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Analiza sistema zelene logistike v Republiki 
Sloveniji – državna raven – Povzetek 

Z izzivi ozelenitve logistike se države članice in nekdanje države članice Evropske unije 
različno spopadajo. Analiza sistema zelene logistike v Republiki Sloveniji na državnem 
nivoju v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE podakcije C3.3 
Zelena logistika obravnava sistemsko ureditev naslovljene teme na državni ravni, povzete so 
bistvene državne študije na temo prevoza tovora ter zbrani in analizirani relevantni okoljski 
in prometni podatki za območje države. Cilj naloge je ugotoviti stanje prevoza tovora ter 
prepoznati glavne cilje in ukrepe, pomembne za področje zelene logistike, ki se oziroma se 
bodo v prihodnje izvajali na ozemlju Republike Slovenije. Analiza je izvedena tudi z 
namenom ustvariti podatkovno zbirko informacij, ukrepov za možnost primerjave z ukrepi 
področja zelene logistike, ki se izvajajo v drugih, izbranih evropskih državah in so 
predstavljeni v drugem dokumentu. 

Republika Slovenija s svojo sistemsko ureditvijo področij, ki so neposredno povezana z 
zeleno logistiko, sledi direktivam in predpisom Evropske unije ter zavezam, ki iz njih izhajajo. 
Sprejela je nekatere ključne strateške dokumente razvoja prometa, ki si ciljno prizadevajo za 
zmanjšanje obremenitve okolja z onesnaževali in dvig kakovosti bivanja. Nekateri dokumenti 
načrtujejo ukrepe do leta 2020, kar pomeni njihovo novelacijo oziroma sprejetje novih, 
verjetno z ambicioznejšimi cilji in ukrepi. 

Na podlagi strateških odločitev je predvidenih več ukrepov za razvoj zelene logistike. Glavni 
poudarek (tudi finančni) je na ukrepih posodabljanja železniške infrastrukture, sledijo ukrepi 
energetske učinkovitosti vozil in razvoja trga alternativnih goriv v prometu, cenovne politike 
(cestnine, davki, trošarine, subvencije) in upravljanja mestne logistike. Na splošno so 
predvideni tako ukrepi spodbujanja (posodabljanje železniške infrastrukture, posodobitev 
voznega parka, subvencije) kot tudi obremenjevalni ukrepi (omejevanje, višanje cestnin). 
Posodabljanje železniške infrastrukture se je že začelo, bistveni ukrepi cenovne politike pa 
se (še) ne izvajajo. Ukrepov za zmanjšanje obsega prepeljanega tovora ali racionalizacijo 
kilometrov prepeljanega tovora država za zdaj ne načrtuje. V okviru upravljanja mestne 
logistike se pripravljajo smernice za izdelavo strategij njenega upravljanja. V zasebnem 
sektorju se je v zadnjih letih zgradilo kar nekaj logističnih centrov. Skladiščnih zmogljivosti 
oziroma zemljišč ustrezne namenske rabe za skladiščenje (in konsolidiranje) nam 
primanjkuje, zato bi morala biti Slovenija zelo aktivna pri načrtovanju oziroma ščitenju 
zemljišč ustrezne rabe za to dejavnost. Podjetja menijo, da bi več uporabljala železniški 
prevoz, če bi bil bolj zanesljiv in cenejši. Gradnjo industrijskih tirov, ki so v zasebni lasti, 
država ne subvencionira, le regulira jih zaradi zagotavljanja varnosti prometa. Velik izziv je 
prevoz tovora za potrebe gradbenega sektorja na drugačen, bolj trajnosten način, saj ta 
tovor obsega približno polovico blaga, prepeljanega v notranjem cestnem prometu. 

Področje logistike je v Republiki Sloveniji na ravni državnih dokumentov obravnavano v 
okviru posameznih prevoznih modalitet. Logistika, ki te modalitete povezuje, nikoli ni bila 
obravnavana sistematično in celovito (npr. v študijah, strokovnih podlagah in sprejetih 
strategijah). Je pa bilo v RS v preteklih letih izdelanih nekaj študij, ki posredno ali 
neposredno nagovarjajo področje logistike. To področje je v Republiki Sloveniji tudi tema 
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več projektov in programov, ki jih s finančnimi sredstvi podpira Evropska unija, ter več 
diplomskih in magistrskih nalog. 

Izpusti glavnih onesnaževal zraka iz prometa so se v Republiki Sloveniji v zadnjih desetletjih 
zmanjšali, vendar promet, zlasti cestni, ostaja eden najpomembnejših virov onesnaževal 
zraka. Cestni promet je v letu 2016 prispeval 50 % k celotnim izpustom dušikovih oksidov. 
Tudi izpusti delcev iz prometa so se v obdobju 2000–2016 zmanjšali za 25 %. Izpusti 
toplogrednih plinov iz prometa so se v Republiki Sloveniji do leta 2014 povečali za 166 % 
glede na leto 1986. Delež izpustov toplogrednih plinov iz tovornega prometa je bil leta 2014 
ocenjen na 35,5 %, medtem ko druge izpuste povzroča potniški promet. Delež, ki ga imajo 
izpusti iz prometa v skupnih izpustih toplogrednih plinov in ne dovolj učinkoviti ukrepi za 
njihovo zmanjšanje otežujejo prizadevanje Slovenije za dosego sprejetih obveznosti. 

Količina prepeljanega blaga na območju Republike Slovenije z leti narašča pri vseh načinih 
prevoza. V zadnjih letih je zaznati velik porast količine blaga, prevoženega predvsem v 
cestnem prometu. V letu 2018 je bilo po cesti prepeljanih 130,9 mio ton, medtem ko je bilo 
po železnici prepeljanih le 21,3 mio ton tovora. Glede na opravljeno prometno delo se pri 
tem delež prometa po železnice nekoliko poveča, saj je po železnici povprečna razdalja 
prevoza bistveno večja kot po cesti, vendar kljub temu cestni promet opravi več kot tri 
četrtine prometnega dela. V cestnem prometu izrazito narašča mednarodni prevoz, kar 
pomeni, da bistveno bolj naraščajo prepeljani kilometri kot količina tovora. Od vstopa 
Republike Slovenije v EU je prometno delo prepeljanega tovora po cestah poraslo za faktor 
2,6. Obdobje stagnacije je bilo le v času gospodarske krize. Višjo naloženost imajo cestna 
tovorna vozila v tranzitu, najnižja povprečna naloženost je pri vozilih v notranjem prometu. 
Lahka gospodarska vozila se prilagajajo omejitvam dostav v mestih in so nekatera že na 
alternativna goriva, medtem ko je težkih gospodarskih vozil na alternativna goriva le peščica. 

Na železniškem omrežju večina tovornega prometa poteka po glavnih progah, kjer sta 
celotni tranzitni promet in večji del izvorno-ciljnega prometa. Le manjši delež tovora je 
prepeljan po regionalnih progah. Najbolj kritični so progovni odseki, ki ležijo na pomembnih 
prometnih koridorjih in imajo hkrati frekventen potniški promet. Kar nekaj koridorskih prog je 
takšnih, ki imajo izkoriščenost zmogljivosti več kot 90 %. Pri večini glavnih prog bo 
zmogljivost dosežena še v tem desetletju. 

Republika Slovenija je tako začela na strateški in tudi izvedbeni ravni intenzivneje načrtovati 
(delno tudi izvajati) ukrepe za spodbujanje uporabe načinov prevoza in vrst vozil, ki so 
okoljsko vzdržnejša in energetsko varčnejša. Za dosego zastavljenih okoljskih ciljev bo 
morala biti bistveno bolj spodbudno učinkovita. Pomembnejših ukrepov, ki bi vplivali na 
zmanjšanje vplivov na podnebje zaradi logističnega sektorja, RS še ni začela izvajati, jih pa 
načrtuje v bližnji prihodnosti. Tako načrtuje aktivnosti spodbujanja (predvsem finančne 
spodbude) prevoza tovora po železnici in izvedbo obremenitvenih ukrepov na področju 
cestnega prevoza tovora, ki bi lahko pomenil preusmeritev prevoza tovora na železnico.  
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Analysis of the green logistics system in the 
Republic of Slovenia – national level – 
Summary 
The challenges of greening logistics are confronted differently by Member States and former 
Member States of the European Union. Analysis of the green logistics system in the 
Republic of Slovenia at the national level within the project LIFE17 IPC / SI / 000007 - LIFE 
IP CARE4CLIMATE sub-action C3.3 Green logistics deals with the systemic regulation of 
the topic at the national level, summarizes essential national studies on freight transport and 
collects and analyzed relevant environmental and transport data for the country. The aim of 
the task is to determine the conditions of freight transport and to identify the main goals and 
measures important for the field of green logistics, which will be implemented in Republic of 
Slovenia in the future. The analysis is also carried out in order to create a database, 
information, measures for the possibility of comparison with measures in the field of green 
logistics, which are carried out in other, selected European countries, which are presented in 
another study. 

The Republic of Slovenia, with its systemic regulation of areas directly related to green 
logistics, follows the directives and regulations of the European Union and the obligations 
arising from them. It has adopted key strategic documents for the development of transport, 
which pursue the goals of reducing the burden of the environment with pollutants and raising 
the quality of life. Some documents plan measures until 2020, which means that their 
amendment or adoption of new ones, probably with more ambitious goals and measures. 

Based on strategic decisions, several measures are planned for the development of green 
logistics. The main focus (including financial) is on measures to modernize the railway 
infrastructure, followed by measures on energy efficiency of vehicles and the development of 
the market for alternative fuels in transport, pricing policy (tolls, taxes, excise duties, 
subsidies) and urban logistics management. In general, both incentive measures 
(modernization of railway infrastructure, modernization of rolling stock, subsidies) and 
burdensome measures (limitation, increase of tolls) are forseen. The modernization of the 
railway infrastructure has already started, and essential pricing policy measures are not (yet) 
being implemented. Measures to reduce the transported cargo or to rationalize kilometers of 
transported cargo are not currently planned by the state. Within the framework of urban 
logistics management, guidelines are being prepared for the development of urban logistics 
management strategies. In the private sector, quite a few logistics centers have been built in 
recent years. There is a lack of storage capacity and appropriate land use for storage (and 
consolidation) in Slovenia, so Slovenia should be very active in planning or protection of land 
of appropriate land use for this type of activity. Companies believe they would use rail more 
if it were more reliable and cheaper. The construction of privately owned industrial tracks is 
not subsidized by the state, it is only regulated to ensure traffic safety. Transporting freight 
for the needs of the construction sector in a different, more sustainable way is a major 
challenge, as this type of freight accounts for about half of the goods transported in domestic 
road transport. 
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In the Republic of Slovenia, the field of logistics is discussed at the level of state documents 
within the framework of individual transport modalities. The logistics linking these modalities 
have never been addressed systematically and comprehensively (eg. in the form of studies, 
expertise and adopted strategies). However, several studies have been carried out in the 
Republic of Slovenia in recent years, which directly or indirectly address the field of logistics. 
The field of logistics in the Republic of Slovenia is also the subject of several projects and 
programs supported by the European Union, as well as several diploma and master's 
theses. 

Emissions of major air pollutants from transport have decreased in the Republic of Slovenia 
in recent decades, but transport, especially road transport, remains one of the most 
important sources of air pollutants. In 2016, road transport contributed 50 % to total nitrogen 
oxide emissions. Particulate matter emissions from transport also decreased by 25 % in the 
period 2000-2016. Greenhouse gas emissions from transport in the Republic of Slovenia 
increased by 166 % by 2014 compared to 1986. The share of greenhouse gas emissions 
from freight transport was estimated at 35.5 % in 2014, while other emissions are caused by 
passenger transport. The share of emissions from transport in total greenhouse gas 
emissions and insufficiently effective measures to reduce them hinder Slovenia's efforts to 
achieve the accepted obligations. 

The quantity of transported goods in the territory of the Republic of Slovenia has been 
increasing over the years in all modes of transport. In recent years, there has been a large 
increase in the amount of goods in road transport. In 2018, 130.9 million tons were 
transported by road, while only 21.3 million tons were transported by rail. In terms of 
transport work done, the share of transport by rail increases slightly, as the average distance 
of transport by rail is significantly greater than by road, but road transport still performs more 
than three quarters of transport. In road transport, international transport is growing 
significantly, which means that the number of kilometers traveled is significantly higher than 
the amount of cargo. Since the accession of the Republic of Slovenia to the EU, the 
transport work done in transported goods on the roads has increased by a factor of 2.6. The 
period of stagnation was only during the economic crisis. Road lorries in transit have a 
higher load, while the lowest average load is for vehicles in domestic transport. Some light 
commercial vehicles are already on alternative fuels due to adaptation to urban delivery, 
while heavy commercial vehicles are not. 

On the railway network, most freight transport takes place on the main railways, where the 
entire transit transport and most of the source-destination transport takes place. Only a small 
proportion of freight is transported on regional railways. The most critical are the railway 
sections, which lie on important transport corridors and at the same time have frequent 
passenger transport. Quite a few corridor railways are such that have a capacity utilization of 
more than 90 %. For most major railways, capacity will be achieved within this decade. 

At the strategic and implementation level, the Republic of Slovenia has thus begun to plan 
more intensively (to a lesser extent to implement) measures to promote the use of modes of 
transport and types of vehicles that are more environmentally sustainable and energy 
efficient. It will have to be significantly more proactive in order to achieve the set 
environmental goals. The Republic of Slovenia has not yet started implementing significant 
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measures that would reduce climate impacts due to the logistics sector, but it is planning 
them in the near future. It plans to carry out activities (especially financial incentives) to 
encourage the transport of freight by rail and the implementation of burdening measure in 
the segment of road freight transport, which could leads to the modal shift of freight transport 
(form road to rail). 
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1 Uvod 

1.1 Splošno o nalogi 

V študiji Analiza dokumentacije (ZUM, d. o. o., Maribor, november 2019, dopolnitve: marec 
2020)1 je bil predstavljen pregled pomembne slovenske in evropske zakonodaje, evropskih 
projektov, znanstvenih in strokovnih prispevkov ter primerov dobre prakse iz dostopnih virov 
(svetovni splet). V analizi je bilo ugotovljeno, da države to področje različno vključujejo v 
svojo zakonodajo in da je smiselno analizirati posamezne sisteme s ciljem opredelitve ravni 
in vsebin ukrepanja na državni in lokalni ravni. 

Splošno prepričanje je, da je tovorni promet v urbanih območjih socialno (javno zdravje, 
prometna varnost, hrup, vibracije, smrad in vizualna obremenitev), ekonomsko 
(neučinkovitost zaradi pravnih ureditev, prometnih zastojev in poslabšane dostopnosti v 
mestu) in okoljsko (velike emisije CO2 in prašnih delcev) neučinkovit ter eden glavnih krivcev 
za emisije toplogrednih plinov v urbaniziranih območjih. 

Ukrepi za obvladovanje podnebnih sprememb in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov so 
prednostna naloga EU. Voditelji EU se zlasti zavzemajo za preoblikovanje Evrope v 
energetsko visoko učinkovito nizkoogljično gospodarstvo. Med drugim je zastavljen tudi cilj, 
da do leta 2050 zmanjšamo emisije toplogrednih plinov za 80–95 % glede na vrednosti iz 
leta 1990. 

Na evropski ravni je širšo razpravo o trajnostni mobilnosti odprla Bela knjiga iz leta 2011, ki 
je načrt za enotni evropski prometni prostor in jo je sprejela Evropska komisija. Načrt 
vsebuje 40 konkretnih pobud in 131 akcijskih točk za izgradnjo konkurenčnega prometnega 
sistema, ki bodo povečale mobilnost, odpravile večje ovire na ključnih področjih ter 
spodbudile rast in zaposlovanje. Hkrati naj bi predlogi močno zmanjšali odvisnost Evrope od 
uvožene nafte in zmanjšali emisije ogljika v prometu za 60 % do leta 2050. Do leta 2050 so 
opredeljeni naslednji ključni cilji: (1) v mestih ne bo več avtomobilov s konvencionalnim 
gorivom, (2) 40-% uporaba trajnostnih nizkoogljičnih goriv v letalstvu, (3) vsaj 40-% 
zmanjšanje emisij pri ladijskem prometu, (4) 50-% premik medkrajevnih potniških in tovornih 
prevozov na srednjih razdaljah s cest na železniški in vodni promet ter (5) vse zgornje bo 
prispevalo k 60-% zmanjšanju emisij v prometu. Leta 2015 je Evropski parlament izdal 
poročilo o izvajanju načrtov Bele knjige. Poročilo med drugim predlaga, naj Komisija oceni, 
koliko je seznam ukrepov iz Bele knjige zadosten za doseganje njenih splošnih ciljev, in 
predlaga dodatne zakonodajne ukrepe. Komisijo poziva, naj predlaga celovito strategijo za 
dekarbonizacijo prevoza, da bi dosegla vsaj 60 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 
prometa do leta 2050. Poročilo med drugim poudarja tudi vsebine, ki so neposredno 
povezane z upravljanjem logistike: 

• optimizacija oskrbne verige v mestnih območjih, 
• urejanje težav zaradi mestnih tovornih vozil, ki nesorazmerno prispevajo k 

onesnaževanju zraka in hrupu ter povzročajo zastoje, 

                                                
1 pripravljen kot Izroček 1 v okviru predmetnega projekta, to je LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) 
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• nujnost optimizacije prometa ter stroškovno učinkovitega uvajanja novih vrst operacij, 
tehnologij in poslovnih modelov, ki jih mora spodbujati mestna logistika, 

• izboljšanje izbire načinov in vozil, ki lahko zagotovi, da se prometna rešitev optimalno 
ureja s posebnimi potrebami pošiljke in lokacije dostave, ter 

• poudarjen pomen logističnih skladišč na robu mestnih območij, ki omogočajo 
usklajeno prevažanje blaga do cilja, pri čemer se uporabljajo najbolj energetsko 
učinkoviti načini prevoza. 

S temi izzivi se države in nekdanje države članice EU različno spopadajo. V nalogi je 
predstavljena analiza sistema Republike Slovenije pri reševanju obravnavane tematike. 

1.2 Namen študije 

V tej študiji sta predstavljena pregled in analiza sistema zelene logistike v Republiki 
Sloveniji. Obravnavana je sistemska ureditev na državni ravni, povzete so bistvene državne 
študije glede prevoza tovora, zbrani in analizirani so podatki za območje celotne države.  

Namen študije je nadgraditi in dopolniti2 popis slovenske zakonodaje in strategij iz Analize 
dokumentacije (ZUM, d. o. o., Maribor, november 2019, dopolnitve: marec 2020) s 
podrobnejšim pregledom strateške dokumentacije (strategij, nacionalnih programov ipd.) in 
podrobnejšimi podatki s področja prevoza tovora s ciljem ugotoviti stanje prevoza tovora ter 
prepoznati glavne cilje in ukrepe, pomembne za področje zelene logistike, ki se oziroma se 
bodo v prihodnje izvajali na ozemlju RS. Analiza je izvedena tudi z namenom ustvariti zbirko 
podatkov, informacij, ukrepov za možnost primerjave z ukrepi področja zelene logistike, ki se 
izvajajo v izbranih drugih evropskih državah in bodo prestavljeni v nadaljevanju. 

1.3 Metoda dela 

Študija je analitično gradivo. Analizirani so slovenski dokumenti, pomembni za zeleno 
logistiko, ki so vsi dostopni na svetovnem spletu. Opravljen je bil povzetek tehtnih državnih 
študij (zaključenih ali njihovih delovnih gradiv), ki so obravnavale tovorni promet. Zbrani in 
analizirani so bili bistveni podatki iz zbirke podatkov SiSTAT Statističnega urada RS. Analiza 
tovornega prometa v RS je izdelana s kombinacijo različnih virov: študije, statistični podatki, 
določena predvidevanja in preračuni. Pomembne informacije v zvezi s sistemsko ureditvijo 
zelene logistike, spodbudami za prevoz tovora po železnici, različnimi subvencijami, 
omejitvami in načrti za prihodnost so bile pridobljene z intervjujem predstavnikov Sektorja za 
cestni promet in logistiko ter Sektorja za železnice in žičnice Direktorata za kopenski promet 
pri Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije. 

                                                
2 V času od decembra 2019 do aprila 2020 so bili v RS sprejeti za zeleno logistiko pomembni strateški dokumenti s področja gradnje 
infrastrukture in zmanjševanja vplivov na okolje. 
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1.4 Struktura študije 

V prvem delu so povzeti cilji EU na temo prevoza tovora, opisana sta namen študije in 
metoda dela. 

V drugem delu je s povzetki državnih dokumentov in ukrepov (sprejetih ter tistih v pripravi) in 
popisom pravnih aktov opredeljena sistemska ureditev zelene logistike in prevoza tovora v 
Republiki Sloveniji.  

V tretjem so povzetki bistvenih študij s področja prevoza tovora v Republiki Sloveniji.  

V četrtem delu so analizirani bistveni podatki različnih virov: kazalniki okolja, statistični 
podatki, podatki o tovornem prometu v Republiki Sloveniji (statistični viri, prometni model). 

V petem delu so v sklepu povzeti bistveni ukrepi, ki jih Republika Slovenija izvaja ali načrtuje 
v svojih državnih dokumentih.  
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2 Sistemska ureditev zelene logistike in 
prevoza tovora v Republiki Sloveniji 

2.1 Uvod 

Področje zelene logistike je v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS) obravnavano v 
strategijah, ki opredeljujejo posebno vizijo, cilje, ukrepe in kazalnike oziroma prikazujejo 
dolgoročne načrte za doseganje ciljev posebnih področij. Sprejete strategije so splošne, 
medsektorske ali sektorske ter so v obliki resolucij s sprejemom (nacionalnega) programa 
konkretizirane. Področje zelene logistike se ureja z različnimi (resornimi) pravnimi akti (to so 
zakoni in podzakonski akti, kot so uredbe in odloki) in operativnimi programi (npr. za 
izvajanje evropske kohezijske politike, za zmanjšanje toplogrednih plinov). Zelena logistika 
se neposredno ali posredno odraža predvsem na naslednjih področjih: promet, logistika, 
prometna infrastruktura, varstvo okolja, javno naročanje, urbanistično načrtovanje, javno-
zasebno partnerstvo, spodbujanje investicij, poštne storitve. 

Vsebine dokumentov so pogosto povzete v pozneje sprejetih dokumentih. Nekateri 
dokumenti so izdelani za plansko obdobje do leta 2020, zato bodo tudi novelirani. 

RS pri oblikovanju nacionalnih programov čim bolj upošteva prometno politiko EU oziroma 
belo knjigo o evropski prometni politiki z naslovom Načrt za enotni evropski prometni prostor 
– na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu (tretji dokument, ki 
ga je marca 2011 sprejela Evropska komisija). 

V RS je za promet odgovorno ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MZI). MZI 
opravlja naloge, ki se med drugim nanašajo na: prometno politiko RS, pripravo nacionalnih 
programov in strategij, ukrepe trajnostne mobilnosti, intermodalni prevoz in logistiko ter 
spodbujanje okolju prijaznejšega intermodalnega prevoza. 

