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1 Uvod 

Promet ter transportna in logistična infrastruktura so ključni dejavniki razvoja neke države. 
Razvoj transportne in logistične infrastrukture so zato opredeljeni v vseh ključnih razvojnih 
dokumentih države in širših regionalnih gospodarskih in političnih združenj, kot je EU. Za 
razvoj infrastrukture načeloma skrbijo vlade posameznih držav, ki usmerjajo razvoj 
infrastrukture preko sprejemanja in izvajanja prometnih politik. Odgovorna politika, si na 
prometnem področju postavi dolgoročne cilje, ki v največji meri spremljajo in omogočajo 
razvojne prioritete posamezne države. Hiter razvoj globalizacije v zadnjih dvajsetih letih je v 
temelju spremenil globalna proizvodna razmerja in globalne logistične tokove ter jih 
intenziviral v smeri Azija – Evropa in Azija – Severna Amerika. Razvoj globalizacije in 
transportne tehnologije je tudi spremenil načine prevoza blaga v smeri pospešene 
kontejnerizacije. Za dinamičen razvoj gospodarstev je postala ključna vzpostavitev sodobne 
transportne infrastrukture, ki se bo lahko učinkovito navezala na globalne logistične tokove, 
ter oblikovanje logističnih središč, ki bodo zmogla optimalno logistično navezavo na globalne 
logistične poti in učinkovito servisiranje gospodarstva. 

Slovenija ima zaradi svoje geografske lege veliko možnost razviti prometno infrastrukturo 
tako, da bo s tem spodbujala optimalen razvoj domačega gospodarstva z navezavo na 
globalne proizvodne in logistične tokove ter v ta namen čim bolje izkoristila razvoj najhitreje 
rastoče luke na severnem Jadranu, domačo transportno infrastrukturo in logistično industrijo. 
Optimalno načrtovana in učinkovita transportna in logistična infrastruktura prinaša Sloveniji 
pomembno razvojno prednost in lahko dolgoročno zaznamuje njen gospodarski razvoj – tako 
kot jo je zaznamovala izgradnja »južne železnice« od Dunaja do Trsta pred več kot 150 leti. 

Naložbe v prometno infrastrukturo imajo na splošno pozitiven učinek na gospodarsko rast, 
ustvarjajo blaginjo in delovna mesta ter krepijo trgovino, geografsko dostopnost in mobilnost 
ljudi. Načrtovati jih je treba tako, da je pozitivni učinek na gospodarsko rast čim večji in 
negativni učinek na okolje čim manjši. Prihodnji razvoj mora temeljiti na več podlagah (Bela 
knjiga, EK, marec 2011): 

• izboljšanje energetske učinkovitosti vozil pri vseh načinih prevoza. Razvoj in uporaba 
trajnostnih goriv in pogonskih sistemov; 

• čim boljše delovanje multimodalnih logističnih verig, vključno z večjo uporabo iz 
vidika virov že po naravi učinkovitejših načinov prevoza, kjer so druge tehnološke 
inovacije morda nezadostne (npr. tovorni prevoz na dolge razdalje); 

• učinkovitejša uporaba prometa in infrastrukture z uporabo izboljšanih sistemov za 
upravljanje prometa in informacijskih sistemov (npr. ITS, SESAR, ERTMS, 
SafeSeaNet, RIS), naprednejših logističnih in tržnih ukrepov, kot so razvoj 
integriranega evropskega železniškega trga, odstranitev omejitev kabotaže, 
odstranitev ovir za prevoz po morju na kratkih razdaljah, neizkrivljeno določanje cen 
itd. 

Namen resolucije je zbrati potrebne projekte in ovrednotiti investicije v prometno 
infrastrukturo, jih podrobneje analizirati ter ugotoviti učinkovitost posamezne investicije. 
Nadalje je namen tudi vzpostaviti povezave med investicijskimi projekti različnih prometnih 
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podsistemov (ceste, železnice, »park & ride« sistemi, logistični centri, intermodalna vozlišča 
itd.) ter jih združiti v enovite projekte. 

Cilji resolucije je zagotoviti prometno učinkovitost prometnega sistema kot celote in njenih 
posameznih delov oz. podsistemov ter zagotoviti stabilen poslovni model lastnikov in 
upravljalcev infrastrukture.  

Slovenija si je v Resoluciji o prometni politiki v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 58/2006) 
zastavila izziv, da bo postala logistično in distribucijsko središče za srednjo Evropo in vizijo: s 
prometno politiko odgovarjati na izzive pričakovanih prometnih tokov in omogočiti sinergijsko 
delovanje različnih prometnih sistemov. Zagotoviti je potrebno enotno delovanje vseh 
prometnih sistemov, kajti le tako bo na trgu potniškega in tovornega prometa mogoče 
ponuditi storitve, ki bodo za Slovenijo dolgoročno sprejemljive in vzdržne. 

Dokument opredeljuje izhodišča, cilje, ukrepe za doseganje ciljev in ključne nosilce prometne 
politike, vendar za izvedbo tega dokumenta je potrebno pripraviti izvedbene dokumente, v 
katerih bodo določeni merljivi in konkretni cilje ter aktivnosti za njihovo doseganje. 

Zahvaljujemo se predstavnikom podjetij Luka Koper d.d., Slovenske železnice 

d.o.o. in DARS d.d. za posredovanje podatkov, potrebnih za izdelavo resolucije. 
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2 Izhodišča 

Osnovna izhodišča za resolucijo morajo izhajati iz potreb gospodarstva in razvojnih ciljev 
države. Številne projekte je potrebno izbrati na osnovi analize sedanjih in pričakovanih 
prometnih tokov. Bodoči prometni tokovi morajo upoštevati družbeni in gospodarski razvoj, 
povečevanje BDP ter s tem povezano povečano mobilnost prebivalstva in zmerno rast 
motorizacije. Strateški cilji morajo upoštevati tako Belo kot Zeleno knjigo EU, kjer so v 
ospredju postavljeni cilji zmanjševanja vplivov na okolje in konkurenčen prometni sistem, s 
katerim se bo povečala mobilnost, odstranitev glavnih ovir na ključnih področjih ter 
spodbujanje rasti in zaposlovanja. 

Glavni cilji do leta 2050 opredeljeni v Beli knjigi so: 

• zagotoviti, da v mestih ne bo avtomobilov, ki uporabljajo „klasična goriva“; 
• povečati delež trajnostnih goriv z nizko vsebnostjo ogljika v zračnem prometu na 40 

% ter emisije ladij zmanjšati vsaj za 40 %; 
• preusmeriti 50 % cestnega tovornega in potniškega prometa na srednje razdalje na 

železnice in vodne prometne poti; 
• število nesreč s smrtnim izidom v cestnem prometu zmanjšati na skoraj nič; 
• povečati obseg uporabe načel »onesnaževalec plača« in »uporabnik plača« pri 

uporabninah za prometno infrastrukturo in udeležbo zasebnega sektorja pri 
financiranju prometne infrastrukture. 

Izvajanje zgornje vizije zahteva učinkovit okvir za uporabnike in operaterje v prometu, 
zgodnjo uporabo novih tehnologij in razvoj ustrezne infrastrukture. 

 

2.1 Večletna odsotnost strategije na področju prometne infrastrukture 

V začetku devetdesetih let sta bila sprejeta tako Nacionalni program izgradnje avtocest v 
republiki Sloveniji (NPIA) kot tudi nacionalni program razvoj železniške infrastrukture. Prvi, 
NPIA, je pretežno realiziran, železniški pa je ostal praktično samo na papirju (razen 
modernizacije proge med Koprom in Divačo, dograditve proge proti Madžarski in 
elektrifikacijo ter rekonstrukcijo proge med Pragerskim in Hodošem). Projekt izgradnje 
drugega tira med Divačo in Koprom je v sklepni fazi priprave. Odsotnost aktualne strategije 
razvoja prometnega sistema (ceste, avtoceste, železnice, javni promet, pomorska 
infrastruktura, letališke zmogljivosti) povzroča nesistematično planiranje in tudi umeščanje v 
prostor številnih projektov, ki niso gospodarno zastavljeni in z vidika učinkovitega razvoja ne 
prinašajo potrebnih družbenih koristi.  

Brez jasno postavljene strategije se dogaja, da se umeščajo v prostor projekti, ki se tekom 
umeščanja bistveno podržijo in ne dosegajo niti minimalne ekonomske učinkovitosti. Z vidika 
narodnega gospodarstva taki projekti ne prispevajo k optimalni rasti in razvoju na dolgi rok, 
temveč le povečujejo družbene stroške. Pri tovrstnih projektih primanjkuje skupno planiranje 
vseh nosilcev prometne infrastrukture in vzpostavljanja skupnih projektov.  

Enovita strategija, temelječa na načelih gospodarnosti, ekonomske učinkovitosti in 
pričakovanih prometnih potreb, mora biti osnova za določitev prioritetnih projektov. Jasna 
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opredelitev, kaj so prioritetni projekti, bi morala postati vodilo pri hitri in učinkoviti umestitvi 
projektov v prostor n brzdanju apetitov lokalih deležnikov. Analiza stroškov in koristi mora 
postati temeljni mehanizem pri odločanju ali je projekt primeren, gospodaren in učinkovit. Za 
take projekte je potrebno motivirati vse deležnike: tako na nivoju različnih ministrstev kot v 
lokalni skupnosti, da se proces umestitve zaključi čim prej, da se projekt ohrani v mejah 
ekonomske upravičenosti in stroškovne učinkovitosti.  

Analiza stanja kaže, da se v prostor umeščajo številni projekti, ki so se tekom postopka 
umeščanja v prostor bistveno podražili. V številnih primerih niti na samem začetku niso 
postavljeni jasni in merljivi cilji, ki bi jih tekom umeščanja v prostor lahko preverjali. Projekt 
tretje razvojne osi se je od prvotnih investicijskih ocen bistveno podražil, na nekaterih 
odsekih tudi za več kot dvakrat. Že pri osnovni investicijski vrednosti je projekt komaj 
dosegel minimalne kazalce za ekonomsko upravičenost. S povečevanjem investicijskih 
stroškov in s stagnacijo prometa (gospodarska kriza) pa je projekt kot celota predrag in 
negospodaren.  

Seveda je znotraj celotne tretje razvojne osi del odsekov nujno potrebnih in bi verjetno tudi 
izkazali ekonomsko upravičenost v okviru CBA. Torej umeščanje celote ni niti upravičeno niti 
potrebno, še celo več, omejeni resursi (finančni, kadrovski) so angažirani na projektih, ki niso 
učinkoviti, gospodarni in z vidika družbe torej niso potrebni.  

Podoben je tudi projekt Divača - Postojna - Jelšane, kjer se je že v predhodni študiji izkazalo, 
da ima projekt visoko negativno neto sedanjo vrednost. Kljub temu se projekt še naprej 
umešča v prostor v osnovni obliki (kot avtocesta), jemlje energijo in omejene finančne 
resurse.  

Še več, umeščanje teh dveh projektov v celotni dolžini vzbuja v javnosti vtis, da bo država v 
kratkem realizirala te projekte. Resnica je drugačna, projekti so žal prebogati, predragi in 
ekonomsko neupravičeni. Na žalost pa taka razmišljanja še dodatno zavirajo nekatere druge 
vzporedne projekte (kot so obvoznice, večje rekonstrukcije, vzpostavitev logističnih centrov, 
izgradnja razvojnih osi vzdolž avtocest in v bližini železnice, dograditev dodatnih pasov ipd.), 
ki bi lahko rešile ključne probleme v cestnem sistemu. 

 

2.2 Navezava na TEN - T omrežje 

Smernice za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), ki določajo infrastrukturo 
vseevropskega prometnega omrežja, v okviru katerega se opredeljujejo projekti skupnega in 
obojestranskega interesa, so določene v Uredbi o smernicah Unije za razvoj vseevropskega 
prometnega omrežja. 

Predlog uredbe predvideva dva nivoja omrežja, celovito in jedrno TEN-T omrežje. Jedrno 
omrežje je osrednje, ožje omrežje in nadomešča prednostne projekte (PP) iz obstoječih 
smernic. Za oba predpisuje določene tehnične standarde in zavezujoče roke za 
implementacijo (jedrno omrežje do 2030, celovito omrežje do 2050). V prilogah so navedeni 
zemljevidi omrežij glede na različne transportne načine: celinske plovne poti, ceste, 
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železniške potniške in železniške tovorne povezave, letališča in cestno-železniški terminali. V 
prilogah predloga TEN-T uredbe je Slovenija zajeta na področju avtocest in železnic: 

• v jedrnem TEN-T omrežju, ki nadomešča sedanje prioritetne projekte, je Slovenija zajeta: 

o s skoraj celotnim prometnim križem, razen osi od letališča Jožeta Pučnika 
Ljubljana, preko Jesenic do meje med Avstrijo in Slovenijo in naprej do 
Muenchna; 

o z 2 jedrnima multimodalnima logističnima platformama (Ljubljana in Koper); 

o s pristaniščem Koper (vključeno kot jedrno pristanišče); 

o z letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in 

o s čezmejnim jedrnim vozliščem za povezavo z Zahodnim Balkanom (Dobova, 
Obrežje). 

• v celovitem TEN-T omrežju pa poleg zgoraj navedenega še z: 

o avtocestnim oz. železniškim odsekom od letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, preko 
Jesenic do meje med Avstrijo in Slovenijo in naprej do Münchna ter od Postojne 
do Jelšan oz. meje s Hrvaško; 

o multimodalno logistično platformo Maribor; 

o letališči Edvarda Rusjana Maribor in Portorož ter 

o avtocestnima odsekoma od Ptuja do Gruškovja in od Novega mesta do Metlike. 

V okviru celovitega omrežja je Slovenija kot v obstoječih smernicah zajeta s celotnim 
prometnim križem in še nekaterimi dodatnimi odseki proti Hrvaški, v okviru jedrnega omrežja 
pa skoraj s celotnim prometnim križem, razen z odsekom od letališča Jožeta Pučnika (JP), 
preko Jesenic do meje z Avstrijo (razširitev glede na obstoječe PP). Ovira za vključitev naj bi 
bili strogi standardi za jedrno omrežje v osnovnem predlogu Komisije, ki jih ne izpolnjujejo 
potrebni odseki čez Avstrijo. Avtocestni sistem predstavlja pomembno ogrodje tega sistema. 
Avtocestni sistem v Sloveniji prestavlja učinkovit prometni podsistem, zagotavlja zelo dober 
standard za prevoz ljudi in blaga. 
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Slika 1: Omrežje TEN-T (ceste) 

 
Vir: Predlog uredbe TEN-T 

 

Slika 2: Omrežje TEN-T (železnice) 

 
Vir: Predlog uredbe TEN-T 
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2.3 EU okvir - Razvoj javne prometne infrastrukture z udeležbo EU 

sredstev 

Kohezijska politika za obdobje 2014 – 2020 ima dva prioritetna cilja, in sicer »Naložbe 
za rast in delovna mesta« in »Evropsko teritorialno sodelovanje«. Izpostavljeni so naslednji 
tematski cilji: 

1. krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij; 

2. povečanje dostopa do IKT ter njihove uporabe in kakovosti; 

3. povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij; 

4. podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih; 

5. spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja 
tveganj; 

6. varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov; 

7. spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah; 

8. spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile; 

9. spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini; 

10. vlaganje v izobraževanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje; 

11. povečanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovite javne uprave. 

Za prometno infrastrukturo je najpomembnejši cilj številka 7. spodbujanje trajnostnega 
prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah v povezavi tudi s ciljem št. 6 
varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov in tem ciljem bi morala slediti tudi 
prometna strategija. 

Prometna strategija mora biti preverjena skozi različne kazalce, predvsem prometne, 
ekonomske in okoljske (v okoljskem poročilu). Na osnovi vrednotenja teh poglavitnih 
kazalcev je možno določiti tudi prioritetne projekte znotraj celotne strategije. 
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3 Luka Koper 

3.1 Analiza stanja 

Družba Luka Koper d.d. je pravna oseba, ki ima od 8.9.2008 z Republiko Slovenijo sklenjeno 
35-letno Koncesijsko pogodbo za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno 
vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča. 

Luka Koper d.d. je v večinski državni lasti: 51% v neposredni lasti Republike Slovenije; SOD 
11,13%, KAD 4,98%, MOK 3,34%; delnice so uvrščene v prvo kotacijo Ljubljanske borze. 

Kljub bistveni vlogi Luke Koper d.d. je v tem dokumentu z vidika razvoja nacionalne 
infrastrukture smiselno osredotočiti na koprsko pristanišče.  

3.1.1 Rezultati pretovora  

Koprsko pristanišče velja za sodobno pristanišče severnega Jadrana, ki je večnamenskega 
značaja, saj služi pretovarjanju različnih blagovnih skupin. V preteklem desetletju je ladijski 
promet pristanišča iz leta v leto naraščal. Padec prometa je bilo kot posledica globalne krize 
zaznati le v letu 2009, vendar se v 2011 in 2012 (17,88 mio ton) ponovno vrača z rekordnimi 
skupnimi pretovorjenimi količinami, ki se približujejo 18 mio ton.  

Slika 3: Skupni pretovor 2003 – 2012, v tonah 

 
Vir: Luka Koper 
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Struktura pretovora se izboljšuje v prid kontejnerskemu prometu. 

Poleg suhih razsutih tovorov, ki so nedvomno ključno prispevali k povečanemu obsegu 
količin, so bistveno rast prometa zaznamovali predvsem kontejnerji, ki jih je bilo največ 
doslej v letu 2011, in sicer 589.314 TEU. V absolutnih količinah pretovora so pomembno 
porasli tudi tekoči tovori, po številu enot pa so veliko napredovali tudi avtomobili, ki jih je bilo 
v rekordnem letu 2008 skoraj 568.941 (statistika v prilogi).  

Struktura po tržiščih se povečuje v prid tujim trgom  

Pristanišče je v veliki meri vezano na mednarodna trgovanja zalednih tržišč, le približno 30% 
pretovora je namenjenega za domače slovensko gospodarstvo. Z rastjo pretovora sicer tudi 
absolutni delež za Slovenijo nekoliko narašča, vendar v relativnem smislu pada, saj se 
pretovor bolj povečuje na račun tujih zalednih tržišč, kar dokazuje pomembno izvozno 
usmerjenost pristaniških storitev.  

Slika 4: Delež posamezne blagovne skupine v skupnem pretovoru 2003 – 2012 

 
Vir: Luka Koper 

3.1.2 Razpoložljivost zmogljivosti 

Po grobih ocenah (ob upoštevanju predpostavk obstoječih gibanj pretovora in strukture – 
razmerij med posameznimi blagovnimi skupinami) bi lahko koprsko pristanišče letno skupno 
pretovorilo okoli 20 mio ton blaga.  

