–1985.
Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA, Ur. list RS, št.
13/1996) je z namenom zagotoviti ustrezne notranje povezave države, izboljšati prometno
varnost, zagotoviti povezave s širšim evropskim prostorom in spodbuditi gospodarski
razvoj (strateški cilji) ter zagotoviti in povečati neposredne ekonomske učinke, zmanjšati
negativne prometne vplive na okolje, omogočiti širše gospodarske, socialne in turistične
koristi in ohranjati že zgrajeno avtocestno omrežje (strukturni cilji), sprejel Državni zbor
Republike Slovenije 15. 11. 1995 (objavljen v Ur. l. RS, št. 13/96), Spremembe in
dopolnitve nacionalnega programa izgradnje avtocest (imenovani rebalans) 23. 4. 1998
(Ur. l. RS, št. 41/98), Resolucijo o nacionalnem programu izgradnje avtocest pa 27. 2.
2004 (Ur. l. RS, št. 50/04) (DARS, 2011).
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Program predvideva izgradnjo manjkajočih avtocest in cest ustreznega standarda v dveh
osnovnih smereh (DARS, 2011):
• v smeri severovzhod – jugozahod od Šentilja na slovensko–avstrijski meji do
Kopra (mednarodni mejni prehod luka Koper) z odcepi do slovensko–italijanske
meje pri Fernetičih in Vrtojbi ter slovensko–madžarske meje pri Pincah in Dolgi
vasi, od Maribora proti Gruškovju na slovensko–hrvaški meji ter Postojne/Divače
do Jelšan na slovensko–hrvaški meji;
• v smeri severozahod – jugovzhod od predora Karavanke na slovensko–avstrijski
meji do Obrežja na slovensko–hrvaški meji.
Slovenska avtocestna smer vzhod – zahod sovpada s potekom V. koridorja
transevropskega prometnega omrežja (Trst–Koper–Postojna–Ljubljana–Budimpešta),
avtocestna smer sever–jug pa s potekom X. koridorja transevropskega prometnega
omrežja. Izgradnja slovenskega dela V. in X. koridorja transevropskega prometnega
omrežja predstavlja uresničitev osrednjega strateškega cilja Republike Slovenije, in sicer
v smislu zagotavljanja integriranega prometnega sistema, v katerem bodo med seboj
povezana regionalna središča opravljala vlogo prometnih vozlišč, kar bo omogočilo tudi
nadaljnji razvoj učinkovite gospodarske infrastrukture, obenem pa bodo ta središča tudi
umeščena v transevropsko prometno omrežje (DARS, 2011).
Resolucija o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji do leta 2013
(ReNPIA, Ur. list RS, št. 50/2004) tako vključuje izgradnjo (DARS, 2011):
• 538,6 km avtocest in hitrih cest;
• 34 km navezovalnih cest na avtocestno omrežje;
• izgradnjo avtocest v območju mednarodnih mejnih prehodov, priključkov na
obstoječe in bodoče avtocestno omrežje ter dograjevanje obstoječega
cestninskega sistema in uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem
prometnem toku.
Izgradnja avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji je bila utemeljena na naslednjih
osnovnih načelih (DARS, 2011):
• Dinamika izgradnje avtocestnega omrežja mora temeljiti na makroekonomskih
zmožnostih, narodnogospodarskih interesih Republike Slovenije ter na
upoštevanju makroekonomskih posledic izgradnje na narodno gospodarstvo.
• Finančno mora biti podprta s čim večjim deležem lastnih finančnih sredstev, ki jih
zagotavljajo Republika Slovenija (namenska sredstva) in uporabniki preko plačila
nadomestila za uporabo avtocestnega omrežja (cestnine), ostali delež finančnih
sredstev pa se zagotavlja iz drugih virov (krediti, obveznice, koncesije, ostali viri).
• Omogočiti mora skladen in enakomeren regionalni in gospodarski razvoj vseh
slovenskih regij, kot tudi nadaljnji razvoj države v okviru njenega članstva v
Evropski uniji.
• Omogočiti mora multiplikativnost njenih gospodarskih učinkov.
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• Prioritete izgradnje avtocestnega omrežja morajo temeljiti na kriterijih za določanje
prioritet oziroma vrstnega reda gradnje tistih odsekov, ki še niso zgrajeni oziroma
še niso v gradnji.
• Potekati mora postopno (etapno in/ali fazno), kjer je to ekonomsko upravičeno in
tehnično–tehnološko izvedljivo.
• Vodenje posameznih postopkov v fazi priprave za izgradnjo posameznih odsekov
mora potekati sočasno.
3.4.2 POOBLAŠČENI INVESTITOR NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE
AVTOCEST – DARS
Družba DARS d.d. je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Podjetje z nekaj več kot
1.250 zaposlenimi ima položaj delniške družbe kot gospodarske družbe po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe. Edina ustanoviteljica in delničarka družbe je Republika
Slovenija, ki jo na podlagi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije
(Ur.l. RS št. 38/10) zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije. Ustanovljena je bila z Zakonom o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji leta
1993, s poslovanjem je začela 1. januarja 1994 (DARS, 2012).
Do 31. 12. 2003 je imela družba status javnega podjetja v obliki delniške družbe, od 1. 1.
2004 ima položaj delniške družbe kot gospodarske družbe. Konec decembra 2003 je
DARS d.d. kot prevzemna družba pripojil dotedanje javno podjetje PVAC (Podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o.) in kot univerzalni pravni naslednik prevzete družbe prevzel
tudi vse zaposlene v tem podjetju (DARS, 2012).
Republika Slovenija je 1. 1. 2004 s posebno pogodbo prenesla na DARS d.d. upravljanje
in vzdrževanje vseh zgrajenih avtocest in infrastrukturnih objektov ter naprav na njih.
Republika Slovenija je tako prenesla na DARS d.d. do takrat zgrajenih 198,8 kilometra
dvopasovnih in štiripasovnih avtocest in hitrih cest ter 67,5 kilometra priključkov. S to
pogodbo je DARS d.d. prevzel tudi obveznost pobiranja cestnine (DARS, 2012).
S koncesijsko dajatvijo, ki jo DARS d.d. plačuje Republiki Sloveniji, izračuna pa se kot
razlika med pobrano cestnino in s strani države priznanimi stroški vzdrževanja in
upravljanja sistema avtocest in hitrih cest, DARS d.d. zagotavlja celovito servisiranje
zapadlih obveznosti iz najetega dolga za financiranje graditve in obnavljanje avtocest in
hitrih cest (DARS, 2012).
Konec leta 2010 je začel veljati novi Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(ZDARS-1, Ur. l. RS št. 97/2010), v skladu s katerim DARS d.d. (DARS, 2012):
• opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije posamezne naloge v zvezi s
prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s
pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest;
• izvaja gradnjo avtocest v svojem imenu in za svoj račun;
• upravlja in vzdržuje avtocestne odseke, za katere pridobi koncesijo gradnje.
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Država prek razvojnih dokumentov ohranja strateški razvoj avtocest z določanjem novih
odsekov in rokov, v katerem bodo morali biti ti predani v promet. Poslanstvo DARS d.d. je
uresničevati državne avtocestne programe, upravljati avtocestno omrežje ter nuditi
kakovostne storitve uporabnikom avtocest in hitrih cest. Vizija družbe je postati vodilna,
poslovno odprta, uspešna in tržno naravnana gospodarska družba za upravljanje
sodobnih infrastrukturnih omrežij v skladu s pričakovanji uporabnikov (DARS, 2012).
Glede na dejavnost in naravo dela je družba decentralizirano organizirana in njene službe
so stacionirane po vsej državi. DARS d.d. trenutno v okviru slovenskega avtocestnega
sistema upravlja in vzdržuje skupno 606 kilometrov avtocest in hitrih cest, 161 kilometrov
priključkov nanje ter 27 kilometrov počivališč (DARS, 2012).
Ostali nosilci pri uresničevanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest so (DARS,
2012):
• Ministrstvo za promet3 kot nosilec;
• Ministrstvo za okolje in prostor ter Direktorat za prostor;
• Ministrstvo za gospodarstvo4;
• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano5;
• Ministrstvo za kulturo6;
• občinski organi na območjih, skozi katere potekajo avtoceste in hitre ceste.
Nacionalni program izgradnje avtocest je možno realizirati le z velikim angažiranjem in
usklajenim sodelovanjem vseh pristojnih ministrstev, DARS in občin kot temeljnih nosilcev
nalog pri uresničevanju tega programa.
3.4.3 DOSEDANJI POTEK IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE
AVTOCEST
V okviru Cestnega sklada Socialistične republike Slovenije je leta 1969 nastala študija o
načrtu razvoja cestnega omrežja in hitrih cest. Na njeni osnovi so se začela obsežna
predhodna dela, ki so zajemala določitev tras prihodnjih avtocest, prostorske študije,
ekonomske analize, študije vplivov na okolje, oskrbe z materiali itd.

3

Z dnem 3. 2. 2012 po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F)
se je Ministrstvo za promet preoblikovalo v Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (ZVRS-F, 4. člen).
4
Z dnem 3. 2. 2012 po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F)
se je Ministrstvo za gospodarstvo preoblikovalo v Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (ZVRS-F, 4.
člen).
5
Z dnem 3. 2. 2012 po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F)
se je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preoblikovalo v Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
(ZVRS-F, 4. člen).
6
Z dnem 3. 2. 2012 po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F)
se je Ministrstvo za kulturo preoblikovalo v Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (ZVRS-F, 4.
člen).
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Načrt je vseboval izgradnjo 594 km avtocestnega omrežja v obdobju 1971–2000, in sicer
izgradnjo 60 % načrtovane dolžine do leta 1985, preostalih 40 % pa do leta 2000.
Izdelane so bile strokovne podlage za gradnjo, sprejeti so bili ustrezni zakoni in
zagotovljena finančna sredstva Mednarodne banke za obnovo in razvoj.
Prvi zgrajen odsek slovenske avtoceste je odsek od Vrhnike do Postojne. Zgrajen je bil
leta 1972 in Slovenija se je tedaj postavila ob bok preostalim dvajsetim evropskim
državam, ki so že imele avtocesto.
Naslednje odseke avtocest (štiripasovne in dvopasovne) je Slovenija postopoma gradila
na območjih, kjer so jo v gradnjo silile zelo težavne prometne razmere. Tako je bilo v 24
letih (1970–1994) zgrajenih 198,4 km avtocest (povprečno nekaj več kot 8 km na leto), od
tega 59 km dvopasovnih.
Zaradi potreb po pospešitvi gradnje je bil pripravljen Nacionalni program izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji. Dinamika izvajanja Nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji je razdeljena na štiri obdobja, in sicer so (ReNPIA, Uradni
list RS, št. 50/2004):
1. Obdobje od 1994 do 2003
• V prvih desetih letih uresničevanja NPIA je bilo zgrajenih in predanih v promet 300
km avtocest (dvopasovnih in štiripasovnih), kar je povprečno 30 km na leto.
2. Obdobje od 2003 do 2006
• nadaljevanje gradnje odsekov pomurskega kraka avtoceste Maribor (Dragučova) –
MMP Pince z odcepom do Dolge vasi (v V. evropskem prometnem koridorju),
• zaključek gradnje odsekov štajerskega in primorskega kraka avtoceste Pesnica –
Srmin (Koper) (v V. evropskem prometnem koridorju),
• nadaljevanje gradnje odsekov gorenjskega in dolenjskega kraka avtoceste Vrba –
MMP Obrežje (v X. evropskem prometnem koridorju),
• nadaljevanje gradnje odseka vipavskega kraka hitre ceste Razdrto–Vipava,
3. obdobje od 2007 do 2013;
• zaključek gradnje odsekov pomurskega kraka,
• začetek in zaključek gradnje odseka štajerskega kraka avtoceste,
• zaključek gradnje odsekov gorenjskega in dolenjskega kraka avtoceste,
• začetek in zaključek gradnje odseka podravskega kraka avtoceste,
• zaključek gradnje odseka vipavskega kraka hitre ceste,
• začetek in zaključek gradnje odsekov primorskega kraka hitre ceste Koper–Izola.
4. Obdobje: po letu 2013;
• V okviru četrtega časovnega obdobja izvajanja NPIA, po letu 2013, se bo
nadaljevalo z gradnjo preostalih odsekov avtocest, hitrih cest in navezovalnih
cest, ki niso bile sestavni del nacionalnega programa, ampak so sedaj kot
sestavni del vključeni v novi nacionalni program.
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3.4.4 VIRI FINANČNIH SREDSTEV ZA NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE
AVTOCEST
Zaradi strateškega pomena je zagotavljanje infrastrukturnih dejavnosti v večini držav še
vedno v rokah državnega sektorja. Z razvojem različnih oblik zasebne udeležbe pa se tudi
v te dejavnosti vse bolj intenzivno vključuje zasebni sektor, tako na področju vodenja in
upravljanja, kot tudi financiranja novih infrastrukturnih objektov.
Vse do osemdesetih let preteklega stoletja je v svetu prevladovala klasična oblika
zagotavljanja infrastrukturnih storitev in financiranja infrastrukturnih dejavnosti. Dejavnost
je bila v rokah javnega sektorja, torej v lasti in upravljanju države. Primarna vzroka temu
sta javni interes in značilnosti dejavnosti. Gre namreč za kapitalno intenzivno panogo, ki
zahteva visoke stroške investiranja in je dolgoročnega značaja, kar je za zasebni sektor
nedonosno.
Dominantno vlogo javnega sektorja je narekovalo tudi spoznanje politične in ekonomske
pomembnosti infrastrukture ter takratno prepričanje, da je pri odpravljanju tehnoloških ovir
v ponudbi infrastrukturnih dobrin in storitev nujno potrebno aktivno sodelovanje države.
Veljalo je prepričanje, da je edino država sposobna odpravljati neučinkovitosti trga.
Planirani finančni viri sredstev za izvajanje Nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji so naslednji (ReNPIA, Uradni list RS, št. 50/2004):
• namenska sredstva (cestnina, vinjete, državna proračunska sredstva »bencinski
tolar7«) – 42,6 %;
• vrednostni papirji – obveznice, 45,9 %;
• domači in tuji krediti z državnim poroštvom (Evropska investicijska banka (EIB),
Konzorcij slovenskih bank in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) – 10,7
% in
• drugi finančni viri (kohezijski skladi8, sofinanciranje občin, najemnine za servisne
objekte ob avtocestah, koncesije in drugo) – 0,8 %.
Pri klasični obliki zagotavljanja infrastrukturnih dobrin in storitev je celotna odgovornost v
rokah države oziroma javnega sektorja. Javni sektor je odgovoren za vodenje in
upravljanje infrastrukturnih dejavnosti ter za zagotavljanje finančnih sredstev. Država je
odgovorna za vzdrževanje obstoječih infrastrukturnih dejavnosti ter za načrtovanje in izbor
novih projektov.
Odločitve o porazdelitvi sredstev med različne infrastrukturne dejavnosti in tudi različne
sektorje gospodarstva morajo temeljiti na predhodno določenih ciljih države. Finančna
sredstva si država zagotovi z lastnimi tekočimi prihodki (pobrani davki, prihodki od
7

Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v RS – tako imenovani bencinski
tolar (Uradni list RS, št. 46/93) naj bi se v proračunu RS namensko zagotavljala sredstva v znesku, ki je enak
16 % drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in dizelskih goriv, prodanih v RS.
8
Kohezijski sklad financira projekte, namenjene izboljšanju okolja in razvoju transportne infrastrukture v
državah članicah EU.
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zagotavljanja državnih storitev, državne takse, neto dobiček podjetij javnega sektorja,
prihodki od prodaje državnega premoženja in prihodki od obresti) ali z najemanjem posojil
(Fox, 1994, str. 42).
Državno zadolževanje predstavlja drugi vir klasičnega načina financiranja infrastrukture.
Finančna sredstva si država izposodi pri domačih zasebnih virih, in sicer z izdajo
obveznic, z najemanjem posojil pri komercialnih bankah ali individualnih varčevalcih in pri
pokojninskih skladih. Država ima običajno omejene možnosti najemanja posojil pri
domačih finančnih virih, saj ni na voljo dovolj sredstev in se zato večkrat nasloni na tuje
vire, tako bilateralne kot tudi multilateralne. Za vsa posojila država daje svoje jamstvo in je
zato tudi sama v celoti dolžna prevzeti tveganja. Država ima vedno najvišji kreditni rating
glede na vse ostale ekonomske subjekte v državi. To dejstvo predstavlja pomembno
prednost klasičnega načina financiranja infrastrukture, saj država zato pridobi finančna
sredstva v tujini po nižji obrestni meri kot na primer zasebna podjetja te države. S tega
vidika so stroški financiranja nižji.
3.4.5 PRIORITETE IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE
AVTOCEST
Prioritete izvajanja nacionalnega programa morajo temeljiti na strokovnih kriterijih za
določanje prioritet oziroma vrstnega reda gradnje tistih odsekov/pododsekov, ki še niso
zgrajeni in so naslednje (PTI, 2003, str. 7):
• ekonomska upravičenost;
̶
investicijske vrednosti posameznih odsekov,
̶
investicijske vrednosti po zgrajenem km posameznega odseka,
̶
ekonomska stopnja donosnosti posameznih odsekov,
̶
možnost vzpostavitve cestninskega sistema na posameznih odsekih in
višina priliva finančnih virov od pobrane cestnine,
̶
posredne koristi uporabnikov posameznih odsekov in
̶
vplivi izgradnje posameznih odsekov na narodnogospodarske in
makroekonomske učinke.
• prometna politika;
̶
prometna učinkovitost posameznih odsekov,
̶
prometna povezava in zagotovitev ustreznih dostopov med pomembnimi
regionalnimi središči in urbanimi območji znotraj Republike Slovenije in
izven nje,
̶
prometna povezava mednarodnih prometnih tokov, ki potekajo preko
Republike Slovenije,
̶
razbremenitev in odprava prometnih zastojev na obstoječih glavnih in
regionalnih cestah in
̶
izboljšanje prometne varnosti na obstoječih glavnih in regionalnih cestah.
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• razvojna politika;
̶
zagotovitev narodnogospodarskega razvoja
(razvoj
infrastrukture v smislu, kohezivne in oskrbovalne funkcije),
̶
zagotovitev regionalnega razvoja ter
̶
zagotovitev urbanega razvoja.
• okoljevarstvena politika;
̶
presoja vplivov na okolje ter
̶
zmanjševanje negativnih vplivov in onesnaženosti okolja.

gospodarske

Prostorska kohezivnost narodnega gospodarstva je v sodobnem času nepogrešljivi
element trajnostnega razvoja in povezava razpršenih prostorskih, energetskih,
infrastrukturnih in človeških potencialov v kompleksno celoto, ki s pričakovanimi
sinergijskimi učinki posredno sproža razvoj dislociranih ekonomskih enot, kar se na koncu
poveže v visokoproduktivno celoto. Tako bo izgradnja V. in X. evropskega prometnega
koridorja s povezavo posameznih regionalnih središč (Koper, Ljubljana, Celje, Maribor,
Murska Sobota, Kranj, Novo mesto) prav gotovo v veliki večini zadovoljila navedene
kriterije in omogočila njihovo večjo skladnost in trajnostni razvoj.

