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Slike so iz arhivov Mestne občine Ljubljana, Luke Koper d.d. in Instituta “Jožef Stefan”





Slogan ETM 2014: Naše ulice, naše odločitve!



Za prevoz 75 ljudi rabimo

75 koles60 avtomobilov 2 avtobusa
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Imperativ je upoštevanje vseh ravni in pogledov

Vrste prometa: potniški, tovorni
Potrebe in namen prevoza: 

– osebne/skupne potrebe (zdravje, druženje, nakupovanje, izobraževanje, kultura itd.)
– gospodarstvo/poslovanje
– prostočasne dejavnosti (turizem, rekreacija, zabava idr.)



Kompleksnejša obravnava hitrega vlaka zajema
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Sprejemljivost hitrega vlaka je odvisna izključno od njegove 
potrebnosti! 

Vplivi na okolje so nesprejemljivi takrat, ko gre za nepotrebne 
posege v prostor! Sicer je treba poiskati tisti način izvedbe, ki 

zagotavlja najmanjše vplive. Rešitev je torej treba iskati na 
osnovi primerjave alternativ na strateški in izvedbeni ravni!



Kje pri tem nastopa znanost in kako?

Pri ocenjevanju potrebnosti hitrega vlaka/ŽPVH (načini transporta)?
Pri iskanju najboljšega načina izvedbe ŽPVH in obratovanja vlaka 

(koridorji, trase, tehnologije, sredstva)?
Pri utemeljevanju (končne) odločitve – koristi naj bi bile večje od škod?

Nekaj odgovorov in dodatnih vprašanj za hitri vlak:
Kako premikati ljudi in blago naokoli, da bomo na koncu “vsi zadovoljni”?



http://www.youtube.com/watch?v=FTn7d4KJqx8

Nekatere značilnosti hitrih vlakov

http://www.youtube.com/watch?v=FTn7d4KJqx8


Logično sosledje:
Interesi + cilji + čustva ⇒ formulacija potreb ⇒ politika 

⇒ določitev obveznosti (obvezujoči dogovori)

EU
Slovenija

Kdaj in kako “igra številk” preide v merodajno 
odločitveno podlago?



Interesi + cilji: EU 
(ponazoritev uporabe rezultatov znanosti)

Odmiki BDP od EU povprečja (EU = 100)
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Politika: EU (TEN-T)
(ponazoritev uporabe rezultatov znanosti)



Politika: EU (TEN-T)
(ponazoritev uporabe rezultatov znanosti)

Koridor ni le linijski izsek ozemlja za prometno infrastrukturo; je sprožilec in garant  
povezovanja, sodelovanja, soustvarjanja, napredka 



Potrebe: Slovenija

• Storitvah, manjši 
proizvodnji, servisih

• SMP
• Razpršena poselitev –

cestne povezave so 
ključne

• Okoli 1500 podjetij 
uporablja železnico

Slovensko gospodarstvo sloni na:

Razpršenost poselitve in glavnih uporabnikov 
železnice v Sloveniji

Uravnotežen regionalni in lokalni 
razvoj potrebuje intermodalna 
vozlišča, dobre povezave in nekaj 
(ŽPVH?) postaj



Potrebe - pomen pristanišča v Kopru



Leto Pretovorjeno (tone, zaokroženo)

1996 6.500.000

2000 dobrih 9.000.000

2013 18.000.000

Po letu 2020 25.000.000

Potniki: okoli 50 križark letno, predvideno 100.000 potnikov/leto! Kaj 
bodo delali v Kopru in okolici?





Potrebe - turistični razvoj (100.000 turistov z ladij)





Potrebe pristanišča

• Cestni transport
– 30 % tovora (≈5M ton)
– Število tovornjakov letno? 

• 400.000? (12 t)?
• 200.000? (22,5 t)?

• Železniški transport
– 70 % tovora (≈13M ton)
– 250.000 vagonov v letu 2012

• Voluminozni tovori (kontejnerji, 
avtomobili)



Potrebe - pomen pristanišča v Kopru







POTREBE – uravnotežen regionalni razvoj

160 km/h 250 km/h >300 km/h

ŽPVH in številne postaje (regionalni centri) se medsebojno izključujejo

Vir: SPRS 2004



Natura 2000 – varstvo 
ptic in habitatov

Politike v navzkrižju?