Glede na hitro rast pretovora in omejena vlaganja v nove pristaniške zmogljivosti v zadnjih 
letih, se na določenih pomembnih segmentih koprsko pristanišče približuje njihovi 
zasedenosti oz. že deluje na skrajni meji. Posebej je bilo to izpostavljeno pri kontejnerskem 
prometu, ki je tudi najhitreje rastoča blagovna skupina, in so bila zato nujna sprotna 
prilagajanja in nadgradnje infrastrukture. Hkrati pa so zmogljivosti z obstoječim obsegom 
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poslovanja praktično zasedene oz. zakupljene pri razsutih tovorih (deponije premoga in 
železove rude) in tekočih tovorih (rezervoarji) ter lesu. 

Poleg kontejnerjev velja, da glede na razpoložljive zmogljivosti predstavljajo priložnosti za 
pridobivanje novih poslov predvsem naslednji tovori: generalni tovori, hitropokvarljivo blago, 
žitarice in krmila, drugi sipki tovori, avtomobili ter Ro-Ro segment.  

Pristanišče v Kopru mora zato nujno ustrezno načrtovati in pravočasno zagotavljati dodatne 
zmogljivosti pristaniške infrastrukture glede na tržni potencial posamezne blagovne skupine 
in perspektive njene rasti ter hkrati usmerjati tržne aktivnosti v segmente, kjer ostajajo že 
razpoložljive proste kapacitete.  

3.1.3 Povezovalna prometna infrastruktura 

Za razvoj pristanišča je bistveno tudi pravočasno zagotavljanje povezovalne infrastrukture, 
kjer so potrebne sinergije nacionalnega načrtovanja. Povezovalna infrastruktura temelji na 
železniških in cestnih povezavah ter morski dostopnosti, ki jo je dolžna zagotavljati Republika 
Slovenija. Gre vsekakor za velike investicije (strateške projekte) javnega značaja, ki 
zahtevajo strateške odločitve in velika dolgoročna finančna vlaganja. 

Zaradi vrste tovora in razdalj do zalednih tržišč je velik del blagovnih tokov iz/za koprsko 
pristanišče vezan na prevoz po železnici (razsuti in sipki tovori, les, projektni tovori, tekoči 
tovori, kontejnerji, itn). Pri železniških povezavah se ključni problemi pojavljajo predvsem 
zaradi zaostajanja izgradnje dvotirne proge Koper - Divača, kar je za pristanišče, kjer se 
skoraj 60% blaga prevaža po železnici, življenjskega pomena.  

Na področju cestnih povezav je pomembno dejstvo, da je bil v preteklem obdobju 
dokončan slovenski avtocestni križ, kar vsekakor pozitivno prispeva k dostopnosti pristanišča. 
Pogreša se le še novi vhod in neposredna navezava pristanišča na avtocesto.  

Pri cestni in posebej železniški infrastrukturi je pomembna umeščenost slovenskega 
transportnega sistema v mednarodne (evropske) transportne koridorje (omrežje TEN-T), 
predvsem v Mediteranski in Baltsko-jadranski koridor, saj nam to zagotavlja povezanost ter 
izvedbo in sofinanciranje manjkajočih odsekov.  

Klučno je tudi odpraviti težave s poglabljanjem in vzdrževanjem globin plovnih poti do 

pristanišča ter ugrezov za zagotavljanje podpore tudi največjim ladjam, ki predstavljajo 
trend v pristaniški dejavnosti. Pri poglabljanju je težava tudi s problemom odlaganja 
sedimentov zaradi omejenosti prostora in statusnih ovir na zemljiščih v zaledju pristanišča.  

3.1.4 Institucionalne razmere 

Za pristanišča veljajo posebne ureditve. V mnogih državah so bile določene reforme 
pristanišč že izvedene, ponekod so še v teku. Predpisanih in ostro določenih oblik in pravil 
njihovega delovanja s strani regulatornih organov ni. Glede na to, da gre trend predvsem v 
smeri zagotavljanja proste konkurence, preprečevanja monopolov in večje prisotnosti 
privatnega sektorja, najverjetneje strožjih pravil regulacije še dlje časa ne bo. Koprsko 
pristanišče je član združenja evropskih pristanišč ESPO in severnojadranskih pristanišč NAPA. 
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Slovenski nacionalni okvir za pristanišče predstavlja 4 dokumente:  

• Resolucija o pomorski usmeritvi RS (1991) 
• Pomorski zakonik (2001; 2006) 
• Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, ki je temelj za Koncesijsko 

pogodbo (2008) 
• Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva RS (2010). 

V vseh dokumentih je potrjena načelna podpora razvoju mednarodnega pomorskega 
prometa v koprskem pristanišču ter njegovo čim bolj učinkovito vpletenost v evropski 
kontekst, vendar je nujno aktivnosti v tej smeri bolj konkretizirati.  

Kot uvodoma predstavljeno, je pomemben dokument delovanja pristanišča Koncesijska 

pogodba, po kateri Luka Koper d.d. letno plačuje 3,5% od poslovnih prihodkov družbe, 
zmanjšanih za pobrane pristojbine. Polovico koncesnine prejme RS in polovico MOK. Omeniti 
velja, da se javna infrastruktura koprskega pristanišča ne financira iz proračunskih ali drugih 
javnih sredstev (kot to velja v večini drugih pristanišč, kjer jih upravljajo pristaniške uprave), 
temveč vso infrastrukturo v svojem imenu in za svoj račun zagotavlja Luka Koper d.d. Edini 
javni prihodek predstavljajo pridobljene ladijske pristaniške pristojbine, ki pripadajo RS, a se 
lahko koristijo za vzdrževanje javne pristaniške infrastrukture. 

Od junija 2011 so znane meje dolgoročnega razvoj pristanišča, ki jih določa Državni 

prostorski načrt (DPN) za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v 
Kopru na 404 ha za letno zmogljivosti okoli 35 mio ton prometa. Kljub temu, da DPN ne 
ponuja optimalne rešitve za potrebe vsake blagovne skupine, gre nedvomno za pomemben 
krovni dokument, kjer pa velja aplicirati določene tolerance glede na dejanske poslovne 
potrebe, ki se bodo sčasoma izkazale. Vsekakor je vedno nujno upoštevati interese vseh 
soglasodajalcev, strokovnih skupin ter lokalnih deležnikov.  

Širitev pristanišča se odvija na podlagi 5-letnega programa razvoja pristanišča, ki ga 
sprejme Vlada RS in ga je mogoče letno ažurirati.  

3.1.5 Panožne razmere 

Panožni trendi: 

- odločujoča vloga ladjarjev, ki izbirajo pristanišča 
- celovita logistična ponudba zelo pomembna prednost za kupce, ko izbirajo svoje 

rešitve 
- globalizacija, kjer je prekomorska menjava ključnega pomena in je še vedno zelo 

intenzivna 
- strateška partnerstva, ki združujejo posle (tovore), izkušnje in zmogljivosti ter 

kapitalske interese 
- nadaljevanje kontejnerizacije blaga, standardizacija pretovornih enot in tehnologij 

(trend vseh velikih pristanišč) 
- specializacija manjših pristanišč le za določene tovore 
- čedalje večje ladje (ekonomije obsega) + feeder sistem do manjših pristanišč 
- poudarjanje novih logističnih konceptov (Just in time,  Door to door,  Zero Inventory) 
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- na veliki preizkušnji je učinkovitost železniških povezav (optimalno izkoriščanje že 
razpoložljive infrastrukture)  

- večje sodelovanje terminalistov pri organiziranju zaledne logistike s ciljem povečanja 
konkurenčnosti pristanišča 

- učinkovita in racionalna raba pristaniškega prostora (optimalna izkoriščenost) 
- nastajanje zalednih učinkovitih terminalov (del nacionalnih strategij in finančnih 

shem), ki razbremenjujejo pristanišča in zagotavljajo distribucijo  
- povezave z zaledjem / učinkovito do evropskega transportnega omrežja (evropska 

javna sredstva bodo spodbujala le nekaj transportnih poti in pristaniških sistemov, ki 
bodo dokazali opravičenost; koncentracija in usmerjanje vlaganj) 

- okoljevarstvo: usmeritve k razbremenjevanju cest (spodbujanje železniškega in SSS - 
Short Sea Shipping prometa) ter nadzorom nad pristaniško dejavnostjo (zahteve do 
opremljenosti, tehnologij, rednih meritev ipd.) 

- kombinacija zasebnih in javnih virov financiranja vlaganj v javno infrastrukturo 
(kamor sodijo tudi pristanišča) 

- alternativi viri energentov, ki jih po eni strani zelo spodbujajo, po drugi strani pa še 
vedno vlada določen skepticizem; potencial za nadomestitev nuklearne energije 

- odgovornost do lokalne skupnosti  

3.1.6 Konkurenca 

Iz dinamike rasti pretovora je mogoče ugotoviti, da se je koprsko pristanišče v zadnjih 20 
letih uspelo razviti najsodobnejše in najbolj urejeno pristanišče v severnem Jadranu, kjer si 
pristanišča neposredno konkurirajo.  

Glede pretovora kontejnerjev, ki veljajo za razvojno najperspektivnejši tovor in na tem 
segmentu je konkurenca tudi najostrejša, je Koper prvič v letu 2010 (in nato tudi v 2011 in 
2012) prehitel vsa sosednja pristanišča. Severnojadranska pristanišča NAPA so v letu 2011 
skupno pretovorila 1,8 mio TEU, od česar je Koper dosegel 0,59 mio TEU (oz. 32,6% delež). 
Primat Koper dosega tudi na področju avtomobilskih terminalov, kjer sodi med prve 3 v 
Sredozemlju (prva Barcelona).  

Tabela 1: Primerjava ladijskega pretovora pristanišč severnega Jadrana v 2011, v tonah 

Pristanišče Kontej. 
(TEU) 

Tržni 
delež 

Suhi 
razsuti  

Tržni 
delež 

Tekoči  Tržni 
delež 

Generalni  Tržni 
delež 

Benetke 458.363 25,4% 6.608.355 24,3% 11.210.813 19,1% 8.502.533 22,2% 

Trst 393.195 21,8% 1.819.519 6,7% 34.940.326 59,4% 11.378.087 29,7% 

Ravenna 215.336 11,9% 9.999.710 36,7% 4.815.382 8,2% 8.528.525 22,3% 

Reka 150.677 8,3% 2.023.966 7,4% 4.887.749 8,3% 2.478.665 6,5% 

Koper 589.314 32,6% 6.769.845 24,9% 2.922.891 5,0% 7.358.578 19,2% 

Skupaj 1.806.885    27.221.395  58.777.161  38.246.388  

Vir: Luka Koper 

V letu 2011 so NAPA pristanišča skupaj pretovorila 124,25 mio ton blaga skupnega 
pretovora, od tega je Kopru pripadalo 17 mio ton (13,7 %), Benetkam 26,3 mio ton (21,2 
%), Trstu 48,1 mio ton (38,7 %), Ravenni 23,3 mio ton (18,8 %) in Reki 9,4 mio ton (7,6 
%). Pristanišča so različno specializirana, zato beležijo različne pretovore blagovnih skupin.  
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Pomembno je poudariti, da neposredna konkurenca (sosednja pristanišča) napoveduje velike 
nove pridobitve in vlaganja v večje zmogljivosti ,predvsem vezane na kontejnerski promet 
(Trst, Benetke) in Ro-Ro promet (Monfalcone in Benetke). Hkrati je pred kratkim tudi reško 
pristanišče izbralo novega tujega koncesionarja za upravljanje kontejnerskega terminala: ICS 
iz Manile. Vlade sosednjih držav izrazito aktivno lobirajo za ustrezno povezanost svojih 
pristanišč z zaledjem ter izgradnjo povezovalne infrastrukture do tržič. 

Vsekakor so vsem severnojadranskim pristaniščem največja neposredna konkurenca na 
zalednih tržiščih predvsem severnoevropska pristanišča, za določene blagovne skupine pa 
tudi črnomorska (žita).  

 

3.2 Cilji 

3.2.1 Trženjski cilji 

CILJI USMERITVE 

rast prometa (optimalna struktura 
blaga glede na tržne potenciale in 
zmogljivosti)  

- Nad 19 mio ton do 2015; nad 23,5 mio ton do 2020; 
nad 30 mio ton 2030 (skladno s projekcijami JPD) 

- ohranjanje večnamenskosti pristanišča z 
upoštevanjem interdisciplinarnosti blagovnih skupin 
(poudarek na kontejnerjih in avtomobilih) 

razvoj storitev (optimalna 
struktura storitev glede na donose + 
trgovsko pristanišče)  

- rast in uravnoteženost pretovorne in skladiščne 
dejavnosti  

- spodbujanje distribucije (makro - znotraj pristanišča, 
mikro - izven pristanišča) => trgovsko pristanišče  

obvladovanje tržišč  Obvladovanje Slovenije v celoti + širitev 
gravitacijskega tržišča v zaledje: 

- tradicionalna tržišča - ohranitev in povečanje 
obstoječih tržnih deležev ter preusmeritev 
potencialnih poslov od konkurence  

- novejša evropska (še ne razvita tranzicijska) tržišča – 
novi posli  

- okrepitev vloge v Sredozemlju 

zadovoljstvo kupcev  - ohranitev strank, rast njihovega prometa in našega 
tržnega deleža, dobre reference za nove stranke in 
posle 

- izboljševanje zanesljivosti in učinkovitosti pristaniških 
storitev  

učinkovito delovanje pristaniške 

skupnosti  
- vzdrževanje odnosov s špediterji, agenti, kontrolnimi 

hišami, carino, policijo  
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povezovanje s prevozniki, da 
umestijo koprsko pristanišče v svoje 
transportne rešitve 

- ladjarji: čim boljše zapolnjevanje obstoječih in 
pridobivanje novih linije,  

- železniški prevozniki in operaterji: proaktivni odnosi 
za redne povezave; posebno posvečanje reševanju 
odnosov s SŽ  

povezovanje z globalnimi logisti, 
ki obvladujejo blagovne tokove, kljub 
ohranjanju zadostne avtonomije 

- redna promocija in krepitev dobrih odnosov: 
Intereuropa, Panalpina, Schenker, DHL, K&N itd.  

sklepanje strateških partnerstev.  

vzpostavljanje strateških 

partnerstev v dejavnosti  
zapolnitev prostih kapacitet, pridobitev novih tovorov 

in sredstev (možnost skupnih vlaganj v opremo in 
infrastrukturo)  

spremljanje razvoja konkurence  - zagotavljanje kupcem boljše pogoje / ponudbo od 
konkurence 

prepoznavna blagovna znamka in 

dober ugled 
- prepoznavnost za vse deležnike: kupce, dobavitelje, 

vlagatelje, lokalno skupnost, EU…)  

- redno pojavljanje z jasnim sporočilom / ugledom: 
stabilno podjetje, boljše od konkurence, družbeno 
odgovorno, mednarodno usmerjeno, odličnih storitev 

Vir: Luka Koper 

3.2.2 Institucionalni cilji 

CILJI USMERITVE 

odgovoren odnos do 

družbenega okolja  
- kontinuiran in uravnotežen dialog  

uveljavitev pristanišča v 

mednarodnem prostoru  
- vključenost v transportne koridorje in prioritetne 

infrastrukturne projekte (TEN-T) 
- seznanjenost z novostmi, ki jih bomo primorani vpeljevati; 

aktivno sodelovanje pri EU projektih, NAPA, ESPO, FEPORT 
- zaščita poslovnih interesov družbe in koncesijske pogodbe 

infrastrukturna povezanost 
pristanišča navzven 

- krajši tranzitni čas do zalednih tržišč, odprava ozkih grl na 
železniški infrastrukturi 

- vzdrževanje plovnih poti in ugrezov  
proaktivni odnosi z državo  - doseči podporo pri razvojnih aktivnostih / DPN / drugi 

projekti  
- širiti razumevanje naše dejavnosti 
- pospešiti izdajanje dovoljenj in potrjevanje dokumentov 
- ureditev možnosti predhodnega carinjenja  
- pomoč pri reševanju naših spornih projektov izven 
pristanišča (status zemljišč, prostorski akti) 

- potrditi ustreznost koncesijske pogodbe z določenimi 
popravki (kjer smo že opazili določene neustreznosti)  
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proaktivni odnosi z lokalno 

skupnostjo (MOK) 
- razumevanje pomena razvoja pristanišča s strani lokalnih 
oblasti  

- priprava skupnih razvojnih projektov in sooblikovanja 
sodobnega pristaniškega mesta 

varstvo okolja  - upoštevanje vseh zahtevanih standardov, vpeljava novih 
pravilnikov / meritev, ki bodo zagotavljali varovanje okolja 
in morja 

- vpeljava konceptov zelene logistike (pristanišča kot najbolj 
zelenega člena v logistični verigi)  

varovanje pristaniškega 
območja 

- upoštevanje vseh zahtevanih standardov, vpeljava novih 
pravilnikov, ki bodo zagotavljali varnost območja, 

- prepoznavanje in obvladovanje varnostnih tveganj  

učinkovito črpanje 

nepovratnih sredstev  
- rešitev problematike državnih pomoči in možnega načina 
financiranja pristaniške infrastrukture z nepovratnimi 
sredstvi 

- delno financiranje javne pristaniške infrastrukture iz 
kohezije in TEN-T 

- dogovor o konkretnih projektih financiranja  

 

 

3.3 Potrebe 

3.3.1 Storitve in ponudba 

Glede na obstoječa razmerja v pristanišču bi veljalo za izvajanje aktivnosti vpeljati jasen 
koncept vloge posameznih akterjev ter spodbujati razvoj ponudbe v tej smeri. Ocenjuje 
se, da bolj kot so storitve vezane na osnovno dejavnost pristanišča, za katero z viri in 
znanjem za njeno izvajanje že razpolaga Luke Koper, lahko ta osrednjo vlogo še naprej 
ohranja. Pri zagotavljanju novih, dopolnilih in dodatnih dejavnosti, pa se velja posluževati 
sodelovanja s strateškimi partnerji, ki lahko prispevajo pomembne doprinose (znanje, 
zmogljivosti, kapital, posle, tovor). Dolgoročno bo potrebno razmišljati o kakovostnem 
preskoku storitev v trgovsko pristanišče (distribucija), saj bo pristaniški prostor fizično 
zapolnjen. 
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Tabela 2: Pregled sklopov storitev, aktivnosti in vloge akterjev 

Storitve Aktivnosti Nosilec / izvajalec 

1) Prekladanje / 
pretovarjanje  

Manipulacija in dostava Luka Koper - 

2) Skladiščenje in 
makrodistribucija  

Hramba, spremljanje zalog, 
sprejem ali odprema 
 

Luka Koper - 

3) Podporne dejavnosti 
pristanišča  

Vleka, privez, varovanje okolja, 
zaščita morja itd. 