34

4

NOVA CESTNA POVEZAVA TRETJA RAZVOJNA OS

4.1 OPREDELITEV IN POMEN TRETJE RAZVOJNE OSI
Tretja razvojna os je nova cestna povezava, ki bo povezovala regionalna središča
Koroške, Savinjske, Zasavja, Spodnjega Posavja in Jugovzhodne Slovenije s
pomembnimi središči v Avstriji in na Hrvaškem.
Nova cestna povezava se začne na meji z Republiko Avstrijo, od koder poteka prek
koroške in savinjske regije do avtoceste A1 Koper–Šentilj in naprej proti Novemu mestu,
kjer prečka avtocesto A2 Karavanke–Obrežje. Od A2 poteka naprej skozi Dolenjsko in
Belo krajino do meje z Republiko Hrvaško.
Postopki priprave državnih prostorskih načrtov za novo cestno povezavo so se začeli na
podlagi Zakona o urejanju prostora ter s spremembo zakona v letu 2007 nadaljujejo na
podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in v podzakonskih aktih, ki določajo vsebino,
obliko in način priprave teh prostorskih aktov.
Začetki umeščanja tretje razvojne osi v prostor segajo v leto 2004, ko je tedanji minister
za promet podal pobudo za pripravo državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne
ceste med avtocesto A1 Šentilj-Koper in Velenjem, Slovenj Gradcem, Dravogradom in
mejo z republiko Avstrijo. Pobudi za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–
Koper in A2 Karavanke–Obrežje in mejo z republiko Hrvaško sta bili podani v začetku leta
2006 (Oven, 2010, str. 108).
Postopek umeščanja tretje razvojne osi se je pričel v letu 2006, ko so bili sprejeti programi
priprave za posamezne odseke:
1. Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med
avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo (Ur. list RS št. 49/06);
2. Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med
avtocesto A1 Ljubljana–Maribor in avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem
mestu (Ur. list RS, št. 97/06);
3. Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med
avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško
(Ur. list RS, št. 90/06).
V posameznem programu priprave državnega lokacijskega načrta je bil opredeljen
predmet, programska izhodišča državnega lokacijskega območja ter ureditveno območje.
Okvirno ureditveno območje je bilo določeno z obsegom prostorskih ureditev, ki jih zajema
državni prostorski načrt, to je območje zadanih občin.
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Iz posameznega programa priprave je razvidno, katere občine so bile v začetku postopka
vključene v postopek umeščanja prostorske ureditve v prostor. To zajema skupaj 33
občin, in sicer: Občina Mežica, Občina Prevalje, Občina Ravne na Koroškem, Občina
Dravograd, Občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Šoštanj, Občina Velenje,
Občina Šmartno ob Paki, Občina Polzela, Občina Braslovče, Občina Žalec, Občina
Prebold, Občina Trbovlje, Občina Hrastnik, Občina Zagorje ob Savi, Občina Litija, Občina
Šentrupert, Občin Mokronog–Trebelno, Občina Trebnje, Občina Celje, Občina Laško,
Občina Radeče, Občina Sevnica, Občina Škocjan, Občina Šmarješke Toplice, Občina
Šentjur, Občina Dobje, Občina Krško, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Novo
mesto in Občina Semič.
Vse prvotne soudeležene občine so bile vključene tudi v raziskavo družbene
sprejemljivosti soudeleženih občin, ki je predstavljena in analizirana v nalogi.
Zaradi velikega števila regij, preko katerih naj bi bila speljana celotna trasa tretje razvojne
osi, ki se odražajo z različnimi možnostmi razvoja, različno stopnjo razvitosti, je bilo nujno
pristopiti k celovitemu načrtovanju posega v prostor v okviru projekta celovitega razvoja
območja ob tretji razvojni osi. Rezultat projekta je bil izbor najustreznejšega scenarija
prostorskega razvoja od avstrijske do hrvaške meje, ki pa ni opredeljeval le boljših
pogojev za obstoječi promet, ampak tudi čim boljše pogoje za razvoj na drugih področjih
in v prihodnosti. Na podlagi tega projekta je bil določen koridor, ki je bil osnova za
določitev variant (Oven, 2010, str. 106).
Slika 3: Potek in delitev tretje razvojne osi

Vir: Jezovšek (2010, str. 9)
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Z rdečo barvo je označen potek in delitev tretje razvojne osi. V prometnem smislu je nova
cestna povezava razdeljena na tri glavne odseke: severni del, srednji del in južni del.
Severni del bo potekal od Koroške do Velenja oz. Celja, srednji del osi od Celja preko
Sevnice do Novega mesta in južni del od Novega mesta proti Beli krajini do meje s
Hrvaško.
Do sedaj so bile izdelane najustreznejše študije variant za vsak posamezni odsek.
Predlagana trasa izhaja iz vrednotenja in medsebojne primerjave vseh realno izvedljivih
variant iz razvojno-urbanističnega, prometno-ekonomskega, gradbeno-tehničnega in
okoljskega vidika. Po predstavitvi najustreznejše variante zainteresirani javnosti so bili na
podlagi prejetih pripomb izdelani optimizirani predlogi najustreznejših variant, za katere se
sedaj še točno ne ve, katere bodo izbrane in skozi katere lokalne skupnosti bo tretja
razvojna os dejansko potekala.
Že v Odloku o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Državni zbor, 2004) je nova
cestna povezava opredeljena kot ena izmed razvojnih prioritet. Z izgradnjo novih cestnih
povezav preko Koroške, Savinjske, Zasavja, spodnjega Posavja in Jugovzhodne
Slovenije je Slovenija omogočila navezavo pomembnih središč na ustrezna razvojna
območja tako v Sloveniji kot tudi na Avstrijskem in Hrvaškem (Oven, 2009, str. 13).
Glavni namen nove cestne povezave je zagotoviti ustrezno medsebojno povezanost
središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem območju
Slovenije, hkrati pa bo zagotovila prometno povezavo v okviru V. in X. pan-evropskega
prometnega koridorja in med koridorji ter alternativno povezavo tujih središč
mednarodnega pomena preko ozemlja Slovenije.
Slika 4: V. in X. pan-evropska prometna koridorja v Republiki Sloveniji
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Vir: Godec in Jurše (2010, str. 354)
Republiko Slovenijo prečkata V. in X. panevropska prometna koridorja, ki zajemata cestni,
železniški ter kombinirani transport, pristanišča in zahtevano infrastrukturo. V. koridor ima
svoje vhodno povezavo v Italiji in gre preko Kopra, Ljubljane in Maribora proti Republiki
Madžarski. X. koridor ima svojo vhodno povezavo v Avstriji skozi Jesenice preko Ljubljane
do meje s Hrvaško ter iz strani Gradec preko Maribora do Zagreba.
Tretja razvojna os bo omogočila navezavo pomembnih lokalnih središč v obravnavanem
območju na ustrezne razvojne povezave in bo pomenila dvig kakovostne ravni sedanjih
prometnic, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za sodoben in varen promet. Z izboljšanimi
prometnimi povezavami se bo skrajšalo trajanje potovanj in se bosta izboljšali kvaliteta
potovanj in prometna varnost (Omega Consult, 2007, str. 1).

4.2 POTEK OSI IN DELITEV TRETJE RAZVOJNE OSI
Nova cestna povezava, imenovana tretja razvojna os, se začne na meji z Republiko
Avstrijo, od koder poteka preko Koroške in Savinjske regije do avtoceste A1 Koper–Šentilj
in naprej proti Novemu mestu, kjer prečka avtocesto A2 Karavanke–Obrežje. Od
avtoceste A2 poteka naprej skozi Dolenjsko in Belo krajino do meje z Republiko Hrvaško.
Območje tretje razvojne osi je v prometnem smislu razdeljeno na tri glavne odseke, in
sicer (Oven, 2010, str. 108):
• severni del (poteka od meje z Republiko Avstrijo do avtoceste A1 Koper–Šentilj,
predvidena dolžina odseka je približno 62 km in se v prostor umešča kot štiripasovna hitra cesta);
• srednji del (poteka med avtocesto A1 Koper–Šentilj in avtocesto A2 Karavanke–
Obrežje pri Novem mestu; predvidena dolžina osi je približno 61 km in se v
prostor umešča kot dvopasovna cesta);
• južni del (poteka od avtoceste A2 Karavanke–Obrežje pri Novem mestu do meje
z Republiko Hrvaško; predvidena dolžina osi je približno 79 km in se v prostor
umešča kot dvopasovna cesta).
Tretja razvojna os poteka deloma po obstoječih in večinoma po novih prometnih
koridorjih. Skupna dolžina trase tretje razvojne osi je približno 200 km.
Prva in hkrati najzahtevnejša faza postopka priprave državnega prostorskega načrta v
kateri se proučijo, vrednotijo in medsebojno primerjajo različne variantne rešitve
načrtovanega posega, je izdelava študije variant. Študija variant predstavlja strokovno
osnovo za sprejemanje odločitve o najustreznejši varianti ter s tem tudi o nadaljnjem
postopku priprave državnega prostorskega načrta. Vse realno izvedljive variante so
proučene in ocenjene z razvojno-urbanističnega, prometno–ekonomskega, gradbeno–
tehničnega in okoljskega vidika.
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4.2.1 SEVERNI DEL
V okviru priprave državnega prostorskega načrta so se v študiji variant vrednotile in med
seboj primerjale variante v treh koridorskih povezavah, ki potekajo od slovenskoavstrijske
meje do avtoceste A1 Koper–Šentilj, in sicer: vzhodni in zahodni ter naknadno še
sredinski koridor. Poleg izhodiščnih koridorjev so bile preverjene tudi druge možnosti
poteka tras znotraj obravnavanih koridorjev.
Slika 5: Shematičen prikaz vseh proučevanih variant na severnem delu

Vri: Oven (2010, str. 109)
V študiji variant so bile po posameznih odsekih primerjane številne variante. Rezultat
primerjave vseh obravnavanih variant je bil predlagan potek nove cestne povezave, ki je
povezoval posamezne odseke variant, in sicer: A3 – B2 – C1 – D1 – E2 – F2 – N1, kot
prikazuje zgornja slika. Predlagana varianta je bila na podlagi pripomb zainteresirane
javnosti še optimizirana.
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Slika 6: Shematičen prikaz predlagane kombinacije variant na severnem delu

Vir: Oven (2010, str. 110)
Predlagana najustreznejša kombinacija variant je potekala od mednarodnega mejnega
prehoda Holmec do Poljan, po Mežiški dolini južno od Prevalj in severno od Raven na
Koroškem ter pri Otiškem vrhu preide v Mislinjsko dolino. Okoli Dravograda je potekala
kot vzhodna, južna in zahodna obvoznica, na glavno smer pa se priključi pri Otiškem
Vrhu. Naprej je potekala v koridorju obstoječe glavne ceste, skozi predor Graška gora,
vzhodno mimo Škalskega jezera, skozi pokriti vkop po vzhodni strani Velenja, skozi
predore severno od Gore Oljke in pri Letušu preide v Savinjsko dolino. Od tu naprej je
potekala v koridorju obstoječe regionalne ceste, zahodno mimo Polzele in se pri
Šentrupertu priključila na avtocesto A1 Koper–Šentilj (Oven, 2010, str. 109).
Predlagana kombinacija variant je imela svoje prednosti in tudi pomanjkljivosti, ki so bile
zmanjšane pri pripravi optimizacij.

40

4.2.2 SREDNJI DEL
V programu priprave so bile na osnovi pobude ministra za promet ter številnih drugih
pobudnikov opredeljene variante za srednji del trase v treh koridorjih, ki so bile v študiji
variant tudi izhodišče za preučevanje, in sicer: variante v vzhodnem koridorju, srednjem
koridorju in zahodnem koridorju.
Slika 7: Shematičen prikaz predlaganih kombinacij variant na srednjem delu

Vir: Oven (2010, str. 110)
V okviru študije je bila maja 2008 kot najprimernejša varianta opredeljena varianta G2
(G2-n1) - H2 - I1, ki je potekala od Celja po zahodu – razcep Lopata (na vzhodu je
navezovalna cesta) proti jugu mimo Laškega in Rimskih Toplic ter v nadaljevanju mimo
Radeč, Sevnice in Zavratca proti Smedniku, kjer se z razcepom priključi na avtocesto A2
Karavanke–Obrežje (Oven, 2010, str. 111).
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Slika 8: Shematičen prikaz predlagane kombinacije variant na srednjem delu

Vir: Oven (2010, str. 111)
Prednosti in pomanjkljivosti izbrane kombinacije variant na Sliki 6 se medsebojno
prepletajo in jih je kot take s splošnega vidika zelo težko opredeliti. Kar se pri enem
odseku izkaže za prednost, je na drugem slabost.
4.2.3 JUŽNI DEL
Program priprave je na južnem delu tretje razvojne osi predvideval, da se v študiji variant
prouči šest variant, od tega po tri variante, ki vključujejo Novo mesto z vzhodne strani in
po tri variante, ki vključujejo Novo mesto z zahodne strani.
V nadaljevanju, za izhodom iz predora, je bil predviden razcep, iz katerega se je cesta
nadaljevala v dve smeri: z variantnimi poteki proti mednarodnemu mejnemu prehodu
Metlika in v smeri proti mednarodnemu mejnemu prehodu Vinica.
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Slika 9: Shematičen prikaz vseh proučevanih variant na južnem delu

Vir: Oven (2010, str. 112)
Po proučitvi vseh variant z ustreznimi vidiki se je kot najprimernejša izkazala varianta V–
vzhodna C (a1, b3, c1). Predlog najustreznejše variante se je na severu pričel na
predvidenem razcepu Lešnica na avtocesti A2 Karavanke–Obrežje. Trasa je prečkala
reko Krko in potekala po zahodni strani Smolenje vasi, Velike Cikave ter vzhodni strani
Novega mesta do Pogancev. V nadaljevanju se je cesta usmerila proti jugu v predor pod
vrhom Gorjancev. Iz predora je bil predviden razcep za smeri Vinica in Metlika.
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Slika 10: Shematičen prikaz predlagane kombinacije variant na južnem delu

Vir: Oven (2010, str. 112)
V nadaljevanju proti Črnomlju poteka trasa po gričevnatem terenu Bele krajine, na
severnem delu Črnomlja je predviden priključek. Trasa nato prečka železniško progo
Ljubljana–Novo mesto–Karlovac in poteka zahodno od Črnomlja, prečka dolino reke
Lahinje, nato sledi tudi drugi priključek za Črnomelj. Od priključka proti Vinici trasa poteka
po gričevnatem predelu. Priključek je predviden še na območju Dragatuša. Trasa se
nadaljuje proti mejni reki Kolpi, kjer je predviden priključek Vinica, s katerim se
navezujemo na obstoječo regionalno cesto.
Na območju predlagane variante južne osi so se kot prednost izkazali naslednji vidiki:
najmanjši vplivi z okoljskega vidika, razbremenitev najbolj obremenjenih obstoječih
daljinskih cestnih povezav, prometno-ekonomska upravičenost, ustrezna navezava
Novega mesta, ustrezna navezava in ohranjanje razvojnih potencialov Semiča in Metlike
ter ključnih razvojnih središč. Pomanjkljivosti so se na tem delu tretje razvojne osi
odražale le v manjši meri.

4.3 POZITIVNI IN NEGATIVNI VPLIVI IZGRADNJE TRETJE RAZVOJNE OSI
Izgradnja tretje razvojne osi bo doprinesla različne pozitivne in negativne vplive na okolje,
prebivalce soudeleženih lokalnih skupnosti ter tranzitne potnike.
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Z izgradnjo nove cestne povezave se bo povečala konkurenčnost območja ob razvojni
osi, dostopnost, okrepile se bodo institucionalne in gospodarske povezave. Vplivala bo
tudi na večjo integracijo prostora izven obstoječih pan-evropskih prometnih koridorjev.
Ključnega pomena je tudi, da se bo z izboljšanimi prometnimi povezavami skrajšalo
trajanje potovanj in s tem se bo povečala tudi kvaliteta potovanj ter izboljšala prometna
varnost (po Oven, 2009, str. 13).
Novi prometni koridor bo pomenil zmanjšanje škodljivih izpustov v prometu in tako višjo
kakovost življenja v naseljih ob zdajšnjih prometnicah na tem območju, saj bodo tako
manjše prometne obremenitve lokalnih cest. Z vidika reševanja ožje prometne
problematike ima nova cestna povezava v predlaganem koridorju v severnem delu nalogo
odprave tako imenovanih ozkih grl, v srednjem delu izkoriščanje razvojnih možnosti ter v
južnem delu povezovalni značaj z južno sosedo.
Iz vseh pozitivnih učinkov izgradnje tretje razvojne osi lahko povzamemo pomen nove
cestne povezave za posamezno soudeleženo regijo v postopku umeščanja nove cestne
povezave v prostor (Jezovšek, 2010, str. 9):
• Koroška regija: visoko zmogljiva in zanesljiva povezava do avtoceste A19, s tem
pa tudi povezava v smeri savinjske, posavske regije in osrednjeslovenske regije
oziroma Hrvaške ter ustrezna navezava prihodnjega gospodarskega središča na
državno in mednarodno cestno omrežje;
• Savinjska regija: zmogljivejša povezava Velenja do avtoceste A1 oziroma do
petega prometnega koridorja (stara cestna povezava od Velenja do avtoceste A1
se ohrani, kar je glede na napovedane dolgoročne stopnje rasti prometa tudi
potrebno), z izvedbo potrebnih ukrepov na delu omrežja, ki ni neposredno v
predlaganem koridorju, boljša dostopnost tega območja do koridorja nove
prometnice oziroma do Celja z vzhodne strani (Celje–Šentjur–Rogaška Slatina–
Dobovec) ter ustrezna navezava velenjske ekonomsko-poslovne cone in
gospodarskega središča Tehnopolis na državno in mednarodno cestno omrežje;
• Zasavska regija: povezava do avtoceste A1 in s tem povezava v smeri
savinjske, posavske regije do avtoceste A210 ter s tem povezava v smeri
jugovzhodne Slovenije;
• Posavska regija: Sevnica pridobi novo navezavo na avtocesto A2 (izboljša se
navezava v smeri Ljubljane), ustrezno navezavo obrtno–industrijskih con ter
gospodarske infrastrukture v Posavju na državno in mednarodno cestno omrežje
ter boljšo dostopnost do savinjske in zasavske regije;
• Jugovzhodna Slovenija: povezava z Zasavjem, savinjsko in koroško regijo,
zmogljiva in zanesljiva povezava Bele krajine s preostalimi slovenskimi regijami,
navezava na hrvaško avtocestno omrežje v smeri vozlišča Novi grad
(mednarodni mejni prehod Metlika) oziroma vozlišča Bosiljevo (mednarodni mejni
prehod Vinica) ter ustrezna navezava gospodarskega središča jugovzhodne
Slovenije na državno in mednarodno cestno omrežje.
9

Avtocesta A1 poteka od jugozahoda do severovzhoda Slovenije in povezuje večja slovenska mesta (Koper –
Postojna–Vrhnika–Ljubljana–Celje–Maribor).
10
Avtocesta A2 poteka od predora Karavank do Obrežja.
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Nova cestna povezava prinaša tudi številne negativne vplive, kot so: velik poseg v naravo,
potrebna finančna sredstva, poseg v kulturno - arhitekturno krajino, večja onesnaženost
zraka zaradi povečanega obsega prometa. Negativno bo vplivalo tudi na razvoj turizma,
saj bo trasa nove cestne povezave potekala odmaknjeno od mestnih središč.

4.4 PROSTORSKI PRISTOP PRI NAČRTOVANJU VARIANT CESTNE
INFRASTRUKTURE
Za umeščanje zahtevnejših cest v prostor se tradicionalno uporablja pristop, ki ga po
zaporedju korakov v njem (najprej določitev variant trase in šele potem prostorska ocena,
ki temelji na karti ranljivosti prostora) lahko imenujemo »tehniški pristop«, ker temelji na
geometrijsko najprimernejšem poteku trase.
Pri tem pristopu v prostoru iščemo take smeri poteka cestne osi, v katerih lahko
zagotovimo predvideno geometrijo ceste in dosežemo čim ugodnejše investicijske in
obratovalne stroške. Izogibamo se le tistim kvalitetam v prostoru, ki so splošno poznane
ali pa označene na geodetskih podlogah. Res je, da bi že tudi sedaj lahko najprej izdelali
oceno ranljivosti prostora, ki naj bi služila projektantu kot ena izmed osnov za načrtovanje
variant. Se pa to skoraj po pravilu opušča in se variante soočijo z realnostjo šele, ko so
izpostavljene zakonsko predpisani presoji vplivov na okolje (PVO). V njej se potem izkaže
resničen obseg konfliktov s kvalitetami v prostoru. Praviloma so ti konflikti neenakomerno
razporejeni vzdolž posamezne variante.
S korekcijo poteka trase (»optimizacija«) se res da te konflikte na posameznih mestih ali
odpraviti ali vsaj omiliti. Vendar tak poseg skoraj vedno pomeni, da trasa v tehničnem
smislu »ni več tisto«, kar je bila. Namesto spreminjanja poteka trase se pri odpravljanju
konfliktov zato praviloma raje odločamo za izvedbo ukrepov za preprečevanje vplivov na
okolje. Ti ukrepi so v skoraj vseh primerih sicer uspešni, čeprav skoraj vedno z njimi v
prostor vnesemo druge vrste vplivov, še največkrat krajinskih (ograje, dodatna zemeljska
dela, itd.) (Juvanc in Radakovič, 2006, str. 2).
Stroškovna plat naknadno uvedenih ukrepov je namreč skoraj v vseh primerih zelo visoka,
da o časovnih zamudah, ki so tudi strošek, sploh ne govorimo. Ker se zaščitni ukrepi in
stroški zanje v projekt vključujejo šele v zadnji fazi, torej na že izbrani varianti, se
projektant na koncu sooči s kruto realnostjo, da njegova prvotna stroškovna primerjava,
ko za pravi obseg zaščitnih ukrepov še ni vedel, sploh ne drži več.
Sodobna računalniška tehnologija pa omogoča, da se do rešitev tras lahko pride tudi s
pristopom, ki ga lahko imenujemo »prostorski pristop« (najprej določitev še sprejemljivega
ali sprejemljivih ozkih koridorjev in šele potem trasiranje znotraj teh koridorjev), ker temelji
na ranljivosti prostora.
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Namesto »iskanja nekonfliktnih koridorjev« nam računalniški program omogoča sprotno
določanje medsebojnih razmerij vrednosti posameznih prostorskih enot. Metoda dela
temelji na prostorski analizi ranljivosti prostora.
Ta pristop ima svoj pozitivni učinek tudi pri stroškovni oceni posamezne variante. Pri
trasiranju v omenjenem koridorju bo projektant v oceno stroškov takoj vključil tudi stroške
zaščitnih ukrepov, ker jih bo poznal. Celo več. Med več možnimi bo pri posegu izven
koridorja izbral tak potek trase, pri katerem bo stroškovna ocena najbolj ugodna. To pa je
velika razlika od »tehniškega pristopa«, kjer se stroške zaščitnih ukrepov upošteva šele v
povsem zadnjem koraku načrtovanja in se jih enostavno prišteje prvotnemu predračunu.
Tabela 3: Primerjava tehniškega in prostorskega pristopa pri načrtovanju variant cestne
infrastrukture
Št.

»Tehniški pristop« pri načrtovanju variant cestne
infrastrukture

»Prostorski pristop« pri načrtovanju variant cestne
infrastrukture

1.

Najprej se določi variante trase ceste.

Najprej se določi variante še sprejemljivih
prostorskih koridorjev za vris trase ceste.

2.

Varovanje okolja se vključi v postopek šele v
fazi primerjave variant.

Varovanje okolja se vključi v postopek že v
njegovih izhodiščih.

3.

Neomejen prostor praviloma vodi k uporabi
neracionalnih geometrijskih elementov.

Omejen prostor vodi k uporabi racionalnih
geometrijskih elementov.

4.

Vplivi na okolje so vzdolž trase razporejeni
neenakomerno in z različno intenzivnostjo.

Vplivov na okolje vzdolž trase ni ali pa so
minimalni, pojavijo se le na mestih, kjer moramo
traso voditi izven meja koridorja.

5.

Zaščitne ukrepe se sprejema šele na podlagi
ocene vplivov na okolje.

Zaščitne ukrepe se določa pri trasiranju ceste.

6.

Optimizacija trase je potrebna.

Optimizacija ni potrebna.

7.

8.

9.

Stroški za izvedbo zaščitnih ukrepov
obremenijo variante naknadno (sprememba
vrednosti variante).
Stroškovno bi lahko bila ugodnejša katera
izmed variant, ki jih je projektant izločil že pred
fazo izdelave presoje vplivov na okolje.
Časovne zamude so v postopku normalne.

Stroški za zaščitne ukrepe so poznani že v času
izdelave predračuna za varianto.
Stroškovna primerjava variant je enovita in brez
kasnejših odstopanj.
Časovnih zamud v postopku ni.