2.2 Državni dokumenti in ukrepi 

2.2.1 Strategije in nacionalni programi 

Strategija razvoja Slovenije 

Strategijo razvoja Slovenije 2030 (v nadaljnjem besedilu: strategija razvoja) je sprejela vlada 
7. decembra 2017. Dokument je nov krovni razvojni okvir RS. Opredeljen je osrednji cilj 
razvoja Slovenije: »zagotoviti kakovostno življenje za vse« s strateškimi usmeritvami za 
njegovo doseganje. Pet strateških usmeritev se uresničuje skozi soodvisna področja, 
zaokrožena v dvanajstih razvojnih ciljih strategije. Za vsak razvojni cilj so opredeljeni 
kazalniki uspešnosti (za spremljanje doseganja cilja). 
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Slika 2.1: Model razvojnega načrtovanja Slovenije3  

Izvajanje Strategije razvoja bo temeljilo na srednjeročnem načrtovanju. Za ta namen bosta 
pripravljena štiriletni Državni program razvojnih politik, ki ga pripravljata in usklajujeta služba 
Vlade RS, pristojna za razvoj, in ministrstvo za finance v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi 
službami, ter Srednjeročna fiskalna strategija. UMAR bo v vsakoletnem poročilu o razvoju 
spremljal izvajanje ciljev strategije razvoja Slovenije.4 

                                                
3 Strategija razvoja Slovenije 2030, str. 7. 
4 Izvajanje Strategije razvoja Slovenije 2030, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-strategije-razvoja-slovenije-2030/).  
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Slika 2.2: Prikaz hierarhije razvojnih dokumentov5 

Eden izmed razvojnih ciljev je nizkoogljično krožno gospodarstvo z opredeljenimi kazalniki: 
snovna produktivnost, delež obnovljivih virov energije v skupni rabi energije, emisijska 
produktivnost, BDP/izpusti toplogrednih plinov. Za uspešen prehod v nizkoogljično krožno 
gospodarstvo je treba prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo rabe surovin in 
neobnovljivih virov energije ter s tem povezanim povečanim obremenjevanjem okolja. 
Pomemben vir toplogrednih plinov je tudi področje prometa, zato bo Slovenija izkoristila 
potenciale inovacij na področju novih konceptov mobilnosti, razvoj javnega potniškega 
prometa in optimiziranje tranzitnega prometa. Za hitrejši prehod v nizkoogljično krožno 
gospodarstvo so ključni tudi odprava zakonodajnih in družbenih ovir ter nedelovanja trga, 
zagotovitev ustreznega zakonsko urejenega okolja, upoštevanje zunanjih stroškov po načelu 
onesnaževalec plača ter sprememba potrošniških vzorcev. Zapiranje snovnih zank je 
povezano z ustrezno logistiko vračanja surovin, pri čemer ima pomembno vlogo ustrezna 
prometna infrastruktura. Cilj bo dosežen z izobraževanjem in povezovanjem različnih 
deležnikov za prehod v krožno gospodarstvo; s spodbujanjem inovacij, oblikovanjem ter 
uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za razvoj novih poslovnih modelov in 
proizvodov za učinkovito rabo surovin in energije ter s prilagajanjem na podnebne 
spremembe; nadomestitvijo fosilnih goriv s spodbujanjem učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije na vseh področjih rabe energije ob usklajevanju interesov na 
presečnih področjih: voda – hrana – energija – ekosistemi; z zagotavljanjem, da 
infrastruktura in raba energije v prometu podpirata prehod v nizkoogljično krožno 
gospodarstvo ter omogočata trajnostno mobilnost, tudi z uvajanjem novih konceptov 
mobilnosti in povečanjem deleža javnega potniškega prometa; z uporabo prostorskega 
načrtovanja za oblikovanje vozlišč nizkoogljičnega krožnega gospodarstva in razvojnih 
rešitev na regionalni in lokalni ravni.6 

                                                
5 Strategija razvoja Slovenije 2030, str. 50. 
6 Strategija razvoja Slovenije 2030, str. 38 in 39. 
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Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Uradni list RS, št. 76/04, 
33/07-ZPNačrt, 61/17-ZUreP-2) je temeljni državni prostorski akt o usmerjanju razvoja v 
prostoru. Podaja splošna izhodišča, na osnovi katerih so določeni cilji prostorskega razvoja 
Slovenije, na podlagi teh ciljev pa so opredeljeni zasnova prihodnjega prostorskega razvoja 
in prednostne naloge ter usmeritve za njihovo doseganje. Dokument je iz leta 2004 in je 
splošen ter načelen. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS, št. 61/17) določa, da 
OdSPRS ostane v veljavi in se šteje kot strategija iz 66. člena tega zakona. Strategija ne 
izraža posameznih ciljev Strategije razvoja Slovenije iz prejšnje točke. V pripravi je nova 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050, za katero je bila javna razprava glede 
njenega osnutka odprta od 15. januarja do 15. marca 2020.7 

Prednostne zadolžitve v zasnovi so: enakovredna udeleženost Slovenije v evropskem 
prostoru, policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, vitalna in urejena mesta, 
usklajen razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj prometnega in 
poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in privlačnost 
podeželja, krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter 
prostorski razvoj v območjih s posebnimi možnostmi in izzivi. 

V OdSPRS so poleg splošnih podane tudi nekoliko bolj konkretne usmeritve za prostorski 
razvoj za posamezna območja v državi. V okviru zasnove prostorskega razvoja je navedeno, 
da se za povečevanje učinkovitosti prometnega pretoka spodbujajo intermodalne prometne 
povezave in razvoj železniškega omrežja, ki v prihodnosti prevzema večino daljinskega 
tovornega prometa. V Sloveniji se sočasno z izgradnjo slovenskega avtocestnega križa 
razvija obodni sistem prometnic glede na potrebe na regionalni ravni ter posodablja 
železniško omrežje in prilagaja večjim hitrostim za prevzem večine daljinskega tovornega 
prometa. Pri usmeritvah razvoja gospodarske javne infrastrukture je posebno poglavje 
Prometni terminali, ki določa, da se prometni terminali za kombinirani promet na mednarodni 
ravni razvijajo v Kopru, Ljubljani in Mariboru, prometni terminali nacionalnega pomena pa ob 
nacionalnih prometnih vozliščih v Novem mestu, Celju, Murski Soboti, Divači (Sežani), Novi 
Gorici in v Kranju (Jesenicah). Zaradi obstoječih kapacitet in pričakovanih prometno 
logističnih potreb se na enaki ravni razvija tudi prometni terminal v Brežicah. Prometne 
terminale regionalnega pomena ali distribucijske centre se razvija tudi v okviru drugih 
prometnih vozlišč – v Brežicah, Dravogradu, Ptuju, Ilirski Bistrici ter drugih, če so za to 
prometno logistične potrebe in zagotovljene prostorske možnosti. Prometne terminale se 
razvija v neposredni povezavi z gospodarskimi conami, ki se jih načrtuje kot njihov sestavni 
del ali pa kot samostojne prostorske enote v njihovi bližini.  

 

 

                                                
7 https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-prostorskega-razvoja-slovenije/javna-razprava/ 
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Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011–2020 

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije (RISS) je programski dokument za 
doseganje družbenih ciljev, kakršna sta izboljšani življenjski standard za vse in dvig 
kakovosti življenja. RISS temelji na Strategiji razvoja Slovenije in je zaradi doseganja 
sinergijskih učinkov v skladu z dokumenti Evropa 2020 in vodilnimi pobudami EU. Resolucijo 
o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20) je sprejel Državni 
zbor RS (objava Uradni list RS, št. 43/11). Cilj je vzpostaviti sodoben raziskovalni in 
inovacijski sistem, ki bo omogočal višjo kakovost življenja za vse, s kritično refleksijo družbe, 
učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom dodane vrednosti na zaposlenega ter 
zagotavljanjem več in kakovostnejših delovnih mest. Podani so ukrepi in kazalniki naslednjih 
osnovnih področij raziskovanja in inovacij: učinkovito upravljanje raziskovalnega in 
inovacijskega sistema, kakovostne raziskave v javnem sektorju, vzpostavitev zmogljivosti v 
podporo raziskavam in inovacijam, inovativno gospodarstvo in promocija znanosti, 
ustvarjalnosti in inovativnosti v družbi in izobraževanju. Opredeljen je tudi okvirni obseg 
sredstev za uresničevanje RISS. 
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Strategija razvoja prometa 

Strategijo razvoja prometa v Republiki do leta 2030 je sprejela Vlada RS 29. julija 2015 (v 
nadaljnjem besedilu SRP). Gre za strateški dokument, ki prvič celovito obravnava prometni 
sistem (infrastrukturo in delovanje sistema), s čimer je bila presežena do tedanja praksa 
parcialnega reševanja posameznih podsistemov prometa. Več dokumentov, izdelanih v 
preteklosti, časovno in vsebinsko ni bilo usklajenih (različne resolucije o: prometni politiki, 
nacionalnem programu izgradnje avtocest, nacionalnem programu razvoja železniške 
infrastrukture itn.). Na podlagi podrobnih analiz infrastrukture in delovanja sistema ter 
analize drugih izhodišč (parcialni nacionalni programi, zakonodajni okvir EU) so prepoznani 
dejanski problemi in je v strategiji predvidenih skupaj 108 ukrepov, ki pa se ne tičejo le 
infrastrukture, temveč tudi organiziranosti, vodenja prometa, prometne varnosti in voznega 
parka. 

Vseevropsko prometno omrežje 

Leta 2013 je Evropski parlament in Svet sprejel Uredbo o smernicah za razvoj 
vseevropskega prometnega omrežja8 (v nadaljnjem besedilu: uredba TEN-T). Opredeljeno 
je vseevropsko prometno omrežje (Trans-European Transport Network – TEN-T), ki je 
izhodišče evropske prometne politike. Cilj prometne politike EU je zgraditi vseevropsko 
omrežje (cest, železniških prog, rečnih in pomorskih plovnih poti, pristanišč, letališč, 
terminalov), ki bi povezalo Evropo ter krepilo družbeno, ekonomsko in ozemeljsko 
povezanost Evrope.  

V uredbi TEN-T sta predlagani dve ravni načrtovanja omrežja: celovito omrežje in jedrno 
omrežje. Za jedrna omrežja naj bi bili opredeljeni standardi, uvedeni do leta 2030, za 
celovito omrežje pa do leta 2050. 

Skozi RS poteka del celovitega omrežja, in sicer celotni prometni križ: 

• multimodalna prometna os Koper/Trst–Divača–Ljubljana–Zidani Most–Pragersko vse 
do meje med Slovenijo in Madžarsko oziroma skozi Maribor do meje med Slovenijo 
in Avstrijo;  

• multimodalna prometna os od meje med Avstrijo in Slovenijo prek Jesenic, Ljubljane 
in Zidanega Mosta do meje med Slovenijo in Hrvaško. 

Poleg tega so obravnavani še: avtocestni oziroma železniški odsek od Postojne do Jelšan 
oziroma meje s Hrvaško, multimodalna logistična platforma Maribor, Letališče Edvarda 
Rusjana Maribor, Letališče Portorož in pa avtocestni odsek od Ptuja do Gruškovja oziroma 
meje s Hrvaško. 

V primerjavi s prometnim križem, ki poteka skozi RS v okviru celovitega omrežja, v jedrno 
omrežje, ki naj bi bilo dokončano do leta 2030, ni vključena le multimodalna os od Letališča 
Jožeta Pučnika Ljubljana skozi Jesenice do meje med Avstrijo in RS ter naprej do 
Salzburga; poleg tega ima RS v jedrnem delu omrežja še: jedrno multimodalno logistično 
platformo Ljubljana, jedrno multimodalno logistično platformo Koper, jedrno pristanišče 
Koper ter jedrno Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. 

                                                
8 Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega 
prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU.  
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Slika 2.3: Celovito omrežje: železnice, pristanišča in železniško-cestni terminali (RRT), jedrno omrežje: železnice 
(tovorni promet), pristanišča in železniško-cestni terminali (RRT)9 

 

                                                
9 Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega 
prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU. 
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Slika 2.4: Celovito in jedrno omrežje: ceste, pristanišča, železniško-cestni terminali (RRT) in letališča10 

Uredbo TEN-T spremlja tudi Uredba o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope11 (v 
nadaljnjem besedilu: uredba IPE), ki zagotavlja finančna sredstva za izvedbo omrežja TEN-
T. Opredeljenih je devet jedrnih koridorjev, po RS potekata baltsko-jadranski koridor z 
navedbo pristanišča Koper in sredozemski koridor. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega 
prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU. 
11 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje 
Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010. 
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Slika 2.5: Koridorji jedrnega omrežja12 

Zagotovitev standardov omrežja TEN-T je opredeljena v različnih posebnih ciljih SRP in se 
odraža v naboru ukrepov.  

Vizija in cilji 

Pri viziji razvoja prometa v SRP je opredeljeno posebno področje trajnostna transportna 
logistika s podpodročji: transportna logistika, intermodalna infrastruktura, javna in zasebna 
sfera, ukrepi prenosa prometa na okolju prijaznejše načina prevoza, zelena mestna logistika, 
izvedbene dejavnosti, čemur nato sledijo tudi cilji, kazalniki in ukrepi. Prav tako so za zeleno 
logistiko pomembna področja razvoj plovbe po celinskih vodah in razvoj železniškega 
omrežja.  

Za razvoj zelene logistike so pomembni vsi splošni cilji SRP (ki so v skladu s pravili, 
standardi in uredbami EU):  

• izboljšanje mobilnosti in dostopnosti; 
• izboljšanje oskrbe gospodarstva; 
• izboljšanje prometne varnosti in varovanja; 

                                                
12 Strategijo razvoja prometa v RS do leta 2030, str. 40. 
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• zmanjšanje porabe energije, 
• zmanjšanje stroškov uporabnikov in upravljavcev, 
• zmanjšanje okoljske obremenitve; 

ter nekateri posebni cilji znotraj splošnih ciljev (opredeljeni z vidiki in/ali prometno-
gravitacijskimi območji): 

• izboljšanje dostopnosti mednarodnega tovornega prometa (vključno s tranzitnim 
prometom), 

• izboljšanje organizacijske sestave sistema in sodelovanje med ustreznimi deležniki, 
• izboljšanje operativne sestave sistema, 
• izboljšanje varnosti prometnega sistema, 
• zmanjšanje/ublažitev vplivov na okolje, 
• izboljšanje energetske učinkovitosti; 

ter še nekateri posebni cilji po načinu prevoza: 

1.) železnice: 
• povečanje konkurenčnosti gospodarstva z zmanjšanjem potovalnih časov, 

odpravo slabše pretočnosti in znižanjem prevoznih stroškov, 
• uskladitev in/ali zagotovitev povezljivosti javnega železniškega omrežja z 

omrežjem EU, 
• boljša dostopnost do posameznih regij in boljša medregijska povezava, 
• manjša obremenitev okolja, 
• učinkovitejše vodenje prometa, 
• znižanje obratovalnih stroškov, 
• uvedba interoperabilnosti, 
• zagotovitev standardov TEN-T (22,5 tone osnega pritiska, hitrost 100 km/uro, 

elektrifikacija, enotni evropski sistem za upravljanje železniškega prometa, to 
je sistem standardov za upravljanje in interaktivnost signalizacije za železnice 
na območju EU (v nadaljnjem besedilu ERTMS13), dolžine vlakov do 740 
metrov) na jedrnem omrežju TEN-T, kjer to ne zahteva nesorazmerno velikih 
stroškov, 

• zagotovitev standardov skladno s TSI na celovitem omrežju TEN-T; 
2.) letalstvo: 

• zagotovitev ustreznih povezav letališč z drugo infrastrukturo (ceste, 
železnica); 

3.) ceste: 
• zmanjšanje potovalnih časov med regijami, 
• odprava zastojev oziroma slabše pretočnosti, 
• zagotovitev primernega in povezljivega cestninjenja v skladu z zakonodajo 

EU, 
• zagotovitev ustreznih varnih in varovanih parkirišč za tovorna vozila na 

avtocestah približno na vsakih 100 kilometrov; 
4.) pomorstvo: 

                                                
13 ERTMS - European Rail Traffic Management System 
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• povečanje pristaniških zmogljivosti in obsega pretovora prek koprskega 
pristanišča, 

• zagotovitev ustreznih zalednih, predvsem železniških povezav. 

Ukrepi 

Področje zelene logistike je neposredno opredeljeno v več ukrepih z vidika vzpostavitve 
logističnih središč (Ljubljana, Maribor, Koper) oziroma konkretno v naslednjih ukrepih: 

• vsi ukrepi, vezani na elemente železniškega omrežja, železniško omrežje in 
delovanje oziroma organiziranost železnice, 

• R.40 – razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s 
povpraševanjem, 

• R.41 – recikliranje in uporaba lastnih odpadkov pri gradnji, 
• Ro.3 – razvoj zasnove počivališč/parkirišč na avtocestnem omrežju in ureditev 

površin na nekdanjih mednarodnih mejnih prehodih, 
• Ro.34 – razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s 

povpraševanjem, 
• Ro.35 – spodbujanje rabe ekoloških vozil in zgraditev omrežja za polnilne postaje, 
• Ro.36 – internalizacija zunanjih stroškov, 
• Ro.42 – izboljšanje finančne vzdržnosti cestnega omrežja in sistema plačevanja 

cestnine 
• Ro.45 – zmanjševanje emisij onesnaževal, 
• U.38 – upravljanje prometa in logistike ter informacije o njiju, 
• U.39 – pregled/posodobitev lokalnih/regionalnih osrednjih načrtov za prevoz, 
• U.40 – ukrepi za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic bistvenih 

vplivov plana na okolje, naravo, zdravje ljudi in kulturno dediščino (omilitveni ukrepi) 
in  

• ukrepi, vezani na tovorne terminale v pristanišču (M.1, M.2, M.3, M.4, M.11, M.12, 
M.13, M.21, M.34, M.35),  

• M.6 – vzpostavitev mednarodne celinske plovne poti po Savi med Brežicami in 
Obrežjem, 

• M.37 – Zagotovitev varnosti plovbe po celinskih plovnih poteh z uvedbo zakonodaje 
EU IWW in pravil Mednarodne komisije za savski bazen v slovenski pravni red, 

• vsi ukrepi, vezani na zračni promet (A.1, A.2, A.3, A.10, A.11, A.21). 

Strategija temelji na usmeritvi, da se pri pripravi konkretnih projektov upošteva načelo 
prometne in stroškovne učinkovitosti in da je najprej treba poiskati in izčrpati ustrezne 
možnosti nadgradenj in posodobitev obstoječe infrastrukture, novogradnje pa načrtovati le 
takrat, ko samo z nadgradnjami in posodobitvami obstoječe infrastrukture ni več mogoče 
zagotavljati primerne ravni prometnih uslug.  

Priprava in sprejetje strategije sta bila dvofazna: najprej se je sprejela Strategija razvoja 
prometa v RS, na tej podlagi pa operativni načrt za njeno izvajanje s prednostnim vrstnim 
redom izvedbe investicij, finančnimi viri, roki in nosilci. Še pred sprejetjem operativnega 
načrta je bilo treba sprejeti Nacionalni program razvoja prometa v RS, ki je bil sprejet z 
resolucijo. 
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Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa in Načrt vlaganj v promet in 
prometno infrastrukturo za obdobje 2020– 2025 

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do 
leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16) (ReNPRP30) (sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
septembra 2016) je dokument, ki pomeni prehod med splošnimi ukrepi iz Strategije razvoja 
prometa na konkretne aktivnosti v pripravi in izvedbi; predstavlja operacionalizacijo sprejete 
strategije razvoja prometa. ReNPRP30 obravnava celotno obdobje, podrobno pa predvsem 
prvo šestletno obdobje. Podani so dinamika vlaganj po posameznih področjih in letna višina 
potrebnih sredstev za izvedbo aktivnosti po področjih, v prilogi pa aktivnosti, roki, in nosilci. 
Nacionalni program kot izvedbeni dokument zajema konkretne ukrepe in aktivnosti (iz 
strategije razvoja prometa) ter je razdeljen na dva dela: področje priprave in področje 
izvedbe. 

Nacionalni program prednostno temelji na povečanju učinkovitosti in optimizaciji ter 
prilagajanju prometnega sistema srednje- in dolgoročnim prometnim potrebam na optimalen 
oziroma trajnosten način in ne na novih velikih investicijskih projektih. Nacionalni program je 
nadomestil do takrat veljavne posamezne nacionalne programe v delih, ki jih Nacionalni 
program razvoja prometa v RS zajema. Pravna podlaga za sprejetje nacionalnih programov 
so tudi določeni resorni zakoni (Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Pomorski 
zakonik, Zakon o letalstvu). 

Predlagano je, da zaradi podrobnejšega načrtovanja v dokumentu opredeljenih aktivnosti 
Vlada RS vsako leto sprejme šestletni operativni načrt vlaganj v promet oziroma prometno 
infrastrukturo, ki bo določal konkretne aktivnosti (projekte) na podlagi strokovnih prednostnih 
nalog, stroške za njihovo izvedbo in natančne roke izvedbe. Decembra 2019 je Vlada RS 
sprejela nov operativni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–
2025 (53. redna seja Vlade RS, 5. december 2019). Operativni načrt z vlaganji za obdobje 
2020–2025 predvideva vlaganja za: investicije in redno vzdrževanje, subvencije in 
nadomestila. Za področje zelene logistike so pomembni predvsem ukrepi vlaganja v 
železniško infrastrukturo in železniški prometni sistem (vlaganja v letih 2020–2025 skupaj 
obsegajo 1.669 mio EUR). Nadgradnja železniškega omrežja je večinoma namenjena 
potniškemu prometu, posamezni ukrepi pa predvidevajo tudi povečanje zmogljivosti za 
tovorni promet (npr.: 2. tir železniške proge Koper–Divača, vsaj delna dvotirnost, 
posodobitev železniškega predora Karavanke, signalne varnostne naprave in odprava ozkih 
grl). 
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Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije  

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN) (št. 35400-
18/2019/14, 27. 2. 2020) je sprejela Vlada RS in je njegova priprava obveza držav članic 
EU, zahtevana z Uredbo (EU) 2018/1999 z dne 11. decembra 2018 o upravljanju 
energetske unije in podnebnih ukrepov, ki je začela veljati 24. decembra 2018. NEPN je 
strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do leta 2040) določa cilje, 
politike in ukrepe za pet razsežnosti energetske unije: 1. razogljičenje (emisije toplogrednih 
plinov in obnovljivi viri energije), 2. energetska učinkovitost, 3. energetska varnost, 4. 
notranji trg energije ter 5. raziskave, inovacije in konkurenčnost. NEPN za posamezne 
razsežnosti opredeljuje nacionalne cilje, politike in ukrepe, trenutno stanje in projekcije z 
obstoječimi politikami in ukrepi, ocena učinka načrtovanih politik in ukrepov. 

RS je že sprejela številne ukrepe energetske in podnebne politike. Obstoječi ukrepi in 
politike so povzeti iz akcijskih in drugih operativnih dokumentih. Nekatere izmed njih NEPN 
nadomešča (NEPN bo nadomestil akcijski načrt za obnovljive vire energije in akcijski načrt 
za energetsko učinkovitost ter operativni program ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov), za druge pa določa nove usmeritve in priporočila za njihovo nadgradnjo za 
doseganje ciljev NEPN. V pregledu instrumentov (ukrepov) so navedeni: ime in vrsta 
instrumenta, strateške podlage, odgovornost, aktivnost, rok izvedbe. 

Cilji 

Za področje zelene logistike je pomembno predvsem razogljičenje, posredno pa tudi 
raziskave, inovacije in konkurenčnost. 

Razsežnost »razogljičenje« opredeljuje naslednje ključne cilje (relevantne za zeleno 
logistiko): 

• prispevati k doseganju neto ničelnih emisij toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu 
TGP) na ravni EU do leta 2050, kar je izhodišče za načrtovanje ciljev, politik in 
potrebnih ukrepov do leta 2030,  

• učinkoviteje zmanjšati emisije TGP do leta 2030, kot to za RS določa sprejeta uredba 
o delitvi bremen, tj. vsaj za 20 % glede na leto 2005, z doseganjem sektorskih ciljev: 
(za promet +12 %, ravnanje z odpadki -65 %), 

• vsaj 21-% delež obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) v prometu, 
• večja vlaganja v človeške vire in nova znanja, potrebna za prehod v podnebno 

nevtralno družbo in za zmanjšanje izvedbenega primanjkljaja. 

V skladu z uredbo o zavezujočem zmanjšanju emisij TGP za države članice je RS zavezana 
svoje emisije TGP v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami, do leta 2030 
zmanjšati za vsaj 15 % glede na raven v letu 2005. V NEPN so določeni zahtevnejši 
sektorski cilji pri zmanjšanju emisij TGP do leta 2030 glede na leto 2005 kakor v usmeritvah 
iz Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij TGP do leta 2020. 
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Sektorji 

Letne emisije TGP 

(kt CO2 ekv) 

Cilji zmanjšanja glede 
na leto 2005 

(kt CO2 ekv) 

Zmanjšanje 
glede na 
leto 2017 

2005 2017 2020 

OP-TGP 

2030 

NEPN 

2030 

NEPN 

Promet 4.416 5.541 +27 % +12 % -10 % 

Široka raba 2.661 1.456 -53 % -76 % -57 % 

Kmetijstvo 1.709 1.688 +5 % -1 % 0 % 

Ravnanje z odpadki 848 557 -44 % -65 % -47 % 

Industrija* 1.542 1.132 -42 % -43 % -23 % 

Energetika* 591 509 +6 % -34 % -23 % 
*Samo del sektorja, ki ni vključen v sistem trgovanja z emisijami. 