 

Skupina Luka Koper / izvajalci koncesij 

4) Mikrodistribucija / 
logistika 
 

Dodatne storitve na blagu, JIT, 
D2D / trgovsko pristanišče 

Luka Koper strateški partner 

5) Zunanja logistika 
- železniški prevozi  
- zaledni terminali  
 

Luka Koper strateški partner 
(ključna vloga) 

Vir: Luka Koper 

3.3.2 Blagovne skupine 

Glede na dolgoročno omejene prostorske zmogljivosti pristanišča in hkrati dejstvo, da je 
koprsko pristanišče v globalnem merilu manjše pristanišče in je zato ob prepoznanih tržnih 
potencialih lahko relativno hitro zapolnjeno, velja zasledovati ciljno strukturo pretovora 
v smeri: 

- čim boljšega izkoriščenja obstoječih zmogljivosti in ustaljenih poslov 
- doseganja optimalnih finančnih rezultatov (različna donosnost pri posameznih 

tovorih) 
- sistematičnega razvijanja novih zmogljivosti za tovore z rastočimi tržnimi potenciali 

(in jih temu primerno tudi tržno obdelovati) 
- razbremenjevanja okolja in upoštevanja širše družbene odgovornosti (posebej do 

lokalne skupnosti in nacionalnih potreb) 
Pričakuje se nadaljnjo pospešeno rast kontejnerskega prometa in povečevanje obsega 
pretovora avtomobilov. Glede na večnamenskost pristanišča bo treba poskrbeti za ohranjanje 
tudi drugih tovorov ter njihovo zmerno povečevanje. Tudi klasični energenti (nafta, premog) 
in določeni razsuti tovori, ki veljajo za strateške tovore, bodo do 2030 še vedno aktualni. 
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Slika 5: Pričakovana rast pretovora po blagovnih skupinah v tonah 

 
Vir: Luka Koper 

3.3.3 Tržišča 

Ob dejstvu, da je domače gospodarstvo relativno obvladljivo in da se pričakuje predvsem 
rast deleža tovorov vezanih na tuja tržišča, se je treba nujno posvetiti ciljnemu trženju in 
širitvi gravitacijskega območja v zaledje, to je v cilj intenzivne in usmerjene tržne 

aktivnosti na tujih tržiščih:  

- novi posli na »mlajših« evropskih trgih Slovaške, južne Češke, južne Poljske, zahodne 
Romunije ter delno Balkana, 

- povečati prisotnost in tržni delež na tradicionalnih trgih, kjer Luka Koper že prisotna 
in so gospodarske dejavnosti in trgovanja obsežnejša ter stabilnejša, a so zato hkrati 
tudi močni apetiti konkurence: Avstrija, južna Nemčija, severna Italija, Madžarska. 

Do vseh teh tržišč mora koprsko pristanišče (in Slovenija) imeti učinkovite infrastrukturne 
povezave, predvsem železniške.  

3.3.4 Zmogljivosti 

Z namenom zagotavljanja rasti pretovora bo potrebno zagotoviti dodatne pristaniške 
zmogljivosti tako z vidika pristaniške infrastrukture, namenjene javnemu prometu (kot so 
poglabljanje bazenov, izgradnja obal, privezov, cestnih in železniških povezav) kot pristaniške 
infrastrukture nejavnemu prometu (skladišča, manipulativne površine, elektro in druga 
infrastruktura). Potrebe po dodatnih zmogljivostih do 2030 velja razdeliti na 2 fazi: 

- 1. Faza: nanaša se predvsem na nadgradnje, ki se bodo odvijaje na obstoječih 
infrastrukturnih razsežnostih znotraj pristaniškega območja (tabela 3); pomembnejši 
poseg je le podaljšanje pomola I in pridobitev kaset v zaledju 

- 2. Faza: nanaša se na večja dva posega: podaljšanje pomola II, izgradnja pomola III in v 
nadaljevanju tudi ureditev distribucijskega središča v zaledju pristanišča 
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Tabela 3: Ključne načrtovane nove zmogljivosti 1. faze 

Področje Nove zmogljivosti 

Kontejnerski - podaljšanje pomola I  
- ureditev površin v zaledju pomola I  
- koncentracija poslovanja na pomolu I 

Generalni - nova skladišča 
- nadstrešnice 

Premog in železova ruda - utrditev in širitev deponije  
- podaljšanje obale  

Tekoči tovori - nove rezervoarske kapacitete  
Sipki tovori - nova hala za krmila in druge skladiščne zmogljivosti 
Avtomobili - ureditev površin na pomolu III  

- ureditev novih površin (kaset) v neposrednem zaledju bazena 
III  

- nova garažna hiša 
Potniški - objekt terminala 
Javna infrastruktura - Kontejnerski privezi na pomolu I  

- Ureditev priveznih mest v bazenu II 
- Novi privezi v bazenu III 
- Poglabljanja bazenov in zagotavljanje ustreznih globin 
- Rekonstrukcija in izgradnja obal 

Ostalo – znotraj 
pristanišča 

- dodatni tiri 
- preusmeritev cestnega omrežja 
- nov viadukt 

Ostalo – izven pristanišča - nov vhod in kamionski terminal  
- pridobitev novih površin v zaledju pristanišča 

Vir: Luka Koper 

Ocenjena vrednost navedenih projektov znaša približno 400 mio EUR. Gre za ključne 
projekte, ki bodo izvedeni do cca. 2025. Zatem sledi še faza dveh zahtevnejših in dražjih 

infrastrukturnih posegov kot sta podaljšanje pomola II in gradnja pomola III (dokončna 
realizacija ni pogoj za uresničevanje ciljnega pretovora do 2030 do cca. 30 mio ton letno). 

Tabela 4: Ocena vrednosti ključnih investicij v Luki Koper, v mio EUR 

Postavka Skupaj 1.faza 2.faza 

Poglabljanje  20 10 10 

Podaljšanje pomola 1 110 110   

Podaljšanje pomola 2 200   200 

Gradnja pomola 3 350   350 

Vsa ostala pristaniška in povezovalna 
infrastruktura 

450 300 150 

Skupaj: 1.130 420 710 

Vir: Luka Koper 
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Luka Koper d.d. ima po Koncesijski pogodbi pravico zgraditi ter upravljati pomol III, ki velja 
za osrednji dolgoročni projekt koprskega pristanišča. Kljub temu, da je od vsega začetka 
veljalo, da bo pomol III namenjen kontejnerskemu prometu, se kaže, da zaradi omejitev 
njegove širine in dolžine, ki jih prinaša DPN, ta ne bi zagotavljal optimalno in učinkovito 
poslovanje za specifiko kontejnerjev. Pomol III (ki prinaša nujno potrebne nove priveze in 
obale) bi tako najbolje izkoristili za pretovor avtomobilov, morebiti lesa.  

Glede na rast pretovora, ki ga bo zagotavljal (tudi) pomol III, velja ob tovrstnih večjih 
posegih nujno upoštevati tudi potrebne pravočasne infrastrukturne povezave z zaledjem, 
predvsem dodatna železniška infrastruktura: drugi tir Koper - Divača.  

3.3.5 Povezave 

Za vsako pristanišče, ki predstavlja le en člen v logistični verigi, je bistvenega pomena 
povezanost (infrastrukturna in storitvena). Koprsko pristanišče potrebuje:  

1. učinkovito infrastrukturno podpro:  
• čim prejšnjo vzpostavitev in izgradnjo dvotirne proge (po sedanjih ocenah naj bi 

bila ta delujoča šele nekje po 2020),  
• poglabljanje plovnih poti in priveznih mest,  
• nov vhod. 

Pri navedenih posegih velja omeniti, da gre za javno infrastrukturo in se zato pričakuje tudi 
javno financiranje. 

Z vidika vključenosti v mednarodna transportna infrastrukturna omrežja se je v sklopu TEN-T 
nujno potrebno ustrezno pozicionirati na Baltsko – jadranski in Mediteranski koridor ter 
izvesti manjkajoče posege na njih. Poleg tega pa si velja prizadevati tudi, da se ob vstopu 
Hrvaške v EU X. Panevropski koridor čim bolje preslika v TEN-T prioritete, saj trenutno TEN-
T ne zagotavlja v jedrnem omrežju povezavo z Avstrijo preko Jesenic, kar pomeni slabše 
servisiranje dela Avstrije in še bolj Bavarske ter Češke.  

2. konkurenčno izvajanje prevoznih storitev:  

• na pomorski strani: ladjarji (podpora pristaniške skupnosti) , 
• na železniški strani:  

• ohranjanje 60% blaga na železnici; z modernizacijo proge bo po sedanjih 
ocenah to možno do 2018; intenzivno pa bo potrebno iskati rešitve za 
kasnejše obdobje (tudi z večjo obremenitvijo cest), ko še ne bo delujoče 
dvotirne proge, 

• spodbujanje liberalizacije storitev. 
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4 DARS 

4.1 Analiza stanja 

Edini upravljavec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji je DARS d.d. Družba DARS d.d. 
ima položaj delniške družbe kot gospodarske družbe. Edina ustanoviteljica in delničarka 
družbe je Republika Slovenija. Do sprejetja novega Zakona o DARS (ZDARS-1, Uradni list RS 
št. 97 z dne 3.12.2010) je DARS d.d. v skladu z Zakonom o DARS (ZDARS) opravljal naloge v 
zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest (NPIA) v svojem imenu in za račun RS. Po sprejemu ZDARS-1 DARS d.d. gradnjo 
avtocest in hitrih cest v okviru NPIA izvaja v svojem imenu in za svoj račun. V povezavi z 
navedenim je bila na DARS d.d. prenesena vsa zgrajena infrastruktura kot tudi vsi dolgovi, 
najeti za financiranje njene izgradnje.  

Omrežje avtocest in hitrih cest, ki jih upravlja DARS, d.d., obsega skupaj 606 km AC, 163 km 
priključkov in 27 km počivališč: 

a) v obdobju do NPIA (od leta 1970 do 1994) je bilo zgrajenih 198,8 km avtocest, od 
tega: 

− 139,5 km štiripasovnih avtocest in hitrih cest; 

− 59,3 km dvopasovnih avtocest. 

b) v obdobju od leta 1994 do 31.12.2012 je bilo zgrajenih 531 km avtocest in drugih 
cest, od tega: 

− 412 km štiripasovnih avtocest in hitrih cest; 

− 119 km dvopasovnic (dograditve štiripasovnic, avtocestni priključki, 
obvoznice). 

Zgrajeno je celotno avtocestno omrežje na t. im. jedrnem TEN-T omrežju, v gradnji pa so še 
naslednji odseki avtocest in hitrih cest:  

- HC Izola – Jagodje in Jagodje – Lucija, 
- AC Šentvid – Koseze – III. faza, 
- AC Draženci – MMP Gruškovje, 
- AC priključek Šmarje Sap. 

S povečevanjem omrežja avtocest in hitrih cest v upravljanju DARS d.d. (v nadaljevanju 
avtocest) postaja obnavljanje in ohranjanje le-tega vse bolj pomembna in obsežna naloga 
DARS d.d.  

DARS d.d. ima v upravljanju tudi 1.057 premostitvenih objektov, od tega 190 viaduktov, 217 
mostov, 321 nadvozov, 329 podvozov. Poleg premostitvenih objektov pa je na avtocestnem 
omrežju še 40 predorov in 32 galerij. Ker je avtocestno omrežje v večini zgrajeno v zadnjih 
20 letih je le 320 (t.j. 30%) premostitvenih objektov starejših od 20 let, ko se začnejo prvi 
delni obnovitveni ukrepi.  
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Slika 6: Dolžina vozišč prometnih pasov avtocest po stanju in letu vizualnega ocenjevanja v 
kilometrih 

Stanje avtocest po vizualnem ocenjevanju stanja vozišč 1999 do 2011 (km)
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Vir: DARS 

Iz slike 6 je razvidno, da dolžina vozišč v zelo slabem in slabem stanju ves čas narašča (od 
93,2 km v letu 1999 do 219,572 km v letu 2011). Vendar pa je hkrati razvidno tudi, da se je 
po letu 2007 dolžina vozišč v zelo slabem stanju zmanjšala (iz 92,781 km na 61,646 km), kar 
kaže na uspešno politiko vzdrževanja vozišč, tako z investicijskim obnovami, ki zagotovijo 
zelo dobro stanje, kot z ukrepi rednega vzdrževanja (krpanje in zalivanje razpok), ki le 
nekoliko in kratkotrajno (za nekaj let) izboljšajo stanje vozišča (iz zelo slabega v slabo ali 
mejno stanje). Žal pa se hkrati še vedno veča dolžina vozišč v slabem stanju. Ugotovimo 
lahko, da so vlaganja v obnove nekoliko prenizka oziroma, da se letno obnovi premalo 
kilometrov vozišč. 

 

4.2 Cestninski sistem 

Cestninski sistem zagotavlja stalen, stabilen in dolgoročen vir za financiranje upravljanja in 
vzdrževanja avtocest ter za gradnjo novih avtocest in za odplačevanje najetih posojil. 

Cestninski sistem v Sloveniji za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg 
(tovorna vozila), je trenutno primerljiv s cestninskimi sistemi v klasičnih cestninskih državah, 
kjer se cestnina pobira neposredno na cestninskih postajah (Francija, Italija, Španija, 
Portugalska, Grčija). Tako kot pri nas tudi v drugih evropskih državah ni enotnega sistema na 
celotnem območju države. Prepleta se uporaba odprtih in zaprtih sistemov cestninjenja. 

V Sloveniji je bil za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg (osebna 
vozila), dne 01.07.2008 uveden vinjetni sistem cestninjenja, ki omogoča nakup letne, 
mesečne ali tedenske vinjete za vožnjo po cestninskih cestah. Ob tem je potrebno opozoriti, 
da je bil sistem vinjetnega cestninjenja ob sami uvedbi uveden kot prehoden sistem, 
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načrtovan le do uvedbe elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, ki 
bo omogočal plačevanje cestnine glede na dejansko prevoženo razdaljo po načelu 
»uporabnik plača«. 

Optimalen cestninski sistem naj bi bil tisti, ki je sprejemljiv in pravičen za uporabnike 
avtocest po eni strani, po drugi strani pa učinkovit in gospodaren za družbo v celoti. Pri tem 
pa se ti dve načeli lahko izključujeta.  

Vlada RS je dne 7.6.2012 sprejela sklep o uvedbi elektronskega cestninskega sistema v 
prostem prometnem toku za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ki 
bo skladen s tehničnimi zahtevami glede interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov 
v Evropski uniji. Temelji na načelu »uporabnik plača«, kar pomeni, da bo posamezni 
uporabnik plačal toliko, kolikor je določeno cestno omrežje uporabljal, pri čemer pa je v kar 
največji meri upoštevano tudi načelo, da onesnaževalec plača ustrezno prilagojeno višino 
cestnine, ki vsebuje negativne učinke na okolje. 

 

4.3 Analiza finančnih obveznosti DARS D.D. 

Družba DARS d.d. se za potrebe poslovanja zadolžuje na mednarodnih in domačih finančnih trgih. 
Družba se zadolžuje z namenom financiranja izgradnje in obnavljanja avtocest. Vsa najeta posojila 
so zavarovana s poroštvom RS. Stanje dolga DARS d.d. na dan 31.12.2012 znaša 2,82 mlrd EUR. 
Ob predpostavki, da se posojilni pogoji do leta 2037 ne bi bistveno spreminjali, to pomeni skupno 
približno 4,1 milijarde evrov obveznosti. 

Glede na dinamiko zapadlosti obveznosti iz zadolževanja, se za družbo DARS d.d. pričenja obdobje, 
ko bodo letne obveznosti iz naslova odplačila dolga pričele pomembneje naraščati. V letih 2013-
2016 ob nespremenjenih pogojih financiranja zapade v plačilo za ca 1,2 mlrd EUR glavnic in obresti 
dolga. 

V letu 2014 v odplačilo zapade precej več glavnic kreditov kot v ostalih letih. V času finančne krize 
v letu 2009 je namreč DARS d.d. najemal kredite z ročnostjo 5 let in enkratnim odplačilom glavnice 
v letu 2014. Razmere na finančnih trgih v tistem obdobju namreč niso omogočale daljših ročnosti 
kredita. 

Z namenom zagotovitve finančne stabilnosti je družba DARS d.d. že pristopila k potrebnim 
aktivnostim za prestrukturiranje dolga, vendar glede na trenutne razmere na trgu kapitala bo 
potrebno ustrezno prilagoditi tudi strategijo prihodnjih investicijskih vlaganj. 

 

4.4 Cilji 

Glede na uvodne ugotovitve bi bilo tudi pri načrtovanju investicij v avtocestno infrastrukturo 
potrebno zasledovati naslednje cilje: 

- Zagotoviti prometno učinkovitost prometnega sistema kot celote, posameznih delov 
oz. podsistemov; 

- Zagotoviti realizacijo projektov, na osnovi osnovnih meril: 
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1. Ekonomske upravičenosti, gospodarnosti, stroškovne učinkovitosti in finančne 
vzdržnosti; 

2. Prometnih potreb (sedanjih, bodočih), zagotavljanja odprave ozkih grl in 
prometno nevarnih mest; 

3. Okoljske sprejemljivosti in načel trajnostnega razvoja (zmanjšanje skupnih 
negativnih učinkov prometa na okolje; leto 2030, leto 2050); 

- Na osnovi meril zagotoviti vrednotenje projektov, medsebojno primerjavo ter 
selekcijo. 

 

4.5 Potrebe in stabilno poslovanje družbe DARS 

Ugotovimo lahko, da je v Sloveniji sistem avtocest in hitrih cest praktično zgrajen in v 
naslednjem srednjeročnem obdobju večjih avtocestnih investicij ni več mogoče pričakovati. 

Dejstvo, da je Slovenija po dolžini avtocest na prebivalca med vodilnimi v Evropi, da pa je 
BDP na prebivalca pod evropskim povprečjem, kaže na to, da imamo z vidika avtocestnih 
povezav v naši državi med Evropskimi državami že v tem trenutku relativno visok standard.  

Z ozirom na stabilno vzdržno finančno konstrukcijo poslovanja družbe DARS d.d. in odprte 
projekte mora družba v prihodnjem obdobju do leta 2021 vsako leto zmanjšati svojo 
zadolženost za 80 mio EUR. S tem bi v letu 2022 družba Dars imela približno 1.9 mrd EUR 
finančnih obveznosti in bi lahko pričela z investicijskim ciklom za tretjo razvojno os.  