Vir: Juvanc in Radakovič, 2006, str. 3
Posledica »prostorskega« pristopa k načrtovanju nove cestne povezave ni zmanjšanje
funkcionalnosti nove ceste ampak ustvarjanje dodatnih omejitvenih pogojev, ki projektanta
ceste že na začetku dela silijo k čim bolj racionalnemu projektiranju.
Pri »tehniškem« pristopu se ukrepi za zaščito in varovanje okolja določajo šele naknadno
(sanacijsko varovanje) in na celi trasi, pri »prostorskem« pa sproti in predvsem na tistih
mestih, kjer se s traso posega izven omejenega koridorja (preventivno varovanje).
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Prostorski pristop je zlasti priporočljiv pri izdelavi prostorskih načrtov (planerska faza), ko
je treba za posamezne infrastrukturne objekte določiti ožje koridorje, ki jih je treba varovati
pred posegi, da bomo objekte kasneje sploh lahko zgradili. Osnovni vidik pri prostorskem
načrtovanju je spoštovanje narave, ne glede za katero sestavino gre, kajti etika
spoštovanja narave nalaga, da smo do vseh sestavin narave spoštljivi, kolikor je to le
mogoče.

4.5 VKLJUČEVANJE JAVNOSTI V POSTOPKU PRIPRAVE DRŽAVNIH
PROSTORSKIH NAČRTOV
Pravni red, delovanje državnih organov, ravnanje pravnih in fizičnih oseb ter njihova
medsebojna pravna razmerja urejajo predpisi. Pogoj za učinkovitost prava in dobro
delovanje pravne države so lahko le taki predpisi, ki so ne samo vsebinsko, ampak tudi
pravno pravilni. Pri tem je izrednega pomena, da se s predpisi, ki predpisujejo in
prepovedujejo različna ravnanja, uspešno usmerja tako razvoj družbe, kot tudi določa
pravila poštenega in pravičnega sožitja med ljudmi.
Pogoj za dobro in uspešno delovanje družbe je torej jasen in konsistenten pravni red
države, ki mora biti razumljiv vsem državljanom, predpisi, ki v okviru pravnega reda veljajo
pa morajo biti smiselni, izvedljivi in čim trajnejši, saj se le tako krepi zaupanje v pravni red
in zagotavlja spoštovanje in varstvo človekovih pravic in svoboščin. Te lastnosti imajo
predpisi le, če so tudi legitimni v smislu čim širšega sprejemanja ustreznosti določene
ureditve. Zato je v procesu sprejemanja predpisov in odločitev nujno sodelovanje javnosti
oziroma čim širšega kroga deležnikov. Še posebej je to pomembno na področju okolja in
urejanja prostora, saj gre za naše bivanjsko okolje, ki je temeljni pogoj našega življenja in
življenja prihodnjih generacij (Vrbica in Ravnik, 2010, str. 2).
Ustava RS v 72. členu določa, da ima »vsakdo v skladu z zakoni pravico do zdravega
življenjskega okolja« (URS, 72. člen). Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta
namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.
Zakon določa v katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem
okolju dolžan povrniti škodo. Ker se izvajanje te ustave pravice že po ustavi dogaja skozi
zakone, se lahko ta pravica ščiti pred ustavnim sodiščem (z ustavno pritožbo ali pobudo
ustavnemu sodišču za presojo ustavnosti, npr. zakona ali podzakonskega predpisa), le če
zakoni ne določajo pravic, ki jih je država prevzela z mednarodnimi pogodbami ali če gre
za kršitev zakona, sam zakon pa ne daje pravnega varstva pravice. Tako so na tem
področju najpomembnejši predpisi zakoni, zato je potrebno, da so sprejeti na podlagi čim
širšega družbenega in strokovnega konsenza.
Pri postopkih priprave prostorskih ureditvah državnega pomena je vključena tudi javnost
oziroma lokalna skupnost, tako je tudi v primeru pri pripravi državnega prostorskega
načrta novih cestnih povezav in s tem tudi pri določanju variant nove cestne povezave,
imenovane tretje razvojne osi.
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Prostorske ureditve državnega pomena so prostorske ureditve, ki so zaradi svojih
gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti ob upoštevanju ciljev
prostorskega načrtovanja pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije, kamor
spadajo tudi postopke priprave izgradnje cestne infrastrukture (MOP, 2010).
4.5.1 NAČRTOVANJE IN ŠTUDIJA VARIANT
Prostorske ureditve, ki so predmet načrta, se ob upoštevanju smernic, podatkov,
strokovnih podlag in predlogov javnosti praviloma načrtujejo v variantah, tako glede
njihove lokacije, kot glede tehnično-tehnoloških rešitev. Variante se lahko pridobijo tudi z
javnim natečajem, ki se izvede po postopku v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov (ZUPUDPP, 24. člen). Variante se ovrednotijo in primerjajo s prostorskega, z
varstvenega, s funkcionalnega in z ekonomskega vidika ter ocenijo z vidika sprejemljivosti
v lokalnem okolju v študiji variant. Študija variant poda obrazložen predlog najustreznejše
variante s predlogom območja (Združenje občin, 2010).
Kadar se prostorske ureditve ne načrtujejo v variantah, je treba razloge za to posebej
utemeljiti. V tem primeru se v študiji variant za predvideno prostorsko ureditev pripravi
utemeljena rešitev s predlogom območja, ki se jo ovrednoti po vidikih iz prejšnjega
odstavka (Združenje občin, 2010).
Če je za načrt treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se zanj izdela
okoljsko poročilo. V študiji variant se obravnavajo samo z okoljskim poročilom pozitivno
ocenjene variante ali z okoljskim poročilom pozitivno ocenjena rešitev. Študija variant s
predlogom najustreznejše variante ali rešitve se v postopku celovite presoje vplivov na
okolje šteje za plan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Kadar je investitor
uporabnik sredstev javnih financ, se študija variant s predlogom najustreznejše variante
ali rešitve šteje kot predinvesticijska zasnova v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance
(Združenje občin, 2010).
4.5.2 SEZNANITEV JAVNOSTI S ŠTUDIJO VARIANT
Zakon navaja (ZUPUDPP, 25. člen), da koordinator in pobudnik seznanita javnost s
študijo variant in predlogom najustreznejše variante ali rešitve v okviru javne razgrnitve, ki
traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotoviti tudi javno obravnavo. Kadar je potrebno
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje11 in če Ministrstvo, pristojno za prostor,
ugotovi, da je okoljsko poročilo ustrezno, se skupaj z ostalim gradivom razgrne tudi
okoljsko poročilo (Združenje občin, 2010).

11

Namen celovite presoje vplivov na okolje je preprečiti oziroma zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko
pomembne škodljive vplive ali posledice na okolje ter varovana območja, s čimer se uresničujejo načela
trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Postopek celovite presoje vplivov na okolje se izvede, če se z
njimi določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisih o
varstvu okolja (MOP, 2011).
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Koordinator z javnim naznanilom na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način
obvesti javnost najmanj sedem dni pred javno razgrnitvijo o (ZUPUDPP, 25. člen):
• kraju in času javne razgrnitve ter o spletnem naslovu, kjer je študija variant s
predlogom najustreznejše variante ali rešitve elektronsko predstavljena;
• kraju in času javne obravnave in
• načinu dajanja pripomb in predlogov javnosti ter roku za njihovo posredovanje.
Javna razgrnitev se izvede na območju občin, ki jih zajemajo variante ali rešitev, in na
sedežu koordinatorja. Javna obravnava se izvede v občini, kjer so načrtovane variante ali
rešitev. Če je udeleženih več občin, se javne obravnave lahko združujejo (Združenje
občin, 2010).
V času seznanitve javnosti se lahko podajo pripombe in predloge na študijo variant s
predlogom najustreznejše variante ali rešitve in okoljsko poročilo.
Koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec preučijo pripombe in predloge javnosti. V
roku 60 dni koordinator in pobudnik zavzameta stališče do pripomb in predlogov, danih v
okviru seznanitve javnosti, koordinator pa ga objavi na svojih spletnih straneh in pošlje
občinam. V kolikor se pripombe nanašajo na prostorske ureditve, ki niso predmet študije
variant, jih koordinator in pobudnik ne obravnavata. Pri pripravi stališča upoštevata tudi
stališča do pripomb, danih v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ki jih pripravi
ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje (Združenje občin, 2010).
Osnovni namen državnega prostorskega načrta je umestiti traso državne ceste,
navezovalne ceste in spremljajočih objektov v prostor in podrobneje določiti gradbeno
tehnične, oblikovalske, tehnološke, varstvene in druge pogoje za zagotavljanje ustreznih
bivalnih, delovnih in proizvodnih razmer ter ukrepe za razvijanje naravnih in z delom
pridobljenih vrednot človekovega okolja. Z državnim prostorskim načrtom se določijo tudi
pogoji za opremljanje s prometnimi, z energetskimi, s komunalnimi in z drugimi
infrastrukturnimi objekti in napravami. Državni prostorski načrt je osnova za parcelacijo
zemljišč ter izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, sprejem uredbe pa
pravna podlaga za odkup zemljišč oziroma pridobitev služnosti, zato je ključnega pomena
sodelovanje javnosti pri postopkih priprave državnih prostorskih načrtov.
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5

SLOVENSKA IN EVROPSKA PROMETNA POLITIKA

Prometna politika predstavlja najširši okvir in osnovo za optimalno obvladovanje
prometnih tokov. Njen namen je zagotoviti strokovno utemeljeno uporabo različnih
prometnih podsistemov in s tem reševati prometne potrebe sedanjih in prihodnjih
generacij. Pri tem mora biti prometna politika osredotočena na to, da bo prometni sistem
narodno gospodarsko učinkovit, smotrn in da povzroča čim manjše obremenitve za ljudi in
okolje.
Je družbeno veljaven dokument, s katerim država deklarira pred domačo in mednarodno
javnostjo lastno vizijo razvoja ter določa, kaj je njen smisel in namen pri urejanju
prometnega sistema. Praviloma predstavlja temeljni dolgoročni dokument države oziroma
Vlade in Ministrstva pristojno za promet. Na nižjih in višjih nivojih strokovnega dela se v
večini primerov povzema kot izhodišče (Pengal, 2004, str. 149).
V ekonomski literaturi definicija prometne politike izhaja iz širše ekonomske politike. Tako
tudi prometna politika združuje vizijo, strategijo in ukrepe za dosego skupnih ciljev. V
širšem pomenu prometna politika izkazuje splošne cilje, načela in sredstva za dosego leteh. Kot del skupne ekonomske politike in družbene razvojne politike nekateri avtorji
prometno politiko definirajo kot zbirko ukrepov za zagotavljanje optimalnega prometnega
sistema države. Pomembno je zagotoviti optimalno strukturo prometnega sistema in
njegovo uspešno delovanje in tako pospešiti razvoj prometa (Padjen, 1996, str. 3).
Prometna politika je odvisna od številnih dejavnikov, predvsem ekonomske in prometne
razvitosti države, sestave prometnega sistema, sposobnosti nosilcev, njenih ciljev in
razpoložljivih sredstev. Zato mnogi avtorji poudarjajo, da mora biti prometna politika tudi
sestavni del vladnega programa.
Na razvoj gospodarstva vplivajo različni dejavniki in eden izmed pomembnih dejavnikov je
tudi promet. Pričakovanja uporabnikov, prevoznikov, zaposlenih in družbe so si med seboj
različna in včasih lahko tudi nasprotna (European Commission, 2001, str. 11). Nasprotni
interesi med različnimi subjekti se ne rešuje samo z gradnjo novih prometnih infrastruktur
in trgov, ampak je potrebno vzpostaviti dolgoročno prometno politiko ter zagotoviti
potreben obseg finančnih sredstev za izvedbo načrtovanih nalog in ukrepov. Za
zadovoljitev zahtev trajnostnega razvoja je potreben dobro izdelan prometni sistem
(Pavliha, 2004).
Prometna politika obsega tako široko področje dejavnosti, da je praktično neizvedljivo
zagotoviti ustrezno oziroma enakovredno obravnavo vseh področij. Zaradi tega je v
prometni politiki potrebno pozornost posvetiti vzpostavljanju mehanizmov odzivnosti na
spremembe v zunanjem okolju ter cilje prometne politike prilagoditi trenutnemu stanju.
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Cilji prometne politike so izjave o želenem končnem stanju. Cilji so lahko zelo splošni (npr.
zvišanje življenjskega standarda) oziroma zelo specifični cilji (npr. znižanje nivoja
onesnaženja pod določen nivo). Obe vrsti ciljev, splošni in konkretni, predstavljata osnovo
za strategijo in s tem tudi pot za dosego cilja, hkrati pa predstavljata tudi osnovo za oceno
o tem, ali je bil cilj dosežen.
Cilji prometne politike izražajo interese in želje nosilcev dane politike ali tistih zaradi
katerih so bili ti cilji sprejeti. S tega stališča lahko razumemo cilje kot željo bodočega
stanja, najpogosteje različnega od današnjega, ki se ne bo vzpostavilo samo od sebe. Kot
je prometna politika del ekonomske politike, so tudi cilji prometne politike mišljeni kot del
celovite ekonomske politike. Po tej logiki morajo tudi cilji ekonomske politike najti svoje
mesto v prometni politiki. Ekonomski politiki je gospodarska rast neposredni cilj, prometni
politiki pa to predstavlja posredni cilj, ker si želi maksimirati svoj doprinos h gospodarski
rasti.

5.1 SLOVENSKA PROMETNA POLITIKA IN OPREDELITEV NJENIH CILJEV
Slovenska prometna politika mora zagotoviti pogoje, da bo promet učinkovit in sposoben
slediti gospodarskim prometnim potrebam Republike Slovenije. Usklajena mora biti z
drugimi državnimi razvojnimi programi, zakonsko regulativo, prostorskim planiranjem ter
investicijsko, gospodarsko in denarno politiko. Slediti mora izvajanju teh programov in se
prilagajati na spremembe v družbi.
Pri pisanju novih razvojnih strategij mora prometna politika upoštevati naslednje že
sprejete razvojne dokumente Republike Slovenije, kot so: Gospodarska strategija razvoja,
Razvojni državni program, Razvojna strategija Slovenije, Regionalna strategija razvoja,
Prostorska strategija razvoja, Analiza razvojnih možnosti prometne infrastrukture v
prostoru itd. Za oblikovanje novih razvojnih strategij je potrebno doseči soglasje vseh
akterjev nacionalnega gospodarstva o strateških odločitvah slovenske prometne politike
(Pavliha, 2004).
Ministrstvo, pristojno za promet, je odgovorno za pripravo in realizacijo prometne politike
ter tudi za pripravo vseh ostalih strateških aktov in zakonodaje, ki pravno regulira izvajanje
prometne politike. Izhodišča za snovanje prometne politike in učinkovitega transporta so
podana tudi s Transportnim sporazumom med Evropsko unijo in Republiko Slovenijo
(Uradni list RS 1993, 14/93).
Po osamosvojitvi Republike Slovenije v tranzicijskem obdobju sistemski pristop k razvoju
prometa ni bil smiseln niti ne možen. Razmere so narekovale drugačnega, zato tudi
smiselne in sistemsko urejene prometne politike nismo imeli. Vsi dokumenti iz tistega
časa, ki so nosili naslov Prometna politika, so bili neke vrste pregledi stanja in znanja
oziroma spiski želja, saj za njihovo realizacijo ni bilo potrebnih sredstev. V preteklih
desetih letih jih je v stvarnem življenju nadomestila avtoritarna odločitev politike, ki je bila
utemeljena na enako avtoritarni odločitvi stroke in večinsko potrjena z javnim mnenjem.
To je bila odločitev o pospešeni izgradnji avtocest. Skupen rezultat je bil uzakonjen
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Po desetih letih pospešene gradnje avtocest lahko ugotovimo, da je bila vsebinsko ta
odločitev smiselna in je do sedaj dala pričakovane rezultate. Nacionalni program izgradnje
AC v RS je bil v vseh teh letih substitut neke smiselne prometne politike. Ob njegovi
realizaciji so se primerno organizirali in tudi usposobili vsi udeleženi akterji. Vedno bolj je
dozorevalo spoznanje, da v prometu niso pomembne samo avtoceste in ostala
infrastruktura, pač pa enako tudi transport in logistika kot tisti del prometne dejavnosti, kjer
se ustvarja dodana vrednost (Pengal, 2004, str. 152).
Prvi uradni dokument Slovenije s področja prometne politike predstavlja Resolucija o
prometni politiki Republike Slovenije iz leta 2004 z naslovom »Predvidljivo v skupno
prihodnost« (Vlada RS, 2004, 1–64).
Razvoj prometnega sistema v Sloveniji je v prometni politiki utemeljen na podatkih o
sedanjem stanju in na veljavnih napovedih, oprt pa je na naslednja načela:
• prosti trg (prost pretok ljudi, blaga in kapitala);
• trajnostni razvoj (uporabnikom in okolju prijazen promet) in
• ekonomska uravnoteženost (vrednotenje opravljenega transportnega dela in
družbenih koristi).
Osnovni namen prometne politike je:
• zagotoviti učinkovit prometni sistem in omogočiti usklajenost njegovega delovanja;
• slediti in usmerjati spremembe prometnih tokov blaga in ljudi ter potrebe
gospodarstva;
• slediti tudi željam prebivalcev, da svobodno izbirajo prevozna sredstva in pot;
• ocenjevati posledice predvidenih sprememb in preučiti njihove možne negativne
vplive.
Prometna politika naj bi tako postala osnovni inštrument za upravljanje razvoja
prometnega sistema. Osnovni namen prometne politike je odpravljanje pomanjkljivosti v
sedanjem razvoju slovenskega prometnega sistema in določitev terminskega plana v
katerem se bodo pomanjkljivosti oziroma neskladja odpravila. Namen prometne politike je
tudi zagotoviti okolju in družbi prijazen prometni sistem ter omogočati učinkovito
vključevanje v evropski prometni sistem (MOP, 2005).
V letu 2006 je bila sprejeta nova resolucija o prometni politiki Republike Slovenije z
naslovom »Intermodalnost: čas za sinergijo« (RePPRS), ki opredeljuje naslednje cilje
(VPSMB, 2006):
• internalizacija zunanjih stroškov, ki jih povzroča promet;
• doseganje družbenega optimuma v delu, ki se nanaša na prometni sektor;
• povečanje prometne varnosti in varovanja;
• učinkovita poraba energije in čisto okolje;
• povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega
prometa;
• prenos blaga v tranzitu na železnico;
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• usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema;
• vzpostavljanje arhitekture inteligentnih transportnih sistemov z uveljavljanjem
regionalnih, nacionalnih in evropskih specifičnosti, usmeritev ter interesov;
• ozaveščanje in informiranje prebivalstva o trajnostni mobilnosti;
• zagotovitev potrebne prometne infrastrukture tako za kopenski kot tudi pomorski in
zračni transport, ki bo sledil načelom trajnostnega in skladnega regionalnega
razvoja;
• zagotovitev zanesljivega, varnega, cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega
transporta v tovornem in potniškem prometu;
• optimalno izkoriščanje razpoložljivih virov;
• vzpostavitev delovanja učinkov tržnega gospodarstva;
• deregulacija posameznih podsistemov prometa in prodaja državnih lastniških
deležev, skladno z obstoječo zakonodajo, kjer ni ogrožen javni interes, zasebni
ponudniki pa z načelom tržnega gospodarstva lahko zagotovijo konkurenčnejšo
in kakovostnejšo storitev, pri čemer se stopnja varnosti ne sme znižati;
• natančno usmerjanje fiskalnih ukrepov za zagotavljanje tistih storitev, ki jih z načeli
tržnega gospodarjenja ni mogoče zagotoviti samih po sebi.
V Sloveniji se križata V. in X. prometni koridor, kar je posledica ugodne geografske lege in
drugih značilnosti okolja. Takšen položaj Slovenije v evropskem prometnem sistemu
predstavlja prednost za razvoj slovenskega gospodarstva. Sodobni prometni sistem mora
biti trajnosten z gospodarskega, s socialnega in z okoljskega vidika (Pavliha, 2004).
5.1.1 ZAGOTAVLJANJE MOBILNOSTI
V Sloveniji živi skoraj dva milijona relativno starajočega se prebivalstva, z značilno
razpršeno poselitvijo, kjer polovica prebivalstva živi v mestih. Podeželska območja
obsegajo skoraj tri četrtine državnega teritorija. Najbolj privlačna življenjska območja so
področja v okolici mest, ki imajo velike gospodarske, kulturne in prostorske potenciale. Ta
območja so relativno dobro funkcionalno opremljena na vseh področjih in primerljiva
alternativa zgoščenim urbanim območjem. Manj urbanizirana podeželska območja so
obmejna, hribovska in slabše dostopna, na njih je malo delovnih mest ter visok delež
kmečkega prebivalstva, izobrazbena struktura je nižja, število dnevnih migracij je veliko.
Urbani regiji Ljubljana in Maribor predstavljata območje največje koncentracije delovnih
mest, raznovrstnih dejavnosti in storitev družbenega, kulturnega in družabnega življenja,
kar zvišuje atraktivnost in posledično povečuje poseljenost manjših okoliških naselij,
predvsem tistih, kjer so dobre prometne povezave (ceste).
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Tabela 4: Starostna struktura prebivalstva Republike Slovenije po tipu naselja
Starostne skupine
(leta)
0
1–6
7 –14
15–18
19–26
27–59
60–64
65 in več

Število prebivalcev v posameznem tipu naselja
mestna naselja nemestna naselja
skupaj
16.885
8.134
8.751
108.732
51.259
57.473
174.550
82.588
91.962
102.708
50.525
52.183
234.172
118.007
116.165
1.271.279
655.777
615.502
1.374.888
709.035
665.853
288.981
146.756
142.225

Povprečna starost
(leta)

mestna naselja
40,0

nemestna naselja
38,9

skupaj
39,5

Vir: SURS (2004, poglavje 4.4).
Povprečna starost prebivalstva Republike Slovenije je bila ob popisu prebivalstva leta
1991 še 35,9 let, ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 pa je bila 39,5 let. Dejansko
se je povprečna starost v obdobju 11 let povečala za 5 let, kar je posledica zmanjševanja
števila rojstev in delno podaljševanja življenjske dobe prebivalstva.
Celovit sistem mobilnosti prebivalcev se zagotavlja z železniškem, s cestnim, z zračnim,
vodnim in žičniškem potniškem prometom.
Tabela 5: Prepeljani potniki po vrstah javnega potniškega prometa