Preglednica 2.1: Sektorski cilji glede zmanjšanja emisij TGP v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z 
emisijami.14  

NEPN navaja: »Pri reševanju prometne problematike in njenega prispevka k emisijam TGP 
je ključnega pomena pravilno in učinkovito ravnanje RS. V prvem koraku mora RS zaradi 
nenehne rasti cestnega (tovornega in potniškega) prometa posebno pozornost nameniti 
železniškemu prometu in ukrepom trajnostne mobilnosti. S tem bo zmanjšala ogljični odtis v 
prometnem sektorju in razbremenila gosti promet, ki postaja nevzdržen za slovenske ceste.« 

Ukrepi in politike 

Za zeleno logistiko so pomembni predvsem instrumenti razsežnosti »razogljičenje« in 
področja prometa, ki obsegajo že vzpostavljene in tudi dodatne ukrepe trajnostne prometne 
politike: 

1. Obstoječi instrumenti spodbujanja trajnostnega železniškega in tovornega prometa: 

• Izboljšanje železniške infrastrukture – Intenzivnejše vlaganje v razvoj železniškega 
omrežja s ciljem večje uporabe za potniški in tovorni promet skladno z veljavnim 
načrtom vlaganj v promet in prometno infrastrukturo (2020–2030): 

• nadgradnja in povečanje zmogljivosti koridorjev: Kamnik–Ljubljana, Kranj–
Ljubljana, koridor jugovzhodno od Ljubljane, povezava Ljubljane z letališčem, 
območje ljubljanskih železniških postaj (dvotirnost, Tivolski lok, ureditev 
potniškega centra Ljubljana),  

• nadgradnja prog za doseganje standardov TEN-T in povečanje zmogljivosti: 
Koper–Ljubljana, Divača–Sežana (IT), Postojna–Ilirska Bistrica–Spajane 
(HR), Maribor–Šentilj (AT), Pragersko–Maribor, Zidani Most–Pragersko, 
Ljubljana–Jesenice (AT), Ljubljana–Zidani Most, Zidani Most–Dobova (HR), 
Pragersko–Hodoš (HU), elektrifikacija regionalnih prog, druge proge (študija),  

• obnova voznega parka (potniški in tovorni), 
                                                
14 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (št. 35400-18/2019/14, 27. 2. 2020), str. 33. 
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• razvoj postaj, 
• priprava akcijskega načrta za elektrifikacijo železniškega prometa, 

organiziranost elektrificiranega železniškega tranzita, 
• ureditev digitalnega spletnega okolja (platforme), ki bo povezovalo vse 

možnosti javnega prevoza ter omogočilo učinkovit pregled in organiziranje 
železniškega prometa; 

• drugi ukrepi za spodbujanje somodalnosti – nadaljevanje in intenzivnejše izvajanje 
za večjo povezanost vseh oblik prometa (2020–2030): 

• vključevanje zunanjih stroškov v cestnine in druge dajatve za tovorni promet 
(v letu 2024),  

• spodbujanje uporabe intermodalnih prometnih enot,  
• posodobitev in razvoj intermodalnih terminalov idr.,  
• proaktivno sodelovanje deležnikov na različnih področjih prometa cestne in 

železniške infrastrukture,  
• preučitev in uvedba novih cestninskih politik s ciljem delovanja preusmeritve 

prometnih tokov na železnice in primestni JPP ter razbremenitve vsakdanjega 
cestnega prometa (v letu 2025); 

• izboljšanje učinkovitosti cestnega tovornega prometa (nadaljevanje izvajanja) – 
razvoj IT-področja in druge rešitve za boljše upravljanje prometa in izkoriščenost cest 
(2025): 

• uporaba elektronskega cestninjenja tovornih vozil tudi kot orodja za 
upravljanje prometa (npr. v času prometnih konic zaradi zmanjševanja 
zastojev in emisij, v nočnem času zaradi zmanjševanja hrupa),  

• preučitev in postopno zaračunavanje zunanjih stroškov za tovorni promet (kot 
možen vir za infrastrukturni sklad) skladno z zakonodajo EU (v letu 2021),  

• uvedba stabilnega vira financiranja in vzpostavitev elektronskega cestninjenja 
v prostem prometnem toku,  

• povečanje obteženosti tovornih vozil,  
• zagotavljanje ustreznih standardov obstoječe cestne infrastrukture (vključno z 

obnovo cest na sekundarni in terciarni ravni); 
• spodbujanje učinkovitosti vozil in rabe goriv z nizkimi emisijami v okviru davka na 

motorna vozila in drugih dajatev – nadaljevanje in ciljna posodobitev instrumenta:  
• sprememba in dopolnitev Zakona o davku na motorna vozila, potrebni sta 

njegova posodobitev za bolj progresivno lestvico za stopnje obdavčitve glede 
na emisije CO2 in uvedba progresivnosti tudi pri letni dajatvi za uporabo vozil 
v cestnem prometu (v letu 2020),  

• dodatno spodbujanje zamenjave starih vozil z najslabšimi lastnostmi in izbire 
najučinkovitejših novih vozil (preoblikovanje in intenzivnejše izvajanje 
instrumentov) (v letu 2021); 

• informacije o rabi goriva za vozila in označevanje pnevmatik – nadaljevanje izvajanja 
je informiranje o vrednotenju vplivov v življenjski dobi in o zmanjšanju specifičnih 
emisij pri vozilih; 

• obvezni delež OVE v motornem prometu – nadaljevanje izvajanja (2020–2030):  
• odprava vseh tehničnih in drugih ovir (v letu 2022),  
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• trajnostna usmeritev v napredna biogoriva in H2 (tudi na železnici), vključno s 
spremembo modela regulacije cen tekočih goriv, 

• trajnostna usmeritev v uvajanje plinov iz OVE v polnilnicah CNG in LNG. 

2. Dodatni ukrepi trajnostne prometne politike: (1) zagotovitev dodatnih sredstev za hitrejši in 
intenzivnejši razvoj železniške infrastrukture (prednostno, pred širitvijo zmogljivosti 
avtocestnega omrežja), (2) določitev novega koncepta financiranja trajnostne prometne 
infrastrukture za zagotavljanje potrebnih javnih finančnih sredstev (npr. infrastrukturni sklad) 
za pospešeno načrtovanje, umeščanje (priprava DPN idr.) ter izgradnjo sodobne železniške 
in druge trajnostne prometne infrastrukture (v letu 2021). 

Za zeleno logistiko so pomembni tudi drugi ukrepi in politike, ki posledično zmanjšujejo 
potrebo po prevozu tovora (hrane, paketov, odpadkov ipd.) in krajšajo prevožene poti, na 
primer: zmanjšanje količine nastalih odpadkov ter spodbujanje vnovične uporabe in 
recikliranja, nepovratne finančne spodbude za ukrepe za zmanjševanje emisij TGP v 
industriji z ukrepi krožnega gospodarstva. 

Zdajšnje stanje in načrti z obstoječimi politikami in ukrepi 

Zadnji del NEPN obsega pregled in analizo zdajšnjega stanja po posameznih razsežnostih. 
Podatki so povzeti tudi po poročilu o izvajanju OP TGP 2020.  

Razsežnost »razogljičenje« 

V letu 2017 smo v RS v okolje oddali 17.453 kiloton ekvivalenta (ekv) CO2. Največ sektor 
promet z 32 %, sledi sektor transformacije z 31 %, industrija s 17 % (industrija in 
gradbeništvo in industrijski procesi), kmetijstvo z 10 %, široka raba z 8 % in odpadki s 3 %. 
Ponori iz LULUCF15 so v letu 2017 zavzemali 9 % skupnih emisij.16 

 
Slika 2.6: Trend gibanja emisij TGP v obdobju 2005–201717 

                                                
15 LULUCH (ang. Land Use Land Use Change and Forestry) – sektor raba tal, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo. 
16 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 129. 
17 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 130. 
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Gibanje emisij TGP je obravnavano ločeno za emisije TGP, ki niso vključene v shemo za 
trgovanje z emisijam EU (ang. Emission scenario documents) (ESD), in emisije TGP, ki so v 
shemi za trgovanje z emisijami EU (ang. EU Emission Trading Scheme) (ETS). Promet sodi 
v ESD-sektor (v EMS sodi sektor industrija in transformacije).  

 
Slika 2.7: Gibanje emisij iz ESD-sektorjev (ne ETS) v obdobju 2005−201718 

Skupne emisije TGP v prometu so leta 2017 znašale 5.541 kt CO2 ekv. V obdobju 1986–
2017 so se emisije povečale za 174 %. Leta 2017 so emisije v cestnem prometu zavzemale 
99,3 % vseh emisij v sektorju prometa, preostali promet (železniški, letalski, drugo) obsega 
manj kot 1 % emisij v prometu. V letu 2017 so se emisije glede na prejšnje leto zmanjšale za 
3,4 % kljub povečani aktivnosti v sektorju, opravljenih je bilo več potniških in tovornih 
kilometrov, torej je vzrok za zmanjšanje zlasti v manjšem obsegu nakupa motornih goriv v 
RS, saj so bile cene pogonskih goriv med višjimi glede na sosednje države.19 

                                                
18 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 130. 
19 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 131. 
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Slika 2.8: Analiza gibanja emisij TGP v prometu v obdobju 1986−201720 

Skupnih emisij TGP je v projekcijah po obeh scenarijih manj. V scenariju z obstoječimi 
ukrepi (OU) se po letu 2017 zmanjšajo kar najmanj, tako da so leta 2030 glede na 2005 
nižje za 18 %, v ambicioznem scenariju z dodatnimi ukrepi NEPN pa je emisij manj za 36 %.  

 
Slika 2.9: Projekcija skupnih emisij TGP do leta 2040 za scenarij z obstoječimi ukrepi in za scenarij NEPN21 

 

 

                                                
20 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 132. 
21 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 135. 
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Razsežnost »energetska učinkovitost« 

V prometu se je v RS leta 2017 porabilo 1.870 ktoe energije, kar je 38 % končne energije v 
RS. Ključni energenti v obravnavanem sektorju so naftni proizvodi, ki so v letu 2017 
zavzemali skupaj kar 97 %, celotne energije v prometu. Drugi viri energije so še obnovljivi 
viri in odpadki (biogoriva) z 2 %, električna energija z 0,9 % in zemeljski plin z 0,1 %.22 

 
Slika 2.10: Razrez porabe goriv v prometu v letu 2017 (ktoe) 23 

Raba energije v tovornem prometu se po obeh scenarijih (obstoječi ukrepi /OU/ in dodatni 
ukrepi NEPN) povečuje do leta 2030. V scenariju OU se povečuje tudi po letu 2030. V 
scenariju z ambicioznimi dodatnimi ukrepi – NEPN pa se po letu 2030 zmanjša. Leta 2030 je 
raba energije po scenariju OU 33,2 PJ, kar je 36 % več kot leta 2017 in kar 73 % več kot leta 
2005. Do leta 2040 se poveča še dodatno za 9 % glede na leto 2030. V scenariju NEPN je 
raba leta 2030 z 28,6 PJ za 17 % večja kot leta 2017, leta 2040 pa s 24,6 PJ za 14 % 
manjša kot leta 2030. 

                                                
22 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 151. 
23 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 151. 
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Slika 2.11: Skupna raba energije v prometu za scenarij z obstoječimi ukrepi in po scenariju NEPN do leta 204024 

Delež OVE v prometu v scenariju OU leta 2030 doseže 13 %, v scenariju NEPN pa 21 %. 
Največ k deležu prispevajo biogoriva. 

 
Slika 2.12: Projekcija končne rabe energije in strukture goriv za sektor prometa za scenarij z obstoječimi ukrepi in 

za scenarij NEPN do leta 204025 

Na koncu je podana tudi ocena učinka načrtovanih politik in ukrepov. Ključne so potrebne 
investicije v železniško infrastrukturo, za katero je predvidenih skoraj 60 % investicij in so v 
skladu z že sprejetimi strateškimi dokumenti vključene že v scenarij z obstoječimi ukrepi. 
Skupni ocenjeni obseg investicij v sektorju promet v obdobju 2020–2030 po scenariju NEPN 
pa je 6,6 mrd EUR, kar je za 0,8 mrd EUR več kot v scenariju z obstoječimi ukrepi, 
predvsem zaradi dodatnih investicij v trajnostno mobilnost in železnice. 

                                                
24 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 153. 
25 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 154. 
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2020–2030 (mio EUR) Obstoječi ukrepi Ukrepi NEPN 

trajnostna mobilnost 977  1.632 

železniški promet 3.724 3.884 

cestni promet 1.021 1.041 

SKUPAJ 5.722 6.558 
Preglednica 2.2: Ocenjene skupne investicije v prometu po področjih v obdobju 2020–2030 za scenarij z 
obstoječimi ukrepi in ukrepi NEPN26  

Načrtovani model financiranja za izvedbo investicij NEPN temelji na usklajenem koriščenju 
nepovratnih in povratnih javnih sredstev ter virih financiranja, ki jih zagotavljajo finančne 
institucije in skladi. 

 

  

                                                
26 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), str. 216. 
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Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z 
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji in akcijski program 

Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z 
alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji je sprejela Vlada RS oktobra 
2017 (v nadaljevanju: strategija o alternativnih gorivih) na podlagi Direktive 2014/94/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za 
alternativna goriva. Za alternativna goriva se po tej direktivi štejejo električna energija, 
zemeljski plin (SZP – stisnjen zemeljski plin in UZP – utekočinjen zemeljski plin) in pa 
biometan, biogoriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik (H2). Strategija je tudi v skladu 
s Strategijo razvoja prometa v RS do leta 2030, ki predvideva ukrep s kodo Ro.35 – 
spodbujanje rabe ekoloških vozil in zgraditev omrežja za polnilne postaje. Strategijo o 
alternativnih gorivih vključuje oziroma upošteva tudi NEPN, ki je bil sprejet pozneje. 

Cilji 

V Strategiji o alternativnih gorivih je bila sprejeta optimalna scenarij, ki predvideva uporabo 
vseh alternativnih goriv za zmanjšanje emisij skladno z indikativnimi cilji operativnega 
programa zmanjšanja TGP.  

Uporaba alternativnih goriv je potrebna za doseganje okoljskih ciljev na področju emisij TGP 
in onesnaževal. V strategiji so podani cilji na področju alternativnih goriv in nabor ukrepov za 
doseganje teh ciljev. RS mora do leta 2030 zagotoviti zmanjšanje izpustov TGP v prometu 
za 9 % glede na leto 2020. Do leta 2029 oziroma po letu 2030 pa je treba zmanjšati 
onesnaževala glede na leto 2005, in sicer žveplov dioksid (SO2) za 63 % oziroma 92 %, 
dušikove okside (NOx) za 39 % oziroma 65 %, nemetanske hlapne organske spojine 
(NMVOC) za 23 % oziroma 53 %, amonijak (NH3) za 1 % oziroma 15 % in trdne delce (PM2,5) 
za 25 % oziroma 60 %. Tudi slovenski Operativni program zmanjševanja emisij TGP do leta 
2020 je konec leta 2014 določil dolgoročni cilj zmanjšanja emisij iz prometnega sektorja, in 
sicer do leta 2050 najmanj za polovico. Ključno je, da se do leta 2030 spremeni struktura 
vozil v RS; pri motornih vozilih se mora namreč večati delež vozil na alternativna goriva.  

Za zeleno logistika so pomembni predvsem cilji spremembe strukture vozil lahkih in težkih 
tovornih vozil in povečanje števila javnih polnilnih postaj za alternativna goriva. Za 
doseganje ciljev na področju alternativnih goriv bo treba po optimalnem scenariju do leta 
2030 zagotoviti skoraj 12 % težkih tovornih vozil na utekočinjeni zemeljski plin. Strategija 
navaja: »Težka tovorna vozila so glede uporabe alternativnih energentov trenutno najbolj 
problematična. Ponudba težkih tovornih vozil na alternativna goriva je zelo skromna. 
Nekoliko bolj raznolika je ponudba pri manjših tovornih vozilih, pri katerih so na voljo tudi 
izvedbe na električni pogon in druga alternativna goriva. Za mednarodno prevozništvo je kot 
najbolj perspektivna rešitev prepoznan UZP, zato se predvideva, da se bo v prihodnje 
povečal delež težkih gospodarskih vozil na UZP. Potencial zmanjšanja izpusta TGP imajo 
tudi tako imenovane dvogorivne izvedbe, pri katerih motorji ob dizelskem gorivu sočasno 
uporabljajo tudi plin. Dvogorivne izvedbe omogočajo uporabo UNP, SZP in UZP. Pri tem se 
do 30 % dizelskega goriva nadomesti s plinom. Predvideno je sofinanciranje nakupa ali 
predelave vozil na dvogorivne sisteme z uporabo UZP.« 
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Opredeljena je potrebna struktura vozil za doseganje ciljev, med drugim tudi za tovorna 
vozila (glej preglednice v nadaljevanju). 

  Optimalni 

 2015 2020 2030 

LTV-B 2 % 2 % 1 % 

LTV-D 97 % 94 % 56 % 

LTV-UNP 0 % 0 % 0 % 

LTV-SZP 0 % 0 % 1 % 

LTV-BEV 0 % 3 % 40 % 

LTV-H2 0 % 0 % 2 % 
Preglednica 2.3: Struktura lahkih tovornih vozil za prvič registrirana vozila v Sloveniji za leto 2015 in za leti 2020 
ter 2030 (B – bencin, D – dizel, UNP – utekočinjen naftni plin, SZP – stisnjen zemeljski plin, Hi1 – hibrid, PHEV – 
priključni hibrid, BEV – električna energija, H2 –vodik) 27 

  Optimalni 

 2015 2020 2030 

TTV-B 0 % 0 % 0 % 

TTV-D 100 % 94 % 44 % 

TTV-UNP 0 % 0 % 0 % 

TTV-UZP 0 % 3 % 21 % 

TTV-BEV 0 % 0 % 2 % 

TTV-PHEV 0 % 0 % 1 % 

TTV-H2 0 % 0 % 6 % 

TTV-D-ZP/UNP 0 % 4 % 26 % 
Preglednica 2.4: Struktura težkih tovornih vozil za prvič registrirana vozila v Sloveniji za leto 2015 in za leti 2020 
ter 2030 (B – bencin, D – dizel, UNP – utekočinjen naftni plin, SZP – stisnjen zemeljski plin, Hi1 – hibrid, PHEV – 
priključni hibrid, BEV – baterijsko električno vozilo, H2 – vodik)28 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v 
Republiki Sloveniji, str. 22. 
28 Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v 
Republiki Sloveniji, str. 29. 
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  Potrebna polnilna infrastruktura za optimalni 
scenarij 

 2016 2020 2025 2030 

polnilnice za EV 227 1.200 7.000 22.300 

polnilnice za SZP 4 14 (121) 14 (121) 14 (121) 

polnilnice za UZP 0 3 3 3 

polnilnice za H22 1 2 5-9 5-9 
1 – v primeru, da bi se za potrebe urbanih območij uporabljale tudi polnilnice v bližini oziroma na omrežju TEN-T  
2 – odvisno od zmogljivosti posamezne polnilnice 

Preglednica 2.5: Potrebno število javnih polnilnih postaj po vrstah alternativnih goriv leta 2015, 2020, 2025, 2030  

 

Ukrepi 

V Strategiji o alternativnih gorivih so podani ukrepi po naslednjih področjih: 

• ukrepi za spodbujanje elektromobilnosti, 
• ukrepi za spodbujanje uporabe vodika in vozil na gorivne celice, 
• ukrepi za spodbujanje uporabe utekočinjenega naftnega plina (UNP), 
• ukrepi za spodbujanje uporabe stisnjenega zemeljskega plina (SZP), 
• ukrepi za spodbujanje uporabe utekočinjenega zemeljskega plina (UZP), 
• spodbujanje uporabe biogoriv. 

Ukrepi so po področjih združeni v naslednje skupine: uporaba ekoloških vozil, izgradnja 
omrežja polnilnih postaj, finančne spodbude, spremembe predpisov, spodbujanje inovativnih 
rešitev do odprave upravnih ovir, promocijske aktivnosti, priporočila lokalnim skupnostim. 

Ministrstvo za infrastrukturo je junija 2018 pripravilo "Akcijski program za alternativna goriva 
v prometu",29 ki se opira na vizijo in cilje, opredeljene v Strategiji o alternativnih gorivih in je 
zaradi izredno intenzivnih razvojnih sprememb na področju vozil in samih tehnologij na 
alternativna goriva pripravljen za tri leta ter se bo dopolnjeval vsaki dve leti z veljavnostjo za 
naslednja tri leta. V akcijskem programu se ukrepi podani, v strategiji se konkretizirajo. V 
preglednicah (priloga akcijskega programa) so za vsak posamezni ukrep podani: št. ukrepa, 
vsebina ukrepa, nosilec, status, ciljne vrednosti, rok, trajanje ukrepa, finančne posledice, 
navedba finančnega vira in opis ukrepa. 

Z vidika zelene logistike so pomembni naslednji ukrepi: 

• Akcijski program za spodbujanje uporabe električne energije v prometu (2018–2020) 
ima opredeljene ukrepe, ki so pomembni za zeleno mestno logistiko, vezano na 
dostavna vozila oziroma lahka tovorna vozila, in so enaki kot za osebna motorna 
vozila: 

• ukrepi na področju vozil: sofinanciranje nakupa vozil na električni pogon, 
kreditiranje okoljskih naložb, ki predvidevajo tudi kreditiranje nakupa vozil na 

                                                
29 Akcijski program za alternativna goriva v prometu upošteva tudi Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije.  
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električni pogon, poenostavitev in avtomatizacija upravnih postopkov za 
pridobitev subvencij za vozila na električni pogon, spodbujanje uporabe 
testnih vozil na električni pogon, znižanje bonitete za uporabo službenega 
vozila v zasebne namene za vozila na električni pogon in za priključne 
hibride, pravica uveljavljanja vstopnega davka pri nakupu vozil na električni 
pogon, vključitev vozil na električni pogon v skupna javna naročila, ureditev 
parkirne politike vozil na električni pogon – sprememba Pravilnika o prometni 
signalizaciji, oprostitev plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem 
prometu; 

• ukrepi na področju zagotavljanja polnilne infrastrukture: sofinanciranje 
nakupa in postavitve polnilnih postaj, postavitev pametnih polnilnih postaj v 
naseljih, projekt URBAN-E – sofinanciranje postavitve pametnih polnilnih 
postaj visoke moči in običajnih polnilnih postaj, projekt NEXT-E za 
sofinanciranje nakupa in postavitve dodatnih polnilnic visoke moči na 
evropskem jedrnem omrežju TEN-T; 

• ukrepi na področju normativnih ureditev: spremembe Zakona o motornih 
vozilih (ZMV), direktiva o tehničnih pregledih, uvedba registrskih tablic zelene 
barve za električna vozila pravilnik o prometni signalizaciji, zagotavljanje 
parkirnega mesta za električna vozila ali za priključne hibride, sprememba 
pogojev za opravljanje nastanitvene dejavnosti, v katero se vključi obveza za 
zagotavljanje električnih priključkov (vtičnice šuko), določitev pogojev za 
gradnjo, vzpostavitev evidence polnilnih postaj z vsemi podatki o njihovih 
tehničnih značilnostih ter delovanju in njihova javna dostopnost;  

• ukrepi na področju izobraževanja, ozaveščanja in odprave ovir za 
spodbujanje uporabe vozil na električni pogon: komunikacijska kampanja za 
spodbujanje alternativnih goriv, vožnja električnih lahkih gospodarskih vozil 
kategorij M1 in N1 z izpitom kategorije B, s skupno največjo dovoljeno maso 
4,5 t, pregled programov in učnih vsebin za poklice, ki jih zahtevajo nove 
tehnologije, zagotavljanje enostavne in uporabniku prijazne uporabe vozil po 
načelu ena pogodba za vse polnilne sisteme, obveščanje vseh uporabnikov 
vozil o stroških za energijo glede na gorivo, sofinanciranje postavitve 
pametnih polnilnih postaj visoke moči in dinamičnega indukcijskega polnjenja 
baterijskih električnih vozil (BEV) in avtobusov, izvedba projekta WINCI z 
dinamičnim indukcijskim polnjenjem; 

• priporočila zaposlovalcem: postavitev polnilne infrastrukture na območju 
podjetij, zavodov, ustanov, postavitev polnilne infrastrukture na javnih 
parkirnih prostorih za večstanovanjske stavbe, zamenjava voznega parka, ki 
ga uporablja ustanova ali podjetje;  

• priporočila lokalnim skupnostim: postavitev polnilne infrastrukture na javnih 
parkirnih prostorih za večstanovanjske stavbe, brezplačno parkiranje vozil na 
električni pogon v mestnih središčih. 