Varstvo vod 
Varstvo Krasa 
Varstvo krajine 

Varstvo potencialov 

Varstvo doživljajskega prostora 



Alternativne trase

Legenda:

TUNEL
POVRŠJE
OBSTOJEČA PROGA

Varianta A

Varianta I 

Varianta M

TRST

KOPER

VRHNIKA

SEŽANA

RAKEK

POSTOJNA

PIVKA

DIVAČA

DOLINA

LOGATEC

VIPAVA

ajdovščina

Ljubljana

BREZOVICA



Značilnosti tras

• Trasa A:
– dolžina 71 km
– dva tunela, skupaj 49 km
– izkopan material: “neto” 24 mio m3

– stroški  (IP) 1,7 x 109 €
• Trasa I:

– dolžina 74 km
– pet tunelov, skupaj 36 km
– izkopan material: “neto” 22 mio m3

– stroški  (IP) 1,4 x 109 €
• Trasa M:

– dolžina 82 km
– pet tunelov, skupaj 49 km
– izkopan material: “neto” 25 mio m3

– stroški  (IP) 1,8 x 109 €

A

I

M
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RAKEK
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Odsek 2

Odsek 7

Odsek 1Odsek 3

Odsek 4

Odsek 5

Odsek 6

Odsek 8

Odsek 9

Pristop k ocenjevanju prostorskih 
sprememb in vplivov na okolje 



Ocenjevanje alternativ – spremembe v 
prostoru

Slika: Varianta I - predvidene smeri širitve krajev. Slika: Varianta A – predvidena sprememba krajine v Vipavski dolini.

vas Slapgraščina
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Divača - križišče in priključna točka Prečkanje Vipavske doline
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MATRIKA VPLIVOV TRASE HITRE ŽELEZNICE
ODSEK 1
Ljubljana- Ljubljansko barje; variante A, I, M

Ocenjevanje alternativ – spremembe v 
prostoru in možni vplivi na okolje



Ocenjevanje alternativ - prostor



Osredotočenje



PROBLEM?
svojevrsten preizkus stališč in politik?
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PROBLEM?
svojevrsten preizkus stališč in politik?

Rešitev: skupno načrtovanje



Bi šlo - izvedljivost, sprejemljivost?

+ KOPER



Onesnaževanje

Ključne predpostavke in negotovosti:
- Glede obsega prometa leta 2020 (potrebe)
- Glede glavnih smeri in destinacij, vključno z “door to door” storitvami
- Glede postaj in logističnih centrov (v in blizu Slovenije)
- Glede načina proizvodnje električne energije (pogon hitrih vlakov)
- Glede specifičnih emisij vozil
- Glede prometne infrastrukture



Onesnaževanje – “igra številk”

Vrsta prevoza/lokacija Ocenjena povprečna letna emisija CO2

Hitri vlak (Slovenija) 116 t/km/leto

Ljubljanska obvoznica 6500 t/km/leto



Onesnaževanje – “igra številk”

Emisije onesnaževal

0 1000 2000 3000 4000 5000

CO2 (x 1000)
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HC 

Emisija [ton/leto]
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varianta 1
varianta 2

Vrsta prevoza/lokacija Ocenjena povprečna letna emisija CO2

Hitri vlak (Slovenija) 116 t/km/leto

Ljubljanska obvoznica 6500 t/km/leto



Kako poteka proces vrednotenje ⇒ odločanje?

• Potreba po hitrem vlaku in odločanje:
– ali prevladujejo interesi in cilji
– ali podatki o številu kraških pojavov v JZ Sloveniji, habitatih

Planinskega polja, razpoložljivosti vode na Krasu itd.?
• Pri kolikšni emisiji CO2 se bomo odločili za hitri vlak? Pri koliko 

uničenih/”premeščenih” habitatih se bomo odrekli hitremu 
vlaku? Ali so te “številke” merodajna podlaga za odločitev?

• Ali se bomo rajši odločili glede na cilje, ki jih želimo doseči in to, 
kje bodo postaje (lastna korist)? 

• Je postaja samo v Ljubljani dovolj? 





Torej
Hitri vlak skozi Ljubljano: “ne, hvala” ali “ja, super”?
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Torej
Hitri vlak skozi Ljubljano: “ne, hvala” ali “ja, super”?

Kako upoštevati negotovosti?

Emisije onesnaževal

0 1000 2000 3000 4000 5000

CO2 (x 1000)

SO2

NOx (x 1000)

CO (x 1000)

Posebne snovi

HC 

Emisija [ton/leto]
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Torej
Hitri vlak skozi Ljubljano: “ne, hvala” ali “ja, super”?

Katerikoli odgovor je pravi, odločitev bo vplivala na celokupen 
razvoj Slovenije v 21. stoletju!

Emisije onesnaževal
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5. ciklus

2015
(od februarja dalje)

http://www.znanostnacesti.si/
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