Leto
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Javni potniški promet
cestni
železniški
zračni
1000 potnikov 1000 potnikov 1000 potnikov
289363
21096
1463
122568
13307
548
74801
15010
866
72504
14476
801
57955
14519
814
54538
15066
864
44693
14835
885
39741
15742
944
37964
16131
1018
38532
16123
1136
38751
16661
1302
36720
16355
1144

Vir podatkov: SURS (2010, poglavje 21)
V potniškem prometu v Sloveniji prevladuje prevoz z osebnimi vozili, saj se tako opravi
veliko večino vseh potovanj. Javni potniški promet ni atraktiven, saj se v zadnjih letih
zmanjšuje število prepeljanih potnikov z vlaki in avtobusi. Izjema je letalski javni promet, ki
je v porastu, vendar predstavlja le manjši delež celotnega javnega prometa. Vzroki za
takšno stanje potniškega prometa ležijo v majhnosti slovenskega ozemlja, zastarelem
omrežju javnega transporta, evropsko primerljivi stopnji motorizacije, relativno večji
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mobilnosti pri uporabi osebnih prevoznih sredstev in drugih posebnih pogojih (Drakulič,
2002).
Tabela 6: Dnevni migranti po načinu potovanja na delo

Način potovanja na delo
Peš ali s kolesom
Z motornim kolesom
Z osebnim avtomobilom kot voznik
Z osebnim avtomobilom kot sopotnik
Z avtobusom
Z vlakom
Drugo
SKUPAJ

Ženske
(%)
17,8
0,0
59,2
9,3
12,0
1,5
0,3
100,0

Moški
(%)
12,4
0,5
75,0
3,5
6,3
1,3
1,0
100,0

SKUPAJ
(%)
14,88
0,27
67,66
6,22
8,93
1,35
0,68
100,00

Vir: (SURS, 2011)
Vizija razvoja mobilnosti v Republiki Sloveniji se opira predvsem na rešitve, ki so
povezane z javnim potniškim prometom in vozili brez motorja. Predvideni ukrepi za
izvajanje prometne politike se delijo na tri ravni, in sicer (MP, 2005):
• zagotavljanje pogojev mobilnosti v okviru lokalne skupnosti – regije in njeno
notranjo povezljivost;
• zagotavljanje pogojev mobilnosti med regijami in v okviru nacionalne skupnosti –
države in njeno notranjo povezljivost ter
• zagotavljanje pogojev mobilnosti med regijami v prekomejnem in meddržavnem
prometu.
V okviru lokalnih skupnosti in države je namen vzpostaviti takšen sistem javnega
potniškega prometa, ki bo s svojo konkurenčnostjo v ceni, kakovosti in medsebojni
povezanosti zagotavljal preusmeritev prebivalcev z uporabe osebnih vozil na javni potniški
promet. Prometna politika predvideva uvedbo celovitega sistema javnega potniškega
prometa, ki bo temeljil na učinkoviti povezanosti posameznih podsistemov. Z opredelitvijo
regionalnih središč (skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije) in njihovega
gravitacijskega zaledja, kot nosilcev skladnejšega regionalnega razvoja, je potrebno
razmejiti pristojnosti, pogoje in kriterije za zagotavljanje mobilnosti prebivalstva med
državo in lokalnimi oblastmi (MP, 2005).
V regionalnih središčih se bo vzpodbujal razvoj intermodalnih potniških terminalov12, kjer
se bodo srečevali različni podsistemi javnega potniškega prometa in osebna prevozna
sredstva.

12

Intermodalni terminali potniškega kopenskega prometa predstavljajo mesto združevanja različnih
podsistemov potniškega prometa, praviloma v regijskih središčih, kjer lahko potniki na svoji poti učinkovito
uporabljajo različne prometne podsisteme ter sočasno zadovoljijo svoje različne potrebe (počitek, informacije
o zagotovljenem javnem prometu in nakup vozovnic, trgovine, prehrana itd). Na teh terminalih se sočasno
zagotavlja varna hramba osebnih prevoznih sredstev (parkirišča), s čimer se poveča dostopnost javnega
potniškega prometa.
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Prestopanje med posameznimi podsistemi javnega potniškega prometa bo vzpodbujalo
uvajanje sistemov enotnih vozovnic. Pri tem gre predvsem za navezavo železniškega na
druge vrste prevoza (letalski, avtobusni, ladijski, taksi – vključno z uporabo parkirišč in
najemom osebnih vozil) (Pavliha, 2004).
Z določanjem pogojev lojalne konkurence pri izvajanju storitev javnega potniškega
prometa ter z uvedbo in nadzorom usklajenega sistema uporabnin prometne infrastrukture
bo zagotovljena enakopravnost slovenskih in tujih izvajalcev storitev potniškega prometa,
kot tudi trajnostni razvoj javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji (Pavliha, 2004).
Vzpostavitev sistema javnega potniškega prometa je ključna naloga, ker bo treba na
osnovi zakona o javnem potniškem prometu zagotoviti povezanost izvajalcev storitev
javnega potniškega prometa ob povezanosti različnih virov njegovega financiranja. Z
javno agencijo za javni potniški promet pa bo zagotovljen učinkovit sistem upravljanja in
nadzora javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji.
5.1.2 OSKRBA GOSPODARSTVA
V Sloveniji so pomembne medregijske razlike, in sicer med ljubljansko urbano regijo, ki
vključuje glavno mesto z zaledjem in preostalo državo. Zlasti velik je razkorak glede
stopnje brezposelnosti, ki je večja v vzhodnem delu države.
Večja dostopnost do mednarodnega trga dobrin bo povečala zahteve slovenskega
gospodarstva in prebivalstva, kar bo privedlo do potreb po prestrukturiranju in
povezovanju izvajalcev storitev, namenjenih oskrbi gospodarstva. Nove naloge pri oskrbi
gospodarstva se bodo odražale v obsegu zaposlovanja in v obsegu dosežene dodane
vrednosti v prometnem sektorju. Prestrukturiranje izvajalcev je povezano z načelom
preglednosti in celovitosti stroškov prometnih storitev v posameznem prometnem
podsistemu, kar bo podlaga za ponujanje konkurenčnih storitev (MP, 2005).
Z uveljavljanjem intermodalnosti blagovnega prometa13 in potreb po celovitih logističnih
storitvah je v okviru oskrbe gospodarstva realno dosegljiv cilj ohranitev ali celo povečanje
obsega dela v prometnem sektorju, tako v notranjem, kot tudi v mednarodnem prometu
(MP, 2005).

13

Intermodalni terminali omogočajo srečanje blagovnih tokov v različnih prometnih podsistemih, kot so
kopenski, vodni, zračni, cestni, železniški. Na teh mestih se lahko opravljajo prekladanja med različnimi
podsistemi ter se izvajajo različne storitve dodelave in predelave v tovornem prometu. Istočasno se v teh
terminalih lahko opravljajo tudi špedicijske storitve. V mednarodnem prometu se na teh terminalih praviloma
opravljajo tudi različne mejne storitve, v izogib nepotrebnim zastojem na mejnih postajah. Praviloma govorimo
v Republiki Sloveniji o treh večjih intermodalnih terminalih tovornega prometa, ki jih opredeljujemo kot
logistične centre Ljubljana, Koper in Maribor. Med temi se Ljubljana perspektivno lahko pojavi kot logistični
center mednarodnega pomena, kjer se srečujejo blagovni tokovi na petem in desetem koridorju ter se
navezujejo na države jugovzhodne Evrope.

58

Tabela 7: Prepeljano blago po različnih vrstah javnega potniškega prometa

Leto
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

cestni
1000 t

Javni potniški promet
železniški
pomorski
1000 t
1000 t

70586
49279
57910
57809
62957
68520
73577
82750
86896
89036
91239
75287

22445
14893
15064
14919
16339
15813
16193
16344
17052
17575
17271
13097

3226
3122
3547
3471
3226
3136
4354
5815
5658
5158
5733
6561

Vir podatkov: SURS (2010, poglavje 21)
V blagovnem prometu v Sloveniji prevladuje cestni tovorni promet, kar je odraz
neučinkovitosti trenutne prometne politike, saj bi lahko znatno večji delež tovornega
prometa potekal po železnici. V zadnjih letih se je zelo malo vlagalo v razvoj železniške
infrastrukture, na drugi strani pa smo zgradili sodobno avtocestno omrežje, ki je sedaj
prekomerno obremenjeno s prevozom blaga, ki poteka s težkimi tovornjaki.
»Avtoprevozniški lobi« si je od države izbojeval znižanje cestnine za težke tovornjake, kar
znižuje konkurenčnost železnice. Težki tovornjaki najbolj uničujejo cestno infrastrukturo in
država spodbuja tovrsten prevoz blaga z nizko cestnino. Prometna politika bo morala z
ukrepi doseči preusmeritev tovornega prometa na železnico in tako razbremeniti cestno
omrežje.
Vloga nosilcev prometne politike je zagotavljanje enakopravnih pogojev dostopa na
slovenski transportni trg in zagotavljanje enakopravnih pogojev gospodarjenja vsem
udeležencem transportnega trga. Z ukrepi prometne politike bo zagotovljena ustrezna
razporeditev prometnih tokov po posameznih prometnih podsistemih (MP, 2005).
Hkrati bo potrebno skrbno nadzirati prometni trg z vidika zagotavljanja konkurence in
odločno sankcionirati vsakršne pojave nelojalne konkurence. Za ta namen bo
vzpostavljena ustrezna institucionalna nadgradnja (MP, 2005).
Poleg oskrbe nacionalnega gospodarstva ima Republika Slovenija velike možnosti za
razvoj storitvene dejavnosti, predvsem na področju prometa in spremljajočih logističnih
storitev ter tudi za oskrbo evropskega gospodarstva. Te možnosti izvirajo iz geografske
lege, saj se kot država na zunanji meji Evropske unije, v kateri se križajo V. in X. evropski
koridor ter jadransko-jonska pomorska avtocesta, pojavlja kot vstopno-izstopna točka v
smeri Srednje in Jugovzhodne Evrope.
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Razvijati je potrebno distribucijska središča, v okviru katerih bo možno povezovati različne
prometne podsisteme in ponuditi širok spekter dodatnih storitev za oskrbo tako
nacionalnega kot tudi širšega evropskega gospodarskega prostora. V tej luči se je
oblikovala vizija Slovenije kot Izhodišča (Gateway) za oskrbo gospodarstev v regijah
Srednje in Jugovzhodne Evrope (MP, 2005).
Z vzpodbujanjem razvoja logističnih storitev in intermodalnega transporta ter z vodilno
vlogo slovenskega prometnega sektorja je nujno po osi X. koridorja vzpostaviti povezavo
med V. in VII. vseevropskim koridorjem (Donava) ter VIII. (Albanija, Grčija, Makedonija in
Bolgarija) (MP, 2005).
V skladu z dolgoročno prometno politiko Republike Slovenije se mora ta vizija razvijati v
skladu z razvojem pomorskih avtocest v Evropski uniji oziroma politiko razvoja
distribucijskih centrov na vseevropskih transportnih koridorjih. V viziji predstavljene smeri
razvoja blagovnega prometa so tesno povezane s pomorskim tovornim transportom, kar
daje slovenskemu pomorskemu gospodarstvu dodatne razvojne možnosti (Pavliha, 2004).
5.1.3 SKLADEN RAZVOJ IN RACIONALNA RABA PROMETNE INFRASTRUKTURE
Prometna infrastruktura predstavlja enega od temeljev zagotavljanja mobilnosti
prebivalstva in oskrbe gospodarstva, ki jo moramo obravnavati z vidika (MP, 2005;
Pavliha, 2004):
• regionalne povezanosti, nacionalne celovitosti, zagotavljanja mobilnosti in oskrbe
gospodarstva;
• povezovanja nacionalnega gospodarstva v mednarodno okolje in zagotavljanja
mobilnosti v mednarodnem prometu ter
• učinkovitega zagotavljanja tranzitnega prometa preko Republike Slovenije.
Načrtovanje in ustrezna umestitev prometne infrastrukture v prostor sama po sebi ne
predstavlja zadostnega pogoja zagotavljanja mobilnosti in oskrbe gospodarstva. Nujno je
treba opredeliti tudi njeno kakovost v določeni časovni dimenziji, ki se odraža v kakovosti
izgradnje in vzdrževanju. Kakovost vzdrževanja prometne infrastrukture je trenutno
odvisna od zmogljivosti državnega proračuna in sposobnosti upravljavskih ter nadzornih
institucij (Pavliha, 2004).
Pravica do uporabe prometne infrastrukture in njena cena predstavljata posebno področje
prometne politike Republike Slovenije (MP, 2005). Ker je enakopravnost treba zagotoviti
tako domačim ponudnikom logističnih storitev kot tudi izvajalcem na mednarodnem
tržišču, je potrebno najprej zagotoviti primerljiv model in raven stroškov uporabe prometne
infrastrukture (uporabnine), seveda ob upoštevanju osnovnega principa delitve družbenih
stroškov transporta, ki velja v EU: »onesnaževalec plača«. Pravilno in pravično določanje
razmerij med uporabninami posamezne vrste prometne infrastrukture lahko predstavlja
zadosten vir za kakovostno vzdrževanje prometne infrastrukture (Pavliha, 2004).
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Vizija izgradnje prometne infrastrukture bo uresničevala naslednje cilje (Pavliha, 2004,
Vlada RS, 2004, str. 40):
• gradnja prometnega omrežja bo povezovala slovenski gospodarski prostor in
povečala varnost udeležencev v prometu;
• sodobne prometne povezave bodo znižale stroške transporta, s čimer se bo
povečala konkurenčna sposobnost gospodarstva;
• s kakovostnim prometnim omrežjem se bo Slovenija učinkovito povezala z
evropskim gospodarskim prostorom, bolje izkoristila prednosti in uveljavila svoje
interese na prometnem področju in
• investicije v prometno infrastrukturo bodo predstavljale dodatno spodbudo za
gospodarski zagon Republike Slovenije.
5.1.4 VARNOST PROMETA
Varnost prometa je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Vsak udeleženec v
prometu ali uporabnik prometne storitve želi tak prometni sistem, ki zadovoljuje njegove
potrebe in pričakovanja. Bela knjiga »Evropska prometna politika do 2010 – Čas
odločitev« (European Commission 2001, str. 66) in tudi nova verzija Bela knjiga – Promet
2050 »Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri
gospodarnemu prometnemu sistemu« (European Commission, 2011, str. 9) posebej
opozarjata na sprejemanje ukrepov in izboljšanje pogojev za povečanje prometne varnosti
v vseh prometnih zvrsteh.
Povečan obseg prometa negativno vpliva na prometno varnost, kar se še posebej odraža
v cestnem prometu, kjer je največje število prometnih nesreč. Zgraditev sodobnega
cestnega omrežja in tehnično izpopolnjevanje vozil sta v zadnjih letih pomembna
dejavnika za postopno izboljševanje prometne varnosti na cestah.
Tabela 8: Prometne nesreče na cestah v Republiki Sloveniji

LETO

Prometne nesreče s smrtnim
izidom ali s telesno poškodbo

Indeks prometnih nesreč s smrtnim
izidom ali s telesno poškodbo glede
na bazno leto 1995

1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

6540
8469
9199
10199
11676
12721
10309
11223
11414
8938
8589

100
129
141
156
179
195
158
172
175
137
131

Vir: SURS (2006, poglavje 21), SURS (2010, poglavje 21)
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Iz tabele je razvidno, da se je od izhodiščnega leta 1995 drastično povečevalo število
prometnih nesreč, vrhunec doseglo leta 2004 in se nato postopno začelo zmanjševati.
V Sloveniji je tako na milijon prebivalcev leta 2008 umrlo 67 ljudi, kar nas prvič doslej
uvršča v sredino evropskega povprečja (za leto 2009: 69 mrtvih oseb), medtem ko smo
bili leta 2009 s 171 žrtvami oziroma 85 na milijon prebivalcev na robu povprečja.
Kljub povečevanju obsega opravljenega prometnega dela na cestnem sistemu se je
prometna varnost v zadnjem desetletju v povprečju izboljševala, še zlasti glede na število
nesreč s smrtnim izidom (RePPRS, 2. točka). Med ključnimi razlogi za izboljševanje
prometne varnosti na cestah so pospešena izgradnja avtocestnega omrežja, izboljšanje
voznega parka, izobraževanje in ozaveščanje voznikov ter poostren nadzor nad kršitvami
prometnih predpisov (VPSMB, 2006).
5.1.5 PROMET IN OKOLJE
Z uresničevanjem prometne politike in zastavljenih ciljev bodo zagotovljeni pogoji za
razvoj prometnega gospodarstva Republike Slovenije. Takšen razvoj bo sočasno
predstavljal vzpodbudo rasti nacionalnega gospodarstva. Prometni sistem se bo razvijal
ob minimalni možni obremenitvi okolja in ob varovanju zdravja prebivalcev (MP, 2005).
Motoriziran promet je eden izmed večjih onesnaževalcev okolja, zato prometna politika
zajema predvsem naslednja področja varovanja okolja: emisije škodljivih plinov, prevozi
nevarnih snovi, hrup in poraba prostora.
Obremenjevanje okolja iz prometa postaja vse večje. Prometna infrastruktura fizično
posega v prostor, promet na njej pa obremenjuje okolje s potencialnimi nevarnostmi za
ljudi in okolje (nesreče, razlitja) ter z emisijami škodljivih snovi. Promet porabi tretjino vse
primarne energije in je eden največjih in najbolj razpršenih porabnikov neobnovljivih virov
energije (ARSO, 2004).
Emisijo škodljivih snovi iz mobilnih virov lahko delimo na emisijo toplogrednih plinov (CO2,
CH4, N20)14, na emisijo ozonskih prekurzorjev (NMVOC, CO, CH4, NOx, PM)15 in na
emisijo svinca ter drugih težkih kovin (ARSO, 2004).

14

Ogljikov dioksid, metan in dušikov oksid (smejalni plin).
Nemetanske hlapne organske spojine, ogljikov monoksid, metan, različni dušikovi oksidi. Ozonski
prekurzorji so plini, iz katerih lahko nastane ozon oziroma so vpleteni pri procesu nastajanja ozona.

15
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Grafikon 2: Deleži emisij toplogrednih plinov po posameznih gospodarskih sektorjih

Vir: (ARSO, 2011)
Kljub tehničnim izboljšavam motornih vozil se zaradi povečane potrebe po mobilnosti
emisije toplogrednih plinov v ozračje povečujejo, kar je v nasprotju s Kjotskim protokolom,
ki določa obveznosti industrializiranih držav, da v ciljnem obdobju zmanjšajo oziroma
omejijo svoje emisije toplogrednih plinov. Stanje poslabšuje spreminjanje strukture
prometa, saj se delež cestnega prometa neprestano povečuje, medtem ko se delež
železniškega prometa zmanjšuje. V celoti se povečuje tovorni promet, predvsem cestni,
kar dodatno obremenjuje okolje. V potniškem prometu je težnja zmanjševanja uporabe
javnih prevozov še izrazitejša, tako v mestnem kot v medkrajevnem potniškem prometu
(ARSO, 2004).
Zaradi porasta števila motornih vozil in povečane mobilnosti se je ustrezno povečala tudi
poraba motornih goriv, s tem pa tudi emisija CO2 kot najpomembnejšega toplogrednega
plina. Obnavljanje voznega parka pozitivno vpliva na zmanjševanje emisije dušikovih
oksidov, vendar se zaradi vse večjega števila vozil ti učinki zmanjšujejo.
Poraba naftnih derivatov v zadnjem obdobju narašča zaradi večjega števila motornih vozil
in večje mobilnosti. Energetska učinkovitost osebnih motornih vozil se v zadnjih dveh
desetletjih ni bistveno povečala, kar se odraža v povečevanju porabe in s tem
obremenjevanja okolja. S prehodom na sodoben dizelski pogon lahko povečamo
energetsko učinkovitost, vendar to pomeni povečanje emisije prekurzorjev za troposferski
ozon, saj je specifična emisija NOx tudi do 20-krat večja kot pri sodobnih bencinskih
motorjih s katalizatorjem (ARSO, 2004).
S kakovostnim sistemom zagotavljanja mobilnosti bo zagotovljeno zmanjšanje
obremenjevanja okolja predvsem z uporabnikom prijaznejšimi storitvami javnega
potniškega prometa, ki bodo bolj približane potrebam uporabnikov.
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5.2 EVROPSKA PROMETNA POLITIKA IN OPREDELITEV NJENIH CILJEV
Promet je ključnega pomena za naše gospodarstvo in družbo. Pomaga tudi pri zbliževanju
državljanov Evrope, skupna prometna politika pa je eden od temeljev graditve Evropske
unije (European Commission, 2011, str. 3).
Slika 11: Rast potniškega transporta v Evropski uniji

Vir: European Commission (2010, str. 117)
Zgornja slika prikazuje, da se več kot tri četrtine vsega opravljenega potniškega prometa
opravi z uporabo osebnega avtomobila, kar je vzrok za nastajanje prometnih zastojev, in
gradnja nove cestne infrastrukture težko sledi vedno novim potrebam. Zračni promet je v
zadnjem obdobju najhitrejša rastoča zvrst prometa. V Evropski uniji velik del mestnega in
primestnega prometa prevzema tramvaj in metro, ki je različnih oblik v posameznih mestih
(podzemna železnica, nadzemna železnica in druge kombinirane oblike mestnega
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prometa).
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Slika 12: Rast blagovnega transporta v Evropski uniji