• Akcijski program za spodbujanje uporabe plina v prometu (2018–2020) ima 
opredeljene ukrepe, ki so pomembni za zeleno mestno logistiko, vezano na dostavna 
vozila oziroma lahka tovorna vozila in težka tovorna vozila (alternativa UZP): 

• sofinanciranje predelave vozil na UNP in SZP, 
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• sofinanciranje nakupa vozil na SZP, 
• sofinanciranje nakupa vozil na UZP (predvidena sredstva za obdobje 2018–

2020 so 4 mio EUR), 
• vključitev vozil na UNP in SZP v skupna javna naročila, 
• usklajevanje trošarinske politike za UNP, 
• znižanje okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijami CO2 (vozila na 

UNP, SZP, UZP), 
• plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu na podlagi okoljskih 

kazalcev (vozila na UNP in SZP), 
• usklajevanje trošarinske politike za SZP in UZP, 
• odprava prepovedi parkiranja v garažah (vozila na SZP), 
• polnilna infrastruktura, 
• komunikacijska kampanja za spodbujanje alternativnih goriv, 
• spodbujanje dostave z alternativnimi gorivi (priporočilo lokalnim skupnostim). 

• Akcijski program za spodbujanje uporabe tehnologije gorivnih celic in vodika v 
prometu (2018–2020) je aktualen predvsem za avtomobile. 

SZP je alternativno gorivo, ki je še posebej primerno za avtobuse in gospodarska vozila, kar 
je pomembno pri vzpostavljanju vzdržnih poslovnih modelov upravljanja polnilne 
infrastrukture. Cena avtobusov in drugih težkih gospodarskih vozil na SZP je danes v 
primerjavi z vozili na dizelsko gorivo višja za približno 15 %, strošek predelave osebnega 
dizelskega vozila na »dvogorivni« sistem (kombinacija SZP in dizelskega goriva) je približno 
2500 evrov, strošek tovrstne predelave težkih tovornih vozil in avtobusov pa približno 10.000 
evrov. 

UZP je ta čas za tovornjake v mednarodnem cestnem prometu edina stvarna alternativa 
dizelskemu gorivu. UZP omogoča doseganje tako nezavezujočih ciljev operativnega 
programa za zmanjšanje TGP kot ciljev, povezanih z zmanjšanjem izpustov onesnažil zraka 
iz prometa.  

Akcijski program obravnava tudi ukrep spodbujanja uporabe biogoriv. Do leta 2020 
predvidevamo dodajanje biodizla h konvencionalnemu dizlu v razmerju do 7 % (vozila ni 
treba posebej prirediti). Druge vrste biogoriv (npr. bioetanol, bioplini) in njihova uporaba v 
prometu se vključijo v akcijski program glede na pripravljenost projektov in možnosti njihove 
izvedbe.  
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Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020 

Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN-URE 2020) je drugi 
akcijski načrt, ki ga je RS pripravila v okviru Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti 
oziroma četrti akcijski načrt od leta 2008. Akcijski načrt zajema bistvene ukrepe za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno s pričakovanimi ter doseženimi prihranki 
energije, z namenom doseganja državnega cilja povečanja energetske učinkovitosti do leta 
2020 in prispevka RS k doseganju skupnega cilja EU: povečanja energetske učinkovitosti za 
20 %. Povzet in nadgrajen je v NEPN, vendar ga na tem mestu vseeno povzemamo (zaradi 
pregleda načrtovanja pred sprejemom NEPN. 

Dokument vsebuje pregled državnih ciljev in doseženih prihrankov ter ukrepe politike za 
izvajanje energetske učinkovitosti. Dokument večinoma povzema oziroma vsebuje cilje in 
ukrepe iz drugih dokumentov: OP TGP in ReNPRP30. AN-URE 2020 vključuje oziroma 
upošteva tudi NEPN. Gre za že uveljavljene ukrepe za energetsko učinkovitost na področju 
prometa iz drugih dokumentov: 

• Spodbujanje trajnostnega tovornega prometa – pri trajnostnem tovornem prometu je 
poudarjena somodalnost, za kar sta pomembni gradnja in posodobitev obstoječe 
prometne infrastrukture, predvsem železniške. Ukrep vključuje naslednje 
instrumente:  

• finančne spodbude za vzpostavitev intermodalnosti in povečanje prevoza 
tovora po železnici,  

• razvoj logističnih centrov, tovornih terminalov in intermodalnih vozlišč,  
• uporaba oprtnih vlakov,  
• vključevanje eksternih stroškov v cestnine in druge dajatve za tovorni promet,  
• razvoj prometne telematike in dinamični nadzor prometne signalizacije.  

• Izboljšanje učinkovitosti cestnega tovornega prometa predvideva izvedbo 
instrumentov za spodbujanje somodalnosti: uvedba elektronskega cestninjenja za 
tovorna vozila, uvedbe IT za boljšo izkoriščenost cest in drugo. 

RS je zaradi svoje geografske lege tranzitna država, kar vpliva na prometne tokove, pa tudi 
na druge dejavnike, med katerimi je prodaja motornih goriv. Slednje pomembno vpliva na 
izpolnjevanje podnebno-energetskih ciljev, saj se poraba energije spremlja prek prodaje 
motornih goriv, pri čemer je prav delež prodaje energije v prometu med najpomembnejšimi 
(okrog 40 % vse končne rabe energije). 

Kot ukrep je predvideno tudi postopno zmanjševanje subvencij, ki so v nasprotju s cilji 
zmanjšanja emisij TGP in s ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti ter nadomestitev s 
subvencijami, ki te cilje podpirajo, v skladu z rezultati projekta Zelena proračunska 
reforma,30 ki se bo izvajal v obdobju 2017–2020. Pripravljena bo shema subvencij za 
spodbujanje ekonomičnosti tovornih vozil v povezavi z zmanjševanjem subvencij za rabo 
goriva/vračila trošarine. Subvencije za tovorna vozila bi bile možne le za nadstandardna 
vozila. Spodbujanje izobraževanja voznikov in upravljavcev voznega parka tovornih vozil. 

                                                
30 Zelena proračunska reforma (vladni strateški razvojni projekt P3) je sklop politik, s katerimi poskuša država vplivati na spremembo 
ravnanja gospodarskih in drugih subjektov ter posameznikov, ki povzročajo obremenjevanje okolja. 
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Predviden je tudi ukrep zagotovitve finančnih sredstev za obdobje 2014–2020 za razvoj 
železniškega prometa: 

• izvedba projektov izboljšanja železniške infrastrukture v okviru proračunskih sredstev 
Agencije RS za infrastrukturo. Za doseganje posebnih ciljev so na voljo nepovratne 
finančne spodbude za železniško prometno infrastrukturo v obdobju 2014−2020 in 
drugi ukrepi za razvoj železniškega potniškega in tovornega prometa v okviru 
izvajanja OP EKP iz sredstev kohezijskega sklada. Predvideno je tudi financiranje 
projektov prek instrumenta za povezovanje Evrope.  

• priprava in izvajanje projektov za postopno odpravljanje ozkih grl na vseh segmentih 
(podsistemih) železnic, prednostno ukrepov za povečanje prepustnosti infrastrukture 
in zagotavljanje standardov TEN-T na slovenskem koridorskem železniškem omrežju 
ter ključnih projektov nadgradnje prog, vozlišč in razbremenitve vozlišč;   

• spodbujanje učinkovite rabe energije v okviru uvajanja sistemov ETCS oziroma 
ERTMS, elektrificiranosti regionalnih prog, metodologije izračuna uporabnine.  
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Operativni program za zmanjšanje emisij TPG do leta 2020 

Vlada RS je Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 
(OP TGP) sprejela na redni seji 17. decembra 2014. OP TGP 2020 je izvedbeni načrt 
ukrepov za doseganje pravno zavezujočega cilja RS za zmanjšanje emisij TGP do leta 2020 
po Odločbi št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij TGP, da do leta 2020 izpolnijo zavezo 
Skupnosti za zmanjšanje emisij TGP. Osredotoča se na področja oziroma sektorje, ki imajo 
največje deleže v emisijah TGP v sektorjih izven evropske sheme trgovanja z emisijami 
(ETS), za katere veljajo državne zaveze: stavbe, promet, kmetijstvo, odpadki in drugi. OP 
TGP določa vizijo, cilje, usmeritve in ukrepe na področju blaženja podnebnih sprememb do 
leta 2020 s pogledom do leta 2030. O izvajanju OP TGP so se pripravljala letna poročila. 
Operativni program se letos zaključi. Povzet in nadgrajen je v NEPN, vendar ga na tem 
mestu vseeno povzemamo (zaradi pregleda načrtovanja pred sprejemom NEPN. 

Ključni sektor pri doseganju državnih ciljev do leta 2020 je promet. Ukrepi na tem področju 
bodo usmerjeni v obvladovanje emisij TGP, zato sta ključna krepitev aktivnosti in dosledno 
izvajanje ukrepov, med drugim tudi spodbujanje trajnostnega tovornega prometa. 

Dokument večinoma povzema cilje in ukrepe tudi iz drugih dokumentov: (npr. AN-URE). OP 
TGP vključuje oziroma upošteva tudi NEPN, ki je bil sprejet pozneje. V NEPN so določeni 
zahtevnejši sektorski cilji pri zmanjšanju emisij TGP do leta 2030 glede na leto 2005 kakor v 
usmeritvah iz OP TGP. 
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Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020  

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je 
strateški izvedbeni dokument, ki je podlaga za porabo 3,2 milijarde evrov razpoložljivih 
sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), evropskega socialnega sklada 
(ESS) in kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014–2020. Dokument je 15. decembra 2014 
potrdila Evropska komisija. V okviru tega operativnega programa se izvajajo ukrepi, 
financirani iz sredstev evropskih skladov za spodbujanje trajnostne mobilnosti za doseganje 
posebnih ciljev: razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih in odpravo 
ozkih grl, povečanje zmogljivosti prog in skrajšanje potovalnega časa v železniškem 
omrežju.  

Vodilna načela za izbor projektov so skladna z opredeljenimi horizontalnimi načeli. Pri tem 
so imeli pri izboru prednost projekti, ki so med drugim izkazovali skupni interes v skladu z 
Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013, 
predvideli povečanje prepustnosti železniške infrastrukture zaradi povečanja pretovora blaga 
in povečanja števila potnikov, prispevali k odpravi ozkih grl, ki hromijo sistem; zagotavljali 
nadgradnjo železniške infrastrukture v skladu z zahtevami TEN-T za jedrna omrežja (hitrost 
proge 100 km/h, vožnja vlakov dolžine 740 m, nosilnost 22,5 t na os, uveden sistem 
ERTMS, elektrifikacija proge) in temeljili na prenovi oziroma nadgradnji obstoječih povezav. 

Ena izmed prednostnih osi je Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti. Večina sredstev je za to prednostno os namenjena vlaganju v železniško 
infrastrukturo, kar je pogoj za preusmeritev tovora s cest ter dvig varnosti in konkurenčnosti 
železniškega prometa. Predvidena je tudi posodobitev pomorske pristaniške infrastrukture. 

V okviru prednostne osi trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja je 
predviden ukrep zelena mestna logistika: mesta bodo oblikovala politiko na področju 
dostave tovora, ki bo določala skladnost dostavnih vozil z okoljskimi standardi, časovna 
okna dostave in spodbujala alternativne rešitve glede na posebnosti prostora v mestnih 
središčih. 
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Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–
2023 

Sklad za podnebne spremembe je ustanovljen v skladu s 128. členom veljavnega Zakona o 
varstvu okolja. To je proračunski sklad za nedoločen čas v okviru državnega proračuna. 
Ustanovljen je zaradi sofinanciranja ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam 
podnebnih sprememb. Upravljanje Sklada za podnebne spremembe je v pristojnosti 
ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. 

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za obdobje 2020–2023 
(Uradni list RS, št. 14/20) je sprejela Vlada RS. Upravičeni nameni porabe sredstev sklada 
za podnebne spremembe so določeni predvsem na podlagi prednostnih nalog iz OP TGP 
2020. Vključuje ukrepe, ki so bili določeni že s programi porabe sredstev v prejšnjih letih, 
povečanje sredstev za te posamezne ukrepe in izplačila na podlagi pogodb, sklenjenih v 
preteklih letih.  

Opredeljena so merila za določitev upravičenosti porabe sredstev sklada za podnebne 
spremembe. Program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–
2023 med drugim vključuje tudi upravičene namene porabe sredstev za zmanjševanje emisij 
v prometu. Sektor promet je bil daleč največji vir emisij, leta 2017 je prispeval kar 50,9 % 
emisij TGP po Odločbi 406/2009/ES. Delež sektorja je bil še leta 2005 samo 38-%. Večina 
emisij je iz cestnega prometa. Promet je tudi edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 
2005−2017 povečale, in sicer za 25,5 %. V drugih sektorjih skupaj so se emisije v istem 
obdobju zmanjšale.  

Ukrep/leto 2020 2021 2022 2023 

spodbujanje trga 
alternativnih goriv v 
prometu 

do 4,3 mio EUR do 3,5 mio EUR do 3,5 mio EUR do 3,5 mio EUR 

izgradnja železniških prog do 10 mio EUR do 5 mio EUR do 5 mio EUR 0 

spodbujanje železniškega 
tovornega prometa  

do 5 mio EUR do 10 mio EUR 0  0 

Preglednica 2.6: Višina sredstev po ukrepih 

V obdobju 2020–2023 se za namen zmanjševanja emisij v prometu med drugim predvideva 
izvajanje naslednjih ukrepov (nekateri so se že začeli v preteklih letih), pomembnih tudi za 
zeleno logistiko: 

• spodbujanje trga alternativnih goriv v prometu – v okviru tega ukrepa bodo sredstva 
namenjena za spodbujanje razvoja trga alternativnih goriv v prometu, zlasti za 
sofinanciranje: vzpostavitve polnilnih postaj za električna vozila (v nadaljnjem 
besedilu: EV), vzpostavitve polnilnih postaj za polnjenje vodika, spodbude za nakup 
EV, vozil na gorivne celice in električnih cestnih turističnih vlakov, naložbe v drugo 
sorodno infrastrukturo za spodbujanje razvoja alternativnih goriv v prometu, umirjanja 
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in preusmeritve prometa (parkirišča P & R, prometna signalizacija ter druga za to 
potrebna infrastruktura in oprema). Upravičenci so naslednji: občine, pri čemer so do 
večjega deleža upravičene občine, katerih del je na območju Natura 2000, in občine, 
kjer bodo ukrepi prispevali k dejavnosti varstva kulturne dediščine, javni sektor 
(organi državne uprave in širše), javna podjetja za distribucijo električne energije, 
izvajalci javne službe ohranjanja narave in izvajalci javne službe varstva kulturne 
dediščine, občani, podjetja v okviru javno-zasebnega partnerstva; 

• izgradnja železniških prog – ukrep je namenjen posodobitvi železniške infrastrukture, 
kar je med temeljnimi ukrepi za dolgoročno zmanjšanje emisij TGP v Sloveniji. 
Namen ukrepa je izboljšanje stanja javne železniške infrastrukture s čimer dosežemo 
izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnega prometa ter povečanje njegove uporabe 
in optimizacijo prevozov. Z ukrepom je predvidena nadgradnja oziroma obnova javne 
železniške infrastrukture z vidika zagotovitve postopnega povečanja zmogljivosti 
železniških povezav in večje dostopnosti javne železniške infrastrukture ter 
izboljšanja konkurenčnosti storitev železniškega prevoza. Predvideva se 
sofinanciranje nadgradnje ob zapori gorenjske proge; 

• spodbujanje železniškega tovornega prometa – ukrep je namenjen spodbujanju 
tovornega prometa po železnicah s ciljem zniževanja emisij TGP in onesnaževal 
zunanjega zraka, pri tem pa se z izboljšanjem konkurenčnosti storitev železniškega 
tovornega prevoza bolje izkorišča železniška infrastruktura in nadaljuje rast 
železniškega tovornega prometa tudi ob povečani gospodarski aktivnosti, ki bo 
vplivala na večji obseg tovornega prometa. Železniški tovorni promet precej manj 
obremenjuje okolje od cestnega, saj so emisije CO2 na tonski kilometer pri prevozu 
tovora po železnicah za 92 % nižje kot pri prevozu tovora po cesti s težkimi tovornimi 
vozili. OP TGP 2020 za dosego cilja zmanjšanja emisij TGP v prometu predvideva 
tudi subvencije za vzpostavitev intermodalnosti in povečanje prevoza tovora po 
železnici. Cilji ukrepa so izboljšanje konkurenčnost okoljsko prijaznejšega 
železniškega tovornega prometa v primerjavi s cestnim tovornim prometom ter s tem 
ohranitev in povečanje deleža železniškega tovornega prometa v celotnem tovornem 
prometu, doseženem v zadnjih letih. Železniški tovorni promet se na podlagi tega 
ukrepa spodbuja z dajanjem finančnih spodbud za izvedbo teh vrst železniških 
tovornih prevozov: železniški prevoz blaga v posameznih vagonskih pošiljkah na 
območju RS ter železniški spremljani in nespremljani kombinirani prevoz (cesta – 
železnica) blaga na območju RS (spodbuja se samo prevoz na železnici). Finančna 
spodbuda se obračuna za prepeljane neto tonske kilometre (ntkm) v RS. Podlaga za 
izračun višine finančne spodbude glede na prepeljane ntkm v RS je stroškovna in 
prihodkovna analiza izvajanja vrst železniških prevozov, ki se finančno spodbujajo, v 
primerjavi s prevozom blaga po cesti v RS. Upravičenci do finančne spodbude so vsi 
prevozniki v železniškem tovornem prometu, torej javni ali zasebni izvajalci prevoza 
blaga v železniškem prometu, registrirani in licencirani v RS, ki opravljajo železniški 
tovorni prevoz, spodbujen z ukrepom spodbujanje železniškega tovornega prometa. 
Po podatkih s spletne strani Javne agencije za železniški promet RS imajo veljavne 
licence prevoznikov v železniškem prometu Adria Transport, d. o. o., Luka Koper, d. 
d., pristaniški in logistični sistem, Primol – Rail, d. o. o., Rail Cargo Carrier, družba za 
železniški tovorni promet, d. o. o., Slovenske železnice – Tovorni promet, d. o. o., in 
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Ten Rail, d. o. o. Aktivnosti izvajanja ukrepa »spodbujanje železniškega tovornega 
prometa« s finančnim spodbujanjem železniškega prevoza blaga po posameznih 
vagonskih pošiljkah na območju RS ter spremljanega in nespremljanega 
kombiniranega prevoza (cesta – železnica) blaga na območju RS, pri čemer se 
spodbuja samo prevoz na železnici, so: organ, pristojen za izvajanje ukrepa, skrbi za 
skladnost ukrepa s predpisi Evropske unije; organ, pristojen za izvajanje ukrepa, 
objavi javni poziv oziroma razpis, namenjen vsem izvajalcem prevoza blaga v 
železniškem prometu, registriranim in licenciranim v RS; ukrep spodbujanje 
železniškega tovornega prometa se začne izvajati v letu 2020 in se izvaja 
predvidoma do konca leta 2021 oziroma do predvidene porabe sredstev sklada za ta 
ukrep; ob uspešni izvedbi ukrepa spodbujanja železniškega tovornega prometa se 
bo preučilo nadaljevanje in zagotavljanje sredstev sklada za ta ukrep v prihodnjih 
letih. Povečanje oziroma vsaj ohranjanje učinkovitosti tovornega prometa, ki se v 
zadnjih letih povečuje, bi pripomoglo k zmanjšanju porabe energentov in izpustov 
tovornega prometa pa tudi drugih načinov prometa, na katere vpliva tovorni promet.  

Med drugim pa se bo nadaljevalo z namenjanjem sredstev za mednarodno podnebno 
pomoč, s sofinanciranjem projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje 
iz programa LIFE (podnebnih projektov tega programa), ter za izvajanje prvega podnebnega 
integralnega projekta LIFE CARE4CLIMATE.  

Nadaljevalo se bo sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ob tem pa so 
sredstva predvidena tudi za programsko sofinanciranje dela, sofinanciranje trajnostno 
naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo NVO, ki delujejo na področju 
blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ter za druge vsebine, kot je to razvidno 
iz razpredelnice v programu in pojasnil o prenosu namenov. 

Predvideni so ukrepi za raziskave, razvoj in inovacije. Evropska komisija je februarja 2019 
sprejela delegirani akt za Sklad za inovacije, ki podrobneje opredeljuje pravila financiranja 
(upravičeni stroški, način podpore, obseg financiranja, časovni vidik razpisov), pravila 
izvedbe/izbire (merila upravičenosti, proces izvedbe, merila za izbiro) in pravila upravljanja 
(upravljavska struktura, geografska uravnoteženost). Ta pravila bo MOP smiselno uporabil 
pri izvedbi javnega razpisa za RRI. Priprava razpisa se je začela že leta 2019, vendar zaradi 
zahteve MF po sistemski (zakonski) ureditvi področja državnih pomoči razpis še ni bil 
izveden. Za projekte, ki bodo izbrani na prvi stopnji razpisa sklada za inovacije EU, je 
predvideno delno sofinanciranje lastnega vložka iz sredstev sklada za podnebne 
spremembe. Prav tako se predvideva nadaljnja podpora raziskavam, razvoju in inovacijam 
na področju prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Raziskave, razvoj in inovacije za 
prehod v nizkoogljično gospodarstvo spadajo med ključne gradnike zelenega gospodarstva. 
Financirani bodo projekti za razvoj, pilotni preizkus in nizkoogljičnih tehnologij ter storitev z 
možnostjo znatnih prihrankov pri emisijah TGP ter sočasnimi pozitivnimi učinki na okoljsko 
(celotno), ekonomsko in socialno razsežnost trajnostnega razvoja. Projekti zelene logistike 
niso posebej navedeni, vendar lahko sklepamo, da so tudi projekti inovacij na področju 
zelene logistike predmet sofinanciranja. 
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Eko sklad 

Eko sklad je ustanovljen v skladu z 143. členom veljavnega Zakona o varstvu okolja. Kot 
slovenski okoljski javni sklad spodbuja trajnostni razvoj s financiranjem naložb za 
preprečevanje, odpravljanje ali zmanjšanje obremenjevanja okolja. Sklad spodbuja naložbe, 
skladne z nacionalnim programom varstva okolja, nacionalnim energetskim programom, 
skupno okoljsko in energetsko politiko EU ter operativnimi in akcijskimi programi, sprejetimi 
na njihovi podlagi. Za delovanje Eko sklada je pristojno ministrstvo za varstvo okolja. 

Dejavnosti, ki jih sklad opravlja v javnem interesu, so zlasti:  

• spodbujanje naložb v infrastrukturo varstva okolja državnega in lokalnega pomena,  
• spodbujanje naložb v izrabo OVE,  
• spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije,  
• spodbujanje naložb s področja razvoja ali uporabe okoljskih tehnologij, ki 

preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja,  
• spodbujanje različnih oblik izobraževanja in ozaveščanja javnosti in  
• druge dejavnosti in naloge s področja varstva okolja, določene v ustanovitvenem 

aktu sklada. 

Eko sklad v letošnjem letu subvencionira ali kreditira naložbe, ki spadajo v opredelitev vozil 
in infrastrukture trajne mobilnosti, na primer: 

• nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon 
oziroma takih, ki imajo vgrajen motor EURO 6. 

• nepovratne finančne spodbude za nakup in montažo energijsko učinkovitih 
pnevmatik razredov A in B kategorij C2 in C3, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 
661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za 
homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, 
sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 
200 z dne 31. 7. 2009, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 661/2009 o 
homologaciji za pnevmatike), ki so kupljene in nameščene od vključno 1. januarja 
2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike 
Slovenije pri vozilih za cestni promet: 

• kategorije N2, vendar le za vozila, katerih največja dovoljenja masa presega 
7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki 
Sloveniji /Uradni list RS št. 75/11/), 

• kategorije N3, kategorije M3, kategorije O3, kategorije O4. 