Tabela 5: Največje prihodnje investicije družbe DARS d.d. do leta 2030 (mio EUR) 

INVESTICIJE DARS SKUPAJ SKUPAJ 

AC DRAŽENCI - GRUŠKOVJE  162.70 162.70 

AC priključek ŠMARJE SAP 7.65 7.65 

AC priključek Brezovica * 15.30 0.00 

GRADNJA PHO 44.43 44.43 

GRADNJA PROTIVETRNE ZAŠČITE * 25.50 0.00 

HC Koper Izola z predorom Markovec 38.19 38.19 

KARAVANKE 2. cev 131.50 131.50 

PREUREDITEV OBSTOJEČIH CP Z NAMENOM VZPOSTAVITVE 
ECS 

20.00 20.00 

TRETJA RAZVOJNA OS 420.00 420.00 

SKUPAJ INVESTICIJE 865.27 824.47 

OBNAVLJANJE AVTOCEST 1111.83 1111.83 

SKUPAJ 1,977.10 1,936.30 

* investicije v AC priključek Brezovica ter v gradnjo protivetrne zaščite se bodo izvedle v primeru 
dobrega finančnega stanja družbe Dars 

Vir: DARS 

 



 24 

V prihodnjem obdobju se bo zato potrebno osredotočiti na: 

- Dokončanje investicij v AC in HC na katerih se je gradnja že začela (z dinamiko 
prilagojeno finančnim zmožnostim); 

- Ukrepe potrebne za zagotavljanje prometne varnosti in pretočnosti na obstoječem 
omrežju; 

- Izvedbo zaključnih del na vseh odsekih, ki še niso gradbeno zaključeni in pridobitev 
manjkajočih uporabnih dovoljenj; 

- Pripravo oz. izvedbo investicij, ki jih je potrebno izvesti na podlagi področne 
zakonodaje in sklenjenih sporazumov;  

- Vzpostavitvi učinkovitega sistema cestninjenja; 
- Investicije, za katere je možno pridobiti evropska sredstva; 
- Gospodarno vlaganje v obstoječo infrastrukturo – pravočasno načrtovanje in izvajanje 

obnovitvenih del 

Na področju prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor je nujno potrebno redefinirati 
izhodišča in postaviti jasne cilje, ki morajo upoštevati načelo ekonomske upravičenosti. 
Razmišljanja je potrebno iz projektov, za katere je že v tem trenutku jasno, da so prebogati, 
predragi in ekonomsko neupravičeni, usmeriti predvsem v projekte, ki bodo reševali ključne 
probleme v cestnem sistemu. 

Le taki projekti lahko dajo ustrezen zagon gospodarskemu razvoju. Investicijska 
dokumentacija, ki je sicer formalno predpisana, mora postati temeljno vodilo investitorjev, 
mehanizem analize stroškov in koristi pa mora biti nujen pogoj pri odločanju za ali proti 
projektu. Okolje in prostor v katerem bo projekt morata predstavljati le omejitev v razumnih 
mejah tehničnih možnosti. 

Na osnovi izkazane in pričakovane prometne potrebnosti bi bilo smiselno preveriti družbeno-
ekonomsko in finančno upravičenost za investicije kot so: 

- Priključek Brezovica, 
- Velenje - navezava na avtocesto, 
- Jeprca - Stanežiče – Vižmarje - Celovška (do predora Šentvid), 
- Ptuj - Markovci (Spuhlja) in rekonstrukcija do Ormoža po obstoječi cesti, 
- obvoznica Kopra (samo prva faza od celotnega projekta Koper – Šmarje - Dragonja), 
- Širitev Ljubljanskega obroča in priključnih krakov (projekt je možno realizirati tudi po 

sistemu JZP) 
- Morebitne druge širitve 4–pasovnic v 6-pasovnice. 

 

Odločitev o njihovi izvedbi pa bi morala temeljiti na izkazani upravičenosti oz. v primeru 
izkazane finančne neupravičenosti na izkazani možnosti zagotovitve manjkajočih sredstev za 
pokritje finančne vrzeli iz sredstev državnega, občinskega ali evropskega proračuna. 
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5 Slovenske železnice 

Sredi 1990-tih let prejšnjega stoletja so v Evropski uniji ugotovili, da je prevozov blaga po 
železnici v uniji bistveno manj kot v razvitih državah Severne Amerike ali v primerjavi s hitro 
razvijajočimi azijskimi državami. Primerjava je pokazala, da se giblje prevoz blaga po 
železnici v omenjenih konkurenčnih državah  med 30 in 40% vsega tovora, medtem, ko je 
bilo v EU prevoza blaga po železnici samo cca. 8%. Zaradi navedenega razloga je EU na tem 
področju nekonkurenčna, saj je cena transporta v enoti proizvoda v EU tako večja kot je v 
njej konkurenčnih državah. 

Kot glavni razlogi so bila ugotovljena naslednja dejstva: 

- železniška infrastruktura ni enotna po celi Evropski uniji, saj je na infrastrukturi 
preveč različnih sistemov. Skoraj vsaka država, je imela svoje sisteme signalizacije in 
telekomunikacijskih povezav. Poleg tega so v Evropi štirje različni sistemi vozne 
mreže, 

- po posameznih državah je bilo premalo konkurence na progah, obstajal je naravni 
monopol po državah, premalo je bilo investicij v železniško infrastrukturo, saj se je v 
avtocestno infrastrukturo vlagalo bistveno več sredstev kot v železniško 
infrastrukturo. 

Zaradi navedenih razlogov je Evropska unija oblikovala tri podporne stebre razvoja 
železniškega sektorja:  

- uvedba konkurence med prevozniki: Evropska unija je vzpostavila tak pravni okvir, ki 
omogoča več prevoznikom dostop do železniške infrastrukture po posameznih 
državah. Zato zahteva nediskriminatoren dostop do infrastrukture za vse prevoznike 
in zahteva neodvisnega upravljavca infrastrukture,  

- interoperabilnost: Evropska unija zahteva, da države članice uvedejo enoten signalni 
sistem in poenotijo glavne parametre železniške infrastrukture po Evropi. Kot 
spodbudo zahtevanemu poenotenju, daje nepovratna sredstva in izdaja enotne 
Tehnične specifikacije za železniško infrastrukturo, ki so obvezne za vse države 
članice,  

- izgradnja konkurenčnega železniškega omrežja: zaradi velikega zaostanka razvoja 
železniške infrastrukture za cestno infrastrukturo je Evropska unija uvedla tako 
imenovane prednostne projekte in neposredno podprla vlaganja v železniško 
infrastrukturo na prednostnih projektih. Preko evropskih skladov in drugih oblik 
financiranja (kohezijski sklad, TEN-T skladi, EIB krediti) daje EU nepovratna in 
kreditna sredstva za izgradnjo in posodobitev železniške infrastrukture na prednostnih 
oseh.  

 

5.1 Politike razvoja železniške infrastrukture v Evropski Uniji 

Evropska unija gradi konkurenčno železniško omrežje tako, da uveljavlja Evropsko prometno 
politiko, ter tako pomembno vpliva na promet in na razvoj prometne infrastrukture na 
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pomembnih prometnih evropskih koridorjih. Politiko EU uveljavlja preko pravne regulative in 
preko zagotavljanja nepovratnih ali kreditnih sredstev za projekte na prioritetnih oseh, in 
sicer tako, da: 

• od začetka 90 let gradi vseevropsko prometno omrežje (Trans European Network 
(TEN-T)) – določa prioritetne projekte in prioritetne osi, ter daje nepovratna sredstva 
za izvedbo del na teh oseh (EU 15), 

• 1996 in 1997 organizira konferenci na Kreti in v Helsinkih za nove članice in dostop 
EU 15 do vzhodnih tržišč. Na teh konferencah določijo PAN Evropske koridorje za 
države srednje in vzhodne Evrope. Določijo 10 prioritetnih koridorjev:  skozi Slovenijo 
potekata V. in X. koridor, 

• v letu 2001 Evropska unija postavi strategijo razvoja vseevropskega prometnega 
sistema do leta 2010 in jo objavi v Beli knjigi - za večjo konkurenčnost in boljšo 
kvaliteto življenja »Time to decide«, 

• leta 2004 Prioritetne projekte (PP) razširi še na nove članice, tako nastane 30 PP; 
skozi Slovenijo teče PP 6 Lyon–Milano-Benetke-Ljubljana-Budimpešta, 

• leta 2007 Evropska komisija sproži resno iniciativo (»Keep freight moving«), za razvoj 
in tehnično poenotenje železniških koridorjev, predvsem kot spodbuda železniškemu 
tovornemu prevozu. Vzpostavi 6 pomembnih tovornih koridorjev in zagotovi 
nepovratna sredstva za opremo teh koridorjev z ERTMS sistemom (enotni signalni 
železniški sistem),  

• v letu 2010 je sprejeta Uredba o konkurenčnem železniškem transportnem omrežju, 
ki opredeli 9 koridorjev. Skozi Slovenijo sta predvidena dva koridorja  5. Baltsko-
Jadranski koridor Gdansk-Dunaj- Trst /Koper in 6. Mediteranski koridor Valencia-
Ljubljana-Zahony, 

• leta 2011 izide nova bela knjiga, ki uveljavlja trajnostno razvojno strategijo prometa. 
Prometni sistem mora zadovoljiti gospodarske, socialne in okoljske potrebe družbe, 
ob hkratnem minimalno mogočem okoljskem vplivu. 

• leta 2011 EU izda predlog nove strategije TEN-T omrežja v dveh nivojih: 
pomembnejše osrednje omrežje, ki naj bi bilo zgrajeno skladno z zahtevami v uredbi 
do leta 2030 in celovito omrežje - preostalo pomembno omrežje, ki naj bi bilo 
zgrajeno do leta 2050. 

Za razvoj železniškega sektorja v Evropi, kot po posameznih državah članicah so 
najpomembnejši dokumenti, Bela knjiga 2001 in 2011,  Uredba o Konkurenčnem železniškem 
transportnem omrežju in Predlog nove Uredbe o smernicah Unije za razvoj vseevropskega 
prometnega omrežja (TEN-T): 

- Bela knjiga iz leta 2001 je opredelila Evropske prometne politike s poudarkom na 
razvoju železniškega sistema, zato je dolgoročna strategija opredeljena kot strategija, 
kjer mora biti uporabnik jedro prometne politike in je zato predvsem potrebno 
uravnotežiti rabo različnih vrst prometa, odstraniti ozka grla prometnega sistema in 
uvesti upravljanje s prometom, saj je ugotovljeno, da prometni zastoji, povzročajo 
velike stroške (cca. 1 % BDP) in veliko onesnaženje okolja. V Beli knjigi so 
opredeljeni trije ključni stebri razvoja železniškega sistema: interoperabilnost, uvedba 



 27 

konkurence in vlaganja v infrastrukturo. Poudarjen pa je tudi okoljski vidik prometa in 
prometna varnost. 

- V letu 2011 je bila napisana nova Bela knjiga, ki opredeljuje trajnostni razvoj prometa 
v Evropski uniji, s poudarkom na okoljski problematiki prometa, zato uvaja take 
prometne politike, ki bodo do leta 2050 omogočale, da se izpusti zaradi prometa 
zmanjšajo za 60 %, da se 50% daljinskega tovornega prometa preseli iz cest na 
železnico ter da se 50% potnikov v primestnem prometu in v prometu med urbanimi 
središči preseli na železnico. Tako je še bolj poudarjena vloga železnice pri razvoju 
prometnega sistema v Evropski uniji. 

Te politike se uvajajo tudi zaradi zahtev po zmanjševanju količine toplogrednih plinov, saj naj 
bi EU že do leta 2020 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 20%. Poleg tega emisije, ki 
jih povzroča  promet škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in na pokrajino.  

Slika 7: ERTMS koridorji kot jih je v  letu 2007 opredelila Evropska komisija, s Koridorjem D 
skozi Slovenijo 

 
Vir: Corridor D – Rail traffic without borders 

V letu 2007 Evropska komisija opredeli ERTMS koridorje in predvidi izgradnjo prioritetnega 
železniškega omrežja za tovorni promet. Revitalizacija železniškega tovornega prometa je 
postala glavna prioriteta prometne politike Evropske unije, zato je razvila enotni sistem 
signalnih železniških naprav in je vgradnjo teh naprav na 6 najpomembnejših koridorjih 
pričela podpirati z nepovratnimi sredstvi. Skozi Slovenijo poteka koridor D Valencia-Lyon-
Milano-Ljubljana-Budimpešta. Komisija je ugotovila, da bo sistem poenotenja naprav uspešen 
samo v primeru, da bo vgrajen na pomembnih koridorjih v vseh državah istočasno. Zaradi 
navedenega je zahtevala, da infrastrukturni upravljavci ustanovijo skupno združenje za 
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posamezni koridor in zagotovijo usklajen razvoj uvedbe enotnega signalnega sistema, saj bo 
le tako lahko zagotovljeno, da se vlakom ne bo več potrebno zaustavljati na mejah držav in 
se bo tako ob odprtem trgu za tovorne vlake lahko povečala konkurenčnost železniških 
prevozov. Istočasno je Evropska unija odprla železniški trg za tovorni promet, ki je 
popolnoma odprt za konkurenco od 1.1.2007.  

Slika 8: Koridor 6 – Mediteranski koridor 

(Almeria-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-Torino-Milano-Verona-
Padova/Venezia-Trst/Koper-Ljubljana-Budapest-Zahony-UA border) 

 

Vir: Corridor D – Rail traffic without borders 

V okviru nove strategije Evropske unije za rast in zaposlovanje je vzpostavitev notranjega 
železniškega trga, še predvsem za prevoz blaga, bistveni element napredka pri uresničevanju 
trajnostne mobilnosti, zato je Evropska komisija leta 2010 sprejela Uredbo o evropskem 
železniškem omrežju za  konkurenčen železniški promet (913/2010).  

Ta Uredba je najpomembnejša zahteva evropske unije na področju razvoja železniškega 
prometnega sistema do sedaj, saj je močno posegla v razvoj evropskih železniških 
koridorjev. Kot prva evropska obvezujoča pravna norma je postavila točno določene roke za 
uvedbo posameznih zahtev na koridorjih. Uvedla je 9 koridorjev, za katere je predpisala 
zahtevo po enotnem delovanju celotnega koridorja. Kot osnovna zahteva uredbe je, da mora 
biti na celotnem koridorju dodeljevanje tras za mednarodne vlake organizirano in upravljano 
iz enega mesta. Določene so naloge upravljavcem železniške infrastrukture, da se 
organizirajo v interesna združenja in da poleg osnovne zahteve dosežejo še, da se na 
koridorju uvedejo enaki standardi interoperabilnosti, da se odpravijo ozka grla na koridorjih, 
da upravljavci skupaj tržijo koridorske zmogljivosti in da povabijo k sodelovanju luke ter 
logistične centre. Za te naloge je Evropska komisija zagotovila nepovratna sredstva. Rok za 
vzpostavitev Mediteranskega koridorja je november 2013, rok za vzpostavitev koridorja 
Baltik-Adriatic pa november 2015.  
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Slika 9: koridor 5 – Baltsko – jadranski koridor 

(Gdyna-Katovice-Ostrva/Žilina-Bratislava/Dunaj/Celovec-Videm-Benetke/Trst/Bologna/Ravena -

Gradec-Maribor-Ljubljana-Koper/Trst) 

 
Vir: Rail Net Europe 

Konec prejšnjega desetletja je Evropska komisija začela z revizijo politike, ki zadeva 
vseevropsko prometno omrežje (TEN-T). Vzpostavila je načrtovanje na dveh ravneh. Celovito 
omrežje predstavlja celotno pomembno vseevropsko omrežje, ki vključuje železnice, ceste, 
celinske plovne poti, pristanišča, trajektne poti in letališča. To omrežje naj bi bilo zgrajeno do 
leta 2050. Del tega omrežja predstavlja osnovno ogrodje sistema in je poimenovano kot 
osrednje omrežje, ki naj bi bilo zgrajeno do leta 2030.  

Osrednje omrežje vključuje koridorje in vozlišča, ki so ključnega pomena za prometne tokove 
na notranjem trgu Evropske unije ter med unijo in drugimi deli sveta. Omogočilo bi tudi 
gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezivnost Evropske unije. Za vse načine prevoza 
predpisujejo infrastrukturno osnovo, ki je potrebna za dosego ciljev skupne prometne politike 
in zmanjšanja vplivov na okolje. Preko Slovenije potekata dva koridorja osrednjega omrežja: 

• Baltsko – jadranski koridor: Helsinki-Tallin-Riga-Kaunas-Warsawa-Katovice /Gdyna-
Katovice/Katovice-Ostrava-Brno-Wien/Katovice-Žilina-Bratislava-Wien/Wien-Graz-
Klagenfurt-Vilah-Udine-Venezia-Bologna-Ravena 

• Graz-Maribor-Pragersko-drugi odseki  
• 3 - Mediteranski koridor: Almeria-Madrid-Taragona/Sevilla-Valencia-

Taragona/Taragona-Barcelona-Perpignan-Lyon-Torino-MilanoVenezia-Trst/Koper-
Ljubljana-Budapest-UA border  
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Slika 10: Prikaz prometne infrastrukture Slovenije, ki je vključeno v vseevropsko osrednje 
omrežje 

 

Vir: Predlog uredbe TEN-T 

V osredje omrežje je tako vključen tudi del slovenskega železniškega omrežja: 

• Mediteranski Koridor: Sežana/Koper-Divača-Ljubljana-Zidani Most-Pragersko-Ormož-
Hodoš 

• Drugi odseki na osrednjem omrežju: 
o Pragersko-Maribor-državna meja 
o Zidani Most-Dobova  
o Ljubljana-Letališče Jože Pučnik 

• Luka Koper  
• Železniško cestni intermodalni terminal Ljubljana  

 

5.2 Stanje železniške infrastrukture v Sloveniji 

Slovenija ima odlično geografsko pozicijo, saj leži pod Alpami, na naravni poti med severno 
italijanskim industrijskim bazenom in med srednjo ter vzhodno Evropo. Vendar pa sama lega 
brez razvoja prometne, v tem primeru predvsem železniške infrastrukture, ne pomeni veliko, 
saj se z izgradnjo konkurenčne infrastrukture v sosednjih državah ta prednost izgubi. 
Enostranski razvoj prometne infrastrukture v zadnjih dveh desetletjih, (vlagalo se je v 
večinoma v cestno infrastrukturo) je bistveno pripomogel k temu, da se je v Sloveniji zelo 
povečal cestni promet in tako postal povsem prevladujoč.  