Vir: European Commission (2010, str. 107)
Večina blagovnega transporta se opravi po cesti s težkimi tovornjaki ali pa po morju z
ladjami. Cestni tovorni promet je velika obremenitev za cestno infrastrukturo in povzroča
nesorazmerno velike vzdrževalne stroške cest, zato ga želi Evropska unija v čim večji
meri preusmeriti na železnico in notranje plovne poti, kar je naloga učinkovitega
upravljanja prometa.
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Temeljni dokument na področju izvajanja prometne politike v državah Evropske unije je
bila Bela knjiga »Evropska prometna politika do 2010: čas odločitev« (European
Commission 2001, str. 14–21), ki je določala vlogo prometne politike cilje Evropske
Komisije na področju prometa do leta 2010:
• zagotoviti, da bo varnost na prvem mestu na vseh področjih transporta;
• izboljšati varnost v cestnem prometu;
• zmanjšati zastoje v prometu in povečati uporabo železnic in celinskih plovnih poti;
• zmanjšati zasičenost neba z letalskim prometom z vzpostavitvijo enotnega
evropskega neba »single European sky«;
• zavzeti se za večje potnikove pravice;
• zagotavljati višjo kakovost storitev, izvesti večja infrastrukturna dela;
• obvladovati globalizacijo in odpreti mednarodni trg železniškega tovora.
Bela knjiga iz leta 2001 predstavlja temelj za razvoj prometne politike in vidni so že njeni
prvi rezultati. Predvsem se uspešno odpira trg v železniškem, letalskem in cestnem
prometu. V letalskem prometu je vzpostavljen tako imenovani model enotnega
evropskega neba. V vseh načinih transporta se povečuje varnost prometnih udeležencev.
Vseevropska prometna železniška in cestna omrežja, ki se financirajo tudi iz kohezijskih in
strukturnih skladov, krepijo teritorialno kohezijo. Povečuje se mednarodno sodelovanje
med evropskimi državami. Veliko je bilo narejenega tudi na zniževanju okoljskih emisij, ki
jih povzroča promet s svojim delovanjem (European Commission, 2011, str. 4).
Evropska komisija je v začetku leta 2011 potrdila novo Belo knjigo – Promet 2050, ki
predstavlja plan enotni evropski prometni prostor s poudarkom na konkurenčnosti in
gospodarnemu ravnanju z viri. Dokument s podrobno vlogo skupne evropske prometne
politike določa cilje Evropske Komisije na področju prometa do leta 2050 (European
Commission, 2011, str. 5–10):
• zmanjšanje negativnih prometnih emisij za 60 % ob hkratnem upoštevanju ciljev,
kot sta povečevanje prometa in mobilnosti prebivalcev;
• vzpostavitev prometnega omrežja za multimodalna potovanja med različnimi kraji;
• na svetovni ravni poenotenje konkurenčnih pogojev za medcelinski promet
oziroma promet na dolge razdalje;
• okoljsko čistejši mestni promet in dnevne migracije;
• zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v lanskem obdobju za 60 % glede na
izhodišče.
5.2.1 PORAST PROMETA IN PODPORA MOBILNOSTI S CILJEM ZMANJŠANJA
EMISIJ ZA 60 %
Evropska unija kot celota in vlade držav članic morajo zagotoviti enotne okvire prihodnje
prometne politike za prometno panogo in proizvajalce prometnih sredstev ter usklajeno
načrtovanje investicij. Usklajenost med različnimi državami je obvezna. Prosto potovanje
po Evropski uniji bi bilo onemogočeno, v kolikor bi se ena država odločila samo za
biogoriva in druga država za električne avtomobile.
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Sedanji prometni sistem je v veliki meri odvisen od nafte. Zmanjšanje odvisnosti od nafte
predstavlja velik izziv, da ne bo posledično zmanjšana mobilnost prebivalcev in
učinkovitost prometa. Okoljski cilji evropske prometne politike so usklajeni s pobudo
Gospodarna Evropa z viri, ki izhaja iz strategij Evropa 2020 in novega načrta energetske
učinkovitosti. Glavni okoljski cilji so vzpostaviti prometni sistem, ki bo omogočal (European
Commission, 2011, str. 5):
• evropski gospodarski razvoj;
• povečanje konkurenčnosti;
• storitve mobilnosti najvišje kakovosti ob učinkovitejši uporabi naravnih virov.
Navedeni cilji pomenijo zmanjšati porabo energije v prometu, uvesti v uporabo čistejšo
energijo, uporabljati sodobno infrastrukturo ter zmanjšati negativne vplive prometa na
okolje. Poudarek je na varovanju vode, zemlje in celotnega ekosistema.
V prihodnosti se pričakuje oblikovanje novih prometnih modelov, pri katerih bo poudarek
na povezovanju učinkovitih načinov prevoza. Novi modeli pomenijo transport velikih
količin tovora in velikega števila potnikov. V primeru individualnega transporta se bo moral
izvajati z ekološko čistimi vozili. Sodobna informacijska tehnologija podpira učinkovito
prestopanje in povezovanje med različnimi načini transporta. Stroške transporta,
prometnih informacij in večje varnosti plačujejo uporabniki prometnih storitev, da se
preprečujejo prometni zastoji (European Commission, 2011, str. 5).
Prihodnji prometni razvoj bo moral temeljiti na naslednjih izhodiščih (European
Commission, 2011, str. 5):
• izboljšati se mora energijska učinkovitost prevoznih sredstev pri vseh načinih
transporta (uporaba obnovljivih energijskih virov);
• vzpostaviti sistem hitrih in učinkovitih multimodalnih oblik transporta, predvsem za
prevoz tovora na daljše razdalje;
• razvoj prometne infrastrukture, informacijskih sistemov za upravljanje prometa in
prometno logistiko (npr. poenotenje evropskega železniškega transporta).
Potrebno je hitro reševanje zastavljenih ciljev, saj današnje odločitve oblikujejo prometni
model do leta 2050. Projektiranje in gradnja prometne infrastrukture traja daljše časovno
obdobje, običajno več let, pri velikih projektih tudi desetletje in več. Tudi ladje, vlaki in
letala so prevozna sredstva, ki se uporabljajo že več desetletij. Evropska unija mora
ukrepati enotno, da se bodo razvili enotni prometni modeli po vseh evropskih državah. V
primeru neenotnega ukrepanja bi se o tem odločalo na drugih kontinentih (ZDA in ostale
hitro razvijajoče se regije). Uspešnost izvedbe je odvisna od vseh udeležencev, predvsem
EU in posameznih držav članic, državljanov, regij ter prometne panoge.
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5.2.2 UČINKOVITO OMREŽJE ZA MULTIMODALNA MEDKRAJEVNA POTOVANJA IN
PROMET
Sodobne tehnologije prevoza so najbolj razvite v mestih kjer imamo na voljo različne
načine prevoza. Na srednjih razdaljah, ki povezujejo med sabo različna mesta, so nove
prometne tehnologije slabše razvite. Prav na tem področju se pričakuje večje ukrepanje
EU, ker so lahko tudi rezultati največji. Probleme zastojev in preobremenjenosti cestnega
omrežja ne bomo rešili samo s sodobnimi vozili, ki so energijsko maj potratna in za okolje
bolj prijazna. Potrebno bo združevanje prevozov velikega obsega, kar omogočajo vlaki,
avtobusi, ladje in letala. Multimodalne rešitve pomenijo povezovanje različnih oblik
prevoza v celoto in zagotavljajo boljšo izkoriščenost obstoječih prometnih sistemov (npr.
vlak in avtobus, ki imata enotno vozovnico in se med seboj dopolnjujeta) (European
Commission, 2011, str. 6).
Pričakuje se tudi razvoj novih informacijskih sistemov ter elektronskih rezervacij, ki bodo
potnikom olajšali multimodalna potovanja in prestopanje med različnimi oblikami
transporta. Za srednje razdalje je pričakovati, da se bo povečeval obseg skupinskega
prevoza.
Prevoz tovora na razdalje, krajše od 300 km, predstavlja kratke oziroma srednje razdalje.
Tovrstni transport se bo še vedno izvajal z tovornjaki in posledično je potrebno izboljšati
energijski izkoristek tovornjakov. V praksi to pomeni znižanje porabe goriva in okoljskih
emisij. Potreben bo razvoj varčnejših motorjev in čistejšega goriva. Prevoz s tovornjaki bo
nadgrajen inteligentnimi z logističnimi sistemi in ukrepi, ki bodo spodbujali tržni
mehanizem.
Prevoz tovora na daljše razdalje se bo v večji meri izvajal z vlaki in ladjami po morju ter
rekah. V cestnem prometu so možnosti za zmanjšanje okoljskih emisij omejene. Za
pošiljatelje bo postala multimodalnost zanimivejša predvsem s stroškovnega vidika.
Evropska unija želi spodbuditi razvoj učinkovite somodalnosti16. Za prevoz tovora na
daljše razdalje po Evropi bo potrebno poiskati posebne koridorje, ki bodo zagotavljali čim
manjšo porabo energije in okoljske emisije, hkrati pa bodo interesantni za pošiljatelje
zaradi svoje zanesljivosti, hitrosti in nizkih stroškov (EUR-LEX, 2011).
Pogosto se dogaja, da železniški tovorni promet ekonomsko in časovno ni zanimiv za
pošiljatelje. Izkušnje iz nekaterih držav članic EU kažejo, da je lahko kakovost
železniškega transporta zelo visoka. Za EU predstavlja razvoj železniškega transporta
izziv in strukturno spremembo. Cilj je, da bi železniški transport bolj učinkovito konkuriral
ostalim oblikam transporta na srednje in dolge razdalje ter prevzel znatno veji delež
tovora. Za dosego tega cilja bodo potrebne velike naložbe v železniško infrastrukturo,
predvsem za razširitev in posodobitev železnic. Spremembe bodo tudi v železniškem
voznem parku z uvedbo varčnejših lokomotiv z zavorami brez hrupa (European
Commission, 2011, str. 7).
16

Somodalnost definira Evropska komisija kot učinkovito uporabo posamezne vrste prometa samostojno in/ali
v kombinaciji z drugimi vrstami prometa z namenom optimalne in trajnostne uporabe virov.
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Za transport tovora na dolge razdalje je zelo primeren ladijski prevoz. Potrebno bo
posodobiti obstoječa in zgraditi nova pristanišča, ki bodo vhodne točke za evropske trge.
Promet po morju bo moral potekati učinkovito, da se bo preprečeval nepotreben promet
po celinski Evropi. Morska pristanišča bodo pomembni logistični centri z navezavami na
ostale oblike transporta, predvsem železniški in cestni promet, ki zagotavljajo učinkovito
navezavo na celinsko Evropo. Količine tovora prepeljanega z ladjami, se močno
povečujejo tako znotraj EU kot ostalimi kontinenti. Celinske plovne reke so trenutno še
vedno neizrabljen potencial z veliko možnostjo razvoja zlasti za prevoz blaga (EUR-LEX,
2011).
5.2.3 POENOTENJE KONKURENČNIH POGOJEV
Poenotenje konkurenčnih pogojev za medcelinski transport na dolge razdalje je ključnega
pomena. Letalski in pomorski transport že v svoji osnovi delujeta na globalnem tržišču. Na
področju letalskega transporta se pričakuje izboljšanje gospodarnosti letal in sistemov
upravljanja ter kontrole poletov. Vse to je z namenom zniževanja stroškov in okoljskih
emisij ter povečevanja konkurenčne prednosti. Evropa ima primat svetovnega letalskega
centra in pri uvajanju novosti je potrebno to dejstvo upoštevati. Prevelike nove
obremenitve letalske panoge bi lahko ogrozilo vlogo evropskega centra. Potrebno je
zagotavljati tudi letalske povezave v evropska področja, ki so slabo prometno povezana in
zagotoviti nove letalske povezave izven evropskega območja zaradi povečanja števila
potnikov iz tretjih držav. Do leta 2050 se pričakuje dvakratno povečanje letalskega
transporta. Veliko je tudi možnosti za nove optimizacije letalskega transporta. Pričakuje
se, da bo evropska letalska industrija vodilna na področju uvedbe goriva z nižjo
vsebnostjo ogljika do leta 2050 (European Commission, 2011, str. 8).
V pomorskem transportu je tudi potrebno poenotiti konkurenčne pogoje na globalni ravni.
Prednost imajo cilji povezani z zagotavljanjem visokih standardov varnosti na mednarodni
ravni, varovanja okolja, delovnih pogojev pomorščakov in preprečevanje piratstva. Velika
pričakovanja so usmerjena v razvoj tehnologije pogonskih agregatov in izboljšanega
goriva, ki bo povzročal manjše okoljske emisije. Pričakuje se zmanjšanje emisij
ogljikovega dioksida za 40 % v pomorskem transportu v primerjavi z baznim letom 2005
(EUR-LEX, 2011).
5.2.4 ČIST MESTNI PROMET IN DNEVNA MIGRACIJA
V mestih obstaja veliko možnosti za različne oblike prometa. Največji poudarek je na
javnem prometu, kakor tudi zagotavljanju možnosti za pešačenje in kolesarjenje. Mestni
promet povzroča največje okoljske obremenitve, saj je povzročitelj cca 25 % emisij
ogljikovega dioksida iz naslova prometa. Velike emisije so predvsem posledica prometnih
zastojev v mestih in velikega števila osebnih vozil, v katerih se običajno vozi ena oseba. V
mestnem prometu se zgodi tudi največ prometnih nesreč. Uvedba novih električnih vozil bi
bistveno pripomogla k zmanjšanju odvisnosti od naftni derivatov, hkrati pa bi se zmanjšale
emisije strupenih plinov in hrupa (EUR-LEX, 2011).
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Za uspešno implementacijo električnih vozil je potrebno zagotoviti ustrezno število
polnilnih mest in omejiti promet z vozili na naftne derivate. V mestih so električna vozila
realnost, ker nismo tako omejeni glede zmogljivosti vozila.
Vzpodbuditi je potrebno uporabo javnih prevoznih sredstev tako, da bodo tovrstni prevozi
ekonomsko zanimivi in dovolj pogosti. Vse večji je poudarek tudi na razvoju mestnih
kolesarskih poti in varnih območji za pešce brez vozil v mestnih središčih.
Razvoj sodobnih mestnih vozil gre predvsem v smer lažjih in manjših vozil. Mestni
avtobusi, vozila za komunalne službe in dostavo so primerna za razvoj novih načinov
pogona in goriva. Na novo bo potrebno organizirati promet tovornih vozil za dostavo blaga
v mesta, ki se bodo izvajale samo ponoči z električnimi oz. hibridnimi tovornimi vozili. Vse
skupaj bo prispevalo k zmanjšanju onesnaženosti mest in pospešilo razvoj novih
tehnologij (EuropeanCommission, 2011, str. 8).
Razvoj inteligentnih sistemov vodenja in upravljanja prometa bo prispeval k zmanjšanju
prometnih zastojev, skrajšal se bo čas porabljen na poti, dostave blaga bodo hitrejše in
onesnaženost okolja bo s tem manjša.
5.2.5 CILJI ZA KONKURENČEN IN UČINKOVIT PROMETNI SISTEM
Bela knjiga navaja naslednje cilje za konkurenčnejši in učinkovitejši prometni sistem do
leta 2050, kateri so predstavljeni v nadaljevanju (European Commission, 2011, str. 9–10).
Glavni namen je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 60 odstotkov.
Na področju razvoja in uporabe novih trajnostnih goriv ter pogonskih sistemov je cilj:
1. povečati ozaveščenost ljudi, da so avtomobili na konvencionalna goriva (nafta,
oglje, propan, zemeljski plin in uran) škodljivi za okolje;
2. zmanjšati količine ogljika v gorivih za letalski promet in emisije CO2 v EU, ki
nastanejo pri pomorskem prometu.
Področje delovanja multimodalnega transporta, katerega cilj je večja uporaba energetsko
učinkovitejših načinov prevoza, zastavlja naslednje cilje:
3. cestni tovori prevoz nad 300 km naj bi prešel na železniški in vodni tovorni promet;
4. zaključiti s projektom evropskega železniškega omrežja za visoke hitrosti, dolžino
sedanjega evropskega železniškega omrežja za visoke hitrosti potrojiti tako, da bi
večina potnikov na srednje razdalje potovalo z uporabo železniškega prometa;
5. zagotoviti multimodalno in funkcionalno osrednje omrežje TEN-T z omrežjem
visoke kakovosti in zmogljivosti ter ustreznim sklopom informacijskih storitev;
6. letališča iz osrednjega omrežja je potrebno povezati z železniškim omrežjem.
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Za večjo učinkovitost prometa in večjo uporabo infrastruktur z informacijskimi sistemi
navaja naslednje cilje:
7. vzpostaviti modernizirano infrastrukturo za upravljanje zračnega, kopenskega in
vodnega prometa ter vzpostaviti evropski globalni navigacijski satelitski sistem;
8. vzpostaviti okvire za obveščanje, upravljanje in plačevanje v evropskem
multimodalnem prometnem sistemu;
9. zmanjšati število prometnih nesreč s smrtnih izidom in zagotoviti, da bo Evropska
unija vodilna na področju prometne varnosti za vse vrste načine prevoza;
10. sodelovanje zasebnega sektorja pri ustvarjanju dohodka in zagotavljanje
financiranja za prihodnje naložbe v promet.

5.3 USKLAJENOST SLOVENSKE IN EVROPSKE PROMETNE POLITIKE
V Republiki Sloveniji in Evropski uniji je prometna politika zasnovana na dejstvu, da se bo
rast prometa nadaljevala, pri tem pa je za učinkovito usmerjanje prometnih tokov potrebno
doseganje ravnotežja v prometnem sistemu. Vplivov povečanih potreb po potovanjih in s
tem močnega naraščanja motorizacije ni mogoče ublažiti le z gradnjo nove prometne
infrastrukture, ki običajno povzroči le še dodaten promet, ampak je treba zagotoviti
učinkovit sistem vodenja in preusmerjanja prometnih tokov.
Razširitev Evropske unije je za vse članice prinesla nove priložnosti in izzive. Pri razširitvi
gre za več kot zgolj ekonomijo. Zamisel o ponovni združitvi stare celine je politična. Njen
namen pa je, da bi imeli od tega korist vsi državljani Evrope.
Širitev je enkratna zgodovinska priložnost za nadaljnje spodbujanje povezovanja celine ter
razširitev območja stabilnosti in blaginje na celotno Evropo. Razširitev bo imela velik vpliv
na prometno politiko Evropske unije na obeh straneh, še zlasti pa v državah pristopnicah.
Da bi bolje razumeli, za kaj pravzaprav gre, se morajo državljani novih držav članic dobro
seznaniti z Evropsko unijo in njenimi politikami, vključno s prometno, in tudi s posledicami
teh politik za gospodarstvo njihovih držav.
Vključitev države Slovenije v Evropsko unijo pomeni, da moramo ponovno preučiti stanje
v prometnem sektorju in predvideti svojo vlogo v integraciji. Že leta 1993 je bil podpisan
sporazum med Slovenijo in Evropsko Unijo na področju transporta, ki je pokrival razvoj
celotne prometne infrastrukture. Upoštevajoč vsa dosedanja spoznanja v prometnem
sektorju se z vključitvijo v družbo, katere je bistvo razvoja v njenem trajnostnem razvoju,
Slovenija prilagaja že uveljavljenim in pripravljajočim se pravilom teh gospodarstev.
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Slika 13: Položaj Republike Slovenije v mreži vseevropskih prometnih koridorjev

Vir: DARS (2002, str. 3)
Slovenska prometna politika ima veliko stičnih točk s prometnimi politikami evropskih
držav, veliko pa je predvidenih ukrepov, ki so specifični za našo državo. Zaradi popolnega
odprtja meja se je znatno povečalo število prevozov med novimi in starimi članicami.
Mednarodni prevoz v države članice je veliko lažji, ker ni več npr. carinskih kontrol blaga
na meji. Zmanjšanje ozkih grl pri prometu čez državno mejo je zato za Evropsko unijo
posebnega pomena.
Glede na svojo geopolitično usmeritev v Evropski uniji, bo morala Slovenija kot država, ki
predstavlja zunanjo mejo Evropske unije, predvideti razvoj učinkovite prometne povezave
med:
• jugozahodno Evropo (Španijo in južno Francijo), preko severne Italije in Slovenije
(V. evropski transportni koridor) do;
̶
Madžarske in naprej do vzhodne Evrope,
̶
Balkana in jugovzhodne Evrope.
Služi lahko kot zanimiva alternativa že prometno zasičenih poti v centralni in severni
Evropi za daljinski promet na relaciji zahod–vzhod:
• severno in srednjo Evropo (Nemčijo, Poljsko, Češko, Slovaško) preko Avstrije (X.
evropski transportni koridor) do;
̶
Kopra in s tem do pomorskih poti,
̶
Balkana in jugovzhodne Evrope.
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Učinkovitost teh povezav in ustrezno prilagajanje prometnega sektorja v Sloveniji lahko
predstavlja vzpodbudo za razvoj nacionalnega gospodarstva in dobrobit prebivalstva.
Vizija takega razvoja je, da se Republika Slovenija, članica Evropske unije, uveljavi kot
tranzitna in pomorska država. Kljub svoji teritorialni majhnosti bo v prometu uspešno tržila
svojo geopolitično lego na križišču dveh pomembnih evropskih transportnih koridorjev
(peti in deseti evropski koridor) ob južni meji Evropske unije, zavedajoč se dejstva, da je
tudi kvaliteta njenega naravnega okolja danost, ki predstavlja za našo državo izredni
potencial.
Prometna politika je namenjena zagotavljanju pogojev za optimalno mobilnost v Sloveniji
in njeno povezovanje z evropskim prostorom. Posebno pozornost namenja transportu kot
gospodarski panogi in doseganju družbenega optimuma. Z usklajenimi ukrepi na področju
prevoznih storitev bo omogočila zagotovitev učinkovitega, zanesljivega, varnega in
cenovno ugodnega prevoza potnikov in blaga (RePPRS, 6. točka). Z ukrepi na področju
javne transportne infrastrukture bo zagotovila njen skladen razvoj. Na ta način bo dosežen
cilj, da se ob zagotovitvi ustrezne prometne ureditve v državi zmanjšajo negativni vplivi
prometa tako na okolje kot na prebivalstvo Slovenije (VPSMB, 2006).
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6

ANALIZA LOKALNE SPREJEMLJIVOSTI SOUDELEŽENIH
OBČIN V POSTOPKU STRATEŠKEGA PLANIRANJA
UMESTITVE TRETJE RAZVOJNE OSI V PROSTOR

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE
Strateško planiranje umeščanja državnih prostorskih ureditev v prostor je dolgotrajen
proces. To pomeni postopek usklajevanja z vsemi, ki v tem prostoru živijo oziroma z njim
upravljajo, z vsemi nosilci urejanja prostora in vsemi prebivalci v bližnji in daljnji okolici, še
posebej pa z lastniki zemljišč, na katerih bo potreben poseg v prostor. Sodelovanje
javnosti je sicer v Sloveniji vključeno v vse faze pripravljanja in sprejemanja prostorskih
aktov na vseh ravneh, saj se je presoja vplivov na družbeno okolje skozi prakso izkazala
kot nujnost v postopku umeščanja prostorskih ureditev v prostor.
Glavni cilj raziskave je s pomočjo ankete lokalne sprejemljivosti soudeleženih občin
raziskati mnenje lokalne skupnosti o gradnji nove cestne povezave tretje razvojne osi
skozi njihovo občino.