Namen javnega poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih 
vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij 
CO2. 
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2.2.2 Strategije in nacionalni programi v pripravi 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 

V pripravi je nova Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (osnutek), ki opredeljuje 
vizijo prostorskega razvoja, cilje prostorskega razvoja, koncept prostorskega razvoja in 
usmeritve po posameznih področjih. 

Usmeritve za razvoj prometa so opredeljene kot usmeritve za oblikovanje javnih politik. Ena 
izmed usmeritev za razvoj prometne infrastrukture je, da dolgoročno hrbtenica nacionalnega 
prometnega sistema postaja železnica. Železniško infrastrukturo se prednostno modernizira, 
prenavlja in dograjuje tako, da prevzame večino tranzitnega prometa ter v kombinaciji s 
cestnim sistemom prek sistemov vozlišč omogoča povezanost posameznih regij in območij z 
javnim potniškim prometom ter trajnostno mobilnost. Za zmanjšanje eksternih stroškov 
prometa (kakovost zraka, hrup, nesreče, zastoji ipd.) se krepijo trajnostni mobilnostni načini 
in mobilnostne storitve, podpira se uvajanje modernih tehničnih in informacijskih rešitev.  

 
Slika 2.13: Povezave v mednarodnem prostoru31 

 

 

                                                
31 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (osnutek), str 32. 
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Za vozlišča, prometne terminale za tovorni promet in transportno logistiko je navedeno: 
Regijski intermodalni centri (razvoj transportne logistike) se navezujejo na središča I. in II. 
ravni oziroma v širših mestnih območjih in drugih območij funkcionalnega povezovanja. 
Železniške postaje in postajališča se na prestopnih točkah v središčih, kjer so prometni 
tokovi največji, preoblikujejo v sodobna vozlišča (intermodalna stičišča). Intermodalni 
prometni terminali v okviru pristanišč in letališč se usklajeno povezujejo z železniškim 
sistemom in cestami najvišje ravni. 

Usmeritve za prednostna območja za koncentracijo gospodarskih dejavnosti so med drugim 
te: Območja nekdanje industrije, ki izpolnjujejo prostorske, okoljske, infrastrukturne in druge 
pogoje sodobnih proizvodnih parkov, se dolgoročno ohranja in posodablja za gospodarski 
namen. Za območja gospodarskih dejavnosti ali cone, v katere se vlaga javna sredstva, se 
razvije enoten model načrtovanja in upravljanja, po katerem zemljišča ostanejo v javni lasti 
(podjetje pa npr. pridobi stavbno pravico) tudi po zaprtju ali prodaji podjetja. S tem se 
uravnoteži povpraševanje po novih stavbnih zemljiščih. Prednostna območja za 
koncentracijo gospodarskih, proizvodnih ali drugih poslovnih dejavnosti se določijo v okviru 
širših mestnih območij v središčih I. ali II. ravni, izjemoma pa v središčih III. in IV. ravni, ki že 
imajo večja sklenjena industrijska ali proizvodna območja (20 ha). Prednostna območja za 
gospodarski razvoj se poiščejo v okviru notranjega razvoja urbanih naselij zlasti v okviru 
prestrukturiranja razvrednotenih območij ali površin že vzpostavljenih gospodarskih in 
poslovnih con. Območja za gospodarske dejavnosti, pri katerih je pomembna gospodarna 
transportna oddaljenost med surovinsko bazo in uporabniki, kot je na primer pri predelavi 
lesa, se lahko poiščejo tudi v središčih IV. ravni ali v drugih naseljih, pomembnih za regijo, v 
kolikor je možno zagotoviti prevoz po železnici. Prednostna območja za gospodarski razvoj 
se določijo v okviru regionalnih prostorskih planov v skladu z usmeritvami strategije. 

Za izvajanje strategije je predvidena priprava akcijskega programa. 

Nacionalni program varstva okolja 

V pripravi je nov nacionalni program varstva okolja do 2030 (NPVO 2030). Pripravlja ga 
ministrstvo za okolje in prostor na podlagi veljavnih zakonov: Zakon o varstvu okolja, Zakon 
o ohranjanju narave in Zakon o vodah. NPVO 2030 bo združil zahtevane vsebine glede 
nacionalnih programov iz teh zakonov. Na podlagi okoljske vizije, da namreč ohranjena 
narava in zdravo okolje v Sloveniji in zunaj nje omogočata kakovostno življenje sedanjim in 
prihodnjim generacijam, so opredeljene usmeritve, cilji, naloge in ukrepi deležnikov varstva 
okolja. 

Vsebinsko jedro NPVO 2030 sestavljajo štirje tematski sklopi:  

• varovanje, ohranjanje in izboljševanje naravnega kapitala, 
• nizkoogljična družba, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke ter jih znova 

uporablja ali reciklira, 
• okoljska tveganja, od katerih NPVO obravnava: v preteklosti čezmerno onesnažena 

območja, hrup v okolju, biološko varnost, ravnanje s kemikalijami, obremenjevanje 
okolja z elektromagnetnim poljem, svetlobno onesnaževanje okolja in prilagajanje 
podnebnim spremembam, 

• podporni, horizontalni ukrepi, ki bodo pripomogli k doseganju tematskih ciljev. 
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Za področje zelene logistike so pomembni predvsem nekateri ukrepi za zmanjšanje izpustov 
TGP, učinkovito ravnanje z viri ter preprečevanje odpadkov in učinkovito ravnanje z njimi. 

• Ozelenitev politik ključnih resorjev: 
• prizadevanja resorjev za skladnost strateških in operativnih dokumentov 

njihovih politik (kmetijska, gozdarska, prehranska, energetska, prometna, 
prostorska, graditvena, gospodarska, finančna, regionalni in lokalni razvoj) s 
konceptom učinkovite rabe virov in nizkoogljičnosti,  

• izdelava smernic za presojo planov in programov ter zakonodaje z vidika 
doseganja ciljev učinkovite rabe virov in nizkoogljičnosti za uporabo v 
postopkih celovite presoje vplivov na okolje (CPVO),  

• izdelava nacionalnega energetskega in podnebnega načrta do leta 2030, 
• izdelava dolgoročne podnebne politike Slovenije, 
• izdelava petletnih ogljičnih proračunov, 
• izdelava petletnih podnebnih načrtov in petletnih programov za prilagajanje 

podnebnim spremembam; 
• Zakon o podnebni politiki Slovenije; 
• ukrepi veljavnih programov; 
• spremljanje izvajanja ukrepov in njihovih učinkov  

• Ocenjevanje razvoja Slovenije s širšim naborom kazalnikov, vezanih na 
trajnostni razvoj (med njimi ekološki odtis). 

• Spremljanje razvoja kazalnikov zelenega gospodarstva in kazalnikov 
gospodarnega ravnanja z viri v EU in širše ter njihova uporaba v Sloveniji, 
kjer je to ustrezno; 

• načrtovanje in usmerjanje aktivnosti – vzpostavitev centra učinkovite rabe virov: za 
strokovno podporo načrtovalcem in izvajalcem ukrepov, vodenje in spremljanje 
ukrepov v državi, spremljanje dobre prakse drugih držav, spremljanje raziskovalnih in 
inovacijskih rezultatov ter njihovo uporabo v praksi;  

• podporno okolje ter spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij: 
• sistematično, usklajeno in sinergijsko koriščenje možnosti razvojno-

inovacijskih partnerstev, razvojno-inovacijskih kompetenčnih centrov ter 
drugih razvojnih in gospodarskih instrumentov s koriščenjem že uporabljenih 
in še novih finančnih mehanizmov (npr. sklad za inovacije EU). Spodbujanje 
tehnoloških in netehnoloških inovacij in njihovo povezovanje, kot je na primer 
povezovanje ukrepov za trajnostno mobilnost z vključevanjem inovativnih 
storitev in tehnologij, 

• vključitev vsebine učinkovitega ravnanja z viri in prehoda na nizkoogljično 
gospodarstvo v državne raziskovalne, razvojne in inovacijske programe ter 
programe za porabo sredstev EU,  

• spremljanje prispevka teh programov k ciljem NPVO glede nizkoogljičnosti in 
učinkovite rabe virov,  

• vzpostavitev znanstveno-podnebnega sveta za podnebne spremembe; 
• ekonomski in finančni instrumenti – celovito, postopno in premišljeno noveliranje 

finančne politike, da bodo njeni instrumenti prispevali k doseganju ciljev učinkovitega 
ravnanja z viri in nizkoogljičnosti, zlasti z ukinitvijo okolju škodljivih subvencij; 
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• izvajanje ključnih dejavnosti – sprememba zakonodaje (če je to ustrezno) in/ali 
izdelava smernic za učinkovito ravnanje z viri ter uporabo nizkoogljičnih tehnologij in 
tehnik ključnih dejavnosti: graditev in raba stavb, pridelava hrane, mobilnost, razvoj 
mest, oskrba z energijo; 

• regionalni in lokalni razvoj – preučitev možnosti drugačne oblike povezovanja 
resorjev za usklajeno in sinergijsko usmerjanje regionalnega in lokalnega razvoja za 
doseganje ciljev varstva okolja (med njimi učinkovitega ravnanja z viri), prostorskega 
razvoja, trajnostne mobilnosti in oskrbe z energijo ter blaženja in prilagajanja 
podnebnim spremembam; izvajanje v praksi, spodbujanje odgovornega 
skupnostnega upravljanja naravnih virov; 

• ravnanje z odpadki; 
• zelena javna naročila: 

• izdelava smernic za vsa področja zelenih javnih naročil, 
• izvajanje izobraževanj za naročnike in ponudnike; zagotavljanje stalne 

pomoči z usposobljeno pisarno (»help-desk«) z mrežo strokovnjakov. 

Po sprejemu bo Vlada RS NPVO 2030 predložila v obravnavo in sprejem Državnemu zboru 
RS (Resolucija o NPVO 2030). 

Energetski koncept 

Ministrstvo za infrastrukturo skladno z veljavnim energetskim zakonom (EZ-1) pripravlja 
energetski koncept Slovenije. Energetski koncept opredeljuje cilje države pri oskrbi z 
energijo in ukrepe za doseganje ciljev. EKS skladno z Energetskim zakonom podaja 
usmeritve in vizijo energetske politike Slovenije. Strateški dokument je dokument 
usmerjevalne narave in se zato ne opredeljuje do posameznih konkretnih projektov. Določa 
strateške cilje in usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050 ter tako postavlja 
izhodišča za nadaljnje odločitve pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo na trajnosten 
in konkurenčen način. Konkretni cilji za leto 2030 bodo skladno z dogovorom na ravni 
voditeljev držav članic EU določeni na ravni EU. Slovenija bo nacionalne cilje in ukrepe za 
doseganje teh ciljev določila v celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu 
(NEPN).32 Za sektor promet so opredeljeni naslednji ukrepi: 

• z uporabo alternativnih goriv za pogon vozil bomo zmanjšali uvozno odvisnost in 
negativne učinke na okolje in zdravje ter povečali kakovost življenja v urbanih 
središčih – uvajanje alternativnih (nizkoogljičnih) goriv s poudarkom na električni 
mobilnosti bo tako prednostna naloga na tem področju in neločljivo povezano s 
prometnimi politikami trajnostne mobilnosti;  

• poleg elektrifikacije osebnega in tovornega prometa bomo spodbujali tudi uporabo 
drugih alternativnih goriv ter infrastrukturne projekte za prehod na čistejše energente, 
nadaljevalo se bo z elektrifikacijo železniških prog in preusmerjanjem cestnega 
tovornega prometa na železnico; skladno s strategijo za vzpostavitev infrastrukture 
za alternativna goriva v prometu se bo progresivno povečeval delež hibridnih, 
električnih in plinskih vozil; rast deleža električnih vozil bo zahtevala pravočasno 
prilagajanje elektroenergetske in polnilne infrastrukture ter povezanih storitev;  

                                                
32  vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/energetski-koncept-slovenije/ 
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• prevladujoča vloga naftnih derivatov v prometu se bo zmanjševala že do leta 2030 
zaradi nadomeščanja z alternativnimi gorivi kot posledica strožjih okoljsko-tehničnih 
standardov v prometu in zaradi spodbud temu procesu. 

Za zmanjšanje potreb po prevozu so pomembni tudi ukrepi krožnega gospodarstva. Krožno 
gospodarstvo je povezano s pridobivanjem, proizvodnjo, uporabo in odlaganjem virov. Cilj 
krožnega gospodarstva je čim dlje ohranjati vrednost materialov in energije, uporabljenih za 
proizvode, ter s tem zmanjšati količino odpadkov in porabo virov. Pomemben vidik krožnega 
gospodarstva je ravnanje z odpadki. Primarna je predelava odpadkov v surovine, za ostanek 
pa se analizira možnost okoljske sprejemljive izrabe odpadkov v energetske namene. S 
podporo načelom krožnega gospodarstva pričakujemo manjši vpliv na okolje in manjše 
emisije TGP. 

Smernica za pripravo strategij upravljanja mestne logistike 

Strateške razvojne dokumente s področja trajnostne mobilnosti pripravlja ministrstvo za 
infrastrukturo, ki sodeluje tudi pri razvojnih in raziskovalnih projektih na tem področju ter 
skrbi za spremljanje kazalnikov. Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo že več smernic s 
področja trajnostne mobilnosti, v pripravi pa so tudi nacionalne smernice za izdelavo 
strategij upravljanja mestne logistike.  

RS nima urejenega sistematskega načina obravnave celovitega urejanja mestne logistike. 
Ker tovorni promet v mestih povzroča številne težave in škodljive posledice za kakovost 
bivanja in ker to področje do zdaj ni bilo ustrezno obravnavano, država pristopa k izdelavi 
teh smernic. Pri tem bosta izdelana analiza stanja ter osnutek smernic, ki se bo preizkusil v 
okviru izdelave dveh pilotnih strategij upravljanja mestne logistike (za mesto Ptuj in mesto 
Ljubljana). 

Informacija o začetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje 
evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 – nova kohezija 

Začel se je postopek priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske 
politike za obdobje 2021–2027. Vlada Republike Slovenije nalaga Službi Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da v sodelovanju z ministrstvi, službami 
vlade in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike 
za obdobje 2021–2027 za kohezijski sklad, evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 
evropski socialni sklad plus (ESS+).  
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2.3 Pravni akti 

Zakon je sistem pravnih pravil, ki so podrobnejša, vendar vsebinsko še vedno splošno 
izpeljana ustava in jih sprejema Državni zbor RS. V izročku 1 – Analiza dokumentacije je bila 
pregledana slovenska zakonodaja po resorjih, ki so na kakršen koli način povezana z zeleno 
logistiko: javno naročanje, promet, prometna infrastruktura, urbanistično načrtovanje, varstvo 
okolja, zakonsko urejanje javno-zasebnega partnerstva, spodbujanje investicij in poštnih 
storitev in jo v tem poglavju, zaradi enovitosti te študije, dopolnjujemo in povzemamo. 
Relevantni pravni akti so: 

• Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – UPB, 67/19) – določa 
pogoje in način opravljanja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem 
cestnem prometu ter organe, pristojne za izvajanje in nadzor nad izvajanjem tega 
zakona. Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu se opravlja kot 
prevoz v komercialne namene in kot prevoz za lastne potrebe. Predmet zakona je 
predvsem organiziranje prevoza. Cilj zakona je zagotavljanje pregledne 
organiziranosti prevoza ter tako prispevati k varnemu prevozu potnikov in tovora; 

• Zakon o cestah (Uradni list RS, št. št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 
– določa in ureja status in kategorizacijo javnih cest, enotna pravila za gradnjo, 
upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih 
cest, obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen 
in neoviran promet, upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter 
prometa na njih. Med drugim določa tudi pravila parkiranja tovornih vozil na javnih 
cestah, omejevanja osnih obremenitev in največje dovoljene skupne mase, izredni 
prevoz, nadzor nad prevozom tovora. Podzakonski akt določa, da morajo na omrežju 
vzporednih državnih cest težka tovorna vozila uporabljati državne ceste enakih ali 
boljših prometno-tehničnih lastnosti.33 Cilj zakona je enotna pravna urejenost na 
področju projektiranja, gradnje in uporabe vseh javnih cest v Republiki Sloveniji; 

• Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 
68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) – določa prometna pravila ravnanja 
v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju tega zakona izrekajo 
pristojni organi. Med drugim določa pravila za prevoz tovora in določene omejitve, na 
primer: z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega hrupa oziroma ropota ali 
kako drugače onesnažiti okolja, omejitve glede vožnje v območju za pešce. Zakon 
zasleduje temeljne cilje prometnovarnostne politike v RS; 

• Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – UPBV, 30/18) – določa 
pogoje za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu, storitve, ki so na 
področju železniškega prometa javne dobrine, ki jih zagotavlja RS z obvezno 
gospodarsko javno službo, javno železniško infrastrukturo, njen status in pogoje za 
dostop nanjo, ustanovitev, naloge in pristojnosti regulatornega organa ter 
ustanovitev, naloge in pristojnosti Javne agencije za železniški promet. Med drugim 
določa pojem kombiniranega prevoza, dodelitev vlakovne poti in pravico dostopa do 

                                                
33 Pravilnik o omejitvi uporabe državnih cest za promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton (Uradni list RS, 
št. 102/06 in 109/10 – ZCes-1). 
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javne železniške infrastrukture. Cilji zakona so prispevati k doseganju ciljev 4. 
železniškega paketa, to je dograjevanju enotnega evropskega železniškega območja 
ter povečanju konkurenčnosti in rasti železniškega prometa, pa tudi k izboljšanju 
varnosti v železniškem prometu in preprečevanju nesreč; 

• Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 
– PZ-G) – ureja varnost plovbe po celinskih vodah in določa pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati plovbna območja, plovila in plavajoče naprave ter osebe, ki upravljajo 
plovila, pristanišča in druga mesta za dostop do vodnega območja, določa elemente 
plovbnega režima, ureja vpisovanje plovil in plavajočih naprav, dviganje potopljenih 
stvari in ureja nadzor nad varnostjo plovbe;  

• Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB, 46/16 in 47/19) – ureja ter določa 
pogoje in zahteve, ki zadevajo zrakoplove, letalsko osebje in drugo strokovno osebje, 
zračni prevoz in druge letalske aktivnosti, letališča in vzletišča, infrastrukturo 
navigacijskih služb zračnega prometa, zagotavljanje varnosti zračnega prometa in 
ukrepe za olajšave zračnega prevoza, iskanje in reševanje zrakoplovov ter letalske 
nesreče in incidente, opravljanje letaliških služb in navigacijskih služb zračnega 
prometa ter javno infrastrukturo in nadzor, določa tudi sankcije za letalske prekrške.  

• Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 
21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) – ureja suverenost, suverene pravice, 
jurisdikcijo in nadzor RS na morju, varnost plovbe po teritorialnem morju in notranjih 
morskih vodah, varstvo morja pred onesnaževanjem s plovili ter pravni režim 
pristanišč; stvarnopravna razmerja ter pogodbena in druga obligacijska razmerja, ki 
se nanašajo na plovila; vpis plovil, omejitve ladjarjeve odgovornosti, skupno havarijo, 
izvršbo in zavarovanje na plovilih ter kolizijska pravila; 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg 
in 84/18 – ZIURKOE) – ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni 
pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, 
ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in 
finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja ter druga z varstvom 
okolja povezana vprašanja. Zakon ima več podzakonskih aktov, ki urejajo področje 
pravil ravnanja za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja za 
posamezna področja opravljanja dejavnosti (ravnanje z odpadki, prevoz in 
skladiščenje itn.) ter tudi področja zmanjševanja onesnaževal. Za doseganje ciljev se 
spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, 
spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja, in plačuje onesnaževanje in rabo naravnih virov. Cilji varstva 
okolja so zlasti: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in 
izboljševanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe 
energije in večja uporaba OVE, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, 
izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in vnovično vzpostavljanje njegovih 
regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in 
potrošnje ter opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi; 
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• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) – določa pravila o 
postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi naročili in 
projektnimi natečaji. Javno naročanje temelji na naslednjih načelih, ki izhajajo iz 
Pogodbe o delovanju EU: prosti pretok blaga in storitev, svoboda, načela 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
preglednosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in 
sorazmernosti. Zakon opredeljuje med drugim tudi pogoje, ki vključujejo socialne in 
etične ali okoljske vidike (kar se uresničuje oziroma opredeljuje na primer z veljavno 
Uredbo o zelenem javnem naročanju). Naročnik lahko določi tudi druge pogoje za 
izvedbo naročila, ki se lahko nanašajo zlasti na socialne in okoljske vidike, če so ti 
pogoji v skladu s predpisi EU in navedeni v obvestilu o javnem naročilu ali 
dokumentaciji v zvezi z oddajo. Med drugim je pri poglavju o merilih za oddajo 
javnega naročila opredeljeno tudi naslednje: pri merilih za izbiro ponudbe pri 
naročanju živil se prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti (sezonsko 
pridelana živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki način ipd.), 
živila, proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti živil, ter živila, ki so 
trajnostno pridelana in predelana ter je zagotovljena njihova višja kakovost z vidika 
večje svežine ali nižjih okoljskih obremenitev pri prevozu. Cilji javnega naročanja so v 
neposredni povezavi z načeli javnega naročanja in so med drugim: gospodarna 
poraba sredstev, instrument gospodarske politike, finančna disciplina, spodbujanje 
konkurence, preprečevanje korupcije; 

• Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L) – ureja 
organiziranost šolske prehrane za učence ter dijake, njihovo pravico do subvencije 
za šolsko prehrano ter nadzor nad izvajanjem tega zakona. Pri organiziranju šolske 
prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih, sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje, in vsebujejo: cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 
povezane s šolsko prehrano, ter strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo 
merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave 
šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih določi javni zdravstveni 
zavod (pooblasti ga ministrstvo, pristojno za zdravje). Šola opredeli vzgojno-
izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo 
spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, v letnem delovnem 
načrtu. Cilji tega zakona so, da se ob upoštevanju načel trajnostne potrošnje 
zagotavlja kakovostna šolska prehrana, s katero se vpliva na optimalni razvoj 
učencev in dijakov, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, 
na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja in 
okolja ter omogoči učencem in dijakom dostopnost do zdrave šolske prehrane in se 
učencem in dijakom iz socialno manj spodbudnih okolij zagotavljajo enake možnosti 
pri doseganju ciljev iz prejšnje alineje; 

• Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) – ureja namen in 
načela zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih 
projektov, ki so v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: javno-zasebno 
partnerstvo), načine spodbujanja javno-zasebnega partnerstva in institucije, ki skrbijo 
za njegovo spodbujanje in razvoj, pogoje, postopek nastajanja in oblike ter način 
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izvajanja javno-zasebnega partnerstva, posebnosti koncesij gradenj in storitev ter 
statusnega javno-zasebnega partnerstva, nadzor nad javno-zasebnim partnerstvom, 
preoblikovanje javnih podjetij, pravo, ki se uporabi za reševanje sporov iz razmerij 
javno-zasebnega partnerstva, ter pristojnost sodišč in arbitraž za odločanje o sporih 
iz teh razmerij. Javno-zasebno partnerstvo pomeni razmerje zasebnega vlaganja v 
javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem 
interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, 
vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem 
interesu, ter s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali 
dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne 
službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma 
drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in 
naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih 
izvajanje je v javnem interesu. Javni partner lahko v skladu s predpisi zagotavlja 
spodbude, ki naj omogočijo, da se določeno vlaganje v javni projekt izvede kot javno-
zasebno partnerstvo. Spodbude javni partner upošteva pri oceni razporeditve 
poslovnega tveganja med javnim partnerjem in izvajalcem javno-zasebnega 
partnerstva. Cilj javno-zasebnega partnerstva je omogočiti in pospeševati zasebna 
vlaganja v izgradnjo ali investicijsko obnovo osnovnih sredstev, njihovo vzdrževanje 
in upravljanje ter v druge (infrastrukturne) projekte za izvajanje javnih storitev. 
Osnovni cilj je varovanje javnega interesa ter spodbujanje konkurenčnosti in 
zagotavljanje preglednosti, poštenosti in nediskriminatornosti;  