Tabela 6: Infrastruktura - Kopensko transportno omrežje 
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dolžine v km 2000 2005 2010 2011 
 Indeks 

2011/2000 

Dolžina vseh cest 38.403 38.445 39.069 39.044 101,7 

od tega avtoceste in hitre ceste 427 569 768 768 179,9 

Dolžina železniških prog 1.201 1.228 1.228 1.209 100,7 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Slika 11: Obseg vlaganj v prometno infrastrukturo v Sloveniji od leta 1992 do 2008 

 

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje 

V Sloveniji se je v zadnjih dveh desetletjih zgradilo 412 km avtocest (skupaj 606 km 
avtocest), tako ima Slovenija 768 km novih hitrih cest, kar znaša 34,6 km avtocest na 1000 
km2. To Slovenijo po količini avtocest na 1000 km2 uvršča na drugo mesto v Evropi, takoj za 
Nemčijo. Na železniški infrastrukturi, pa se je v zadnjih 50 letih zgradila samo nova enotirna 
proga med Mursko Soboto in Hodošem v dolžini 27 km. S to progo, je Slovenija vzpostavila 
povezavo z Madžarko in vzpostavila zadnji manjkajoči del Mediteranskega koridorja.  

Iz grafa je razvidno, da je bil v Sloveniji obseg vlaganj v cestno infrastrukturo (tako v 
izgradnjo avtocest kot v izgradnjo in posodobitev državnih cest) nesorazmerno velik v 
primerjavi z vlaganji v železniško infrastrukturo. Delež sredstev za železniško infrastrukturo 
se je od leta 1992 do 2001 gibal okoli 5%, medtem ko je med leti 2002 in 2007 znižal celo 
na okoli 3%. V tem času, pa se je v Evropski uniji delež sredstev namenjen za železniško 
infrastrukturo gibal okoli 35%. Tako je Slovenija v tem obdobju zasedala tudi neslavno 
zadnje mesto v Evropi v nesorazmernem vlaganju med cestno in železniško infrastrukturo.  

Na ta način smo omogočili sosednjim državam, da so se odločile za izgradnjo konkurenčne 
železniške infrastrukture okoli Slovenije, s ciljem, da obvozijo Slovenijo, ter tako omogočijo 
hitrejši razvoj svojih pristanišč in logistične industrije. Poleg tega so te nesorazmerne 
investicije onemogočile železniški transport, da bi resno konkuriral cestnemu transportu, ker 
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železniški transport bazira na 150 let stari infrastrukturi. Prevlada cestnega transporta, pa 
izrazito negativno vpliva na okolje in varnost udeležencev v prometu. 

Slika 12: Prikaz prog slovenskega železniškega omrežja 

 

Vir: Slovenske železnice 

Slovenija ima 1.209 km prog, kar predstavlja 0,3% evropskega železniškega omrežja. Javno 
železniško omrežje je v povprečju staro okoli 150 let. Tako so geometrijske karakteristike 
prog še iz časov, ko se je promet odvijal s hitrostmi okoli 60 km na uro, česar tudi 
sodobnejša vozna sredstva ne morejo bistveno izboljšati. Na Mediteranskem koridorju je 365 
km prog in na koridorju Jesenice-Dobova je 295 km prog, ki samo na posameznih kratkih 
odsekih omogočajo maksimalno hitrost 160 km/h. Povprečna hitrost, ki jo omogoča 
infrastruktura na teh dveh glavnih koridorjih za klasične vlake, pa znaša cca. 70 km/h. Večina 
prog na omenjenima koridorjema ima dovoljeno 22,5 tonsko osno obremenitev, razen na 
odseku Zidani Most-Pragersko, kjer je največje dovoljena osna obremenitev 20 ton.  

Razvoju infrastrukturnega omrežja, je sledil tudi razvoj prevoznih sredstev, tako se je število 
cestnih prevoznih sredstev v zadnje desetletju povečalo za 34,3%, medtem, ko se je število 
železniških prevoznih sredstev zmanjšalo za 52,3%.  
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Tabela 7: Prevozna sredstva (rast števila vozil) 

  2000 2005 2010 2011 
 Indeks 

2011/2000 

Cestna vozila 1.032.784 1.204.242 1.375.556 1.386.890 134,3 

Osebni avtomobili 886.096 960.213 1.061.646 1.066.495 120,4 

Tovornjaki in vlačilci 54.263 66.447 84.107 84.644 156,0 

Železniška vozila 6.592 3.946 3.211 3.142 47,7 

Lokomotive 186 152 162 156 83,9 

Potniški vagoni 454 396 355 355 78,2 

Tovorni vagoni 5.952 3.946 3.211 3.142 52,8 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Promet z osebnimi avtomobili se je v zadnjem desetletju skoraj  podvojil, saj je prirast 
osebnih vozil na 1000 prebivalcev od leta 1995 do leta 2011 znašal 54%, tako je bilo leta 
2011 kar 560 osebnih vozil na 1000 prebivalcev, kar nas uvršča v sam vrh v Evropi. Prirast 
tovornih vozil od leta 2000 do 2011 je znašal kar 56%, saj se je tudi večina porasta 
blagovnega prometa realizirala v cestnem prometu. V tem času, pa se je število vozil, ki vozi 
po železnici prepolovilo, saj zaradi zastarele infrastrukture železniški prevoz ni uspel 
konkurirati cestnemu prevozu. Zelo povečan cestni promet, negativno vpliva na okolje, na 
varnost prometa in na zdravje ljudi v Sloveniji (povečan hrup, povečani prašni delci, emisije 
toplogrednih plinov…). 

Zaradi velike rasti osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev, se je vsako leto povečeval 
prevoz potnikov z osebnimi vozili, medtem ko se je zmanjševalo tudi število prepeljanih 
potnikov v cestnem javnem linijskem prevozu potnikov. Med letoma 2002 in 2011 je število 
potnikov upadlo s 57 milijonov na 32 milijonov potnikov, kar znaša 44% upad. Število 
prepeljanih potnikov je v mestnem potniškem prometu, v obdobju 2002-2011, prav tako 
upadalo, s 104 milijona se je zmanjšalo na 46 milijonov, kar predstavlja 56% upad števila 
prepeljanih mestnih potnikov.  

V primerjavi s celotnim prevozom potnikov se je v letu 2008 v Sloveniji prepeljalo samo 2,9% 
potnikov z železniškim prevozom, kar nas uvršča med zadnje v Evropi. Ta delež je skoraj 4x 
manjši kot delež v sosednji Avstriji, kjer se je v letu 2008 z železnico prepeljalo 11.1% 
potnikov.  
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Slika 13: Število potniških kilometrov za cestni potniški prevoz z osebnimi avtomobili in 
avtobusi, cestni javni ter železniški notranji potniški prevoz od 1990 do 2010 

 

Vir:  Agencija Republike Slovenije za okolje 

Cestni blagovni prevoz se je, izražen s količino prepeljanega blaga, med letoma 2001 in 2008 
neprestano povečeval. S 57,8 milijona ton se je povečal na 91,2 milijona ton oziroma za 
skoraj 58%. Bolj kot teža prepeljanega blaga so v tem obdobju narasli tonski kilometri, in 
sicer, kar za 131% kar kaže na podaljševanje opravljene poti cestnega blagovnega prevoza. 
V Letu 2009 je cestni blagovni promet padel na 75 mio ton, kjer je končal tudi v letu 2011. 
Prirast tovornih vozil na 1000 prebivalcev je bil od leta 1995 do leta 2008 kar 93%. Poleg 
tega je v cestnem prevozu prepeljano največ rudnin in kamenin cca. 45%, kar je ena 
najprimernejših blagovnih skupin za železniški prevoz. V cestnem prometu se prepelje tudi 
več premoga, plina in nafte, kot po železnici, čeprav je prevoz tega blaga običajno najbolj 
zastopan v železniškem blagovnem prevozu. 

Železniški blagovni prevoz se je v zadnjem desetletju do leta 2009 povečeval s stopnjo rasti 
2,9%. V letu 2009 je iz 19 mio ton blaga padel za 23% na 14,6 mio ton in nato do leta 2011 
zrasel za 20% na 17,6 mio ton, kar je na ravni leta 2003.  
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Slika 14: Blagovni prevoz po železnici od 2001 do 2011, v tisoč ton 

 

Vir: Slovenske železnice 

Gibanje blagovnega prevoza v Sloveniji v zadnjih letih, v tonah in v tonskih kilometrih, je 
prikazan v tabeli 8.  

Tabela 8: Blagovni prevoz in promet 

 2000 2005 2010 2011 
 Indeks 

2011/2000 

Blagovni prevoz in promet (000 ton)      

Cestni prevoz 57.910 82.750 81.026 75.615 130,6 

Železniški prevoz 13.667 16.344 16.234 17.024 124,6 

Zračni prevoz 5 3 2 2 40,0 

Pomorski prevoz 3.547 5.815 6.131 6.858 193,3 

Letališki promet 8 6 8 8 100,0 

Pristaniški promet 9.038 12.625 14.591 16.198 179,2 

Blagovni prevoz (mio tkm)      

Cestni prevoz 6.654 11.032 15.931 16.439 247,1 

Železniški prevoz 2.600 3.245 3.421 3.752 144,3 

Zračni prevoz 4 3 2 2 50,0 

Pomorski prevoz 32.035 52.513 56.467 57.985 181,0 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Zaradi že navedenega nesorazmernega vlaganja v prometno infrastrukturo, je od leta 2001 
do leta 2009 padel tudi delež prepeljanega blaga po železnici iz 19% na 14,8% oz. v tonskih 
kilometrih iz 27% na 15,3%. V letu 2011 se je delež blaga po železnici povečal na 18% v 
tonah in na 19% v tkm. V tem času, pa je delež prepeljanega blaga po železnici v Avstriji in 
Nemčiji stalno naraščal. V Avstriji je dosegel 40% delež in v Nemčiji 25% delež. 
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Slika 15: Kopenski blagovni promet, 2001 - 2011 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Med vsemi vrstami prometa v Sloveniji je v preteklem obdobju letno povprečno najbolj 
naraščal pretovor v koprskem pristanišču, v višini 8 % letno (obdobje 1996-2008), sledi 
cestni prevoz s povprečnim letnim prirastom PLDP vseh motornih vozil v višini 3 % (2000-
2008). PLDP je najbolj naraščal na avtocestah, kjer se je PLDP tovornih vozil samo v obdobju 
2004-2008 povečal za 15,9 %, PLDP osebnih vozil pa za 9,7 %. Do kriznega obdobja (1996-
2007) je železniški tovorni prevoz naraščal povprečno letno za 2,9 % v tonah in za 2,8 % v 
opravljenih tonskih kilometrih. Upoštevajoč krizno obdobje, pa je železniški tovorni prevoz v 
letu 2009 padel na nivo iz leta 1995. Med vsemi vrstami prevoza je letno povprečno najmanj 
naraščal železniški potniški prevoz, in sicer, za 1,4 % glede na število potnikov in za 2,7 % 
glede na opravljene potniške kilometre (obdobje 1996-2009). 
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Slika 16: Razvoj tovornega prometa 

 

Opombe: cestni promet – tkm slovenskih prevoznikov doma in v tujini, železniški promet – neto 

tkm na omrežju Slovenije, pomorski promet – prekladalne tone v Luki Koper, letalski promet – 

prekladalne tone na letališčih 

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje 

Podnebne spremembe so najaktualnejša okoljska posledica prometa. Slovenija se je tako kot 
druge članice EU v skladu s Kjotskim protokolom zavezala za zmanjšanje izpustov 
toplogrednih plinov (TGP). Kljub temu so se izpusti TGP zaradi prometa v Sloveniji v zadnjih 
dvajsetih letih podvojili. Očitno je, da bo cilje Kjotskega protokola težko doseči, še posebej 
zahtevno pa bo obvladovanje izpustov iz prometa, kjer bodo potrebne nadaljnje tehnološke 
izboljšave vozil in preusmeritev potnikov in blaga iz cest na železnice. 
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Slika 17: Emisije toplogrednih plinov v Sloveniji od osnovnega leta Kjotskega sporazuma 
1986 do 2010 

 
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje 

V Sloveniji je promet v zadnjem desetletju za energetiko na drugem mestu med sektorji po 
porabi energije, saj porabi že tretjino skupne energije. Poraba energije v prometu temelji 
skoraj izključno na fosilnih gorivih, zato sorazmerno z njeno rastjo posredno naraščajo tudi 
izpusti toplogrednih plinov ter njihov delež v skupnih izpustih (22 % leta 2005). Veliko večino 
TGP iz prometa prispeva cestni promet, ki povzroča 99 % vseh izpustov. Med letoma 1990 in 
2004 so se v  državah EU-15 izpusti TGP zmanjšali v skoraj vseh sektorjih. Izjema je 
prometni sektor, v katerih so se povečali za skoraj 26 %. Omejevanje izpustov TGP, ki 
prispevajo h globalnemu dvigu temperature in gladine morja, je dobilo zakonsko podlago s 
sprejetjem Kjotskega protokola. Z obveznostmi, ki jih protokol nalaga, je obvladovanje rasti 
porabe fosilnih goriv v prometu postalo pomembno prometno in okoljsko politično vprašanje.  

Izpusti TGP iz prometa v Sloveniji hitro naraščajo in močno presegajo rast TGP iz prometa na 
območju EU-15. Slovenija se tako oddaljuje od ciljev Kjotskega protokola, čeprav je z 
njegovo ratifikacijo prevzela obveznost 8-odstotnega zmanjšanja izpustov TGP v obdobju 
2008–2012 glede na izhodiščno leto 1986. Cilj je praktično nedosegljiv, saj so se izpusti TGP 
iz prometa do leta 2006 glede na izhodiščno leto 1986 več kot podvojili.  

Večino (99 %) izpustov povzroča cestni promet, v katerem so se izpusti TGP v obdobju 
1986–2006 povečali kar za 143 odstotkov. Med izpusti posameznih TGP so se v 
obravnavanem obdobju najbolj (za petkrat) povečali izpusti dušikovega dioksida (N2 O) 
zaradi povečanja deleža vozil s katalitičnimi pretvorniki izpušnih plinov, ki sicer zmanjšujejo 
izpust nekaterih onesnaževal zraka iz osebnih avtomobilov, vendar proizvajajo N2O kot 
stranski proizvod.  
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Slika 18: Spremembe skupnih emisij toplogrednih plinov iz prometa v Sloveniji glede na 
prevozni način in onesnaževalca v obdobju 1986–2010 

 
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje 

Iz zgornjih dveh slik je razvidno, da železniški promet skoraj ne onesnažuje okolja s 
toplogrednimi plini, poleg tega z razvojem tehnike bistveno zmanjšuje emisije toplogrednih 
plinov, medtem, ko jih cestni promet kot glavni onesnaževalec stalno povečuje.  

Vsi ti okoljski vplivi povzročajo takoimenovane negativne eksterne stroške prometa. Ocena 
zunanjih stroškov prometa v Sloveniji za leto 2002 se giblje med 6 in 10 odstotkov BDP, kar 
je na ravni povprečja EU-15. Več kot 90 odstotkov vseh negativnih eskternih stroškov 
prometa v Sloveniji povzroča cestni promet. Promet povzroča številne negativne vplive na 
okolje, ki jih lahko izrazimo tudi s povzročenimi stroški. Negativni eksterni stroški prometa so 
tisti negativni vplivi prometa na družbo, katerih poravnave ne prevzema uporabnik 
prometnega sistema, ki jih je povzročil. Najpomembnejše kategorije eksternih stroškov so 
prometne nesreče ter lokalno in globalno onesnaženje zraka. Hrup in zastoji imajo lahko 
pomemben delež v posebnih okoliščinah, kot je npr. promet v mestih (EEA, 2002a). 

Hitra rast prometa, predvsem cestnega, izničuje koristi zmanjševanja izpustov zaradi 
tehnoloških izboljšav in kakovostnejših goriv ter koristi višjih varnostnih standardov vozil. 
Onesnažen zrak in prometne nesreče tako še vedno pomembno ogrožajo zdravje ljudi. 
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5.3 Napoved prometa na Slovenskem železniškem omrežju z oceno 

zasičenosti prog 

V letu 2011, se je po železniški infrastrukturi prepeljalo: 

• 16 mio potnikov  
• 17,0 mio ton tovora  
• Potniški vlaki:  cca 500 vlakov /dan  
• Tovorni vlaki: cca 150 vlakov /dan  
• cca. 35 % vsega tovora se prepelje na smeri Ljubljana – Salzburg 
• cca 45% vsega tovora se prepelje na smeri Ljubljana-Maribor-Hodoš  

Pregled prihodnjega razvoja prometnih tokov na podlagi napovedi gibanj socio-ekonomskih, 
gospodarskih in razvojnih kazalcev, tako za pomorski in cestni, kot tudi za železniški 
prometni sistem, napoveduje porast tovornega in potniškega prometa. Predvsem je razviden 
velik obseg povečanja blagovnega prometa na Mediteranskem prometnem koridorju. Prav 
tako se v potniškem prometu izkazuje navezanost prometnih tokov na potek Mediteranskega 
koridorja in Koridorja Dobova-Ljubljana-Jesenice-München, z zgoščanjem na območju 
glavnega mesta Slovenije in nekaterih središč regionalnega pomena (Maribor, Celje).  

Izmed scenarijev napovedi pretovora v koprskem pristanišču se kot najbolj ustrezen izkaže 
scenarij, pri katerem se v obdobju do leta 2020 upoštevajo gospodarske rasti 
najpomembnejših tržišč koprskega pristanišča, v kasnejšem obdobju pa povprečna rast v 
obdobju od 1996 do 2020, tako se namreč zmanjšajo odstopanja zaradi morebitnih novih 
kriznih dogodkov, kot smo mu bili priča v letu 2008. Opravljena napoved pretovora v 
koprskem pristanišču tako predvideva leta 2020 dobrih 20 milijonov ton pretovora, leta 2030 
pa skoraj 35 milijonov ton.  

Napoved na osnovi rasti BDP je bila izdelana ob predpostavkah, da bo pristanišče lahko 
sprejelo predvidene količine blaga ter da bodo temu primerne tudi kapacitete kopenskih 
infrastrukturnih povezav (predvsem železniške) pristanišča z zaledjem. Pri tem niso bile 
upoštevane morebitne nove investicije v pristaniško infrastrukturo, ki bi kakorkoli povečale 
atraktivnost pristanišča in zaradi katerih bi blagovni tokovi oz. pretovor v koprskem 
pristanišču lahko še dodatno povečali. 