6.2 DOLOČITEV OBSEGA VZORCA IN ČAS IZVAJANJA ANKETE
Raziskava je bila narejena s pomočjo ankete, ki so jo izpolnili župani soudeleženih občin v
procesu umeščanja tretje razvojne osi v prostor in občani Občine Mokronog–Trebelno kot
prebivalci ene izmed soudeleženih občin.
Postopek umeščanja tretje razvojne osi se je pričel v letu 2006, ko so bili sprejeti programi
priprave za posamezne odseke, in sicer:
• Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med
avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo (Ur. list RS, št. 49/06);
• Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med
avtocesto A1 Ljubljana–Maribor in avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem
mestu (Ur. list RS, št. 97/06);
• Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med
avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško
(Ur. list RS, št. 90/06, 25. 8. 2006).
Iz posameznega programa priprave je razvidno, katere občine so bile v začetku postopka
vključene v postopek umeščanja prostorske ureditve v prostor. Skozi postopek se je
število občin spreminjalo oziroma povečini zmanjševalo, zato so bili anketirani vsi župani
občin, ki izhajajo iz zgornjih programov priprave za posamezne odseke in so bili prvotno
umeščeni v postopku umeščanja prostorskih ureditev v prostor.
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Anketa se je izvajala na vzorcu 33 občin (Občina Mežica, Občina Prevalje, Občina Ravne
na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina
Šoštanj, Občina Velenje, Občina Šmartno ob Paki, Občina Polzela, Občina Braslovče,
Občina Žalec, Občina Prebold, Občina Trbovlje, Občina Hrastnik, Občina Zagorje ob Savi,
Občina Litija, Občina Šentrupert, Občina Mokronog-Trebelno, Občina Trebnje, Občina
Celje, Občina Laško, Občina Radeče, Občina Sevnica, Občina Škocjan, Občina
Šmarješke Toplice, Občina Šentjur, Občina Dobje, Občina Krško, Občina Črnomelj,
Občina Metlika, Občina Novo mesto in Občina Semič) in na vzorcu 180 občanov Občine
Mokronog-Trebelno.
Anketa je bila poslana županom 33 občin kot prvotno udeleženim v postopku umeščanja
tretje razvojne osi v prostor. Na anketo je odgovorilo 32 občin, kar predstavlja 97 %
odzivnost občin. Anketa je bila poslana na elektronski naslov občin in naslovljena na
župana kot predstavnika lokalne skupnosti. Izvajala se je v času od 1. 12. 2010 do 1. 2.
2011.
Občina Mokronog-Trebelno je ena izmed 33 prvotno soudeleženih občin v procesu
umeščanja tretje razvojne osi v prostor in tudi občina, iz katere prihajam. Šteje cca. tri
tisoč17 prebivalcev. Anketa se je načrtovala izvesti na vzorcu, ki bi obsegal cca. 4–6 %
vseh prebivalcev občine, zato je bilo med občane razdeljenih 180 anket. Vrnjenih in
izpolnjenih je bilo 148 anket, kar predstavlja zadovoljiv vzorec, cca. 4,9 % vseh
prebivalcev občine. Anketa se je izvajala na tradicionalnem sejmu v Mokronogu, ki je
vsako tretjo soboto v Mokronogu. Ankete so lahko občani izpolnili takoj ali vzeli domov in
izpolnjeno vrnili. Izvajala se je od 21. 1. 1012 do 31. 1. 2012.

6.3 PREDSTAVITEV RAZISKAVE IN KOMENTAR
V nadaljevanju so predstavljeni podatki, pridobljeni v raziskavi (anketi), ki so analizirani in
grafično prikazani po posameznih odstavkih. Rezultati so v nadaljevanju prikazani
tabelarno, grafično v odstotkih in opisno po posameznih vprašanjih.
6.3.1 POMEMBNOST INVESTICIJE V TRETJO RAZVOJNO OS
Pomembnost investicije v novo cestno povezavo tretjo razvojno os za Slovenijo je
raziskana pri prvem anketnem vprašanju, kjer so anketiranci (župani, občani Občine
Mokronog-Trebelno) imeli na izbiro štiri različne odgovore:
a) zelo pomembno;
b) pomembno;
c) ni pomembno;
d) sploh ni pomembno.

17

Ob popisu prebivalstva na dan 1. 7. 2010 je Občina Mokronog-Trebelno štela 3017 prebivalcev (Občina
Mokronog-Trebelno, 2012).

76

Tabela 9: Pomembnost investicije v tretjo razvojno os

Pomembnost
investicije
Zelo pomembna
Pomembna

Frekvenca
Občani
Župani
Občine M-T

Odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Veljaven odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Kumulativen odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

30

24

93,8%

16,2%

93,8%

16,7%

93,8%

16,7%

2

84

6,3%

56,8%

6,3%

58,3%

100,0%

75,0%

Ni pomembna

0

22

0,0%

14,9%

0,0%

15,3%

100,0%

90,3%

Sploh ni pomembna

0

14

0,0%

9,5%

0,0%

9,7%

100,0%

100,0%

32

144

100,0%

97,3%

100,0%

100,0%

0

4

0,0%

2,7%

32

148

100,0%

100,0%

Skupaj
Manjkajoča vrednost
Skupaj

Vir: lasten, priloga 7
Na prvo anketno vprašanje so odgovorili vsi župani anketiranih občin in 97 % anketiranih
občanov občine Mokronog-Trebelno. Pri analizi so bile izločene 4 ankete občanov Občine
Mokronog-Trebelno, saj niso odgovorili na vprašanje ali pa so obkrožili več možnih
odgovorov.
Grafikon 3: Pomembnost investicije v tretjo razvojno os

Vir: lasten, priloga 7
Na vprašanje glede pomembnosti obravnavane investicije so anketirane občine
odgovorile pritrdilno, saj je kar 94 % občin odgovorilo, da je tretja razvojna os zelo
pomembna za Slovenijo, in le 6 % (Občina Braslovče in Trebnje) je navedlo odgovor
pomembno. Nobena izmed vprašanih občin ni odgovorila, da tretja razvojna os ni
pomembna. Občani Občine Mokronog-Trebelno so tudi po večini odgovorili pritrdilno, saj
se 16,7 % prebivalcem zdi tretja razvojna os zelo pomembna in 58,3 % prebivalcem
pomembna. Kumulativni odstotek pove, da je 100 % županov in 75 % anketiranih
občanov občine Mokronog-Trebelno za tretjo razvojno os. Očitno je, da prednosti, ki jih
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prinaša omenjena cesta, pretehtajo morebitne slabosti, ki so seveda tudi prisotne.
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6.3.2 INTERES OBČIN ZA POTEK TRETJE RAZVOJNE OSI SKOZI NJIHOVO
OBČINO
Zainteresiranost občin in občanov Občine Mokronog-Trebelno, da tretja razvojna os
poteka skozi njihovo občino, je raziskana pri drugem anketnem vprašanju, kjer so
anketiranci (župani, občani Občine Mokronog-Trebelno) imeli na izbiro naslednje štiri
različne odgovore:
a) zelo zainteresirani;
b) zainteresirani;
c) nismo zainteresirani;
d) nasprotujemo.
Tabela 10: Interes občin za potek tretje razvojne osi skozi njihovo občino

Zainteresiranost
občin
Zelo zainteresirani

Frekvenca
Občani
Župani
Občine M-T

Odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Veljaven odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Kumulativen odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

19

45

59,4%

30,4%

59,4%

31,9%

59,4%

31,9%

Zainteresirani

8

68

25,0%

45,9%

25,0%

48,2%

84,4%

80,1%

Niso zainteresirani

3

8

9,4%

5,4%

9,4%

5,7%

93,8%

85,8%

Nasprotujejo

2

20

6,3%

13,5%

6,3%

14,2%

100,0%

100,0%

32

141

100,0%

95,3%

100,0%

100,0%

0

7

0,0%

4,7%

32

148

100,0%

100,0%

Skupaj
Manjkajoča vrednost
Skupaj

Vir: lasten, priloga 7
Na drugo anketno vprašanje so odgovorili vsi župani anketiranih občin in 75 % anketiranih
občanov Občine Mokronog-Trebelno, izločenih pa je bilo 4,7 % anketiranih občanov
Občine Mokronog-Trebelno.
Grafikon 4: Interes občin za potek tretje razvojne osi skozi njihovo občino
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Vir: lasten, priloga 7

80

Večina anketirancev je podala pozitivni odgovor. Več kot polovica anketiranih županov
(59,4 %) je zelo zainteresiranih in četrtina (25 %) zainteresiranih, da nova cestna
povezava poteka skozi njihovo občino. Nezainteresiranost predstavlja 9,4 % anketiranih
županov, medtem ko nasprotuje 6,3 % anketiranih županov (občina Braslovče in
Šmarješke Toplice). 31,9 % anketiranih občanov Občine Mokronog-Trebelno je zelo
zainteresiranih in 48,2 % zainteresiranih, da tretja razvojna os poteka skozi njihovo
občino. Nezainteresiranost predstavlja 5,7 % anketiranih občanov, 14,2 % anketiranih
občanov Občine Mokronog-Trebelno pa nasprotuje poteku osi skozi njihovo občino.
Kumulativni odstotek prikazuje, da se večina anketiranih županov (84,4 %) in občanov
Občine Mokronog-Trebelno (80,1 %) strinja, da tretja razvojna os poteka skozi njihovo
občino.
6.3.3 PREDNOSTI TRETJE RAZVOJNE OSI
Prednosti, ki bi jih prinesla nova cestna povezava tretja razvojna os so raziskane pri
tretjem anketnem vprašanju, kjer so anketiranci (župan, občani Občine MokronogTrebelno) lahko rangirali po pomembnosti naslednje odgovore ali dopisali svoj odgovor:
a) izboljšana prometna varnost;
b) zmanjšanje prometne gneče na lokalnih cestah;
c) boljša navezava občine z drugimi regijami;
d) pospeševanje gospodarskega razvoja;
e) drugo.
Tabela 11: Prednosti tretje razvojne osi

Prednosti tretje
razvojne osi

Frekvenca
Občani
Župani
Občine M-T

Odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Veljaven odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Kumulativen odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Izboljšana prometna
varnost

5

23

15,6%

15,5%

15,6%

17,4%

15,6%

17,4%

Zmanjšanje prometne
gneče na lokalnih cestah

4

27

12,5%

18,2%

12,5%

20,5%

28,1%

37,9%

Boljša navezava občine
z drugimi regijam

6

46

18,8%

31,1%

18,8%

34,8%

46,9%

72,7%

Pospeševanje
gospodarskega razvoja

15

32

46,9%

21,6%

46,9%

24,2%

93,8%

97,0%

Drugo

2

4

6,3%

2,7%

6,3%

3,0%

100,0%

100,0%

Skupaj

32

132

100,0%

89,2%

100,0%

100,0%

0

16

0,0%

10,8%

32

148

100,0%

100,0%

Manjkajoča vrednost
Skupaj

Vir: lasten, priloga 7
Na tretje anketno vprašanje so odgovorili vsi anketirani župani in 89,2 % anketiranih
občanov Občine Mokronog-Trebelno. 10,8 % anketiranih občanov Občine MokronogTrebelno pa je bilo izločenih iz analize zaradi nepravilnega izpolnjevanja.
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Grafikon 5: Prednosti tretje razvojne osi

Vir: lasten, priloga 7
Anketirani župani vidijo največjo prednost nove cestne povezave v gospodarskem razvoju
(46,9 %) in v boljši navezavi občin z drugimi občinami (18,8 %). Manjšo prednost nove
cestne povezave pa vidijo v prometni varnosti (15,6 %) in zmanjšanju prometnih gneč
(12,5 %) na lokalnih cestah. Občani Občine Mokronog-Trebelno vidijo prednosti tretje
razvojne osi malo drugače. Največjo prednost vidijo v boljši navezavi občin z drugimi
občinami (34,8 %) in v gospodarskem razvoju (24,2 %), manjše prednosti vidijo v
zmanjšanju prometnih gneč na lokalnih cestah (20,5 %) in v izboljšanju prometne varnosti
(17,4 %).
Župan Občine Novo mesto je mnenja, da bi se okrepila urbana vloga Novega mesta kot
središča funkcijske regije in središča nacionalnega ter regijskega pomena. Nekateri
župani občin pa tudi ne vidijo prednosti, saj pravi župan Občina Braslovče, da za njih ni
prednosti, ker gre samo tranzitna pot skozi njihovo občino. Občani Občine MokronogTrebelno vidijo prednost tudi v večjem interesu za zazidljiva stavbna zemljišča in upajo, da
se bodo s tem odprla tudi nova delovna mesta.
6.3.4 SLABOSTI TRETJE RAZVOJNE OSI
Poleg vseh prednosti, ki bi jih doprinesla omenjena cestna povezava, pa prinaša tudi
morebitne slabosti oziroma probleme. Raziskane so pri četrtem anketnem vprašanju, kjer
so anketiranci (župani, občani Občine Mokronog-Trebelno) lahko rangirali po
pomembnosti naslednje odgovore ali dopisali svoj odgovor:
a) velik poseg v naravo;
b) velik poseg v kulturno arhitekturno krajino;
c) večje onesnaženost zraka zaradi povečanja obsega prometa;
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d) velik obseg potrebnih finančnih sredstev;
e) drugo.
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Tabela 12: Slabosti tretje razvojne osi

Slabosti tretje
razvojne osi

Frekvenca
Občani
Občine M-T

Župani

Odstotek
Občani
Občine M-T

Župani

Veljaven odstotek
Občani
Občine M-T

Župani

Kumulativen odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Velik poseg v naravo

11

58

34,4%

39,2%

35,5%

45,0%

35,5%

45,0%

Velik poseg v kulturno
arhitekturno krajino

2

19

6,3%

12,8%

6,5%

14,7%

41,9%

59,7%

Večje onesnaženost zraka,
zaradi povečanja obsega
prometa

2

22

6,3%

14,9%

6,5%

17,1%

48,4%

76,7%

13

28

40,6%

18,9%

41,9%

21,7%

90,3%

98,4%

Drugo

3

2

9,4%

1,4%

9,7%

1,6%

100,0%

100,0%

Skupaj

31

129

96,9%

87,2%

100,0%

100,0%

1

19

3,1%

12,8%

32

148

100,0%

100,0%

Velik obseg potrebnih
finančinih sredstevi

Manjkajoča vrednost
Skupaj

Vir: lasten, priloga 7
Na četrto anketno vprašanje je odgovorilo 96,9 % anketiranih županov in 87,2 %
anketiranih občanov Občine Mokronog-Trebelno. Izločenih iz analize je bilo 3,1 %
odgovorov anketiranih županov in 12,8 % odgovorov anketiranih občanov Občine
Mokronog-Trebelno.
Grafikon 6: Slabosti tretje razvojne osi

Vir: lasten, priloga 7
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Župani anketiranih občin se zavedajo, da so za izgradnjo takšne infrastrukture potrebna
velika finančna sredstva in to so tudi navedli kot največjo težavo (41,9 %). Naslednji
problem je velik poseg v naravo (35,5 %) in onesnaženost ozračja zaradi večanja obsega
prometa (6,5 %) ter poseg v kulturno in arhitekturno dediščino (6,5 %). Občane Občine
Mokronog-Trebelno najbolj skrbi velik poseg v naravo (45 %), potrebna finančna sredstva
(21,7 %) in onesnaženost ozračja zaradi večjega obsega prometa (17,1 %) ter poseg v
arhitekturno krajino (14,7 %).
Med probleme so župani anketiranih občin sami navedli tudi druge probleme, kot so:
• težave s pridobivanjem lastništva zemljišč, kjer naj bi potekal koridor tretje
razvojne osi;
• negativen vpliv na lokalni turizem;
• strah pred poslabšanjem prometnih razmer v času gradnje ceste in
• morebitne ovire za prehod živali.
Občane Občine Mokronog-Trebelno skrbi tudi priseljevanje in naseljevanje tujcev v
njihovo občino.
6.3.5 PRIPRAVLJENOST OBČIN NA SOFINANCIRANJE TRETJE RAZVOJNE OSI
Pripravljenost anketiranih občin na sofinanciranje tretje razvojne osi, če bi trasa potekala
skozi njihovo občino, je raziskana pri petem anketnem vprašanju, kjer so anketiranci
(župani, občani Občine Mokronog-Trebelno) lahko izbirali naslednje možne odgovore:
a) ni pripravljena sofinancirati;
b) največ 1 % dela investicije, ki poteka skozi občino;
c) največ 3 % dela investicije, ki poteka skozi občino;
d) največ 5 % dela investicije, ki poteka skozi občino.
Tabela 13: Pripravljenost sofinanciranja občin

Pripravljenost sofinanciranja
občin
Ni pripravljena sofinancirati

Frekvenca
Občani
Župani
Občine M-T

Odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Veljaven odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Kumulativen odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

24

38

75,0%

25,7%

75,0%

30,9%

75,0%

30,9%

Največ 1 % dela investicije, ki
poteka skozi občino

6

44

18,8%

29,7%

18,8%

35,8%

93,8%

66,7%

Največ 3 % dela investicije, ki
poteka skozi občino

1

29

3,1%

19,6%

3,1%

23,6%

96,9%

90,2%

Največ 5 % dela investicije, ki
poteka skozi občino

1

12

3,1%

8,1%

3,1%

9,8%

100,0%

100,0%

32

123

100,0%

83,1%

100,0%

100,0%

0

25

0,0%

16,9%

32

148

100,0%

100,0%

Skupaj
Manjkajoča vrednost
Skupaj

Vir: lasten, priloga 7
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Glede na to, da bo tretja razvojna os doprinesla veliko prednosti občinam, skozi katere bo
potekal koridor, je zanimivo tudi vprašanje, ali je občina pripravljena sofinancirati novo
cestno povezavo, če bi seveda trasa potekala skozi njihovo občino. Na to vprašaje so
odgovorili vsi anketirani župani in 83,1 % anketiranih občanov Občine MokronogTrebelno.
Grafikon 7: Pripravljenost sofinanciranja občin za izgradnjo nove cestne povezave

Vir: lasten, priloga 7
Tri četrtine (75 %) anketiranih županov je odgovorilo, da niso pripravljeni sofinancirati in
komaj 18,8 % je pripravljenih sofinancirati največ 1 % dela investicije, ki bi potekala skozi
njihovo občino. Župana občine Celje in Dobje se zavedata velikega pomena nove cestne
povezave in zato sta pripravljena tudi sofinancirati del trase, ki bo potekal skozi njihovo
občino. Tako je Občina Celje pripravljena sofinancirati največ 3 % in Občina Dobje 5 %
dela trase, ki bi potekal skozi njihovo občino. Višina sofinanciranja občin je seveda
odvisno od višine proračuna občin in temu so bili primerni tudi odgovori.
Anketirani občani Občine Mokronog-Trebelno se zavedajo velikega pomena nove cestne
povezave in zato so tudi mnenja, da bi morale soudeležene občine sofinancirati del trase,
ki bo potekal skozi njihovo občino. 35,8 % anketiranih občanov meni, da bi morala njihova
občina sofinancirati največ 1 % dela investicije, ki bi potekal skozi njihovo občino, 30,9 %
anketiranih občanov meni, da občini ni potrebno sofinancirati. 23,6 % anketiranih občanov
je za največ 3 % dela investicije, medtem ko se je 9,8 % anketiranih občanov odločilo za
največ 5 % dela investicije, ki bi potekal skozi občino.
6.3.6 PLANSKO OBDOBJE ZA IZGRADNJO TRETJE RAZVOJNE OSI
Najbolj primerno plansko obdobje za izgradnjo tretje razvojne osi je raziskano pri šestem
anketnem vprašanju, kjer so anketiranci (župani, občani Občine Mokronog-Trebelno)
lahko izbirali med naslednjimi planskimi obdobji:
a) od leta 2011 do 2017;
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b) od leta 2013 do 2019 in;
c) od
leta

2015

87

do

2021.