• Zakon o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18) – določa oblike investicijskih 
spodbud, pogoje, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud ter 
aktivnosti za spodbujanje investicij in internacionalizacije gospodarskih družb. Določa 
tudi merila za dodelitev spodbud (vrednotenje spodbud je podrobneje določeno z 
Uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter 
pogojev za strateško investicijo /Uradni list RS, št. 47/18/); med drugim je merilo vpliv 
investicije na okolje glede ohranjanja kakovosti zraka in vplivov na stopnjo 
onesnaženja, kakovost voda in vodnih virov, vpliv na kmetijske pridelke in gozdove, 
ohranjanje identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine, strukturo in sestavo 
tal, ohranjanje in upravljanje vodnega režima. Merilo je tudi prispevek investicije k 
prehodu v krožno gospodarstvo na podlagi naravnih virov, ki povzročajo nižje emisije 
TGP in omogočajo proizvodnjo z nižjim ogljičnim odtisom. Cilji je spodbuditi in 
pospešiti investicijsko dejavnost ter spodbujati konkurenčnost slovenskih podjetij; 

• Zakon o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) –
določa pogoje in postopek za izvajanje poštnih storitev, ureja zagotavljanje, izvajanje 
in financiranje univerzalne storitve, uvaja pogoje za dostopnost do poštnega omrežja 
in izdajanje poštnih vrednotnic RS, določa pristojnosti, organiziranje in delovanje 
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS kot neodvisnega regulativnega 
organa v delu, ki se nanaša na poštne storitve, določa pravice in obveznosti 
izvajalcev in uporabnikov poštnih storitev ter ureja druga vprašanja, povezana s 
poštno dejavnostjo. Kot univerzalna storitev se izvajajo te poštne storitve: sprejem, 
usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk, sprejem, usmerjanje, prevoz in 
dostava poštnih paketov do mase 10 kg, storitev priporočene in vrednostne poštne 
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pošiljke in prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne. Na podlagi tega zakona so 
izdani tudi različni splošni akti. Cilji so zagotavljanje izvajanja kakovostne in dostopne 
univerzalne poštne storitve najmanj petkrat tedensko za vse prebivalce RS brez 
diskriminacije, varstvo pravic uporabnikov in spodbujanje učinkovite konkurence na 
trgu poštnih storitev, vse zaradi popolnega odprtja trga in razširitve trga poštnih 
storitev; 

• Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) – ureja upravljanje morja, celinskih in podzemnih voda 
ter vodnih in priobalnih zemljišč. Upravljanje voda ter vodnih in priobalnih zemljišč 
obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda. Ta zakon ureja tudi 
javno dobro in javne službe na področju voda, vodne objekte in naprave ter druga 
vprašanja, povezana z vodami. Med drugim določa tudi pogoje ravnanja pri plovbi: 
po celinskih vodah sta prepovedana prevoz tovora in vožnja s plovili na motorni 
pogon, razen za potrebe izvajanja javnih služb po tem zakonu, varstva voda, 
izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog 
policije ter zaradi obrambe države. Vlada pa lahko določi posamezne celinske vode 
ali njihove dele, na katerih sta prevoz tovora in uporaba plovil iz prejšnjega odstavka 
dovoljena, pri čemer upošteva omogočanje splošne rabe voda, njihovo varstvo pred 
onesnaženjem ter ohranjanje naravnega ravnovesja v vodnih in obvodnih 
ekosistemih. Prepoved ali omejitev prevoza blaga je lahko tudi na vodovarstvenih 
območjih. Cilj upravljanja voda ter vodnih in priobalnih zemljišč je doseganje dobrega 
stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred 
škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje 
trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju 
dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. Pri opredelitvi 
ciljev upravljanja voda ter z njimi povezanih programih ukrepov se upoštevajo vplivi 
podnebnih sprememb; 

• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB, 70/08, 22/10, 10/12, 94/12 – 
ZDoh-2L in 17/14 – EZ-1) – med drugim določa načela energetske politike, pravila za 
delovanje trga z električno energijo in zemeljskim plinom, načine in oblike izvajanja 
gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe in 
učinkovite rabe energije, spodbujanje uporabe energije iz OVE, zahteve za okoljsko 
primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo. Določa, da Vlada RS sprejme 
akcijski načrt (uresničen z NEPN) za OVE za obdobje do leta 2020. Sprejeti akcijski 
načrt vlada predloži Evropski komisiji. Med drugim določa tudi, da morajo distributerji 
plinastih in tekočih goriv za transport dati v posameznem letu na trg biogoriva ali 
druge OVE za transport v deležu, kot je določen v akcijskem načrtu, glede na 
količino goriv, ki jih dajo na trg v tem letu. Za izpolnjevanje obveznosti se štejejo le 
biogoriva, ki izpolnjujejo trajnostna merila skladno s predpisi s področja varstva 
okolja, ki urejajo trajnostna merila za biogoriva. Pri izpolnjevanju obveznosti se 
količina na podlagi biogoriv, pridobljenih iz odpadkov, ostankov, neživilske celuloze 
in lesne celuloze, upošteva kot dvakratnik prispevka drugih biogoriv. Namen zakona 
je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z energijo in 
energetskimi storitvami ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. 
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• Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – določa cilje, načela in pravila 
urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, vrste prostorskih aktov, 
njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo, sprejetje in 
izvedbo ter združen postopek načrtovanja in dovoljevanja. Določa tudi prostorske 
ukrepe, instrumente in ukrepe zemljiške politike ter ureja spremljanje stanja v 
prostoru, delovanje prostorskega informacijskega sistema in izdajanje potrdil s 
področja urejanja prostora. Opredeljeno je, da se v regionalnem prostorskem planu 
obvezno uskladijo in določijo zasnove prostorskih ureditev lokalnega pomena, ki 
segajo na območje več občin ali vplivajo na razvoj več občin, med katere spadajo 
tudi: prednostna območja za gospodarski razvoj, ki sama ali kot širitev obstoječih  
presegajo 10 ha uporabne površine (industrijske, obrtne, trgovske, poslovne, 
logistični centri). Cilj zakona je doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s 
celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in 
ekonomskih vidikov;  

• Zakon o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) – ureja obveznost plačevanja 
cestnine po prevoženi razdalji ali glede na določen čas uporabe cestninskih cest in 
cestninskih cestnih objektov na njih, prevoze, za katere se ta cestnina ne plačuje, 
cestninske razrede vozil, način določitve višine cestnine, način cestninjenja in 
vprašanja interoperabilnosti cestninjenja v prostem prometnem toku, nadzor nad 
plačevanjem cestnine in globe za kršitev obveznosti plačevanja cestnine. Cestnina 
za uporabo cestninskih cest se za vozila nad 3,5 t plača glede na prevoženo razdaljo 
po cestninski cesti in za vozila do 3,5 t glede na dolžino časovnega obdobja, v 
katerem se cestninska cesta uporablja. Višino cestnine predpiše vlada, pri čemer 
upošteva: a) za cestnino glede na prevoženo razdaljo: tip vozila oziroma cestninski 
razred vozila, s katerim se opravlja prevoz po cestninski cesti, emisijski razred EURO 
in čas opravljanja prevoza (v dnevu, tednu, letu, vrsti dneva ali letnem času) ter 
prevozno razdaljo po cestninski cesti; b) za cestnino za določen čas: tip oziroma 
cestninski razred vozila in obdobje uporabe cestninske ceste. Cestnina se za 
cestninske ceste posameznega upravljavca teh cestninskih cest določi tako, da 
cestnina, ki se plačuje za vožnjo po cestninski cesti z vozilom nad 3,5 t, skupaj s 
cestnino, ki se plačuje za vožnjo po cestninski cesti z vozilom do 3,5 t, pokriva 
stroške cestninskih cest ali njihovega jasno določenega dela. Cestnina glede na 
prevoženo razdaljo se plačuje za uporabo cestninske ceste za vozilo nad 3,5 t in 
zajema infrastrukturno pristojbino, lahko pa tudi pristojbino za zunanje stroške. 
Infrastrukturna pristojbina se v skladu z emisijskimi razredi vozila EURO prilagodi 
tako, da nobena infrastrukturna pristojbina za več kot 100 odstotkov ne presega 
enake pristojbine, ki se zaračunava za enakovredna vozila, ki izpolnjujejo najstrožje 
emisijske standarde. Infrastrukturna pristojbina se lahko pod določenimi pogoji 
prilagodi tudi za namen zmanjševanja zastojev, čim učinkovitejšega omejevanja 
poškodb cestninske ceste, njene čim boljše uporabe ali spodbujanja varnosti v 
cestnem prometu. Pristojbino za zunanje stroške predpiše vlada, če se ugotovi, da 
vozila na delu cestninskih cest povzročajo škodo okolju, ki je večja od povprečne 
škode na drugih delih cestninskih cest, kjer se pristojbina za zunanje stroške ne 
zaračunava, razen če bi lahko imela uvedba pristojbine za zunanje stroške na drugih 
delih cestninskih cest negativen vpliv na okolje ali prometno varnost ali bi njeno 
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zaračunavanje in pobiranje povzročilo nesorazmerne stroške. Pristojbina za zunanje 
stroške se nanaša na stroške onesnaževanja zraka zaradi prometa. Na cestnih 
odsekih, ki prečkajo poseljena območja, izpostavljena obremenitvi s hrupom zaradi 
cestnega prometa, lahko pristojbina za zunanje stroške zajema tudi stroške 
obremenitve s hrupom zaradi prometa. Pristojbina za zunanje stroške je prihodek 
državnega proračuna, ki se namenja ukrepom za izboljšanje delovanja prometnega 
sistema;  

• Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) – Namen te 
uredbe je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj 
obremenjujočega blaga, storitev in gradenj, izboljšati okoljske značilnosti obstoječe 
ponudbe in spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo ter dajati 
zgled zasebnemu sektorju in potrošnikom. V skladu z uredbo je zeleno javno 
naročanje obvezno za naslednje predmete javnega naročanja: električna energija, 
živila, pijače, kmetijski pridelki za prehrano in gostinske storitve, pisarniški papir in 
higienski papirnati proizvodi, elektronska pisarniška oprema, oprema za avdio in 
video, hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, 
sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave, stavbe, pohištvo, čistila, storitve čiščenja 
in storitve pranja perila, osebna vozila, lahka tovorna vozila, težka tovorna vozila in 
avtobusi, pnevmatike, električne sijalke in svetilke. Uredba ne določa več obveznih 
okoljskih zahtev, kot jih je poznala predhodna ureditev, temveč določa, katere 
okoljske vidike naj naročnik upošteva pri oddaji javnih naročil, in cilje, ki jih mora 
doseči v vsakem postopku javnega naročanja za opredeljene predmete. Navedena je 
tudi obveza o pripravi primerov okoljskih zahtev in meril, ki jih lahko naročnik vključi v 
postopek javnega naročanja. Na spletni strani Ministrstva za javno upravo so za 
posamezne predmete javnega naročanja pripravljeni in dostopni tudi primeri okoljskih 
zahtev in meril pri zelenem javnem naročanju; 

• Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade RS (Uradni list RS, št. 27/16) – določa 
predmete skupnega javnega naročanja Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: skupno javno naročanje), pravila, izjeme od skupnega javnega naročanja in 
postopke za izvedbo skupnih javnih naročil. Cilj sta stroškovna učinkovitost 
(ekonomija velikega obsega) in učinkovitejše načrtovanje javnega naročanja; 

• Uredba o kombiniranem prevozu (Uradni list RS, št. 4/01 in 49/13) – določa razdaljo 
dovoza in odvoza po cestnem omrežju, opravljanje dovoza in odvoza, dovoljeno 
skupno maso vozil za dovoz in odvoz, izjeme omejitev prometa tovornih vozil, 
dokumente, ki jih mora za izvajanje dovoza in odvoza zagotoviti prevoznik, in 
obvezne statistične podatke, ki jih morajo zbirati izvajalci kombiniranih prevozov za 
poročila, ki jih pripravlja Evropska komisija za Svet ES. Prevoz se šteje za 
kombinirani prevoz, če je: glavni del prevoza opravljen po železnici, dovoz in odvoz 
pa na razdalji do najbližjega terminala oziroma železniške prekladalne postaje; glavni 
del prevoza opravljen po vodni plovni poti, razdalja v dovozu in odvozu pa ni daljša 
od 100 km v zračni črti od pristanišča RO-RO. Terminali oziroma železniške 
prekladalne postaje v Sloveniji so: terminal v pristanišču Koper, ki je obenem tudi 
pristanišče RO-RO, terminal Ljubljana, terminal Maribor, terminal Sežana, 
prekladalna postaja Celje in prekladalna postaja Novo mesto. Za kombinirane 
prevoze v dovozu in odvozu na razdalji, določeni v prejšnjem členu te uredbe, veljajo 
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ugodnosti za kvote in dovoljenja, določene v mednarodnih in dvostranskih 
sporazumih. Za cestna tovorna vozila, ki opravljajo dovoz in odvoz na razdalji, 
določeni v prvem odstavku 3. člena, je dovoljena skupna masa do vključno 44 ton, če 
je to: 1. triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim sedlastim polpriklopnikom: če 
prevaža intermodalno prevozno enoto ali če je sedlasti polpriklopnik ojačan za 
prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu, in 2. skupina vozil s petimi ali več 
osmi, prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč. Oprostitev plačila cestne pristojbine 
za tuje vozilo, ki vozi po cestah v RS v kombiniranem prevozu, je določena v Uredbi 
o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 29/93, 16/95 in 28/95), razen kadar je z dvostranskim sporazumom med 
Republiko Slovenijo in državo, v kateri je registrirano cestno tovorno vozilo ali vlečna 
enota, določeno drugače. Omejitve prometa iz 2. in 3. člena odredbe o omejitvi 
prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/99 in 100/99) ne 
veljajo za cestna tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, 
ki opravljajo cestni prevoz, kombiniran z železniškim ali ladijskim: 1. do terminala, 
prekladalne postaje ali pristanišča RO-RO, če nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali 
trajektom in bi sicer ne prispela pravočasno, 2. od terminala, prekladalne postaje ali 
pristanišča RO-RO do najbližjega mejnega prehoda v smeri potovanja, če so prispela 
z oprtnim vlakom ali trajektom in bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja; 

• Uredba o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, 
ki opravljajo določene prevozne storitve v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 
108/00) – ureja način uporabe kriterijev, pomen posameznega kriterija za presojo 
upravičenosti do državnih nadomestil ter postopek dodeljevanja državnih nadomestil 
prevoznikom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki opravljajo železniški prevoz 
potnikov v mednarodnem prometu, železniški prevoz blaga in/ali kombinirani prevoz. 
Pristojni državni organ lahko prevozniku naloži, da mora pod določenimi pogoji 
zaradi javnega interesa opravljati določene železniške prevozne storitve, čeprav jih 
ob upoštevanju lastnih poslovnih interesov ne bi. Javni interes je izkazan z 
zagotavljanjem mobilnosti prebivalcev in prevoza blaga, preusmeritvijo prometa s 
ceste na železnico ob upoštevanju okoljevarstvenega vpliva, izvajanjem mednarodno 
sprejetih obveznosti v železniškem potniškem prometu ter vstopanjem Slovenije v 
mednarodne blagovne prometne tokove. Država lahko nadomešča del stroškov 
prevoznikom za prevoze, raziskave in naložbe. Pristojni organ presodi upravičenost 
do nadomestila dela stroškov prevoznikom na podlagi v uredbi opredeljenih kriterijev; 

• Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu goriv v prometu (Uradni list RS, št. 19/17) – določa obveznost zmanjševanja 
emisij TGP v življenjskem ciklu goriv, ki se uporabljajo v prometu, trajnostna merila 
za biogoriva, preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva in izdajo 
spremnih potrdil, uporabo sistema masne bilance surovin ali biogoriv z različnimi 
trajnostnimi merili pri skupni dobavi, metodologijo izračuna in prihranek emisij TGP v 
življenjskem ciklu biogoriv, ki se uporabljajo v prometu, obveznost letnega poročanja 
dobaviteljev goriv o emisijski intenzivnosti ter količini emitiranih TGP in energije, ki se 
uporabljajo v prometu. Namen te uredbe sta zmanjšanje emisij TGP v življenjskem 
ciklu goriv v prometu in ugotavljanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva; 
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• Odredba o omejitvi prometa na cestah v RS (Uradni list RS, št. 63/06, 73/06, 5/07, 
57/07, 95/07, 20/08, 53/08, 82/08, 102/08, 62/09, 109/10 – ZPrCP in 75/11) – s to 
uredbo se na cestah v RS v določenem časovnem obdobju ali vremenskih razmerah 
omeji promet naslednjih vozil: 1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja 
dovoljena masa presega 7.500 kg; 2. traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in 
vprežnih vozil. Veljajo splošne omejitve tovornega prometa, in sicer: za navedena 
vozila je na v odredbi opredeljenih cestah prepovedan promet v petek pred 
praznikom velike noči od 14.00 do 21.00 ure ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih 
dnevih od 8.00 do 21.00 ure; za navedena vozila je na vseh cestah prepovedan 
promet ponoči. Veljajo tudi posebne omejitve: prepoved v turistični sezoni (npr. tudi 
ob sobotah – od konca junija do začetka septembra), dodatna prepoved na cestah 
od osrednje Slovenije proti morju (ob sobotah), v zimskih razmerah na vseh cestah 
prepoved vožnje tovornih vozil s priklopnimi vozili, vozil, ki prevažajo nevarno blago, 
in vozil za izredne prevoze. Določena vozila (npr. intervencijska) so izvzeta iz 
prepovedi. Omejitve ne veljajo tudi za posamezne tipe voženj (varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, nujna vzdrževalna dela, dostave naftnih derivatov na 
bencinske servise, prevoz pridelkov za spravilo, prevoz blaga med proizvodnimi 
enotami do 5 km, prevoz pokvarljivega blaga, prevoz tovora za gledališke predstave, 
prevoz humanitarne pomoči ipd.). Prav tako omejitve ne veljajo za opravljanje 
cestnega prevoza, kombiniranega z železniškim ali ladijskim do železniškega 
oziroma trajektnega terminala, če nadaljuje vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom, in 
bi sicer ne prispel pravočasno, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo; od 
trajektnega ali železniškega terminala do najbližjega mejnega prehoda, če je prispel 
s trajektom ali oprtnim vlakom in če bo v tujini lahko nadaljeval vožnjo do cilja, kar 
dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo, ter za vožnje praznih vozil, ki gredo na 
nakladanje ali se vračajo z razkladanja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo.  

Tudi nacionalni programi in na primer Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 so podzakonski akti, vendar so zaradi narave 
dokumenta (konkretni ukrepi, finančna sredstva) navedeni v prejšnjem poglavju med 
strateškimi dokumenti. 

V pripravi je tudi Zakon o celostnem prometnem načrtovanju. Priprava tega zakona je še na 
začetku in v najzgodnejši fazi vključevanja strokovne javnosti. Pridobiva se nabor vsebin, ki 
jih bo ta zakon obravnaval.  
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3 Projekti, študije – povzetki 
Področje logistike je v RS na ravni državnih dokumentov obravnavano v okviru posameznih 
prometnih modalitet. Logistika, ki te modalitete povezuje, nikoli ni bila obravnavana 
sistematično in celovito (npr. v študijah, strokovnih podlagah in sprejetih strategijah). 
Verjetno logistična podjetja sama zase oziroma za potrebe svojega poslovanja izdelujejo 
posamezne študije. Je pa bilo v RS v preteklih letih izdelano nekaj študij, ki posredno ali 
neposredno nagovarjajo področje logistike. Področje logistike v RS je tema tudi več 
projektov in programov, ki jih s finančnimi sredstvi podpira Evropska unija. Področje logistike 
je tema tudi več diplomskih in magistrskih nalog. 

Leta 2013 je bila izdelana Resolucija o razvoju slovenske logistike in transportne 
infrastrukture (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, avtorji: A. Groznik, J. Damjan). 
Resolucija opredeljuje potrebne projekte, ki jih je treba izvesti, ovrednoti potrebne investicije 
v prometno infrastrukturo ter njihove gospodarske učinke. Vlaganja v prometno 
infrastrukturo lahko namreč pomembno prispevajo k zagonu gospodarstva, drugače bodo 
blagovni tokovi RS zaobšli (z vsemi posledicami za gospodarsko specializacijo in razvoj). 
Cilji resolucije so zagotoviti prometno učinkovitost prometnega sistema kot celote in njegovih 
posameznih delov oziroma podsistemov ter zagotoviti stabilen poslovni model lastnikov in 
upravljavcev infrastrukture. Resolucija ni bila potrjena na državni ravni, je pa del njenih 
vsebin, vključenih v Strategijo razvoja prometa v RS do leta 2030. 

V nadaljevanju so povzete izdelane študije in projekti, velika večina na temo železniškega 
prometa, katerih naročnik so državne institucije in so neposredno pomembne za tovorni 
promet, za povečanje prevoza tovora po železnici in razvoj zelene logistike.34  

Leta 2011 je bila za DARS izdelana Študija zagotavljanja parkirnih površin za tovorna 
vozila ob slovenskih avtocestah in hitrih cestah (PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o.; 
Razvojni center planiranje, d. o. o.; Slovenska cestna podjetja, d. o. o.). Ključna spoznanja 
so: 

• Pomanjkanje parkirišč za tovorna vozila je velika težava, saj v Evropi zdaj 
primanjkuje okoli 50.000 parkirišč oziroma je povpraševanje za okoli 45 % večje od 
ponudbe. V Sloveniji, ki je zaradi svojega geostrateškega položaja tudi privlačna 
tranzitna država, se prav tako soočamo s težavami parkiranja tovornih vozil – zlasti 
po letu 2003, ko je količina cestnega tovornega prometa na naših cestah močno 
narasla. Študija z raziskavo ugotavlja, da je bilo v Sloveniji leta 2008 ob avtocestah 
in hitrih cestah na voljo 1.230 parkirnih mest za težka tovorna vozila in da 
primanjkuje od 585 do 745 parkirnih mest oziroma povpraševanje za 47 % do 60 % 
presega ponudbo. Leta 2009 je bilo zgrajeno počivališče Dravsko polje s 56 
parkirnimi mesti, kar pomeni, da je parkirnih mest 1.286. Skoraj celoten primanjkljaj 
se pojavi v smeri severovzhod-jugozahod, tj. na relaciji Pince/Šentilj–Ljubljana–
Fernetiči. Na tej relaciji je bilo leta 2008 od 4.000 do 8.000 težkih tovornih vozil na 
dan.  

                                                
34 Nekaj študij in projektov je bilo v Sloveniji izdelanih tudi za področje zelene mestne logistike – dostave s kolesi (npr. projekti CIVITAS, 
Kooperativa LMC Zelena dostava s tovornimi kolesi). Analiza sistema lokalne ravni urejanja zelene mestne logistike bo obravnavana v 
nadaljevanju izvedbe projekta (kot izroček). 
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• Eden izmed ključnih ukrepov, predlaganih v tej študiji, je uvedba sistema ITS. 
Mogoča sta dva ukrepa: racionalizacija povpraševanja in ponudbe. Racionalizacija 
povpraševanja pomeni obveščanje voznikov prek portalov, monitorjev v vozilih ali 
dlančnikov o zasedenosti parkirišč, kar bo omogočilo enakomernejšo zasedenost 
parkirišč in s tem za okoli 30 % manjše povpraševanje. Boljša izkoriščenost parkirišč 
namreč omogoča, da vozniki lahko parkirajo tesno drug za drugim, kar spet prispeva 
za okoli 30 % manjšo potrebo po parkirnih površinah. 

Leta 2018 so bile izdelane Strokovne podlage za razvoj koridorskih prog v Republiki 
Sloveniji (PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o.). V skladu s projektno nalogo so bili 
predlagani ukrepi, zasnovani na podlagi ugotovljenih potreb in uveljavljenih prometno-
tehničnih standardov. Pri določanju ukrepov je bila glavno vodilo Uredba o smernicah Unije 
za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (Uredba EU št. 1315/2013). Poleg tega so 
bile upoštevane tehnične specifikacije za interoperabilnost za posamezne strukturne 
podsisteme ter preostala evropska in nacionalna zakonodaja.  