Poglavitni cestni izvorno-ciljni in tranzitni tovorni tokovi potekajo v Sloveniji predvsem po 
Mediteranskem prometnem koridorju. Zaznane so namreč visoke vrednosti vstopa in izstopa 
cestnih tovornih vozil skupne mase nad 3,5 t preko mejnih prehodov z Italijo in prav tako 
visoke vrednosti števila vstopov oz. izstopov tovornih vozil preko mejnih prehodov 
Severovzhodne Slovenije (Šentilj, Dolga vas) na meji z Avstrijo in Madžarsko. Analize 
prihodnjih prometnih tokov kažejo, da se bodo v prihodnosti tovrstni prometni tokovi na 
omenjenem koridorju še dodatno povečevali. Tovrstni tranzitni cestni tokovi, poleg ostalih v 
Sloveniji izvornih ali ciljnih prometnih tokov, tako predstavljajo izrazit potencial za 
preusmeritev tovora s ceste na železnico in tako omogočajo nižanje negativnih vplivov, 
predvsem tovornega tranzitnega prometa na okolje in prebivalstvo Slovenije.  



 41 

Na podlagi napovedi prometnih tokov in napovedi rasti BDP v Evropi in Sloveniji je 
predvideno povečanje količine blagovnega prometa (v tonah) v Sloveniji od leta 2011 do leta 
2030 za 110% in za 160% do leta 2040 (glej napovedi v poglavju 7). Od tega naj bi na 
železniški prevoz blaga odpadlo 35 mio ton v letu 2030 in 43 mio ton v letu 2050. Vendar pa 
je za to potrebno posodobiti železniško omrežje. V kolikor omrežje ne bo bistveno 
posodobljeno, bo železniško omrežje lahko prevzelo samo 22 mio ton. V tem primeru, tudi 
Luka Koper ne bo mogla povečati pretovora blaga in bo zato morala zaustaviti svoj razvoj.  

Prometne napovedi prikazujejo najmočnejše železniške tovorne tokove iz Luke Koper proti 
Avstriji in Madžarski, ki potekajo po Mediteranskem koridorju in na koridorju Koper-Ljubljana-
Salzburg. Na omenjenih smereh se najprej pojavljajo ozka grla, zato je potrebno prednostno 
reševati omenjene smeri, saj ozka grla paralizirajo celotno omrežje in neugodno vplivajo na 
tovorne, pa tudi na potniške tokove.  

Na osnovi prepustne zmogljivosti prog, na osnovi dejanske izkoriščenosti posameznih 
progovnih odsekov in na osnovi predvidene rasti prometa je ugotovljen delež izkoriščenosti 
prepustne zmogljivosti posameznih progovnih odsekov. Ob analizi dejanskega stanja, lahko 
ugotovimo, da je že danes izkoriščenost nekaterih odsekov prog na zgornji meji. Tako je na 
glavnih progah Divača–Koper, Ljubljana–Jesenice–državna meja in ter na progovnem odseku 
Maribor–Šentilj in na odseku regionalne proge Ljubljana–Grosuplje izkoriščenost zelo blizu 85 
%, kar pomeni, da navedeni odseki že predstavljajo ozka grla slovenskega železniškega 
omrežja.  

Za zagotovitev trajnostnega razvoja, kar je cilj Evropske unije, in za preusmeritev tovora iz 
cest na  železnice, je tako nujna posodobitev železniške infrastrukture, najprej na odsekih, 
kjer so proge že polno izkoriščene in dolgoročno tudi na  ostalih odsekih osrednjega omrežja.  

Na spodnji sliki je z rdečo barvo navedeno leto, ki predstavlja obdobje, ko je izkoriščenost 
večja od 85 % za enotirne oz. 90 % za dvotirne proge. To pomeni, da je problematična 
stabilnost voznega reda, da je povečana možnost zamud in ostalih ovir v prometu, ki vplivajo 
na kakovost izvajanja prevoznih storitev po železnici.  

Kritični progovni odseki in letnice predvidene zasičenosti so: 

• Divača–Koper (2017),  
• Maribor–Šentilj (2017),  
• Ljubljana–Kranj (2017),  
• Ljubljana–Logatec (2018),  
• Ormož–Murska Sobota (2018),  
• Divača–Postojna (2019).  

Po dosegu kapacitet proge, se tovor začne preusmerjati na cesto, saj ga po železnici ni več 
mogoče prepeljati, takrat govorimo o ozkem grlu na prometni infrastrukturi.  

Ob predvideni rasti prometa in brez večjih vlaganj v železniško infrastrukturo, sta 
Mediteranski koridor in Koridor Dobova-Jesenice na mejah Republike Slovenije (RS) že v letu 
2020 omejena z ozkimi grli, ki zelo neugodno vplivajo na celotne prometne tokove na 
omrežju prog v Slovenji. V tem primeru Luka Koper na celotnem omrežju prog predstavlja 
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največji izvor oz. ponor tovornih tokov. Tovor iz Luke Koper bo zaradi ozkih grl na progi 
Divača-Koper, na povezavah z Avstrijo (Jesenice in Šentilj) ter z Madžarsko (Hodoš) začel 
stagnirati.  

Slika 19: Prikaz zasičenosti posameznih progovnih odsekov na slovenskem osrednjem 
omrežju z letom predvidene zasičenosti 

 

Vir: Analiza možnosti in potreb razvoja javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji; 
Prometni Inštitut Ljubljana d.o.o.; marec 2011 

V primeru, da Slovenija v železniško omrežje ne bo vlagala, bo tovorni promet po letu 2020 
začel stagnirati, saj prevoz blaga po železnici ne more preseči 22 milijonov ton, kar 
neposredno vpliva na razvoj Luke Koper in na razvoj logistične industrije v Sloveniji. 

Ključen problem slovenske železniške infrastrukture je, da so geometrijski elementi prog stari 
150 let in da omogočajo povprečno hitrost za klasične vlake samo 70 km/h. Proge večinoma 
ne omogočajo vožnje vlakov dolžine 750 m. Poleg tega bo veliko odsekov prog na obeh 
koridorjih do leta 2019 zasičenih. Pomembnejše pomanjkljivosti prog, poleg predvidene 
zasičenosti prog, na osrednjem omrežju, ki poteka skozi Slovenijo so: 

• Zidani Most – Pragersko; dovoljen samo 20 ton osni pritisk 
• Koper – Divača; vozijo lahko vlaki dolžine do 550m in proga je praktično zasičena 
• Pragersko-Hodoš; ni elektrificirana proga in vozijo lahko vlaki dolžine manj kot 600m 
• Zagotovljen svetli profil prog je GB 
• Letališče, ki je del  osrednjega omrežja ni povezano z železniško progo 
• Luka Koper ima ob obstoječi železniški infrastrukturi omejen razvoj 
• Intermodalni terminal Ljubljana ni dovolj razvit 
• Hitrosti na ostalem delu osrednjega omrežja, večinoma ne omogočajo 100 km/h 
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5.4  Cilji razvoja železniškega omrežja v Sloveniji 

Slovenja je kot del Evropske unije zavezana spoštovanju Uredb, Direktiv in Tehničnih 
specifikacij, ki jih izdajata Evropska komisija in Evropski parlament. Kot najpomembnejši 
uredbi, ki vplivata na razvoj železniške infrastrukture v Sloveniji sta Uredba o evropskem 
železniškem omrežju za  konkurenčen železniški promet in Predlog Evropskega parlamenta in 
Sveta Evrope o razvoju vseevropskega transportnega omrežja (TEN-T). Glede na to, da je 
razvoj železniške infrastrukture v zadnjih dveh desetletjih bistveno zaostajal za razvojem 
infrastrukture v nam konkurenčnih državah, je v Sloveniji nujno potrebno izpeljati vsaj 
zahteve citiranih uredb. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da se danes cca. 40% tovora 
preko luke Koper oz. cca. 35% vsega tovora, ki se prepelje po slovenskem železniškem 
omrežju prepelje na osi Dobova-Jesenice-Salzburg-München, zato bi si morala Slovenija 
zadati kot eno glavnih nalog, da se čim prej vzpostavi in v obe Uredbi uvede tudi bivši X. 
koridor. 

Slika 20: Prikaz prevoza blaga po železnici na najpomembnejših prometnih oseh v Sloveniji 

 
Vir: Slovenske železnice 

Zasnova razvoja slovenskega železniškega omrežja bi na podlagi navedenega morala 
temeljiti na predlogu osrednjega omrežja iz Uredbe TEN-T, ob tem je potrebno upoštevati 
tudi tehnične specifikacije za interoperabilnost. Lahko ugotovimo, da so razen odseka Kranj-
Jesenice-državna meja v predlogu Uredbe TEN-T zajeti vsi bistveni segmenti Slovenske 
železniške, luške in logistične infrastrukture. Tako je zajeta Luka Koper, logistična terminala 
Ljubljana in Maribor, mejni prehodi Šentilj, Hodoš in Dobova ter železniška povezava med 
njimi, kar so ključne točke za blagovni promet. Poleg navedenega, je zajeto tudi letališče 
Jože Pučnik in tako posredno tudi Kranj kot največje središče na Gorenjskem, kar je 
pomembno za potniški promet.  
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V predlogu Uredbe TEN-T so predvideni minimalni standardi, ki jim bo morala ustrezati 
železniška infrastruktura, ki je del osrednjega omrežja. V Uredbi je tudi navedeno, da bo 
potrebno vse proge uskladiti z navedenimi standardi do leta 2030, kar bo Evropska komisija 
redno spremljala in temu prilagajala količino sredstev, ki jih bo za posodobitev osrednjega 
omrežja zagotavljala posamezni državi. Minimalni standardi na osrednjem omrežju so: 

• Infrastruktura mora biti interoperabilna 
• Proge morajo biti opremljene z ERTMS sistemom 
• Proge morajo biti elektrificirane 
• Proge morajo imeti opremo za vkrcanje in izstopanje potnikov ter natovarjanje in 

raztovarjanje tovora na postajah, logistične platforme in tovorne terminale. 
• Minimalna dovoljena obremenitev prog mora dosegati 22,5 ton/os 
• Hitrost, ki jo omogoča infrastruktura, mora biti vsaj 100 km/h 
• Omogočena mora biti vožnja vlakov dolžine 750m 
• Največji dovoljen nagib nivelete za nove proge je 12,5 mm/m 
• Omilitev hrupa 

Glede na obstoječe stanje železniške infrastrukture osrednjega omrežja v Sloveniji, bo 
potrebno  obstoječo infrastrukturo nadgraditi ali zgraditi novo. Pri tem bo potrebno 
upoštevati vse navedene evropske uredbe in tehnične specifikacije za interoperabilnost.  

Zaradi majhnega števila prebivalcev ima Slovenija majhna urbana središča, zato ni 
pričakovati, da bi kdaj potrebovala klasično hitro progo samo za potniški promet ali samo za 
blagovni promet. Železniška infrastruktura bo v Slovenji pomembna predvsem iz vidika 
blagovnega prometa, kot hrbtenica za izvajanje luškega in kopenskega tranzita ter razvoja 
logistične industrije. Poleg tega, bo železniški potniški promet pomemben za primestne 
potnike. Tako je edino smiselno v Sloveniji graditi ali posodabljati proge za mešan promet na 
evropskih koridorjih, pri tem, pa morajo nove ali nadgrajene proge ustrezati vsaj minimalnim 
parametrom, ki jih zahteva predlog Uredbe TEN-T za osrednje omrežje. Ob tem, pa je nujno 
potrebno upoštevati, kaj načrtujejo nam konkurenčne države, saj se je potrebno zavedeti, da 
je potrebno zgraditi omrežje, ki bo lahko tekmovalo s cestno infrastrukturo in drugo 
konkurenčno železniško infrastrukturo. 

Na nam konkurenčnem delu Baltsko – jadranskega koridorja je v Italiji med Vidmom in 
Trbižem največja dovoljena hitrost omejena na 160 km/h. Na predvideni novi progi med 
Celovcem in Gradcem v Avstriji, pa gradijo progo za hitrosti 200 km/h. Poleg tega, bo imela 
proga zagotovljen svetli profil GC in bo zagotavljala vožnjo vlakov dolžine 750m. Predvidoma 
naj bi bil avstrijski del nove proge zgrajen do leta 2017. 

Na podlagi vsega navedenega, je potrebno osrednje železniško omrežje v Sloveniji posodobiti 
tako, da bo lahko zagotavljalo hitrosti okoli 200 km/h, da bo zagotavljalo svetli profil GC, 
prevoz vlakov dolžine 750m, zagotavljalo osno obremenitev vsaj 22,5 ton/os in da bo 
opremljeno z interoperabilnimi sistemi. 

Pri tem je potrebno upoštevati Belo knjigo, ki opredeljuje trajnostni razvoj prometa v 
Evropski uniji, s poudarkom na okoljski problematiki prometa, zato je potrebno do leta 2050 
omogočiti, da se izpusti zaradi prometa zmanjšajo za 60 %, da se 50% daljinskega 
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tovornega prometa preseli iz cest na železnico, da se 50% potnikov v primestnem prometu 
in v prometu med urbanimi središči preseli na železnico.  

Tabela 9: Glavni ukrepi na železniški infrastrukturi 

 odsek 
zasičenost 

proge 
leto 

gradnje 
dolžina 

v km 

do leta 
2030 
(mio 
EUR) 

do leta 
2050 
(mio 
EUR) 

vrsta posega 

1 Divača - Koper 2017 
2013-
2018 

27 900  nov drugi tir 

2 Pragersko-Ormož-Hodoš 2018 
2012-
2015 

109 370  nadgradnja za 160km/h 

3 
Zagotovitiev kategorije D4 
na progi Zidani Most-
Maribor 

2003 
2013-
2015 

80 200  nadgradnja 

4 Pragersko-Maribor-Šentilj 2017 
2015-
2025 

35 300 150 
nadgradnja za 160km/h 
in nov drugi tir MB-Šentilj 

5 Ljubljana-Kranj in letališče 2017 
2017-
2023 

30 600  
nova dvotirna proga 
200km/h 

6 Ljubljana-Sežana 2018 
2017-
2025 

117 1,420 150 
nova dvotirna proga 
200km/h 

7 Zidani most-Pragersko 2022 
2018-
2025 

73 1,100  
nova dvotirna proga 
200km/h 

8 Predor Karavanke 2013 
2014-
2015 

2 45  urediti varnost v predoru 

9 Zidani most-Ljubljana 2029 
2025-
2035 

64 100 1,150 
nova dvotirna proga 
200km/h 

10 
Kranj-Jesenice-državna 
meja 

 
2025-
2037 

41 100 650 
nova dvotirna proga 
200km/h 

11 Zidani most - Dobova 2050 
2045-
2050 

51  400 nadgradnja za 200km/h 

 SKUPAJ:   628 5,135 2,500  

Vir: Analiza možnosti in potreb razvoja javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji; Prometni 
Inštitut Ljubljana d.o.o.; marec 2011 in lastni preračuni 

Te cilje je možno doseči samo s povečanjem ponudbe in z večjo atraktivnostjo železniškega 
prometa. Uvesti je potrebno hitre primestne vlake ob glavnih središčih v Sloveniji in hitre 
medmestne vlake, ki bi vozili v taktnem prometu, kar pa obstoječa infrastruktura zaradi 
starosti in zasičenosti ne omogoča. Poleg tega, je potrebno povečati atraktivnost 
železniškega prometa za blagovni transport, kar je možno samo z zagotovljeno osno 
obremenitvijo, primernim svetlim profilom in omogočeno vožnjo vlakov dolgih 750m. Osnova 
za povečanje atraktivnosti pa je sodobna infrastruktura, saj brez nje ni mogoče uvesti 
predlaganih ukrepov. 

Zaradi navedenega, je potrebno v naslednjih letih več sredstev nameniti razvoju železniške 
infrastrukture, kot pa cestne infrastrukture, saj je potrebno nadoknaditi zamujeno v zadnjih 
dveh desetletjih, zagotoviti možnost razvoja Luke Koper in logistične industrija ter uresničiti 
zaveze iz Bele knjige. V ta namen je potrebno železniško infrastrukturo bistveno nadgraditi in 
na najbolj obremenjenih odsekih zgraditi nove proge. Nadgradnja mora zagotoviti vsaj 
hitrosti 160 km/h, medtem ko naj se nove proge, zaradi konkurence v sosednjih državah, 
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gradijo za hitrosti 200 km/h. Za zagotovitev opisanih ciljev so predlagani glavni ukrepi na 
infrastrukturi zajeti v spodnji tabeli. 

Za navedene ukrepe, bi bilo potrebno zagotoviti v obdobju med letoma 2013 in 2030 cca. 5,1 
mrd EUR sredstev in v obdobju med 2030 in 2050 še cca. 2,5 mrd EUR sredstev. Povprečno 
je tako letno potrebno zagotoviti cca. 280 mio EUR sredstev za izvedbo predlaganih ukrepov. 
Pri tem bi lahko, po izkušnjah drugih držav EU, računali na cca 25% nepovratnih Evropskih 
sredstev. Tako bi Slovenija morala dejansko zagotoviti okoli 210 mio EUR lastnih oziroma 
kreditnih sredstev letno. 
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6 Logistična središča 

6.1 Cilji 

V sklopu prenovljene regulative TEN-T sta na območju Slovenije predvideni 2 logistični 
multimodalni vozlišči: Koper in Ljubljana (ki predstavljata že v tem trenutku najrazvitejši in 
osrednji logistični platformi v državi). Zato je primerno dejansko načrtovati in koncentrirati 
čim več povezav na ti dve lokaciji, saj se bodo ravno na teh dveh lokacijah spodbujale 
infrastrukturne naložbe v smeri skladiščno-distribucijskih in prekladalno-povezovalnih 
zmogljivosti. Lokaciji se nahajata tako na Mediteranskem koridorju kot na Baltsko - 
jadranskem, kar nakazuje prioriteto učinkovite povezanosti že znotraj naslednje finančne 
perspektive 2014 -2020.  

Glede na že omenjene potrebe po širitvi koprskega pristanišča (skladno s sprejetim Državnim 
prostorskim načrtom) v njegovo neposredno zaledje ter zagon novih, nadgrajenih 
distribucijsko-logističnih dejavnosti s storitvami dodane vrednosti, bo multimodalno vozlišče v 
Kopru pomembno pozitivno vplivalo na razvoj in rast koprskega pristanišča. Ob dejstvu, da 
ima koncesijsko pogodbo za vodenje koprskega pristanišča Luka Koper d.d. do leta 2043, je 
pričakovati, da bo imela Luka Koper d.d. tudi ključno nosilno vlogo pri vlogo pri nadaljnjem 
razvoju dejavnosti in infrastrukture na tem območju. Vsekakor si velja prizadevati, da se 
multimodalno vozlišče Koper umesti tudi v vse relevantne državne in regionalne razvojne 
programe 2014 - 2020 (in kasneje) ter da se za pripadajočo infrastrukturo zagotovi tudi 
določena javna sredstva (regionalna, nacionalna, evropska).  