Tabela 14: Plansko obdobje za izgradnjo tretje razvojne osi

Plansko obdobje za
izgradnjo

Frekvenca
Občani
Župani
Občine M-T

Odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Veljaven odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Kumulativen odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Od leta 2012 do 2018

19

113

59,4%

76,4%

59,4%

78,5%

Od leta 2014 do 2020

12

23

37,5%

15,5%

37,5%

16,0%

96,9%

94,4%

Od leta 2016 do 2022

1

8

3,1%

5,4%

3,1%

5,6%

100,0%

100,0%

32

144

100,0%

97,3%

100,0%

100,0%

Skupaj
Manjkajoča vrednost
Skupaj

0

4

0,0%

2,7%

32

148

100,0%

100,0%

59,4%

78,5%

Vir: lasten, priloga 7
Pomembno je tudi vprašanje, v katerem planskem obdobju si občine želijo, da bi se izvaja
izgradnja investicije tretje razvojne osi, saj je za vsak večji načrtovani projekt pomemben
čas načrtovanja in izgradnje investicije. Na to vprašanje so odgovorili vsi anketirani župani
in 97,3 % anketiranih občanov Občine Mokronog-Trebelno.
Grafikon 8: Plansko obdobje za izgradnjo tretje razvojne osi

Vir: lasten, priloga 7
Podrobnejši grafični prikaz prikazuje, da si anketiranci želijo novo cestno povezavo v čim
krajšem obdobju. 59,4 % anketiranih županov je odgovorilo, da si želijo novo cestno
povezavo v planskem obdobju od leta 2012 do leta 2018, 37,5 % v obdobju od leta 2014
do leta 2020 in samo Občina Braslovče, ki predstavlja 3,1 % anketiranih občin, se je
odločila za najkasnejši predlagan termin (od 2015 do leta 2021).
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Anketirani občani Občine Mokronog-Trebelno si želijo novo cestno povezavo v čim
krajšem obdobju, saj je kar 78,5 % anketiranih občanov za obdobje od leta 2012 do 2018,
16 % je za obdobje od leta 2014 do leta 2020 in samo 5,6 % za kasnejše obdobje.
Iz kumulativnega odstotka je razvidno, da je 59,4 % anketiranih županov in 78,5 %
anketiranih občanov Občine Mokronog-Trebelno, da bi bila investicija zgrajena do leta
2018, kar še dodatno potrjuje, da si tako župani soudeleženih občin kot občani občine
Mokronog-Trebelno želijo novo cestno povezavo.
6.3.7 NAČIN PLAČILA UPORABE NOVE CESTNE POVEZAVE
Na kakšen način naj bi vozniki plačevali uporabo ceste na tretji razvojni osi, je raziskano
pri sedmem anketnem vprašanju, kjer so anketiranci (župani, občani Občine MokronogTrebelno) lahko izbirali med naslednjimi načini plačila uporabe ceste ali podali svoj
predlog:
a) skozi letno plačilo stroškov uporabe državnih cest ob registraciji vozil;
b) z nakupom vinjete, ki velja tudi za ostale hitre ceste in avtoceste v RS;
c) z elektronskim cestninjenjem glede na dejansko število prevoženih kilometrov in
d) drugo.
Tabela 15: Način plačila uporabe nove cestne povezave

Način plačila uporabe tretje razvojne
osi

Frekvenca
Občani
Župani
Občine M-T

Odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Veljaven odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Kumulativen odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Skozi letno plačilo stroškov uporabe
državnih cest ob registraciji vozil

8

77

25,0%

52,0%

26,7%

55,4%

26,7%

55,4%

Z nakupom vinjete, ki velja tudi za
ostale hitre ceste in avtoceste v RS

9

13

28,1%

8,8%

30,0%

9,4%

56,7%

64,7%

Z elektronskim cestninjenjem glede
na dejansko število prevoženih
kilometrov

12

2

37,5%

1,4%

40,0%

1,4%

96,7%

66,2%

Drugo

1

47

3,1%

31,8%

3,3%

33,8%

100,0%

100,0%

Skupaj

30

139

93,8%

93,9%

100,0%

100,0%

2

9

6,3%

6,1%

32

148

100,0%

100,0%

Manjkajoča vrednost
Skupaj

Vir: lasten, priloga 7
Glede na to, da že sama investicija izgradnje nove cestne povezave zahteva velik obseg
potrebnih finančnih sredstev, je potrebno tudi kasnejše vzdrževanje in obnova. Zato
moramo vozniki kot uporabniki cest plačevati uporabo ceste. Na to anketno vprašanje je
odgovorilo 93,8 % anketiranih županov in 93,9 % anketiranih občanov Občine MokronogTrebelno.
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Grafikon 9: Način plačila uporabe nove cestne povezave

Vir: lasten, priloga 7
Pri sedmem vprašanju so lahko anketiranci izbirali način plačila uporabe ceste, ki bi bil po
njihovem mnenju najbolj primeren in pravičen. Najbolj primeren način plačila uporabe cest
po mnenju županov je elektronsko cestninjenje glede na dejansko število prevoženih
kilometrov (40 %) in z nakupom vinjet, ki bi veljale tudi za ostale hitre ceste in avtoceste v
Republiki Sloveniji (30 %). Manjše število (26,7 %) je mnenja, da bi plačevali uporabo
ceste skozi letno plačilo stroškov uporabe državnih cest ob registraciji vozil. Anketirane
župani so imeli tudi možnost, da predlagajo svoj način plačila cestnine, in tako je Občina
Prevalje mnenja, da način plačila uporabe ceste na tretji razvojni osi ni ravno vprašanje
velikega pomena.
Anketirani občani Občine Mokronog-Trebelno so mnenja, da je najbolj pravičen način
plačila uporabe nove cestne povezave skozi letno plačilo stroškov uporabe državnih cest
ob registraciji vozil (55,4 %). 33,8 % anketiranih občanov meni, da uporabo ceste ni
potrebno plačevati. 9,4 % anketiranih občanov je za plačevanje z nakupom vinjet, ki bi
veljale tudi za ostale hitre ceste in avtoceste v Republiki Sloveniji in 1,4 % anketiranih
občanov je za elektronsko cestninjenje glede na dejansko število prevoženih kilometrov.
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6.3.8 RAZLOGI ZA DOLGOTRAJNO UMEŠČANJE TRETJE RAZVOJNE OSI V
PROSTOR
Razlogi za dolgotrajno umeščanje tretje razvojne osi v prostor so raziskani pri osmem
anketnem vprašanju, kjer so anketiranci (župani, občani Občine Mokronog-Trebelno)
lahko rangirali naslednje odgovore:
a) nasprotovanje lokalnih skupnosti;
b) nasprotovanje civilnih iniciativ;
c) pomanjkanje finančnih sredstev za izgradnjo;
d) premajhne prometne obremenitve, ki bi upravičevale izgradnjo tretje razvojne osi;
e) vmešavanje politike v odločitev;
f) dolgotrajni postopki dela državnih institucij;
g) neustrezna (toga) nacionalna zakonodaja;
h) neusklajenost ministrstev med sabo (MOP, MP, MG);
i) neustrezna dolgoročna vizija Slovenije.
Tabela 16: Razlogi za dolgotrajno umeščanje tretje razvojne osi v prostor

Razlogi za dolgotrajno umeščanje tretje
razvojne osi

Frekvenca
Občani
Župani
Občine M-T

Odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Veljaven odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Kumulativen odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Nasprotovanje lokalnih skupnosti

1

6

3,1%

4,1%

3,2%

4,3%

3,2%

4,3%

Nasprotovanje civilnih iniciativ

2

4

6,3%

2,7%

6,5%

2,9%

9,7%

7,1%

Pomanjkanje finančnih sredstev za
izgradnjo

7

45

21,9%

30,4%

22,6%

32,1%

32,3%

39,3%

Premajhne prometne obremenitve, ki bi
upravičevale izgradnjo tretje razvojne osi

0

2

0,0%

1,4%

0,0%

1,4%

32,3%

40,7%

Vmešavanje politike v odločitev

4

36

12,5%

24,3%

12,9%

25,7%

45,2%

66,4%

Dolgotrajni postopki dela državnih institucij

3

7

9,4%

4,7%

9,7%

5,0%

54,8%

71,4%

Neustrezna (toga) nacionalna zakonodaja

8

30

25,0%

20,3%

25,8%

21,4%

80,6%

92,9%

Neusklajenost ministrstev med sabo (MOP,
MP, MG)

2

4

6,3%

2,7%

6,5%

2,9%

87,1%

95,7%

Neustrezna dolgoročna vizija Slovenije

4

6

12,5%

4,1%

12,9%

4,3%

100,0%

100,0%

31

140

96,9%

94,6%

100,0%

100,0%

1

8

3,1%

5,4%

32

148

100,0%

100,0%

Skupaj
Manjkajoča vrednost
Skupaj

Vir: lasten, priloga 7
Umestitev cestnih povezav v prostor je zahteven, dolgotrajen in zapleten proces s
potrebnimi velikimi finančnimi sredstvi, ki zahteva tudi svoj čas. Pri osmem vprašanju so
anketiranci rangirali razloge, zakaj umestitev tretje razvojne osi še ni bila sprejeta. Na to
vprašanje je odgovorilo 96,9 % anketiranih županov in 94, 6% anketiranih občanov
Občine Mokronog-Trebelno.
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Grafikon 10: Razlogi za dolgotrajno umeščanje tretje razvojne osi v prostor

Vir: lasten, priloga 7
Župani so mnenja, da največji razlog za dolgotrajno umeščanje tretje razvojne osi v
prostor predstavlja neustrezna (toga) nacionalna zakonodaja (25,8 %), pomanjkanje
finančnih sredstev (22,6 %) in vmešavanje politike v odločitve (12,9 %) ter neustrezna
dolgoročna vizija Slovenije (12,9 %). Med manjše razloge pa spadajo dolgotrajni postopki
dela državnih institucij, neusklajenost ministrstev med sabo (MOP, MP, MG),
nasprotovanje civilnih iniciativ in lokalnih skupnosti. Občina Polzela je navedla razlog
pomanjkanje politične volje, medtem ko je občina Novo mesto navedla, da je ustrezna
odločitev o tretji razvojni osi že določena.
Anketirani občani Občine Mokronog-Trebelno vidijo največjo težavo v pomanjkanju
finančnih sredstev za izgradnjo (32,1 %), vmešavanju politike v odločitev (25,7 %) in v
neustrezni (togi) nacionalni zakonodaji (21,4 %). Med manjše razloge pa spadajo
neustrezna dolgoročna vizije Slovenije, dolgotrajni postopki dela državnih institucij,
nasprotovanje civilnih iniciativ in lokalnih skupnosti, neusklajenosti ministrstev med sabo
(MOP, MP, MG) in premajhna prometna obremenitev, ki bi upravičevale izgradnjo tretje
razvojne osi.
Med največje razloge za dolgotrajno umeščanje tretje razvojne osi v prostor spadata
pomanjkanje finančnih sredstev za izgradnjo in neustrezna (toga) nacionalna zakonodaja,
saj predstavljata več kot petino odgovorov županov in anketiranih občanov Občine
Mokronog-Trebelno.
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6.3.9 DELEŽNIKI KORISTI OD IZGRADNJE TRETJE RAZVOJNE OSI
Kdo bo imel največ koristi od izgradnje nove cestne povezave, je raziskano pri devetem
anketnem vprašanju, kjer so anketiranci (župani, občani Občine Mokronog-Trebelno)
lahko rangirali naslednje nosilce koristi:
a) gradbeni izvajalci;
b) investitor izgradnje;
c) občina;
d) država;
e) vozniki iz lokalnega okolja;
f) tranzitni vozniki;
g) drugo.
Tabela 17: Deležniki koristi od izgradnje tretje razvojne osi

Deležniki koristi od izgradnje
tretje razvojne osi

Frekvenca
Občani
Župani
Občine M-T

Odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Veljaven odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Kumulativen odstotek
Občani
Župani
Občine M-T

Gradbeni izvajalci

4

8

Investitor izgradnje

1

10

3,1%

6,8%

3,4%

8,1%

17,2%

14,5%

Občina

7

22

21,9%

14,9%

24,1%

17,7%

41,4%

32,3%

Država

8

19

25,0%

12,8%

27,6%

15,3%

69,0%

47,6%

Vozniki iz lokalnega okolja

3

28

9,4%

18,9%

10,3%

22,6%

79,3%

70,2%

Rranzitni vozniki

6

37

18,8%

25,0%

20,7%

29,8%

100,0%

100,0%

29

124

90,6%

83,8%

100,0%

100,0%

Skupaj
Manjkajoča vrednost
Skupaj

12,5%

5,4%

3

24

9,4%

16,2%

32

148

100,0%

100,0%

13,8%

6,5%

13,8%

6,5%

Vir: lasten, priloga 7
Tretja razvojna os prinaša obilo koristi za različne subjekte, kar je tudi prvotni namen
novih cestnih povezav. Na vprašanje, kdo bo imel največ koristi od izgradnje nove cestne
povezave, je odgovorilo 90,6 % anketiranih županov občin in 83,8 % anketiranih občanov
Občine Mokronog-Trebelno.
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Grafikon 11: Deležniki koristi nove cestne povezave

Vir: lasten, priloga 7
Po mnenju anketiranih županov bo imela največ koristi država (27,6 %) in občina (24,1 %)
ter tranzitni vozniki (20,7 %). Manj koristi pa bodo imeli gradbeni izvajalci, vozniki iz
lokalnega okolja in investitor izgradnje. Anketirani občani Občine Mokronog-Trebelno so
odgovorili malo drugače. Največ koristi vidijo za tranzitne voznike (29,8 %), voznike
lokalnega območja (22,6 %) in občino (17,7 %), manj koristi pa za državo, investitorja
izgradnje in gradbene izvajalce.
Anketiranci so imele tudi možnost, da sami napišejo, kdo po njihovem mnenju bo imel
največ koristi od izgradnje nove cestne povezave tretje razvojne osi. Tako sta župana
Občine Sevnice in Črnomlja mnenja, da bo imelo največ koristi od izgradnje tretje
razvojne osi samo gospodarstvo, medtem ko je župan Občine Dravograd mnenja, da
bodo imeli največ koristi prebivalci Koroške.
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7

PREVERITEV HIPOTEZ

Na začetku magistrske naloge sem postavila tri hipoteze, katerih namen je bil preučiti
nacionalno zakonodajo s področja umeščanja novih cestnih povezav v prostor in s
pomočjo analize lokalne sprejemljivosti soudeleženih občin v postopku strateškega
planiranja umestitve tretje razvojne osi v prostor ugotoviti, ali si župani soudeleženih občin
želijo oziroma prizadevajo, da bi trasa tretje razvojne osi potekala skozi njihovo občino in
ali so temu pripravljeni nameniti tudi del občinskih proračunskih finančnih sredstev. S
pomočjo ankete je bil namen preučiti zahteve prebivalcev bližnje in daljnje okolice, še
posebej pa potencialnih lastnikov zemljišč, na katerih bo potreben poseg v naravo, zato
so bili tudi anketirani občani Občine Mokronog-Trebelno kot ene izmed soudeleženih
občin v postopku umeščanja tretje razvojne osi v prostor.
1.

Hipoteza: Toga pravila nacionalne zakonodaje onemogočajo kakovostno
umeščanje nove cestne povezave tretje razvojne osi v prostor.

Delovna hipoteza je potrjena.
Pripravljavec državnega prostorskega načrta (DPN) za posamezen odsek avtoceste ali
hitre ceste je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (do 3. 2. 2012 Ministrstvo za okolje in
prostor). Umeščanje cestne infrastrukture v prostor se v Republiki Sloveniji vrši na podlagi
naslednje zakonodaje: Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Ur. list RS, št.
33/2007, Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) Ur. list RS, št. 39/2006 in Zakona o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), Ur. list RS, št.
80/2010. Postopki od samega začetka (pobude), osnutka državnega prostorskega načrta
do sprejetja državnega prostorskega načrta so jasno opredeljeni v zakonodaji, vendar
zelo dolgotrajni in ravno dolgotrajni postopki delovno hipotezo potrjujejo. Zakonodaja sicer
omogoča kakovostno umeščanje nove cestne povezave v prostor, vendar pa po drugi
strani zavira hitrejše sprejemanje odločitev. Za hitrejše in kakovostno umeščanje novih
cestnih povezav bi bilo potrebno obstoječo zakonodajo dopolniti s časovnimi roki
zaključkov posamezne faze v procesu sprejemanja odločitev in posamezne faze
podrobneje opredeliti.
Delovno hipotezo še dodatno potrjuje analiza raziskave lokalne sprejemljivosti
soudeleženih občin. Pri osmem anketnem vprašanju so anketiranci (župani soudeleženih
občin, anketirani občani Občine Mokronog-Trebelno) lahko rangirali devet razlogov za
dolgotrajno umeščanje tretje razvojne osi v prostor. Med največje razloge za dolgotrajno
umeščanje tretje razvojne osi v prostor spada pomanjkanje finančnih sredstev za
izgradnjo. Drugo mesto zaseda neustrezna (toga) nacionalna zakonodaja, saj predstavlja
več kot petino odgovorov županov in anketiranih občanov Občine Mokronog-Trebelno. Za
razlog dolgotrajno umeščanje novih cestnih povezav v prostor se je odločilo 25,8 %
županov anketiranih občin in 21,4 % anketiranih občanov Občine Mokronog-Trebelno, kar
še dodatno potrjuje delovno hipotezo, da toga pravila nacionalne zakonodaje
onemogočajo kakovostno umeščanje nove cestne povezave tretje razvojne osi v prostor.
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2.

Hipoteza: Župani soudeleženih občin v postopku umeščanja nove cestne
povezave tretje razvojne osi v prostor si prizadevajo, da bi le-ta potekala skozi
njihovo občino, in so tudi pripravljeni sofinancirati izgradnjo z občinskimi
proračunskimi sredstvi.

Delovna hipoteza je deloma potrjena.
Delovna hipoteza je dokazana s pomočjo analize raziskave lokalne sprejemljivosti
soudeleženih občin v postopku umeščanja tretje razvojne osi v prostor, ki so jo izpolnjevali
župani vseh prvotno soudeleženih občin v postopku umeščanja tretje razvojne osi v
prostor.
Župani anketiranih občin so lahko pri prvem anketnem vprašaju odgovorili, ali je tretja
razvojna os pomembna za Slovenijo. Na to vprašanje so odgovorili vsi pritrdilno, saj je
93,8 % županov odgovorilo zelo pomembno in 6,3 % pomembno. Pri vprašanju glede
zainteresiranosti županov, da bi trasa tretje razvojne osi potekala skozi njihovo občino, je
59,4 % anketiranih županov zelo zainteresiranih in 25 % zainteresiranih; skupaj
predstavljajo 84,4 % zainteresiranost županov.
Prednosti nove cestne povezave vidijo anketirani župani v gospodarskem razvoju (46,9
%), kar je ključnega pomena za občino, in v boljši navezavi občin z drugimi občinami (18,8
%). Zavedajo se tudi, da so za izgradnjo takšne infrastrukture potrebna velika finančna
sredstva in to so tudi navedle kot največjo težavo (41,9 %) oziram slabost. Glede
časovnega termina za izgradnjo tretje razvojne osi pa so odgovorili, da si jo želijo v čim
krajšem možnem času.
Iz analize ankete je jasno razvidno, da si anketirani župani soudeleženih občin želijo in
prizadevajo, da bi nova cestna povezava potekala skozi njihovo občino, saj prednosti
nove cestne povezave pretehtajo morebitne negativne vplive izgradnje. Težava pa
nastane pri finančnih sredstvih. Pri petem anketnem vprašanju je bila raziskana
pripravljenost sofinanciranja tretje razvojne osi, če bi trasa potekala skozi njihovo občino,
z občinskimi proračunskimi sredstvi. Tri četrtine (75 %) anketiranih županov je odgovorilo,
da niso pripravljeni sofinancirati, in komaj 18,8 % je pripravljenih sofinancirati največ 1 %
dela investicije, ki bi potekala skozi njihovo občino. Samo Občina Celje (največ 3 %) in
Občina Dobje (največ 5 %) sta pripravljeni sofinancirati del trase, ki bi potekal skozi
njihovo občino.
Župani soudeleženih občin si želijo in prizadevajo, da bi trasa tretje razvojne osi potekala
skozi njihovo občino, vendar za to povečini niso pripravljeni sofinancirati z občinskimi
proračunskimi sredstvi, zato je delovna hipoteza le deloma potrjena.
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3.

Hipoteza: Občani občine Mokronog-Trebelno menijo, da je nova cestna
povezava tretja razvojna os pomembna, in so zainteresirani, da bi del trase
potekal skozi njihovo občino

Delovna hipoteza je potrjena.
Delovna hipoteza je dokazana s pomočjo analize raziskave lokalne sprejemljivosti
soudeleženih občin v postopku umeščanja tretje razvojne osi v prostor, ki so jo izpolnjevali
občani Občine Mokronog-Trebelno kot ene izmed soudeleženih občin v postopku
umeščanja tretje razvojne osi v prostor in kot lastniki zemljišč, na katerih bo potreben
poseg v naravo
Analiza raziskave je pokazala, da je za 75 % anketiranih občanov Občine MokronogTrebelno tretja razvojna os pomembna za Slovenijo in 80,1 % občanov si želi, da bi trasa
potekala skozi njihovo občino. Nasprotuje pa samo 14,2 % anketiranih občanov Občine
Mokronog-Trebelno.
Občani Občine Mokronog-Trebelno vidijo največjo prednost v boljši navezavi občin z
drugimi občinami (34,8 %) in v gospodarskem razvoju (24,2 %), manjše prednosti vidijo v
zmanjšanju prometnih gneč na lokalnih cestah (20,5 %) in v izboljšanju prometne varnosti
(17,4 %). Prednosti vidijo tudi v večjem interesu za zazidljiva stavbna zemljišča in upajo,
da se bodo s tem odprla tudi nova delovna mesta. Največjo težavo vidijo v velikem
posegu v naravo (45 %), potrebnih finančnih sredstvih (21,7 %) in naseljevanje tujcev.
Anketirani občni se zavedajo velikega pomena nove cestne povezave, saj so tudi pri
devetem anketnem vprašanju, kdo bo imel največ koristi od izgradnje tretje razvojne osi,
odgovorili, da je tretja razvojna os največjega pomena za tranzitne voznike in voznike iz
lokalnega okolja.
Delavno hipotezo potrjujejo vsi zgoraj našteti pozitivni učinki izgradnje tretje razvojne osi,
dodatno potrjuje pa želja, da bi trasa bila zgrajena v čim krajšem časovnem obdobju, saj
je kar 78,5 % anketiranih občanov odgovorilo, da si želijo zgrajeno traso do leta 2018.
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8

PRISPEVEK REZULTATOV K ZNANOSTI OZIROMA STROKI
IN NJIHOVA UPORABNOST

8.1 PRISPEVEK REZULTATOV K ZNANOSTI OZIROMA STROKI
Magistrsko delo je uporabna raziskava za širšo ciljno skupino vseh soudeleženih strank, ki
sodelujejo v procesu strateškega planiranja umeščanja velikih infrastrukturnih objektov v
prostor. V to skupino bi lahko šteli lokalno skupnost, strokovne službe državnih organov,
investitorje, okoljevarstvenike in širšo zainteresirano javnost. Glede na to, da sem preučila
nacionalno zakonodajo, ki ureja področje umeščanja novih cestnih povezav v prostor, je
dobro predvsem z vidika odprave administrativnih ovir, ki bo lahko doprinesla hitrejšo
izvedbo prostorskega plana. S pomočjo raziskave so podani predlogi in interesi tako
županov soudeleženih občin kot občanov, ki bodo lahko v pomoč strokovnjakom pri
načrtovanju analiziranega prostorskega načrta in pri pripravi novih strateških prostorskih
planov.
Rezultati raziskovanja, analize podatkov o družbeni sprejemljivosti umestitve nove cestne
povezave v prostor tako imenovane tretje razvojne osi omogočajo spoznati želje in
interese lokalne skupnosti in s tem sodelovanje javnosti pri načrtovanju strateških
prostorskih načrtov. Ugotovitve glede slovenske nacionalne zakonodaje in slovenske ter
evropske prometne politike lahko zagotovijo osnovo pri oblikovanju izhodišča za pripravo
strategije države na tem področju. Obravnavana oz. raziskovana tema bo vedno ostala
aktualna, saj bo pomen vključevanja sodelovanja javnosti čedalje bolj pomemben pri vseh
fazah pripravljanja in sprejemanja prostorskih strateških načrtov in le-tako bodo lahko
zadovoljeni interesi tako lokalne skupnosti kot politike.