Ukrepi na posameznih progah so bili glede na potrebe in zahteve standardov razvrščeni po 
scenarijih in prioritetah. Vsaka izmed teh scenarijev zajema različen nabor ukrepov, zato se 
tudi koristi posameznih scenarijev med seboj razlikujejo. Scenarij S0 zagotavlja, da se stanje 
ne poslabša, z ukrepi po scenariju S1 je zagotovljena ustrezna prepustna in prevozna 
zmogljivost, glavna korist scenarija S2 pa je izpolnjevanje zahtev TEN-T, ki jih določa zgoraj 
omenjena Uredba EU št. 1315/2013. Po scenariju S1, katere glavni cilj je zagotovitev 
normalne obratovalne sposobnosti, prometne varnosti ter ustrezne prepustne in prevozne 
zmogljivosti, so zahteve TEN-T v celoti izpolnjene samo na progi št. 20. Na progah jedrnega 
omrežja so izpolnjene vse zahteve z izjemo hitrosti 100 km/h za tovorne vlake. iiiiNa progi št. 
44 nista zagotovljena ERTMS in elektrifikacija, na progi št. 64 pa ni zagotovljen ERTMS. Po 
scenariju S2, katere glavni cilj je izpolnitev zahtev TEN-T na celotnem železniškem omrežju 
glavnih prog, so zahteve TEN-T izpolnjene na vseh progah jedrnega in celovitega omrežja. 
Na območju sredozemskega in baltsko-jadranskega koridorja so po scenariju S1 izpolnjene 
vse zahteve TEN-T z izjemo hitrosti 100 km/h za tovorne vlake, ki je zagotovljena na 221,5 
km (50 %) sredozemskega koridorja in na 116,8 km (37 %) baltsko-jadranskega koridorja. 
Po scenariju S2 so na obeh koridorjih izpolnjene vse zahteve TEN-T. Na območju celovitega 
omrežja je po scenariju S1 izpolnjena samo zahteva glede nazivne tirne širine. 
Elektrificiranih je 95,8 km (89 %), z ERTMSm pa je opremljenih 71,4 km (66 %) celotnega 
omrežja. Po scenariju S2 so izpolnjene vse zahteve TEN-T. Zaradi odstopanj od zahtev 
TEN-T so po scenariju S1 na vseh progah z izjemo proge št. 20 predvidene določene 
alternative. Na progi št. 44 je zaradi neelektrificiranosti proge alternativa dizelska vleka. Na 
progi št. 44 kot tudi na progi št. 64 je zaradi odsotnosti sistema ERTMS možna vožnja 
vlakov s hitrostjo, nižjo od 100 km/h. Ravno tako je na vseh progah jedrnega omrežja (10, 
30, 40, 41, 50, 60+62) možna vožnja vlakov s hitrostjo, nižjo od 100 km/h. Celotna investicija 
znaša glede na scenarij S1 dobri dve milijardi evrov, po scenariju S2 pa 4,7 milijarde evrov.  

Iz analize stroškov in koristi izhaja, da so ukrepi v okviru scenarija S1 upravičeni, scenarij S2 
pa kot celota ne dosega pozitivne neto sedanje vrednosti. Glede na to, da je do leta 2030, 
ko moramo na koridorskih progah zadostiti pogojem za interoperabilnost v skladu z 
zahtevami za jedrno omrežje TEN-T, še skoraj desetletje, bi bilo v naslednjih petih letih 
smiselno znova preveriti upravičenost izvedbe teh ukrepov. Izbor S1 pomeni, da bo treba 
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EU pojasniti, zakaj nekateri deli omrežja TEN-T ne bodo dosegli zahtevanih standardov (v 
skladu z dopustnimi odstopanji). Obseg ukrepov po končnem predlogu je z izjemo treh 
ukrepov manjši od obsega ukrepov, predvidenih z Resolucijo o nacionalnem programu 
razvoja prometa do 2030. Strateški ukrepi iz resolucije so se namreč po izdelavi strokovnih 
podlag izkazali za neracionalne. Glede na to ocenjujejo, da je obseg ukrepov po scenariju 
S1 smiseln in naj se izvede v skladu z dinamiko, opredeljeno v študiji. Predlog ukrepov in 
idejne zasnove v tej študiji niso edina pot do cilja, ki je bil opredeljen s projektno nalogo 
(pretočnost do leta 2030). Obstajajo tudi drugačne rešitve, vendar predlagatelji menijo, da 
gre za najboljšo rešitev, ker so ukrepi ciljno usmerjeni in niso predimenzionirani. Glede na to 
menijo, da je treba uresničiti celoten scenarij S1. Ukrepi iz scenarija S2 pa naj se preverijo 
čez nekaj let, če bi se izkazali za upravičene. 

Ta čas je v izdelavi študija z naslovom Izdelava strokovnih podlag in predštudije 
upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega 
omrežja na področju LUR (PNZ svetovanje projektiranje, 2020). Osnovni namen naloge je 
nadgradnja obravnavanih železniških prog, pri čemer je treba opredeliti nabor ukrepov, ki 
morajo izhajati iz ugotovljenih potreb z namenom povečanja privlačnosti  železniškega 
potniškega prometa (integrirani javni potniški promet). Pri določitvi potrebnih ukrepov se 
upošteva postopnost ukrepov od organizacijskih, upravnih do infrastrukturnih. Predlagane 
ukrepe je treba razvrstiti po prioriteti glede na potrebe (upoštevati napoved prometa, 
potencial potnikov, trenutno stanje …). Cilj naloge je zagotoviti celovitost prometnega 
sistema, pri čemer se je treba osredotočiti na povečanje atraktivnosti javnega potniškega 
prometa. Cilj je torej pritegniti potnike na integrirani javni promet s kakovostno ponudbo 
celotnega prometnega sistema, to je povečanje števila potnikov in tudi tovora na železnici. 

Tovorni promet je obravnavan v naslednjih točkah: 

• izdelana je raziskava blagovnega potenciala (npr. če bi gospodarski subjekt 
preusmeril tovor s cest na železnico, pod kakšnimi pogoji bi gospodarski subjekt 
povečal obseg tovora na železnici…), 

• analiza dosedanjega stanja blagovnega prometa na industrijskih tirih oziroma 
lokalnega dela na postajah. 

Dostopnost industrije do industrijskih tirov je solidna, saj imajo podjetja s 43 % zaposlenih v 
I. in II. sektorju manj kot 100 m do industrijskih tirov. Samo 16 % vseh delovnih mest v 
omenjenih sektorjih je oddaljenih več kot 5 km od industrijskih tirov. Že danes železnico za 
prevoz tovora uporablja 44 % anketiranih podjetij, vendar je omenjeni delež manjši od 10 %. 
Kar 56 % podjetij bi železniški prevoz uporabljalo več, če bi bil bolj zanesljiv, 80 % jih meni, 
da so železniške povezave slabe, medtem ko jih 36 % meni, da je železniški prevoz 
predrag. Razloge, povezane neposredno z infrastrukturo, je navedlo samo 14 % (omejena 
velikost tovora, nedostopnost industrijskih tirov pri končnih uporabnikih, sistemi za 
nakladanje, povečanje nosilnosti …). 

Ugotavljajo, da je povečanje tovornega prometa na regionalnih progah precej odvisno od 
izboljšanja infrastrukture in storitev prevoza na glavnih progah. S stališča povpraševanja 
(sedanjega in potencialnega) je na regionalnih progah bolj smiselno dati prednost 
potniškemu prometu. Funkcija tovornega prometa naj se v splošnem ohranja, razen kadar 
njegovo obratovanje bistveno ovira izboljšanje razmer v potniškem prometu.  
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Leta 2018 je bil v okviru Nacionalnega centra za upravljanje prometa razvit nacionalni 
prometni model Slovenije, kjer je modeliran tovorni cestni in železniški promet, vključno z 
napovedmi za leti 2030 in 2040. Omenjeno orodje je moč uporabiti za različne analize 
sedanjega in načrtovanega tovornega prometa. 
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4 Pomembni podatki 

4.1 Kazalniki okolja 

Izpusti glavnih onesnaževal zraka iz prometa so se v RS v zadnjih desetletjih zmanjšali, 
vendar promet, zlasti cestni, ostaja eden najpomembnejših virov onesnaževal zraka. Cestni 
promet je v letu 2016 prispeval 50 % k celotnim izpustom dušikovih oksidov. Izpusti snovi iz 
prometa, ki povzročajo zakisovanje, so se v obdobju 1990–2016 zmanjšali za 52 %, izpusti 
predhodnikov ozona pa za 64 %. Tudi izpusti delcev iz prometa so se v obdobju 2000–2016 
zmanjšali za 25 %.35 

Izpusti TGP iz prometa so se v RS do leta 2014 povečali za 166 % glede na leto 1986. Tudi 
v EU so izpusti TGP po znižanju v obdobju 2008–2013 znova narasli; v obdobju 1990–2014 
so narasli za 13 % (v Sloveniji pa v tem času za slabih 97 %). Glavni vir TGP je večinoma 
cestni promet, ki prispeva kar 99 % vseh izpustov TGP. Delež, ki ga imajo izpusti iz prometa 
v skupnih izpustih TGP (32,5 % leta 2014), in ne dovolj učinkoviti ukrepi za njihovo 
zmanjšanje otežujejo prizadevanje Slovenije za dosego sprejetih obveznosti. Delež izpustov 
iz tovornega prometa je bil leta 2014 ocenjen na 35,5 %, medtem ko druge izpuste povzroča 
potniški promet (osebni promet 63,2 %, avtobusni promet 1,4 %).36 

 
Slika 4.1: Spremembe skupnih izpustov TGP iz prometa po evropskih državah, 1990–2014  

 

 

 

                                                
35 Agencija RS za okolje, Kazalci okolja, Promet, ključno sporočilo področja Izpusti onesnaževal zraka iz promet, 
http://kazalci.arso.gov.si/sl/teme/transport. 
36 Agencija RS za okolje, Kazalci okolja, Promet, ključno sporočilo in komentar področja Izpusti toplogrednih plinov iz prometa, 
http://kazalci.arso.gov.si/sl/teme/transport. 
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Delež OVE v prometu narašča. 

 
Slika 4.2: Delež OVE v prometu37 

 

 

                                                
37 Vir podatkov: SURS SiSTAT. 
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4.2 Statistični podatki 

Skokovita rast cestnega blagovnega prevoza je zaznana vse od vstopa Slovenije v EU. Med 
letom 2011 in 2014 se je rast umirila, vendar je po letu 2014 spet strmo naraščala. 
Železniški blagovni prevoz je tudi v porastu, vendar je ta krivulja bistveno bolj položna kot pri 
cestnem blagovnem prevozu. V zadnjih treh letih prevoz blaga (v tkm) po železnici stagnira. 
Leta 2004 je bilo po železnici opravljenih dobra tretjina tkm glede na opravljene tkm po cesti, 
medtem ko je bila leta 2019 po železnici opravljena le še dobra petina tkm glede na 
opravljene tkm po cesti. Podatki o cestnem prometu zajemajo le prometno delo vozil 
registriranih v RS, ne pa prometnega dela na območju RS (npr. ki ga opravljajo tudi tuja 
vozila), zato je dejanski obseg prometnega dela po cestah še bistveno večji.  

 

Slika 4.3: Prepeljano blago po cesti in po železnici v Sloveniji v zadnjih petnajstih letih – prometno delo (v mio 
tonski kilometri, skupaj notranji, mednarodni, tranzitni promet) 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Vir podatkov: SURS SiSTAT. Podatki za cestni promet: prometno delo vozil registriranih v RS, ne pa prometno delo na območju RS 
(npr. ki ga opravljajo tudi tuja vozila). Enota, ki jo opisujejo objavljeni podatki, je tovorno motorno vozilo z vsaj dvema tonama nosilnosti, 
registrirano v RS, in sicer v tednu, ki je določen za opazovanje. Podatki za železniški promet: dejansko prepeljani kilometri na območju 
RS. 
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Količina blaga z leti narašča pri vseh načinih prevoza. V zadnjih petih letih je zaznati velik 
porast količine blaga, prevoženega v cestnem prometu. 

 
Slika 4.4: Količina prepeljanega (razloženega, naloženega) blaga z različnimi načini prevoza in v pristanišču (v 

tisoč tonah ne glede na vrsto prometa in vrsto blaga)39 

Količina opravljenega prometnega dela pri prevozu tovora v zadnjih letih narašča ne glede 
na način prevoza. Na upad oziroma stagnacijo vpliva ohlajanje gospodarske rasti. 

V cestnem prometu izrazito narašča mednarodni prevoz. Manj narašča količina tovora, 
bistveno bolj naraščajo prepeljani kilometri. Obdobje stagnacije je bilo v času gospodarske 
krize. Od vstopa RS v EU je prometno delo prepeljanega tovora (tkm) po cestah poraslo za 
faktor 2,6. 

 
Slika 4.5: Cestni prevoz tovora po letih (v mio. tkm) 40 

 

                                                
39 Vir podatkov: SURS SiSTAT. Podatki za cestni promet: prometno delo vozil, registriranih v RS, ne pa prometno delo na območju RS 
(npr. ki ga opravljajo tudi tuja vozila). Enota, ki jo opisujejo objavljeni podatki, je tovorno motorno vozilo z vsaj dvema tonama nosilnosti, 
registrirano v RS, in sicer v tednu, ki je določen za opazovanje. Podatki za železniški promet: dejansko prepeljani kilometri na območju 
RS. 
40 Vir podatkov: SURS SiSTAT. Podatki za cestni promet: prometno delo vozil registriranih v RS, ne pa prometno delo na območju RS 
(npr. ki ga opravljajo tudi tuja vozila). Enota, ki jo opisujejo objavljeni podatki, je tovorno motorno vozilo z vsaj dvema tonama nosilnosti, 
registrirano v RS, in sicer v tednu, ki je določen za opazovanje. 
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V železniškem prometu narašča tako mednarodni prevoz kot tudi tranzit. Od vstopa RS v EU 
je prometno delo prepeljanega tovora (tkm) po železnici poraslo za faktor 1,7, torej kar 
bistveno maj kot po cesti. 

 
Slika 4.6: Železniški prevoz tovora po letih (v mio. tkm) 41 

Ladijski pretovor v pristanišču Koper vsako leto narašča. V zadnjem letu je bilo zaznati 
manjši upad kot posledico gospodarskega ohlajanja. Največ se pretovarja kontejnerje ter 
sipki in razsuti tovor. 

 
Slika 4.7: Promet tovora (ladijski pretovor) v pristanišču Koper po letih (v 1000 ton)42 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Vir podatkov: SURS-SiSTAT. 
42 Vir podatkov: SURS-SI STAT. 
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Letalski tovorni promet je bil najbolj intenziven v letu pred gospodarsko krizo. Od leta 2011 
spet narašča. 

 
Slika 4.8: Letalski tovorni promet po letih (v 1000 ton) 43 

Število prvoregistriranih tovornih vozil vsako leto narašča. Upad je bil edino v času 
gospodarske krize, takoj po njej se število vozil povečuje. 

 
Slika 4.9: Število prvoregistriranih tovornjakov in tovornih priklopnih vozil44 

 

 

 

 

                                                
43 Vir podatkov: SURS-SI STAT. 
44 Vir podatkov: SURS SiSTAT. 
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V RS je že nekaj gospodarskih vozil na alternativna goriva. To so predvsem lahka 
gospodarska vozila. Sklepamo lahko, da tudi zaradi prilagajanja omejitvam dostav v mestih, 
predvsem v mestnih središčih. Težkih gospodarskih vozil na alternativna goriva je le za 
vzorec. 

Vozila na alternativna goriva v RS Število vozil 

električna lahka gospodarska vozila 62 

električna težka gospodarska vozila - 

SZP: lahka gospodarska vozila 73 

SZP: težka gospodarska vozila 8 

UZP: lahka gospodarska vozila - 

UZP: težka gospodarska vozila - 

vodik: lahka gospodarska vozila - 

vodik: težka gospodarska vozila - 

UNP: lahka gospodarska vozila 373 

UNP: težka gospodarska vozila 9 

biogoriva: lahka gospodarska vozila 56 

biogoriva: težka gospodarska vozila 2 
Preglednica 4.1: Število gospodarskih vozil na alternativna goriva45 

V letu 2018 je imelo licenco za opravljanje storitev v železniškem tovornem prometu šest 
prevoznikov.  

  

                                                
45 Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v 
Republiki Sloveniji, str. 16, podatki za 31. 12. 2016. 
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4.3 Tovorni promet v Sloveniji 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize tovornega prometa na območju Slovenije v 
letu 2018. Podatki za analizo so pridobljeni iz kombinacije naslednjih virov: 

• Študija razvoja regionalnih prog v Sloveniji, v izvajanju (makroskopski prometni 
model, ki vsebuje blagovni promet na cesti in železnici za leto 2018), 

• Študije ureditve LJ AC obroča in vpadnih krakov (prometna študija, PNZ), 2018, 
• Strokovne podlage za razvoj koridorskih prog v RS, 2017, 
• Statistični urad RS, statistika o blagovnem prometu v Sloveniji, 2018, 
• Eurostat, statistika o mednarodnem blagovnem prometu, 2018, 
• podatki o pretovoru blaga v Luki Koper za leto 2018. 

Celovitih statističnih podatkov o tovornem prometu v Sloveniji ni, zato je treba za njegovo 
oceno poleg uporabe dostopnih virov upoštevati tudi določena predpostavke pri preračunih. 

4.3.1 Cestni prevoz tovora46 

V letu 2018 je bilo po cestnem omrežju RS prepeljanih skoraj 131 mio ton tovora. Ocenjeno 
je, da so vozila s to količino tovora opravila 18.104 mio tonskih kilometrov. Povprečna 
razdalja, ki jo opravi težko tovorno vozilo na območju Slovenije, znaša nekaj manj kot 140 
km (vključuje tranzit in notranji promet). 

Struktura cestnega prevoza 

V podatkih so vključene vrednosti, ki jih poroča statistični urad RS, in dodaten izvorno-ciljni 
ter tranzitni tovor iz poročil Eurostat, ki ni zajet v domači statistiki. 

Tip prevoza t (mio) delež  tkm (mio) delež 

uvoz 12,40 9,5 %  1.488 8,2 % 

tranzit 51,32 39,2 % 12.317 68,0 % 

izvoz 17,03 13,0 % 2.043 11,3 % 

notranji 50,16 38,3 % 2.256 12,5 % 

skupaj 130,91 100,0 % 18.104 100,0 % 
Preglednica 4.2: Tovor na cestah glede na tip prevoza 

Analiza prepeljanega tovora kaže, da je v RS glede na prepeljane tone v cestnem prometu 
39,2 % tranzita, kar znaša 51,32 mio ton. Če upoštevamo prometno delo oziroma tonske 
kilometre vozil, se delež tranzita poveča na 68 %, ker vozila v tranzitu opravijo daljšo pot in 
so v povprečju bolj naložena. Delež, ki upošteva prometno delo, je bolj nazoren kazalnik. Z 
upoštevanjem prevoženih kilometrov se namreč bolj stvarno upošteva, kolikšen delež 
cestnega prometa v prostoru pomeni posamezen tip prevoza. 

                                                
46 Podatki za cestni promet iz SURS SiSTAT zajema podatke o prometnem delu vozil registriranih v RS, ne pa prometno delo na 
območju RS (npr. ki ga opravljajo tudi tuja vozila). Enota, ki jo opisujejo objavljeni podatki, je tovorno motorno vozilo z vsaj dvema 
tonama nosilnosti, registrirano v RS, in sicer v tednu, ki je določen za opazovanje. Zaradi tega smo prometno delo na cestnem omrežju 
na območju RS izračunali iz prevoženih kilometrov in povprečne mase vozil. 



 

 
 

75 
 

  

Slika 4.10: Delež prepeljanega tovora v cestnem 
prometu 

Slika 4.11: Delež opravljenih tonskih kilometrov v 
cestnem prometu 

V notranjemu prometu je bilo prepeljanih 50,16 mio ton. Kljub visokemu deležu tovora pa 
glede na tonske kilometre notranji promet obsega le 12,5-% delež. Vozila v notranjem 
prometu imajo namreč dokaj kratke relacije. 

V Slovenijo je bilo uvoženih 12,4 mio ton tovora, izvoz pa je znašal 17,03 mio ton. Na letni 
ravni Slovenija izvozi za 37 % več tovora, kot ga uvozi, kar je posledica izvozno 
naravnanega gospodarstva, ki ustvarja velik trgovinski presežek. Uvoz in uvoz skupaj 
zavzemata 19,5-% delež opravljenih tonskih kilometrov. 

Naloženost vozil47 

Na statističnem uradu RS so na voljo podatki o tonskih kilometrih vozil glede na tip prevoza 
in prevožene kilometre. Na podlagi tega je opravljen izračun povprečne naloženosti vozila za 
posamezen tip prevoza. V povprečni naloženosti se upoštevajo tudi prazna vozila, saj ta 
prav tako zasedajo cestno omrežje in se upoštevajo pri izračunih zasičenosti cestnega 
omrežja. 

Tip prevoza Povprečna naloženost (t/vozilo) 

uvoz 12,3 

tranzit 16,55 

izvoz 15,32 

notranji 6,95 

povprečje glede na tkm 14,87 
Preglednica 4.3: Povprečna naloženost vozil glede na tip prevoza 

Vozila v tranzitu imajo v povprečju najvišjo naloženost, ki znaša 16,55 t/vozilo. Podobno 
visoka naloženost je pri izvozu blaga, medtem ko je pri uvozu že nekoliko nižja in znaša 12,3 

                                                
47 Analiza in podatki so le okvirni, saj se ne upošteva volumen tovora oziroma je naloženost lahko večja (večji volumen, manjša tonaža). 
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t/vozilo. Najnižja povprečna naloženost vozil je v notranjem prevozu, saj je pri tem prevozu 
veliko krajših voženj in vsakdanjih dostav, ki se praviloma opravljajo z manjšimi tovornimi 
vozili, več je tudi praznih voženj. 

Vrste blaga 

V notranjem prometu 49,9 % blaga obsega prevoz rude in kamnine. Iz tega lahko sklepamo, 
da velik del notranjega prometa generira gradbeni sektor s povpraševanjem po prevozu 
kamnin in nekovinskih mineralnih izdelkov. 

Vrsta blaga Notranji promet Mednarodni promet 

kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi 10,6 % 13,8 % 

premog, plin, nafta in derivati 4,4 % 5,6 % 

rude in kamnine 44,9 % 6,7 % 

živila, pijače in tobačni izdelki 5,2 % 6,4 % 

proizvodi predelovalnih dejavnosti 4,5 % 15,5 % 

nekovinski mineralni izdelki 11,0 % 5,7 % 

kovine in kovinski izdelki 5,4 % 10,8 % 

prevozna sredstva in stroji 3,6 % 10,4 % 

sekundarne surovine in odpadki 4,3 % 1,0 % 

drugo blago 6,0 % 24,2 % 
Preglednica 4.4: Cestni prevoz po vrsti blaga 
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4.3.2 Železniški prevoz tovora 

V železniškem prometu je na območju Slovenije bilo v letu 2018 skupno prepeljanih 21,32 
mio ton tovora. Opravljenih je bilo 5.152 tonskih kilometrov. Povprečna razdalja, ki jo opravi 
vlak znotraj omrežja slovenskih železnic, znaša 242 km. Tovorni promet na železnici 
večinoma poteka na daljših razdaljah, saj je na kratkih razdaljah zaradi izgube časa pri 
pretovoru in odpremi blaga nekonkurenčen cestnemu prometu. 

Struktura železniškega prevoza 

Največji delež tako v tonah kot v tonskih kilometrih pomeni izvoz blaga s 40 %. Najmanjši 
delež zavzema notranji promet. 

Tip prevoza t (mio) delež  tkm (mio) delež 

uvoz 5,70 26,7 %  1.319 25,6 % 

tranzit 4,37 20,5 % 1.118 21,7 % 

izvoz 8,23 38,6 % 2.098 40,7 % 

notranji 3,03 14,2 % 616 11,9 % 

skupaj 21,32 100,0 % 5.152 100,0 % 
Preglednica 4.5: Tovor na železnici glede na tip prevoza 

Deleži posameznih tipov prevoza se glede na tone in tonske kilometer ne razlikujejo 
bistveno. Nekoliko se zmanjša delež notranjega prometa pri opravljenem prometnem delu, 
saj ta poteka na krajših razdaljah (v povprečju 203 km). 

  

Slika 4.12: Delež prepeljanega tovora v železniškem 
prometu 

Slika 4.13: Delež opravljenih tonskih kilometrov v 
železniškem prometu 
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Ključni prometni tokovi blaga na železnici so v smeri baltsko-jadranskega koridorja, Luke 
Koper in Karavank. V manjšem delu predstavljajo izvor ali cilj območji Ljubljane in Celja. Na 
spodnji sliki so prikazane težnje blagovnega prometa na železnici, ki so povzete iz 
prometnega modela. 