Multimodalno vozlišče v Ljubljani (v Zalogu) je trenutno pomembno križišče železniških 
transportni poti prioritetnega projekta TEN-T PP6 (Lyon – ukrajinska meja), ki se s Pan-
evropskim koridorjem X (Salzburg – Solun) navezuje na Balkan. Vozlišče odigrava pomembno 
vlogo predvsem pri sestavljanju vlakov (s poudarkom na kontejnerskih) ter zagotavljanju 
rednih povezav in servisov do ključnih neposrednih zalednih tržišč, prek učinkovite logistične 
mreže pa tudi do bolj oddaljenih evropskih tržišč, ki so del vseevropskega transportnega 
omrežja. S ciljem, da se bo Slovenija v bodoče razvila v logistično platformo, skladno s svojo 
geostrateško lego in konkurenčnimi prednostmi, je nadaljnji razvoj vozlišča v Ljubljani ter 
njegova umestitev na bodoči TEN-T koridor, ki bo predstavljal glavno povezavo Balkana 
(Avstrijo in Hrvaško), bistvenega pomena.  

Glede na vstop Hrvaške v EU s 1.7.2013 mora Slovenija nemudoma pospešiti vse postopke, 
in sicer da: 

- Uskladi in prilagodi vse postopke vezane na transport  
- Ohrani ali pridobi v čim več primerih status nosilca poslov (za distribucijo za celoten 

Balkan) 
- Poskrbi za nadaljnjo ustrezno infrastrukturno umestitev ter zagotovitev učinkovite 

povezanosti  
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6.2 Ovrednotenje potrebnih naložb 

Multimodalno središče Koper je lahko po pomenu in funkcionalnosti primerjamo z 
multimodalnimi središči severnoevropskih luk – npr. Antwerpen, Rotterdam. Ob upoštevanju 
javnih podatkov o naložbah v omenjena multimodalna središča, lahko razberemo podatek, da 
je višina investicije približno 30 mio EUR za multimodalno središče zmogljivosti 150.000 TEU 
letno, oziroma 15 vlakovnih kompozicij dnevno.1 Ob zavedanju trenutnega pretovora v Luki 
Koper in njenih načrtov ocenjujemo, da je višina investicije v multimodalno središče Koper 
približno 150 mio EUR. Velikost multimodalnega središča Zalog je po naših ocenah 
primerljiva z multimodalnim središčem Koper. Skupna investicija v multimodalna središča naj 
bi torej znašala okrog 300 mio EUR. 

                                                           
1
 Glej HUPAC – new multimodal terminal (road-rail) in the harbour of Antwerp 

(http://www.hupac.ch/index.php?MasterId=g1_91&id_item=91&lng=2&node=344&rif=a7b2a2f1d4) 
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7 Makroekonomski učinki vlaganj v prometno infrastrukturo 

V tem poglavju ocenjujemo makroekonomske učinke vlaganj v prometno infrastrukturo. V 
prvem delu ocenjujemo skupen obseg in letno dinamiko potrebnih investicij. V drugem delu 
simuliramo učinke treh scenarijev vlaganj v prometno infrastrukturo na prihodke od 
transportne dejavnosti. V tretjem delu pa podajamo oceno skupnih neto makroekonomskih 
učinkov vlaganj v prometno infrastrukturo ob danih treh scenarijih investicij. 

 

7.1 Potreben obseg in dinamika investicij v infrastrukturo 

Na podlagi ocen potrebnih investicij v posamezne vrste infrastrukture, prikazanih v prejšnjih 
poglavjih, lahko naredimo zbirno oceno potrebnih investicij v izgradnjo infrastrukture do leta 
2030 (za železnice pa do 2050). Kot kaže spodnja tabela, bi bilo potrebno v obdobju do leta 
2030 v izgradnjo transportne in logistične infrastrukture skupaj investirati okrog 7.4 mrd EUR 
(ter še okrog 2.5 mrd EUR v železniško infrastrukturo v obdobju 2031-2050). Ti podatki ne 
zajemajo tekočega vzdrževanja infrastrukture, pač pa samo nove investicije. Dobri dve 
tretjini tega skupnega obsega investicij odpade na železniško infrastrukturo, ki je ključna za 
dolgoročni razvoj ne samo transportno-logistične dejavnosti, temveč celotnega gospodarstva. 

Tabela 10: Potreben skupen obseg vlaganj v transportno infrastrukturo (brez vzdrževanja) 
do leta 2050, v mio EUR 

Obdobje Skupaj Letno Obdobje Skupaj Letno

Cestna infrastruktura 2030 865 48

Železniška infrastruktura 2030 5,100 283 2050 2,500 125

Pristanišče Koper 2025 420 32

2030 710 71

Logistična središča 2025 300 25

Skupaj 7,395 2,500

Prva faza (do 2030) Druga faza (do 2050)

 
Opomba: Vsi izračuni v cenah iz leta 2012. 

Vir: Ocene na podlagi podatkov Luke Koper, Dars, SŽ in lastnih ocen. 

Skupen obseg investicij v infrastrukturo bo seveda realiziran v skladu s potrebno letno 
dinamiko naložb. V spodnji tabeli, ki kaže letno dinamiko vrednosti investicij do leta 2030, 
smo za investicije v cestno in pristaniško infrastrukturo vzeli letno dinamiko investicij, kot sta 
jo posredovala Dars in Luka Koper. Za investicije v železniško in logistično infrastrukturo pa 
je zaradi poenostavitve uporabljena linearna letna razdelitev sredstev, čeprav bo dejansko v 
začetnih letih potrebnih manj sredstev, po izdelavi projektov in umestitvi v prostor ter 
pričetku izgradnje pa bo sledila višja dinamika investicij. 

Kot kaže tabela 11, naj bi letni znesek potrebnih investicij v infrastrukturo znašal med 350 in 
450 mio EUR. Ti zneski so podobnega reda velikosti, kot je znašala vrednost javnih investicij 
v prometno infrastrukturo v zadnjih letih. V letu 2011 je bilo iz proračuna RS realizirano za 
483 mio EUR investicij v prometno infrastrukturo, medtem ko je rebalans varčevalno 
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usmerjenega proračuna za leto 2012 predvideval skupno vrednost investicij v prometno 
infrastrukturo v obsegu 399 mio EUR. To z drugimi besedami pomeni, da prioritetna 
preusmeritev investicij v predlagane infrastrukturne projekte ne bi pomenila dodatnega 
finančnega šoka za proračun. 

Tabela 11: Letna dinamika vlaganj v transportno infrastrukturo do leta 2030, v mio EUR 

EU (25%)*
Slovenija 

(75%)
država

zasebni 
sektor

2013 63 283 32 379 71 308 276 32
2014 60 283 32 25 401 71 330 272 57
2015 91 283 32 25 432 71 361 304 57
2016 78 283 32 25 419 71 348 291 57
2017 61 283 32 25 401 71 330 273 57
2018 52 283 32 25 393 71 322 265 57
2019 20 283 32 25 361 71 290 233 57
2020 5 283 32 25 346 71 275 218 57
2021 10 283 103 25 422 71 351 223 128
2022 5 283 103 25 417 71 346 218 128
2023 0 283 103 25 412 71 341 213 128
2024 0 283 103 25 412 71 341 213 128
2025 0 283 103 25 412 71 341 213 128
2026 80 283 71 434 71 364 293 71
2027 80 283 71 434 71 364 293 71
2028 90 283 71 444 71 374 303 71
2029 70 283 71 424 71 354 283 71
2030 100 283 71 454 71 384 313 71

Skupaj 865 5,100 1,130 300 7,395 1,275 6,120 4,690 1,430

Ceste Železnice
Pristanišče 

Koper
Skupaj

Logistična 
središča

Financiranje

 
Opombe: Vsi izračuni v cenah iz leta 2012. Predvideno je, da da se iz EU sredstev sofinancirajo samo 
naložbe v železniško infrastrukturo. V tabeli je uporabljena linearna letna razdelitev sredstev za 
vlaganja v železniško infrastrukturo, dejansko pa bo na začetku potrebnih manj sredstev, po izdelavi 
projektov in umestitvi v prostor ter pričetku izgradnje pa višja dinamika investicij. 

Vir: Lastni preračuni 

Pri tem pa je treba vedeti, da je Slovenija v preteklosti relativno slabo izkoriščala sredstva 
evropskih skladov za investicije v prometno infrastrukturo. V zgornji tabeli predvidevamo, da 
bi ob večji učinkovitosti črpanja evropskih sredstev Slovenija lahko pridobila približno četrtino 
potrebnih sredstev za investicije v železniško infrastrukturo iz evropskih sredstev. To pomeni, 
da bi od potrebnih 283 mio EUR letnih investicijah v železniško infrastrukturo Slovenija mora 
zagotoviti samo tri četrtine oziroma dobrih 210 mio EUR. 

Po drugi strani pa bo del sredstev za investicije v prometno infrastrukturo zagotovil zasebni 
sektor, denimo Luka Koper za naložbe v pristaniško infrastrukturo. Podobno velja za 
investicije v logistične centre. Verjetno bi bilo del potrebnih sredstev mogoče zagotoviti tudi z 
javno-zasebnim partnerstvom. Ob uspešni privabitvi zasevbih vlagateljev in uspešnem 
črpanju evropskih sredstev za naložbe v železniško infrastrukturo bi morala država letno 
zagotoviti iz proračuna med 50% in 60% potrebnih sredstev (med 210 in 300 mio EUR). 
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7.2 Učinki investicij na prihodke in stroške od transportne dejavnosti 

V tej točki so ovrednoteni neto narodnogospodarski učinki v transportni dejavnosti v primeru 
različnih scenarijev vlaganj v železniško infrastrukturo. Ovrednoteni so štiri scenariji: 

- Bazni scenarij: država v skladu s to resolucijo posodobi in izgradi potrebno 
železniško infrastrukturo, vendar razmerje med cestnim in železniškim prometom 
ostane nespremenjeno, 

- Scenarij A: država ustrezno posodobi in izgradi potrebno železniško infrastrukturo, 
postopoma se povečuje delež železniškega prevoza, ki po letu 2025 znaša 25%, 

- Scenarij B: Železniška infrastruktura ni izgrajena, železniški prevoz blaga je omejen 
na 22 mio ton, povečan prevoz blaga se preusmeri na ceste, 

- Scenarij C: Ne pride do izgraditve 2. tira Koper – Divača, povečan pretovor iz Luke 
Koper se preusmeri na ceste. 

V vseh scenarijih je upoštevana dinamika rasti pretovora v skladu z realističnim scenarijem iz 
študije Damijan (2012). Neto narodnogospodarski učinki različnih scenarijev so ovrednoteni 
kot razlika do baznega scenarija, pri čemer so kot glavni učinki transportne dejavnosti 
upoštevani celotni prihodki transportnih podjetij od prevoza tovora, plačane uporabnine za 
uporabo cest in železnic ter eksterni stroški transporta. Vsi relevantni parametri za izračune 
(transportne tarife, cestnine in uporabnine, povprečno število netotonskih kilometrov za 
relacije čez slovensko ozemlje itd.) so vzeti iz študije Damijan (2012). Neto 
narodnogospodarski učinki se nanašajo zgolj na učinke transportne dejavnosti na slovenskem 
ozemlju. Vse ocene narodnogospodarskih učinkov so naejene do leta 2040 in ovrednotene 
po cenah iz leta 2012. 

Tabela 12 prikazuje bazni scenarij, ki ocenjuje, da naj bi se skupni tovorni promet čez 
slovensko ozemlje od leta 2011 do leta 2040 povečal za 160% (iz 93 na 239 mio ton). Od 
tega naj bi se do leta 2040 cestni pretovor povečal na 196 mio EUR, železniški pa na slabih 
43 mio EUR. Skupen bruto prihodek prevoznikov naj bi se v skladu s to dinamiko in ob 
ohranitvi realno nespremenjene višine voznin povečal na 1.7 mrd EUR, uporabnine za 
uporabo prometne infrastrukture pa na slabih 670 mio EUR.  

Ob tem pa bi se, zaradi velikega povečanja blagovnega prometa in ob ohranitvi 
nespremenjenega razmerja med cestnim in železniškim prevozom, izjemno močno povečali 
negativni eksterni družbeni stroški transporta. Med glavne eksterne družbene stroške 
spadajo stroški nesreč (predvsem iz vidika izgubljenih človeških življenj), stroški povečanega 
hrupa, stroški onesnaževanja zraka, stroški klimatskih sprememb ter drugi stroški, ki 
nastanejo z induciranimi spremembami v naravnem okolju, pokrajini, urbanem okolju itd.  

Transportne študije uporabljajo standardne metode za ovrednotenje teh stroškov. Za 
namene te analize uporabljamo standardno metodologijo EU, ki se uporablja pri 
ovrednotenju negativnih eksternalij transporta.2 Kot sledi iz tabele, naj bi znašali skupni 
eksterni družbeni stroški prevoza tovora po železnici 17.9 eur/1000 ntkm oziroma 1.79 

                                                           
2 Glej “External costs of transport, Updated Study” (IWW, University of Karlsruhe, INFRAS, 2004); 
“Feasibility study for the new Divača–Koper line” (DRI, 2012). 
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€cent/ntkm. Stroški prevoza tovora po cestah so za skoraj petkrat višji in znašajo 8.79 
€cent/ntkm.  

Tabela 12: Bazni scenarij – razvoj pretovora, prihodkov in stroškov, če bo izgrajena 
infrastruktura 

ceste železnice skupaj ceste železnice skupaj ceste železnice skupaj ceste železnice skupaj
2011 75.6 17.0 92.6 525.8 135.5 661.2 239.6 18.5 258.1 1,467.9 77.0 1,544.9

2012 79.3 17.8 97.1 551.3 141.7 693.0 251.2 19.3 270.5 1,539.2 80.6 1,619.8
2013 83.2 18.6 101.9 578.7 148.4 727.1 263.7 20.2 283.9 1,615.6 84.4 1,700.0

2014 87.0 19.5 106.5 605.0 154.8 759.8 275.7 21.1 296.8 1,689.1 88.0 1,777.1
2015 90.9 20.3 111.2 632.2 161.5 793.7 288.1 22.0 310.1 1,765.1 91.8 1,856.9

2016 95.0 21.1 116.1 660.3 168.3 828.6 300.9 22.9 323.8 1,843.5 95.7 1,939.2
2017 99.1 22.0 121.2 689.3 175.3 864.6 314.1 23.9 338.0 1,924.3 99.7 2,024.0

2018 103.4 22.9 126.3 719.0 182.5 901.5 327.6 24.9 352.5 2,007.3 103.8 2,111.0
2019 107.8 23.9 131.6 749.4 189.9 939.3 341.5 25.9 367.4 2,092.3 108.0 2,200.2

2020 112.3 24.8 137.1 780.5 197.4 978.0 355.7 26.9 382.6 2,179.1 112.3 2,291.3
2021 116.8 25.8 142.6 812.2 205.1 1,017.3 370.1 27.9 398.1 2,267.5 116.6 2,384.1

2022 121.4 26.8 148.2 844.3 212.9 1,057.2 384.8 29.0 413.8 2,357.3 121.0 2,478.3
2023 126.1 27.7 153.9 876.9 220.8 1,097.7 399.6 30.1 429.7 2,448.2 125.5 2,573.7

2024 130.8 28.7 159.6 909.7 228.7 1,138.4 414.6 31.2 445.7 2,539.9 130.0 2,669.9
2025 135.6 29.7 165.3 942.7 236.7 1,179.4 429.6 32.2 461.9 2,632.0 134.6 2,766.6

2026 140.3 30.7 171.1 975.8 244.6 1,220.4 444.7 33.3 478.0 2,724.3 139.1 2,863.4
2027 145.1 31.7 176.8 1,008.8 252.6 1,261.4 459.7 34.4 494.1 2,816.3 143.6 2,959.9

2028 149.8 32.7 182.5 1,041.5 260.5 1,302.0 474.6 35.5 510.1 2,907.8 148.1 3,055.9
2029 154.4 33.7 188.2 1,073.9 268.3 1,342.2 489.4 36.5 525.9 2,998.2 152.5 3,150.7
2030 159.0 34.7 193.7 1,105.8 276.0 1,381.7 503.9 37.6 541.5 3,087.2 156.9 3,244.1

2031 163.5 35.6 199.1 1,137.0 283.5 1,420.5 518.1 38.6 556.8 3,174.3 161.2 3,335.5
2032 167.9 36.5 204.4 1,167.4 290.8 1,458.2 532.0 39.6 571.6 3,259.3 165.3 3,424.6

2033 172.1 37.4 209.6 1,196.9 297.9 1,494.7 545.4 40.6 586.0 3,341.5 169.3 3,510.9
2034 176.2 38.3 214.5 1,225.2 304.7 1,529.9 558.4 41.5 599.9 3,420.7 173.2 3,593.9

2035 180.1 39.1 219.2 1,252.3 311.2 1,563.5 570.7 42.4 613.1 3,496.4 176.9 3,673.3
2036 183.8 39.9 223.7 1,278.0 317.4 1,595.4 582.4 43.2 625.7 3,568.1 180.4 3,748.6

2037 187.3 40.6 227.9 1,302.2 323.2 1,625.4 593.5 44.0 637.5 3,635.7 183.7 3,819.4
2038 190.5 41.3 231.8 1,324.8 328.6 1,653.4 603.7 44.8 648.5 3,698.6 186.8 3,885.4

2039 193.5 41.9 235.4 1,345.5 333.6 1,679.1 613.2 45.4 658.6 3,756.5 189.6 3,946.2
2040 196.2 42.5 238.7 1,364.4 338.1 1,702.5 621.8 46.1 667.8 3,809.2 192.2 4,001.5

prihodki (mio €)prevoz blaga (mio ton) uporabnine (mio €) eksterni stroški (mio €)

 
Opomba: Vsi izračuni v cenah iz leta 2012. 

Vir: Lastni preračuni 

Cestnine, uporabnine, nadomestila za uporabo cest, okoljske takse itd. naj bi načeloma v 
celoti pokrivale te negativne esksterne družbene učinke povečanega transporta. Vendar kot 
kaže tabela 12, bi se ob predvideni dinamiki povečanja blagovnega prevoza negativni 
eksterni družbeni stroški transporta povečali kar za 2.5 mrd EUR (iz 1.5 na 4 mrd EUR), 
medtem ko bi se uporabnine v istem obdobju povečale le za slabih 410 mio EUR. To 
nakazuje, da tarifni sistem uporabnin v Sloveniji pokriva le majhen delček nastalih negativnih 
eksternalij tranposrtne dejavnosti. 