8.2 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Raziskava, ki sem jo izvedla z anketo lokalne sprejemljivosti umestitve nove cestne
povezave v prostor, dokazuje drugo in tretjo hipotezo, ki trdita, da si lokalna skupnost
(občani Občine Mokronog-Trebelno) in župani soudeleženih občin želijo in prizadevajo
imeti novo cestno povezavo v svoji občini, vendar za to žal niso pripravljeni nameniti del
proračunskih finančnih sredstev. Nova cestna povezava bo zagotovo pomembno
pripomogla predvsem k boljši mobilnosti ter tako pozitivno vplivala na časovne prihranke
in s tem na konkurenčnost gospodarstva v tem delu Slovenije, zmanjšanju števila
prometnih nesreč in bo tako nudila višjo kakovost življenja v naseljih ob zdajšnjih
prometnicah na tem območju. Slabost izgradnje nove cestne povezave je velik poseg v
prostor in kulturno dediščino, velik obseg potrebnih finančnih sredstev, hrup in
onesnaženost okolja.
Rezultati ankete potrjujejo, da so pričakovane koristi nove cestne povezave pretehtale
negativne vplive, kar predstavlja dodaten argument, da bi lokalna skupnost ter civilna
iniciativa potrdili umestitev v prostor traso nove ceste povezave. Raziskava bo zagotovo
dobro izhodišče za spoznavanje želja in interesov posameznih soudeleženih lokalnih
skupnosti in s tem sodelovanje javnosti pri prostorskem načrtovanju nove cestne
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ZAKLJUČEK

V magistrsko nalogo »Strateško planiranje umeščanja novih cestnih povezav v prostor –
tretja razvojna os« sem poleg teoretičnega znanja pridobljenega na fakulteti, vključila tudi
delavne izkušnje, ki sem jih pridobila s študentskim delom v Družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji, DARS d.d. in na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana
d.o.o.
Magistrska naloga celovito obravnava problem strateškega planiranja umeščanja državnih
prostorskih ureditev v prostor iz teoretičnega in praktičnega vidika. V teoretičnem delu
sem preučila in povzela strokovno literaturo iz samega pomena infrastrukture, nacionalne
zakonodaje umeščanja cestnih infrastruktur v prostor, strateškega planiranja v javnih –
državnih organizacijah in nove cestne povezave tretje razvojne osi ter slovenske in
evropske prometne politike. V praktičnem delu naloge pa sem na podlagi ankete izvedla
raziskavo lokalne sprejemljivosti soudeleženih občin v postopku umeščanja novih cestnih
povezav v prostor. Anketo so izpolnjevali župani vseh prvotno soudeleženih občin in
občani Občine Mokronog-Trebelno kot ene izmed soudeleženih občin. Raziskava se je
nanašala na primer umeščanja nove cestne povezave tretje razvojne osi, ki bo
povezovala regionalna središča Koroške, Savinjske, Zasavja, Spodnjega Posavja in
Jugovzhodne Slovenije s pomembnimi središči v Avstriji in na Hrvaškem.
Magistrska naloga vsebuje pet ločenih poglavij. V prvem delu sem preučila pojem in
pomen infrastrukture, kjer je bilo ugotovljeno, da ni enotnega poimenovanja ter da
posamezni avtorji različno poimenujejo pomen infrastrukture. Infrastruktura poimenuje
določen sistem prizemnih objektov, ki povezujejo gospodarske enote v bolj ali manj
usklajen sistem. Poglavitna in edina značilnost, glede katere so si vsi avtorji enotni, je da
omogoča in pospešuje razvoj oziroma proizvodne procese gospodarskih enot. Dobro je,
da država (in s tem povezana širša družbena skupnost) finančno sodeluje pri gradnji in v
nekaterih primerih tudi pri vzdrževanju teh objektov. Na tem področju je nujno enotno
usklajeno ukrepanje, tako države kot širše družbene skupnosti.
Iz področja nacionalne zakonodaje umeščanja novih cestnih povezav v prostor je
zastavljena 1. hipoteza, ki pravi, da toga pravila nacionalne zakonodaje onemogočajo
kakovostno umeščanje novih cestnih povezav v prostor. Nacionalna zakonodaja pravi, da
je za pripravo državnega prostorskega načrta zadolženo Ministrstvo za infrastrukturo in
okolje (do 3. 2. 2012 Ministrstvo za okolje in prostor). Državni prostorski načrt se sprejema
na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Zakona o varstvu okolja(ZVO-1UPB1) in Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(ZUPUDPP).
Iz preučevanja zakonodaje je razvidno, da je postopek od začetka (pobude) do sprejetja
državnega prostorskega načrta opredeljen v zakonodaji, vendar so zelo dolgotrajni
postopki in ravno dolgotrajni postopki vplivajo na potrditev hipoteze. Zakonodaja sicer
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načeloma omogoča kakovostno umeščanje nove cestne povezave v prostor, vendar pa
po drugi strani zavira hitrejše sprejemanje odločitev.
Za hitrejše in kakovostno umeščanje novih cestnih povezav v prostor bi bilo potrebno
obstoječo zakonodajo dopolniti s časovnimi roki zaključkov posameznih faz v procesu
sprejemanja odločitev in posamezne faze podrobneje opredeliti. Reorganizacija
ministrstev je velikega pomena, saj bodo tako lahko bivša (ločena) ministrstva med seboj
delovala bolj usklajeno in temu primerno je potrebno prilagoditi tudi zakonodajo.
Za potrditev obravnavane hipoteze je pomembna tudi anketa lokalne sprejemljivosti, ki so
jo izpolnili župani soudeleženih občin in občani Občine Mokronog-Trebelno. Analiza 8.
vprašanja ankete je pokazala, da so toga pravila nacionalne zakonodaje razlog za
dolgotrajno umeščanje novih cestnih povezav v prostor (bilo je podanih devet razlogov),
saj se je za ta odgovor odločilo 25,8 % županov anketiranih občin in 21,4 % anketiranih
občanov Občine Mokronog-Trebelno, kar še dodatno potrjuje delovno hipotezo.
Prometne obremenitve državnih cest so prikazane s celoletnim povprečjem – PLDP
(povprečni letni dnevni promet) in so osnova za analizo prometnih gibanj. Na podlagi
analize prometnih podatkov na državnem cestnem omrežju od leta 1998 do leta 2010
sklepamo, da se je PLDP povečal za 48 % na avtocestah, za 43 % na hitrih cestah in za 3
% na glavnih cestah ter za 26 % na regionalnih cestah in ravno zato so potrebe po
dodatnih cestnih omrežjih v Republiki Sloveniji.
V nadaljevanju naloge je preučevano strateško planiranje v javnih – državnih
organizacijah. Planiranje je eden izmed procesov, ki se srečuje v vseh organizacijah. Pri
planiranju gre za snovanje ciljev, iskanje pravih poti za uresničitev teh ciljev in preverjanje
ter oblikovanje ciljev v plane. Proces strateškega planiranja je po Brysonovem modelu
razdeljen na deset zaporednih korakov, ki omogočajo zaporedno izvajanje potrebnih
aktivnosti, preverjanje rezultatov in končnih učinkov pri vsakem posamičnem koraku.
Izmed vseh korakov je potrebno izpostaviti četrti korak, ki se nanaša na ocenjevanje
zunanjega in notranjega okolja organizacije oziroma SWOT analiza. SWOT analiza je
analiza, ki ocenjuje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Takšna analiza je
ključnega pomena organizacije pri vsaki strateški odločitvi in tako je tudi pri strateškem
planiranju umeščanja državnih prostorskih ureditev v prostor.
Primer strateškega planiranja cestnih infrastruktur oziroma načrta je Nacionalni program
izgradnje avtocest, ki je bil z leti tudi večkrat spremenjen in dopolnjen. Glavni namen
programa je omogočiti ustrezno cestno povezavo v državi, izboljšati prometno varnost,
omogočiti povezavo z evropskim prometnim prostorom in dati večji poudarek
gospodarskemu razvoju ter zagotoviti in povečati neposredne ekonomske učinke,
zmanjšati negativne prometne vplive na okolje, omogočiti širše gospodarske, socialne in
turistične koristi in ohranjati že zgrajeno avtocestno omrežje.
Glavna tematika magistrske naloge je nova cestna povezava tretja razvojna os, katere
namen je povezati regionalna središča Koroške, Savinjske, Zasavja, Spodnjega Posavja
in Jugovzhodne Slovenije s pomembnimi središči v Avstriji in na Hrvaškem. Pomen tretje
razvojne osi, predlagan potek in delitev so v nalogi podrobno opredeljeni.
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Dejanski potek tretje razvojne osi še ni znan, saj mora biti najprej sprejet državni
prostorski načrt. Do sedaj so bile izdelane najustreznejše študije variant za vsak
posamezni odsek. Predlagana trasa izhaja iz vrednotenja in medsebojne primerjave vseh
realno izvedljivih variant iz razvojno-urbanističnega, prometno-ekonomskega, gradbenotehničnega in okoljskega vidika. Po predstavitvi najustreznejše variante zainteresirani
javnosti so bili na podlagi prejetih pripomb izdelani optimizirani predlogi najustreznejših
variant. Pred dokončnim izborom poteka trase tretje razvojne osi bo verjetno potrebna še
kakšna javna predstavitev optimiziranih variant.
Naloga opredeljuje tudi slovensko in evropsko prometno politiko ter njene cilje. Na podlagi
predelane literature sklepamo, da Slovenija v preteklosti sploh ni imela uradno verificirane
prometne politike. Namesto tega je imela različne nacionalen programe, kot je Nacionalni
program izgradnje avtocest. Posamezni nacionalni programi pa so probleme prometne
politike reševali parcialno brez celovitih rešitev in v tistem obdobju je bil privilegiran
program izgradnje avtocest. Prometna politika Slovenije (Resolucija o prometni politiki
»Intermodalnos: čas za sinergijo« Ur. list 58/2006) obravnava vse prometne sisteme
celovito. S tem so v ospredje prišle tudi teme s poudarkom na trajnostnem razvoju družbe
in s tem se prometna politika Slovenje približa prometni politiki Evropske unije.
Zadnji del naloge se je nanašal na praktični del, ki je bil raziskan s pomočjo ankete
lokalne sprejemljivosti soudeleženih občin v postopku umeščanja tretje razvojne osi v
prostor in na podlagi katere sta bile dokazani druga in tretja hipoteza.
Pri hipotezi 2: Župani soudeleženih občin v postopku umeščanja nove cestne povezave
tretje razvojne osi v prostor si prizadevajo, da bi le-ta potekala skozi njihovo občino, in so
tudi pripravljeni sofinancirati izgradnjo z občinskimi proračunskimi sredstvi. Rezultati
analize ankete so pokazali, da je za 100 % anketiranih županov nova cesta pomembna,
glede zainteresiranosti županov, da bi trasa tretje razvojna osi potekala skozi njihovo
občino, pa so rezultati pokazali 84,4 % zainteresiranost. Jasno je razvidno, da si
anketirani župani soudeleženih občin želijo in prizadevajo, da bi nova cestna povezava
potekala skozi njihovo občino, saj prednosti nove cestne povezave pretehtajo morebitne
negativne vplive izgradnje. Tako potrjujemo prvi del hipoteze. Težava nastane pri
finančnih sredstvih. Pri petem anketnem vprašanju je bila raziskana pripravljenost
sofinanciranja tretje razvojne osi, če bi trasa potekala skozi njihovo občino, z občinskimi
proračunskimi sredstvi. Tri četrtine (75 %) anketiranih županov je odgovorilo, da niso
pripravljeni sofinancirati, ker nimajo razpoložljivih finančnih sredstev. Iz ugotovljenega
lahko sklepamo, da si župani želijo novo cestno povezavo in se zavedajo vseh prednosti
tako v gospodarskem razvoju, boljši navezavi občin z drugimi občinami, itd., vendar
težava nastane pri omejenih finančnih sredstvih. Na podlagi navedenega je zastavljena
hipoteza deloma potrjena.
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Pri hipotezi 3: Občani Občine Mokronog-Trebelno menijo, da je nova cestna povezava
tretja razvojna os pomembna in so zainteresirani, da bi del trase potekal skozi njihovo
Občino. Rezultati ankete so pokazali, da je 75 % občanom tretja razvojna os pomembna
in 80,1 % občanov si želi, da bi trasa potekala skozi njihovo občino. Iz rezultatov je
razvidno, da so občani, kot uporabniki in soudeleženi v postopku, navdušeni nad tretjo
razvojno osjo. Prednost vidijo v boljši navezavi občine z drugimi občinami in v
gospodarskem razvoju, manjše pa v zmanjšanju prometnih gneč na lokalnih cestah in v
izboljšanju prometne varnosti. Veliko prednost vidijo tudi v večjem interesu za zazidljiva
stavbna zemljišča in upajo, da se bodo s tem odprla tudi nova delovna mesta. Sklepamo
lahko, da so občini Občine Mokronog-Trebelno trenutno zelo navdušeni nad novo cestno
povezavo in da trenutno še ne vidijo možnih težav oziroma problemov s katerimi se bodo
soočali ob gradnji ceste. Dobro bi bilo anketo ponovno ponoviti v času gradnje ali ob
koncu gradnje, saj bi takrat lažje odgovarjali na vprašanja glede prednosti in slabosti nove
cestne povezave. Na podlagi navedenega je zastavljena hipoteza potrjena.
Od izgradnje nove cestne povezave tretje razvojne osi bomo imeli vsi koristi (tako lokalna
skupnost kot država in tranzitni vozniki). Zato je nova cestna povezava velikega pomena
in prav je, da tudi občani lahko podamo svoje mnenje in interese ter sodelujemo pri
postopku priprave državnih prostorskih načrtov v prostor.
Za skupno zadovoljstvo in hitrejše reševanje umeščanje novih cestnih povezav v prostor
bi bilo dobro izvajati sproti javnomnenjske raziskave vseh soudeleženih v postopku in jih
periodično ponavljati, saj bomo le tako lahko vsi zadovoljni (tako investitor – država, kot
končni uporabniki). Glede hitrosti izvajanja sprejemanja in potrjevanja državnih prostorskih
načrtov je dobro, da so se ministrstva reorganizirala in bo sedaj onemogočeno prelaganje
odgovornosti med posameznimi ministrstvi, vendar je temu potrebno prilagoditi tudi
zakonodajo s časovnimi roki zaključkov posameznih faz v procesu sprejemanja odločitev
in posamezne faze podrobneje opredeliti. Smiselno bi bilo tudi sprejeti zakonodajo za
nacionalne projekte, saj bi tako lahko potekalo hitrejše umeščanje novih nacionalnih
projektov v prostor. Pri vrednotenju posameznih variant investicijskih projektov bi se
morali poleg ekoloških vidikov vrednotiti tudi energijski vidiki. Z upoštevanjem različnih
predlogov za izboljšanje bi potekalo hitrejše in kakovostnejše umeščanje novih
infrastrukturnih objektov v prostor ter s tem pripomoglo k skupnemu zadovoljstvu vseh
soudeleženih v postopku.
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PRILOGE

Priloga 1: Shematičen prikaz vseh proučevanih variant na severnem delu

Vir: Oven (2010, str. 109)
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Priloga 2: Shematičen prikaz predlagane kombinacije variant na severnem delu

Vir: Oven (2010, str. 1010)
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Priloga 3: Shematičen prikaz predlaganih kombinacij variant na srednjem delu

Vir: Oven (2010, str. 110)
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Priloga 4: Shematičen prikaz predlagane kombinacije variant na srednjem delu

Vir: Oven (2010, str. 111)
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Priloga 5: Shematičen prikaz vseh proučevanih variant na južnem delu

Vir: Oven (2010, str. 112)

113

Priloga 6: Shematičen prikaz predlagane kombinacije variant na južnem delu

Vir: Oven (2010, str. 112)
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Priloga 7: Anketa

Sem Sabina Bale, študentka Magistrskega študijskega programa Uprava na Fakulteti za upravo. Za
magistrsko nalogo sem si izbrala naslov »Strateško planiranje umeščanja novih cestnih povezav v
prostor – tretja razvojna os«. V okviru izdelave svojega magistrskega dela sem Vam pripravila
vprašalnik na temo nove cestne povezave – tretje razvojne osi. Lepo Vas prosim, da pozorno
preberete vprašanja in nanje iskreno odgovorite, saj bom le tako prišla do objektivnih rezultatov, ki
bodo prispevali k stroki.
Opomba: V vprašalniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Za sodelovanje se Vam že vnaprej lepo zahvaljujemo.

1. Opredelite pomembnost investicije v novo cestno povezavo »tretja razvojna os« za
Slovenijo (obkrožite en odgovor).
a) zelo pomembna
b) pomembna
c) ni pomembna
d) sploh ni pomembna
_______________________________________________________________________________
2. Ali ste zainteresirani, da tretja razvojna os poteka skozi vašo občino (obkrožite en
odgovor)?
a) zelo zainteresirani
b) zainteresirani
c) nismo zainteresirani
d) nasprotujemo
_______________________________________________________________________________
3. Po vrstnem redu od 1 do 5 navedite, katera izmed spodaj navedenih prednosti, ki bi jih
doprinesla tretja razvojna os, je za vas najpomembnejša. Navedba 1 pomeni, da je
označena prednost najpomembnejša, navedba 5 pa pomeni, da je označena prednost
najmanj pomembna.
Prednost
a) izboljšana prometna varnost
b) zmanjšanje prometne gneče na lokalnih cestah
c) boljša navezava občine z drugimi regijami
d) pospeševanja gospodarskega razvoja
e) drugo (napiši) ______________________________

Rang

_______________________________________________________________________________

115

4. Po vrstnem redu od 1 do 5 navedite, katera izmed spodaj navedenih slabosti, ki bi jo
doprinesla tretja razvojna os, za vas predstavlja največji problem. Navedba 1 pomeni, da
označena slabost predstavlja največji problem, navedba 5 pa pomeni, da označena slabost
predstavlja najmanjši problem.
Pomanjkljivost
a) velik poseg v naravo
b) velik poseg v kulturno arhitekturno krajino
c) večje onesnaženost zraka, zaradi povečanja obsega prometa
d) velik obseg potrebnih finančnih sredstev
e) drugo (napiši) _____________________________

Rang

_______________________________________________________________________________
5. Ali je potrebno, da vaša občina sofinancira novo cestno povezavo, če bi potekala trasa
skozi vašo občino (obkrožite en odgovor)?
a) ni pripravljena sofinancirati
b) pripravljena sofinancirati max 1% dela investicije, ki poteka skozi našo občino
c) pripravljena sofinancirati max 3% dela investicije, ki poteka skozi našo občino
d) pripravljena sofinancirati max 5% dela investicije, ki poteka skozi našo občino
_______________________________________________________________________________
6. V katerem planskem obdobju želite, da bi se izvajala investicija izgradnje tretje razvojne
osi (obkrožite en odgovor)?
a) Plansko obdobje od 2012 do 2018
b) Plansko obdobje od 2014 do 2020
c) Plansko obdobje od 2016 do 2022
_______________________________________________________________________________
7. Na kakšen način naj bi vozniki plačevali uporabo ceste na tretji razvojni osi (obkrožite en
odgovor)?
a) skozi letno plačilo stroškov uporabe državnih cest ob registraciji vozil
b) z nakupom vinjete, ki velja tudi za ostale hitre ceste in avtoceste v Republiki Sloveniji
c) z elektronskim cestninjenjem glede na dejansko število prevoženih kilometrov
d) drugo (napiši)
_____________________________________________________________________________________________________________
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8. Po vrstnem redu od 1 do 9 navedite, kateri izmed spodaj navedenih razlogov so glavni
razlogi, da umestitev tretje razvojne osi v prostor še ni bila sprejeta. Navedba 1 pomeni,
da označeni razlog predstavlja največji problem, navedba 9 pa pomeni, da označeni
razlog predstavlja najmanjši problem.
Razlogi
Rang
a) nasprotovanje lokalnih skupnosti
b) nasprotovanje civilnih iniciativ
c) pomanjkanje finančnih sredstev za izgradnjo
d) premajhne prometne obremenitve, ki bi upravičevale izgradnjo
tretje razvojne osi
e) vmešavanje politike v odločitev
f) dolgotrajni postopki dela državnih institucij
g) neustrezna (toga) nacionalna zakonodaja
h) neusklajenost ministrstev med sabo (Ministrstvo za okolje in
prostor, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za gospodarstvo)
i) neustrezna dolgoročna vizije razvoja Slovenije
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Po vrstnem redu od 1 do 7 navedite, kateri izmed spodaj navedenih uporabnikov bo imel
največ koristi od izgradnje tretje razvojne osi. Navedba 1 pomeni, da za označenega
uporabnika predstavlja največjo korist, navedba 7 pa pomeni, da za označenega
uporabnika predstavlja najmanjšo korist.
Uporabniki
a) gradbeni izvajalci
b) investitor izgradnje
c) občina
d) država
e) vozniki iz lokalnega okolja
f) tranzitni vozniki

Rang

Najlepša hvala za sodelovanje.
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