Možnosti, da bi pokrili večji delež negativnih ekstrenalij povečanega obsega transporta je 
več. Ena možnost je splošen dvig uporabnin za uporabo prometne infrastrukture. Glede na 
to, da cestni tovorni promet povzroča za petkrat višje negativne eksterne stroške, bi bilo 
smiselno diferencialno dvigniti uporabnine za cestni in železniški prevoz. Z večjim relativnim 
dvigom cestnin glede na žlezniške uporabnine bi bilo mogoče doseči postopno preusmeritev 
blagovnega prevoza s cest na železnice. Ta učinek preusmerjanja tovora s cest na železnice 
bi lahko še dodatno povečali z drugimi ukrepi prometne politike, denimo s sistemom kvot in 
dovolilnic po avstrijskem modelu. 
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V scenariju A simuliramo to varianto, in sicer, da država ustrezno posodobi in izgradi 
potrebno železniško infrastrukturo ter da z ukrepi prometne politike aktivno spodbuja 
postopno preumseritev tovora s cest na železnice. Scenarij predvideva, da se delež 
železniškega prevoza v skupnem blagovnem prevozu po letu 2025 poveča iz sedanjih 18% 
na 25%. 

Tabela 13 prikazuje razlike v prihodkih prevoznikov, prihodkih od uporabnin ter negativnih 
eksternih stroških transporta. S pospešenim preusmerjanem tovora s cest na železnice bi se 
prihodki države od uporabnin kumulativno sicer zmanjšali (ker so uporabnine za železnice 
nižje od uporabnin za ceste), vendar pa bi se zaradi bolj ugodnega razmerja med železniškim 
in cestnim prevozom kumulativni skupni negativni eksterni stroški transporta do leta 2040 
glede na bazni scenarij zmanjšali kar za 4 mrd EUR. 

Tabela 13: Razlika med scenarijem A in baznim scenarijem 

ceste železnice skupaj ceste železnice skupaj ceste železnice skupaj
2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012 -0.2 0.3 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.7 0.2 -0.5

2013 -0.5 0.6 0.1 -0.2 0.1 -0.1 -1.4 0.3 -1.1
2014 -0.8 0.9 0.1 -0.3 0.1 -0.2 -2.1 0.5 -1.6
2015 -1.0 1.2 0.1 -0.5 0.2 -0.3 -2.9 0.7 -2.2
2016 -1.3 1.5 0.2 -0.6 0.2 -0.4 -3.7 0.9 -2.8

2017 -1.6 1.9 0.2 -0.7 0.3 -0.5 -4.5 1.1 -3.5
2018 -8.5 9.8 1.2 -3.9 1.3 -2.6 -23.8 5.5 -18.2
2019 -16.0 18.3 2.3 -7.3 2.5 -4.8 -44.7 10.4 -34.2
2020 -24.0 27.5 3.5 -11.0 3.7 -7.2 -67.1 15.6 -51.5
2021 -32.7 37.4 4.7 -14.9 5.1 -9.8 -91.3 21.3 -70.0

2022 -42.0 48.0 6.1 -19.1 6.5 -12.6 -117.1 27.3 -89.8
2023 -51.8 59.3 7.5 -23.6 8.1 -15.5 -144.7 33.7 -111.0
2024 -62.3 71.3 9.0 -28.4 9.7 -18.7 -174.0 40.5 -133.4
2025 -73.4 84.0 10.6 -33.5 11.4 -22.0 -205.0 47.8 -157.2

2026 -85.1 97.4 12.3 -38.8 13.3 -25.5 -237.7 55.4 -182.3
2027 -88.2 101.0 12.7 -40.2 13.8 -26.4 -246.3 57.4 -188.9
2028 -91.3 104.5 13.2 -41.6 14.2 -27.4 -254.8 59.4 -195.4
2029 -94.3 107.9 13.6 -43.0 14.7 -28.3 -263.3 61.4 -201.9

2030 -97.3 111.4 14.1 -44.3 15.2 -29.2 -271.7 63.3 -208.3
2031 -100.2 114.7 14.5 -45.7 15.6 -30.1 -279.8 65.2 -214.6
2032 -103.1 118.0 14.9 -47.0 16.1 -30.9 -287.8 67.1 -220.7
2033 -105.9 121.1 15.3 -48.2 16.5 -31.7 -295.5 68.9 -226.7

2034 -108.5 124.2 15.7 -49.5 16.9 -32.5 -303.0 70.6 -232.4
2035 -111.1 127.1 16.0 -50.6 17.3 -33.3 -310.1 72.3 -237.8
2036 -113.5 129.9 16.4 -51.7 17.7 -34.0 -316.9 73.8 -243.0
2037 -115.8 132.5 16.7 -52.8 18.0 -34.7 -323.2 75.3 -247.9
2038 -117.9 134.9 17.0 -53.7 18.4 -35.3 -329.1 76.7 -252.4

2039 -119.8 137.2 17.3 -54.6 18.7 -35.9 -334.6 78.0 -256.6
2040 -121.6 139.2 17.6 -55.4 19.0 -36.5 -339.6 79.1 -260.4

Skupaj -1,889.9 2,162.8 272.9 -861.2 294.6 -566.7 -5,276.3 1,229.6 -4,046.6

prihodki (mio €) uporabnine (mio €) eksterni stroški (mio €)

 
Opomba: Vsi izračuni v cenah iz leta 2012. 

Vir: lastni preračuni 

Za razliko od zgornjega ugodnega scenarija pa scenarij B predvideva status quo, torej da 
država ne izgradi nove železniške infrastrukture. Pri tem pa železniški prevoz blaga ostane 
omejen na 22 mio ton letno, zaradi česar se povečan prevoz blaga preusmeri na ceste. Ta 
scenarij (glej tabelo 14) sicer prinese za dobrih 560 mio EUR dodatnih prihodkov od 
uporabnin, vendar pa prinaša izjemno visoke negativne eksterne učinke. V primerjavi z 
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baznim scenarijem se kumulativni skupni negativni eksterni stroški transporta do leta 2040 
povečajo kar za 3.9 mrd EUR. 

Tabela 14: Razlika med scenarijem B in baznim scenarijem 

ceste železnice skupaj ceste železnice skupaj ceste železnice skupaj
2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018 6.3 -7.2 -0.9 2.9 -1.0 1.9 17.6 -4.1 13.5
2019 12.8 -14.6 -1.8 5.8 -2.0 3.8 35.6 -8.3 27.3
2020 19.3 -22.1 -2.8 8.8 -3.0 5.8 54.0 -12.6 41.4
2021 26.0 -29.8 -3.8 11.9 -4.1 7.8 72.7 -16.9 55.8
2022 32.8 -37.6 -4.7 15.0 -5.1 9.8 91.7 -21.4 70.3
2023 39.7 -45.4 -5.7 18.1 -6.2 11.9 110.9 -25.8 85.0
2024 46.6 -53.4 -6.7 21.3 -7.3 14.0 130.2 -30.3 99.9
2025 53.6 -61.3 -7.7 24.4 -8.4 16.1 149.7 -34.9 114.8
2026 60.6 -69.3 -8.7 27.6 -9.4 18.2 169.1 -39.4 129.7
2027 67.5 -77.3 -9.7 30.8 -10.5 20.2 188.5 -43.9 144.6
2028 74.4 -85.2 -10.7 33.9 -11.6 22.3 207.8 -48.4 159.3
2029 81.2 -93.0 -11.7 37.0 -12.7 24.4 226.8 -52.9 173.9
2030 87.9 -100.6 -12.7 40.1 -13.7 26.4 245.5 -57.2 188.3
2031 94.5 -108.1 -13.6 43.1 -14.7 28.3 263.8 -61.5 202.3
2032 100.9 -115.5 -14.6 46.0 -15.7 30.3 281.7 -65.6 216.0
2033 107.1 -122.5 -15.5 48.8 -16.7 32.1 299.0 -69.7 229.3
2034 113.0 -129.4 -16.3 51.5 -17.6 33.9 315.6 -73.5 242.0
2035 118.7 -135.9 -17.1 54.1 -18.5 35.6 331.5 -77.3 254.2
2036 124.1 -142.1 -17.9 56.6 -19.3 37.2 346.5 -80.8 265.8
2037 129.2 -147.9 -18.7 58.9 -20.1 38.7 360.7 -84.1 276.7
2038 133.9 -153.3 -19.3 61.0 -20.9 40.2 373.9 -87.1 286.8
2039 138.3 -158.2 -20.0 63.0 -21.6 41.5 386.1 -90.0 296.1
2040 142.2 -162.8 -20.5 64.8 -22.2 42.6 397.1 -92.5 304.6

Skupaj 1,810.9 -2,072.4 -261.5 825.3 -282.3 543.0 5,055.9 -1,178.3 3,877.6

prihodki (mio €) uporabnine (mio €) eksterni stroški (mio €)

 
Opomba: Vsi izračuni v cenah iz leta 2012. 

Vir: lastni preračuni 

V scenariju C simuliramo samo stroške neizgraditve 2. tira Koper – Divača in posledice zaradi 
dejstva, ker se povečan pretovor iz Luke Koper preusmeri na ceste. Tukaj ne prikazujemo 
podrobneje posamičnih učinkov tega scenarija po letih, pač pa so skupni kumulativni učinki 
zajeti v tabeli 15.  
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Tabela 15: Kumulativni neto učinki transportne dejavnosti do leta 2040 (kot razlika glede na 
bazni scenarij), v mio EUR 

  

Izgraditev 
infrastrukture 

(scenarij A) 

Status quo 
 

 (scenarij B) 

Neizgraditev 
2.tira 

(scenarij C) 

Prihodki 273 -262 468 

Uporabnine -567 543 207 

Eksterni stroški 4,047 -3,878 -1,269 

Neto učinki 3,753 -3,596 -594 

Opombe: Scenarij A: država ustrezno posodobi in izgradi potrebno 
železniško infrastrukturo, postopoma se povečuje delež železniškega 
pretovora, ki po letu 2025 znaša 25%; Scenarij B: Železniška infrastruktura 
ni izgrajena, železniški prevoz blaga je omejen na 22 mio ton, povečan 
prevoz blaga se preusmeri na ceste; Scenarij C: Ne pride do izgraditve 2.tira 
Koper – Divača, povečan pretovor iz Luke Koper se preusmeri na ceste. 

Vsi izračuni v cenah iz leta 2012. 

Vir: lastni preračuni 

Tabela 15 zajema skupne kumulativne neto učinke transportne dejavnosti v treh scenarijih 
kot razlike glede na bazni scenarij. 

V primeru, da bi država izgradila potrebno železniško inrastrukturo in bi prišlo do postopne 
preusmeritve tovora s cest na železnice (v deležu do 25%), bi država sicer do leta 2040 
izgubila za 567 mio EUR cestnin, toda hkrati bi se negativni eksterni stroški transporta 
dramatično zmanjšali (za 4 mlr EUR). Skupen neto učinek bi bil pozitiven – v višini 3.7 mlr 
EUR (dobrih 10 % BDP iz leta 2012).  

V primeru, da država ne naredi ničesar in ne izvede potrebnih infrastrukturnih investicij, bi se 
povečan prevoz blaga preusmeril na ceste in povzročil za 3.9 mlr EUR dodatnih negativnih 
eksternalij do leta 2040. Skupen neto učinek bi bil negativen – v višini 3.6 mlr EUR (10 % 
BDP iz leta 2012). 

V primeru, da država ne izgradi 2. tira Koper – Divača, bi najverjetneje prišlo do zastoja 
razvoja Luke Koper. V primeru, če bi se pretovor v Luki Koper ohranil ter se povečan obseg 
preusmeril na ceste, bi se sicer prihodki cestnih prevoznikov in prihodki države od cestnin 
povečali (za 675 mio EUR), vendar bi se hkrati močno poečali negativni eksterni stroški 
transporta. Skupen neto učinek bi bil negativen – v višini skoraj 600 mio EUR (1.7 % BDP iz 
leta 2012). 



 56 

7.3 Makroekonomski učinki vlaganj v infrastrukturo 

V tej točki zbirno predstavljamo skupne makroekonomske učinke vlaganj v prometno 
infrastrukturo do leta 2040. Ocene celotnih narodnogospodarskih učinkov poleg ocen 
investicijskih stroškov in multiplikativnih učinkov gradnje na preostalo gospodarstvo ter 
rezidualne vrednosti infrastrukture po letu 2040 seveda upoštevajo potencialne prihodke 
prevoznikov, fiskalne prihodke države iz naslova cestnin in uporabnin ter eksterne družbene 
stroške, hkrati pa zajemajo tudi izgubljene potencialne prihodke posameznih prevoznikov v 
primeru različnih scenarijev. Ocene multiplikativnih učinkov izgradnje novih železniških prog 
na preostalo gospodarstvo temeljijo na predpostavki, da multiplikator znaša 1. 

Tabela 16: Neto narodnogospodarski učinki* do leta 2040, v mio EUR 

Scenarij A Scenarij B Scenarij C

Izgraditev 
infrastrukture

Status quo
Neizgraditev 

2. tira
Koristi

Multiplikativni učinek izgradnje infrastrukture 7,395 0 0
Privarčevan neto strošek izgradnje infrastrukture 0 7,395 1,022
Povečanje prihodkov cestnih prevoznikov -1,890 1,811 468
Povečanje prihodkov železniških operaterjev 2,163 0 0
Dodatne cestnine -861 825 207
Dodatne uporabnine 295 -282 0
Rezidualna vrednost infrastrukture 2,882 0 0

Skupaj 9,983 9,749 1,697

Stroški

Neto strošek izgradnje infrastrukture -7,395 0 0
Izgubljen multiplikativni učinek izgradnje infrastrukture 0 -7,395 -1,022

Izgubljeni prihodki železniških operaterjev 0 -2,072 -269
Povečanje eksternih stroškov cestnega prevoza 5,276 -5,056 -1,269

Povečanje eksternih stroškov železniškega prevoza -1,230 1,178 0

Skupaj -3,349 -13,345 -2,560

NETO 6,635 -3,596 -863  

Opombe: * Zajeti so zgolj učinki izgradnje infrastrukture in neposredni učinki na transportno 
dejavnost, brez upoštevanja posrednih učinkov transportne dejavnosti na ostale dejavnosti. 
Upoštevan multiplikator izgradnje infrastrukture v višini 1. 

Scenarij A: država ustrezno posodobi in izgradi potrebno železniško infrastrukturo, postopoma se 
povečuje delež železniškega pretovora, ki po letu 2025 znaša 25%; Scenarij B: Železniška 
infrastruktura ni izgrajena, železniški prevoz blaga je omejen na 22 mio ton, povečan prevoz 
blaga se preusmeri na ceste; Scenarij C: Ne pride do izgraditve 2. tira Koper – Divača, povečan 
pretovor iz Luke Koper se preusmeri na ceste. 

Vsi izračuni v cenah iz leta 2012. 

Vir: lastni preračuni 
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Tabela 16 kaže, da bi bili v primeru izgradnje infrastrukture ob multiplikativnem učinku na 
celotno gospodarstvo glavni učinki predvsem povečanje prihodka železniških operaterjev, 
dodatne uporabnine in predvsem zmanjšanje negativnih eksternih vplivov. Skupen neto 
učinek bi bil pozitiven – v višini 6.6 mlr EUR (19 % BDP iz leta 2012). 

V primeru statusa quo se Slovenija odpove novi infrastrukturi, prihodkom železniških 
operaterjev in uporabnin, predvsem pa se povečajo negativni eksterni vplivi zaradi 
povečanega prevoza po cestah. Skupen neto učinek bi bil negativen – v višini 3.6 mlr EUR 
(10 % BDP iz leta 2012). 

Odpoved izgradnji drugega tira Koper – Divača (ob verjetnem zastoju rasti Luke Koper) 
prinese negativne eksterne učinke zaradi povečane preusmeritve prevoza na ceste in 
zmanjšanje prihodkov železniškega prevoza in iz naslova uporabnin. Skupen neto učinek bi 
bil negativen – v višini 860 mio EUR (2.5 % BDP iz leta 2012). 

 

Opomba: Pomembno je vedeti, da zgornje ocene zajemajo zgolj multiplikativne učinke 
izgradnje infrastrukture in neposredne učinke na transportno dejavnost, ne upoštevajo pa 
posrednih učinkov transportne dejavnosti na ostale dejavnosti. 

Multiplikator skupnih (neposrednih in posrednih) učinkov pristaniške dejavnosti v Luki Koper 
na celotno gospodarstvo v skladu s študijo Damijan (2011) znaša okrog 2.1, kar pomeni, da 
je pristaniška dejavnost za vsak ustvarjen evro dodatno generirala še za 1.1 evra posrednih 
učinkov na ostale dejavnosti ter ustvarila še za 1.1 dodatnih delovnih mest v ostalih panogah 
gospodarstva. 

Ob tem pa ne smemo zanemariti pozitivnega učinka vlaganj v infrastrukturo na celotno 
gospodarstvo v času krize. Ti izdatki v višini med 350 in 450 mio EUR imajo lahko pomemben 
učinek na povečanje agregatnega povraševanja ter dodaten multiplikatorski vpliv na rast BDP 
v višini med 1 in 1.3% BDP na letni ravni. To je tudi razlog, zakaj večina razvitih držav času 
krize povečuje vlaganja v javno prometno infrastrukturo.  
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Uredba o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) bo 
sprejeta, Uredba o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet 
(913/2010) je sprejeta in predvideva vzpostavitev enotnih evropskih železniških koridorjev v 
novembru 2013 (6 koridorjev) in v novembru 2015 (3 koridorji).  

Razvoj železniške mreže in povezava na TEN-T osrednje omrežje Sloveniji omogoča: 

- Konkurenčnejši prevoz tovora za slovensko gospodarstvo, 
- Razvoj luke Koper 
- Razvoj logistične industrije 
- Razvoj letališča  
- Razvoj gradbene panoge in nove zaposlitve v času gradenj 

Zaradi vsega navedenega je nujno čim prej začeti z vsemi aktivnostmi, ki bodo omogočale 
vključitev  Slovenske infrastrukture v osrednje vseevropsko prometno omrežje. 

Kot prvi korak, pri načrtovanju razvoja železniške infrastrukture in glede na to, da je 
posodobitev železniške infrastrukture dolgoročna strateška odločitev Slovenije, ki presega čas 
delovanja ene vlade, je potrebno, po zgledu drugih držav EU, pripraviti nacionalni program 
razvoja prometne infrastrukture, ki bo imel opredeljene projekte in vire sredstev. Tak 
program mora sprejeti  slovenski parlament, ki da nalogo vsakokratni vladi, da letno poroča 
o izvedbi  del, saj spremljanje izvedbe posodobitve prometne infrastrukture med drugim 
zahteva tudi predlog uredbe TEN-T. 