 

 

Slika 4.14: Težnje blagovnega prometa na železnici 
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Naloženost vlakov 

Pri izračunu naloženosti vlakov ni mogoče ločiti notranjega in mednarodnega prevoza. 
Vlakovne kompozicije se na tovornih postajah lahko spreminjajo in so kombinacija blaga za 
notranji, ciljno izvorni in mednarodni prevoz. V študiji razvoja regionalnih prog Slovenije je bil 
upoštevan realiziran vozni red tovornih vlakov iz leta 2018, iz katerega je mogoče izračunati 
statistiko naloženosti. Na spodnji sliki je prikazana distribucija naloženosti vlakov. 

 

Slika 4.15: Distribucija naloženosti tovornih vlakov 

Povprečna naloženost vseh voženj tovornih vlakov znaša 458 neto ton. Brez upoštevanja 
lokomotivskih in praznih voženj se vrednost poveča na 692 neto ton. Glede na realiziran 
vozni red je skoraj 24 % voženj s prazno kompozicijo, 10 % pa je lokomotivskih voženj.  

Vrste blaga 

V notranjem prometu prevladuje prevoz premoga, plina, nafte in derivatov, ki skupaj 
zavzemajo skoraj polovico prepeljanega blaga. Znotraj Slovenije se predvsem tovor, ki je v 
večjih količinah in namenjen industriji. Le majhen delež zavzemajo blago potrošnikov in 
proizvodi predelovalnih dejavnosti. 

V mednarodnem prometu delež premoga, plina, nafte in derivatov ni prevladujoč. Največji 
delež pomeni drugo nekategorizirano blago z 39,3 %. Nabor blaga, ki se prevaža v 
mednarodnem prometu, je torej bolj raznolik kot v notranjem prometu. 
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Vrsta blaga Notranji promet Mednarodni promet 

kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi 1,6 % 4,3 % 

premog, plin, nafta in derivati 49,1 % 13,2 % 

rude in kamnine 6,5 % 19,2 % 

živila, pijače in tobačni izdelki 0,9 % 1,9 % 

proizvodi predelovalnih dejavnosti 1,7 % 6,5 % 

nekovinski mineralni izdelki 6,0 % 0,3 % 

kovine in kovinski izdelki 5,7 % 9,2 % 

prevozna sredstva in stroji 0,6 % 2,0 % 

sekundarne surovine in odpadki 8,3 % 4,2 % 

drugo blago 19,8 % 39,3 % 
Preglednica 4.6: Železniški prevoz po vrsti blaga 
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4.3.3 Primerjava cestnega in železniškega prevoza48 

V blagovnem prometu je glede na prepeljane tone prevladujoč cestni prevoz. V letu 2018 je 
bilo po cesti prepeljanih 130,9 mio ton, medtem ko je bilo po železnici prepeljanih le 21,3 
mio ton.  

 

Slika 4.16: Blagovni promet v letu 2018 (ton) 

Največje razlike so v relativni in absolutni količini notranjega in tranzitnega prometa. V 
cestnem prometu pomeni notranji promet 38,3 % vsega blaga, na železnici znaša delež le 
14,2 %. V notranjem prometu se prevozi kar 94 % blaga po cesti. 

 

                                                
48 Podatki za cestni promet iz SURS SiSTAT zajema podatke o prometnem delu vozil, registriranih v RS, ne pa prometno delo na 
območju RS (npr. ki ga opravljajo tudi tuja vozila). Enota, ki jo opisujejo objavljeni podatki, je tovorno motorno vozilo z vsaj dvema 
tonama nosilnosti, registrirano v RS, in sicer v tednu, ki je določen za opazovanje. Zaradi tega smo morali prometno delo na cestnem 
omrežju v RS izračunati iz prevoženih kilometrov in povprečne mase vozil. 
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Slika 4.17: Delež prometa po načinih prevoza in vrsti prometa (ton) 

Glede na opravljeno prometno delo se delež železnice nekoliko poveča, saj je na železnici 
povprečna razdalja prevoza 242 km na cesti pa 140 km. V celoti gledano cestni promet kljub 
temu opravi več kot tri četrtine prometnega dela.  

 

Slika 4.18: Blagovni promet v letu 2018 (tonski kilometri) 
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Ob upoštevanju prometnega dela se na področju uvoza in izvoza delež cestnega in 
železniškega prevoza skoraj izenači. Pri notranjem in tranzitnem prometu je cestni prevoz še 
vedno prevladujoč. Glede na statistiko lahko sklepamo, da je na področju tranzitnega 
prometa izredno velik potencial za povečanje števila železniških prevozov. Če bi s ceste na 
železnico preselili samo 10 % tovora, bi se tranzitni promet na železnici povečal za kar 110 
%.  

 

Slika 4.19: Delež prometa po načinih prevoza in vrsti prometa (tonski kilometri) 
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4.3.4 Pregled stanja na omrežju 

4.3.4.1 Železniško omrežje 

Progovni odseki 

 

Slika 4.20: Obremenitve blagovnega prometa na železniškem omrežju 

Na železniškem omrežju se večina tovornega prometa odvija na glavnih progah, kjer poteka 
celoten tranzitni promet in večji del izvorno-ciljnega prometa. Le manjši delež tovora je 
prepeljan po regionalnih progah. Najbolj obremenjena je glavna proga Ljubljana–Sežana, 
kjer je bilo v letu 2018 prepeljanih več kot 17 mio ton tovora. Največ tovora na tej progi ima 
izvor ali cilj v Kopru, kjer je skupno naloženih in razloženih skoraj 12 mio ton. Glavni tokovi 
tovora iz Kopra so v smeri proti Karavankam, Šentilju, Hodošu in Dobovi.  
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Tovorne postaje in nakladališča 

Podatki o tovornem prometu na postajah in nakladališčih iz leta 2016 kažejo, da se skoraj 90 
% vsega tovora naloži ali razloži na desetih največjih postajah. Daleč največ prometa ima 
tovorna postaja v Kopru z več kot 10 mio ton tovora letno. Prek omenjene postaje gre skoraj 
polovica vsega železniškega tovora v Sloveniji. V spodnji preglednici je prikazana statistika 
tovora po postajah. 

Postaja Število 
industrijskih 
tirov 

 Izvor  

(1000 t letno) 

 Ponor  

(1000 t letno)  

 Skupaj  

(1000 t letno) 

Koper Luka 51 7.207,0 3.027,7 10.234,8 

Ljubljana Zalog 10 456,2 1.106,3 1.562,5 

Maribor Tezno 17 549,0 820,3 1.369,2 

Koper tovorna 1 459,3 790,0 1.249,3 

Celje tovorna 12 122,7 364,1 486,8 

Ljubljana KT 4 135,9 263,5 399,4 

Jesenice 3 70,8 251,0 321,8 

Ljubljana Moste 6 108,0 187,4 295,4 

Novo mesto tovorna 
– REVOZ 

1 89,5 76,7 166,2 

Sežana 4 87,7 69,9 157,7 

Krško 2 16,2 124,0 140,2 

Velenje 2 68,0 60,7 128,7 

Rogatec 2 41,0 71,4 112,3 

Hrastnik 1 11,4 76,9 88,4 

Trbovlje 6 33,8 50,0 83,9 

Verd 1 74,5 0,5 75,0 

Šentjur 2 9,6 64,8 74,4 

Ljubljana Črnuče 4 32,2 41,3 73,4 

Naklo 5 2,1 69,2 71,3 

Ilirska Bistrica 1 17,1 41,2 58,3 

Ljubljana Šiška 8 29,1 25,7 54,8 

Žalec 2 51,6 0,5 52,0 

Prevalje 1 3,4 46,9 50,3 

Nova Gorica 1 22,3 26,3 48,6 

Črnomelj 1 15,0 30,6 45,6 

Pivka 1 18,9 25,2 44,2 

Otiški Vrh 4 15,5 26,0 41,5 

Hoče 3 11,2 27,5 38,7 

Straža 5 25,4 9,9 35,3 
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Postaja Število 
industrijskih 
tirov 

 Izvor  

(1000 t letno) 

 Ponor  

(1000 t letno)  

 Skupaj  

(1000 t letno) 

Novo mesto 2 20,9 14,3 35,2 

Logatec 2 22,4 11,9 34,2 

Ptuj 2 14,4 14,8 29,2 

Medvode 1 7,7 16,1 23,8 

Kamnik Graben 1 19,0 1,2 20,2 

Bohinjska Bistrica 2 17,5 2,0 19,4 

Maribor Studenci 2 12,2 6,3 18,4 

Brežice 1 14,8 3,0 17,8 

Škofja Loka 2 9,3 7,4 16,7 

Ormož 2 3,3 12,9 16,1 

Sevnica 2 9,3 6,7 16,0 

Dobova 1 6,2 9,5 15,6 

Murska Sobota 2 14,8 0,0 14,8 

Trebnje 1 8,7 4,9 13,7 

Šentilj 1 3,9 6,0 10,0 

Prestranek 1 0,1 9,4 9,5 

Hrpelje – Kozina 1 0,6 8,4 9,1 

Divača 1 3,5 4,6 8,0 

Laško 1 1,0 5,7 6,7 

Šoštanj 3 1,4 5,1 6,5 

Ortnek 1 2,3 4,0 6,3 

Ajdovščina 1 2,3 3,9 6,2 

Kočevje 6 3,2 0,8 4,0 

Bled Jezero 1 1,1 2,7 3,7 

Vrtojba 1 1,2 2,4 3,7 

Ljutomer 1 2,6 0,9 3,5 

Škofljica 1 0,1 2,9 3,0 

Radenci 2 0,0 2,3 2,3 

Ribnica 1 1,2 - 1,2 

Zagorje 3 1,0 - 1,0 

Lesce Bled 1 - 0,2 0,2 

Gradac 1 - - - 

Kresnice 1 - - - 

Lipovci 2 - - - 
Preglednica 4.7: Naloženo in razloženo blago na postajah in pripadajočih industrijskih tirih v letu 2016 
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Večina postaj ima manj kot 100.000 ton letnega tovora, kar v povprečju pomeni 
povpraševanje po manj kot enem tovornem vlaku dnevno. Na takšnih postajah se tovorni 
promet izvaja le občasno ali pa se odpremlja z nabiralnimi vlaki. Iz podatkov sklepamo, da je 
več postaj slabo izkoriščenih oziroma je na njih mogoče bistveno povečati količino tovora 
brez preseganja zmogljivosti. 

Upravičenost železniškega potniškega prometa je obravnavana tudi v zdajšnji strategiji 
avstrijskih železnic.49 V poglavju z naslovom Smart Investments. Rail, yes – but not at any 
cost je navedena usmeritev, da mora biti za obratovanje potniškega prometa 2.000 potnikov 
dnevno, za tovorni promet pa 250.000 neto ton letno. 

Rezervne zmogljivosti omrežja 

Najbolj kritični so progovni odseki, ki ležijo na pomembnih prometnih koridorjih in imajo 
hkrati frekventen potniški promet. Največ takšnih odsekov je na glavnih progah Ljubljana–
Jesenice, Ljubljana–Sežana, Dobova–Ljubljana in Zidani Most–Šentilj.  

V študiji razvoja koridorskih prog je bila narejena analiza zmogljivosti omrežja v obstoječem 
stanju in s predvidenimi ukrepi. Glede na izkoriščenost prepustne zmogljivosti prog je najbolj 
kritična koridorska proga Divača–Koper, ki dosega 103-% izkoriščenost. 

Koridorske proge, ki imajo izkoriščenost zmogljivosti med 90 in 100 %: 

• proga št. 20: Ljubljana–Jesenice–d. m. (odsek Kranj–Jesenice) z izkoriščenostjo 91 
%, 

• proga št. 50: Ljubljana–Sežana–d. m. (odsek Ljubljana-Pivka) z izkoriščenostjo 90 %, 
• koridorske proge z izkoriščenostjo zmogljivosti nad 60 %, 
• proga št. 30: Zidani Most–Šentilj–d. m. (odsek Maribor–Šentilj) z izkoriščenostjo 71 

%, 
• proga št. 41: Ormož–Hodoš–d. m. z izkoriščenostjo 67 %. 

Proge oziroma odseki prog z letnico zasičenja: 

• v letu 2015: proga Divača–cepišče Prešnica–Koper, 
• v letu 2019: odsek Borovnica–Postojna (proga Ljubljana–Sežana–d. m.), 
• v letu 2021: proga Ljubljana–Jesenice–d. m., 
• v letu 2024: odsek Pivka–Divača (proga Ljubljana–Sežana–d. m.), 
• v letu 2025: B-stran postaje Ljubljana, 
• v letu 2026: odsek Maribor–Šentilj (proga Zidani Most–Šentilj–d. m.), 
• v letu 2027: odsek Ljubljana–Borovnica (proga Ljubljana–Sežana–d. m.), 
• v letu 2028: odsek Ljutomer–Hodoš–d. m. (proga Ormož–Hodoš–d. m.). 

Na sliki v nadaljevanju je prikazana analiza zmogljivosti in izkoriščenosti prog v letu 2015. 

 

                                                
49 https://infrastruktur.oebb.at/en/company/strategy/strategy-and-projects-oebb-infrastruktur.pdf (10. 9. 2019). 
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Slika 4.21: Analiza zmogljivosti in izkoriščenosti glavnih prog v 2015 (vir: Študija razvoja koridorskih prog) 

V Študiji koridorskih prog je bila kot najbolj ustrezna izbrana scenarij razvoja omrežja S1, ki 
s širokim naborom sistemskih in infrastrukturnih ukrepov zagotavlja zadostno zmogljivost na 
vseh glavnih progah tudi po letu 2030. Na spodnji sliki je prikazana zmogljivost in 
izkoriščenost glavnih prog v letu 2030 ob upoštevanju ukrepov. 
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Slika 4.22: Analiza zmogljivosti in izkoriščenosti glavnih prog v 2030 v primeru scenarija S1 (vir: Študija razvoja 
koridorskih prog) 

Dolgoročno bo ob nadaljnji rasti tovornega prometa treba povečati še zmogljivost gorenjske 
proge na odseku Kranj–Jesenice d. m. in na progi Šentilj–Zidani Most odsek Grobelno–
Slovenska Bistrica. Za odsek Maribor–Šentilj, ki bo po letu 2030 tudi na meji zmogljivosti, je 
nadgradnja že v teku. 
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4.3.4.2 Cestno omrežje 

Odseki in zmogljivosti 

Na območju Slovenije glavnina tovornega prometa odvija na omrežju avtocest in hitrih cest, 
kot je prikazano na spodnji sliki. Najbolj obremenjeni so odseki primorske avtoceste 
(Razdrto–Kozarje), južne in vzhodne ljubljanske obvoznice ter štajerske avtoceste 
(Zadobrova–Slivnica). 

 

Slika 4.23: Dnevne obremenitve težkih tovornih vozil v letu 2018 

Nekateri od teh odsekov na povprečni dan dosegajo obremenitve med 5.000 in 6.000 težkih 
tovornih vozil na smer. Na letni ravni takšno število vozil, ob upoštevanju povprečne 
naloženosti 14,9 t/vozilo, prepelje 25–30 mio ton blaga. Ocenjujemo, da gre prek nekaterih 
najbolj obremenjenih odsekov v obeh smereh skupaj (npr. Brezovica–Vrhnika) 60 % 
celotnega cestnega tovora na območju Slovenije. 

Na povprečni delovni dan v letu je prometno najbolj obremenjena ljubljanska obvoznica z 
vpadnimi kraki. V času jutranje konice povpraševanje presega zmogljivost avtocestnega 
omrežja predvsem zaradi prometa osebnih vozil. V popoldanski konici se povečanemu 
prometu osebnih vozil pridruži še povečan tovorni promet, zato je ta še bolj kritična. Na 
številnih odsekih obremenitve v obeh konicah že presegajo zmogljivost dvopasovne 
avtoceste, ki znaša 4.000 vozil na uro, zato prihaja do vsakodnevnih zastojev.  
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Glede na napoved prometa, ki je bila narejena v sklopu prometne študije ureditve obroča LJ 
AC in vpadnih krakov (PNZ 2018), bo predvsem v popoldanski konici znatno povečanje 
obremenitev. Pričakujemo namreč visoko rast tovornega prometa in povečanje številčnosti 
potovanj za namen prostočasnih dejavnosti, ki so praviloma v popoldanskem času. Na 
spodnjih dveh slikah so prikazane obremenitve iz prometnega modela študije za jutranjo 
konico v letih 2016 in 2040. 

 

Slika 4.24: Obremenitve vseh vozil v popoldanski konici, leto 2016 

Iz napovedi obremenitev za leto 2040 je razvidno, da se močno poveča promet na vseh 
vpadnih krakih in obvoznici. Zaradi porasta številčnosti potovanj za prostočasne dejavnosti 
se promet poveča v vseh smereh in ne samo tistih, ki so značilne za delovne migracije. V 
prihodnje je pričakovati, da bo v času razširjenega obdobja konic (6:00–9:00 in 15:00–18:00) 
pretok cestnega tovornega prometa prek območja osrednje Slovenije močno omejen, saj bo 
na večjem delu daljinskega omrežja presežena zmogljivost. 
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Slika 4.25: Obremenitve vseh vozil v popoldanski konici, leto 2040 

Na ravni celotnega dneva je izrazito visok delež tovornih vozil na primorskem kraku AC, kjer 
težka tovorna vozila glede na enote osebnih vozil (EOV) zavzemajo že več kot 20 % vsega 
prometa. Visok delež je tudi na štajerskem kraku AC. Oba kraka sta del baltsko-jadranskega 
koridorja, po katerem potekajo močni tranzitni tokovi, hkrati pa se stekata v gospodarsko 
središče Slovenije. Glede na napovedi bo promet osebnih vozil naraščal relativno počasi v 
primerjavi s tovornim prometom, zato se bo delež slednjega v prihodnje na daljinskih cestah 
še močno povečal.  
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Slika 4.26: Delež tovornih vozil na povprečni dan v letu 2016 

Glede na pričakovano rast povpraševanja po blagovnem prometu je nujna zagotovitev 
dodatnih zmogljivosti. Te je mogoče zagotoviti s širjenjem avtocestnega omrežja ali pa z 
nadgradnjo železniškega omrežja do te mere, da bo zmožno prevzeti večji delež intenzivne 
rasti tranzitnega in izvorno ciljnega prometa. Pri tem je treba upoštevati lastnosti 
železniškega omrežja, ki ni primerno za vse vrste blaga.  
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5 Sklep 
Republika Slovenija s svojo sistemsko ureditvijo področij, ki so neposredno povezana z 
zeleno logistiko, upošteva direktive in predpise EU ter zaveze, ki iz njih izhajajo. Sprejela je 
nekatere ključne strateške dokumente razvoja prometa, ki sledijo ciljem zmanjšanja 
obremenitve okolja z onesnaževali in dviga kakovosti bivanja. Vsebine dokumentov se 
pogosto, včasih ne v celoti, povzemajo v pozneje sprejetih. Nekateri dokumenti načrtujejo 
ukrepe do leta 2020, kar pomeni, da sledi njihova novelacija oziroma sprejetje novih, 
verjetno z ambicioznejšimi cilji in ukrepi. 

Na podlagi strateških odločitev je predvidenih več ukrepov, med drugim tudi za razvoj zelene 
logistike. Glavni poudarek (tudi finančni) je na ukrepih posodabljanja železniške 
infrastrukture, sledijo ukrepi energetske učinkovitosti vozil in razvoja trga alternativnih goriv v 
prometu, cenovne politike (cestnine, davki, trošarine, subvencije) in upravljanja mestne 
logistike. V splošnem so predvideni tako ukrepi spodbujanja (posodabljanje železniške 
infrastrukture, posodobitev voznega parka, subvencije) kot tudi obremenjevalni ukrepi 
(omejevanje, višanje cestnin). Posodabljanje železniške infrastrukture se je že začelo, v 
operativnih načrtih pa je predvideno tudi njeno intenzivno nadaljevanje. Ukrepi cenovne 
politike (selektivno cestninjenje, trošarine, davki, subvencije) pa se (še) ne izvajajo (z izjemo 
manjših ukrepov ali ne tako bistvenih subvencij, npr. za pnevmatike). Ukrepov za 
zmanjšanje obsega prepeljanega tovora ali racionalizacijo kilometrov prepeljanega tovora 
(izogibanje praznim vožnjam) država zdaj ne načrtuje. 

Posodabljanje železniškega omrežja temelji predvsem na povečanju zmogljivosti in 
zagotavljanju standardov omrežja TEN-T (večji osni pritisk, višje vozne hitrosti, 
elektrifikacija, sistem ERTMS, daljše dolžine vlakov). Tako so predvideni dograjevanje 
železniških prog in železniških tovornih terminalov, kjer je to potrebno (npr. z drugim tirom), 
izboljšanje železniškega tovornega voznega parka in ukrepi delovanja oziroma organiziranja 
železniškega prometa. V Operativnem načrtu vlaganja v promet in prometno infrastrukturo 
za obdobje 2020–2025 je za te ukrepe predvidenih 1.669 mio EUR. Določene posodobitve 
in nadgradnje železniške infrastrukture so se že izvedle oziroma so v izvajanju. Izdelane 
študije ocenjujejo posodobitev koridorskih železniških prog po upravičenem scenariju na 
dobri 2 milijardi EUR. Zmogljivosti nekaterih železniških prog so že pri zdajšnjem prometu 
skoraj v celoti dosežene, ponekod tudi presežene. Glede na pričakovano rast povpraševanja 
po blagovnem prometu je nujna zagotovitev dodatnih zmogljivosti. Spodbujanje uporabe 
železnic pri prevozu tovora je predvideno tudi s finančnimi spodbudami za izvedbo (začetek 
izvajanja leta 2020) železniških prevozov blaga v posameznih vagonskih pošiljkah ter za 
železniški spremljani in nespremljani kombinirani prevoz (cesta – železnica) blaga na 
območju RS (spodbuja se samo prevoz na železnici). Upravičenci do finančne spodbude so 
vsi prevozniki v železniškem tovornem prometu, torej javni ali zasebni izvajalci prevoza 
blaga v železniškem prometu, registrirani in licencirani v RS. Pri izdelavi predmetnega 
izročka nismo dobili podatkov o izvajanju ukrepov, zato bomo podatke o tem poskušali 
pridobiti od deležnikov, ki se bodo udeležili načrtovanih delavnic in s poročilom o delavnicah 
dopolnili védenje o stanju tovornega prometa v RS. 
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Predvideni so ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti vozil in razvoj trga alternativnih 
goriv v prometu: zgraditev omrežja polnilnih postaj in različne spodbude (nakup in montaža 
energijsko učinkovitih pnevmatik, predelava vozil na UNP ali SZP, sofinanciranje nakupa 
vozil na UZP in na električni pogon ipd.). Ukrepi so se že začeli izvajati. 

Cenovna politika podpira spodbude tudi za prevoz tovora po železnici in za »zelena« vozila. 
Izvajajo se finančne spodbude za posodobitev železniškega voznega parka, nadomeščanje 
dela stroškov prevoznikov za prevoze, raziskave in naložbe pod določenimi pogoji oziroma 
merili. Kot dodatni ukrepi cenovne politike so predvideni: možnosti spodbujanja rabe 
učinkovitih vozil in rabe goriv z nizkimi emisijami v okviru davka na motorna vozila in drugih 
dajatev, znižanje okoljskih dajatev na onesnaženje s CO2 (pogon na UNP, SZP; UZP) ter 
davkov za tovorna vozila, udeležena pri kombiniranem prevozu tovora. Prav tako se izvajajo 
ugodnosti za vozila, ki so del kombiniranega prevoza (ugodnosti za kvote in dovoljenja, 
določene v mednarodnih in dvostranskih sporazumih; za nekatera tovorna vozila je 
dovoljena skupna masa lahko višja, do 44 t; možnost oprostitve plačila cestne pristojbine za 
tuje vozilo, ne veljajo nekatere omejitve prometa v določenih časovnih oknih). Na drugi strani 
(kot obremenitveni ukrep) so prepovedi vožnje tovornih vozil v posameznih časovnih oknih. 
V prihodnje sta predvidena uvedba izbirnega, selektivnega cestninjenja z vključitvijo 
zunanjih stroškov v cestnine (plača povzročitelj) in uporaba elektronskega cestninjenja 
tovornih vozil tudi kot orodja za upravljanje prometa (npr. v času prometnih konic zaradi 
zmanjševanja zastojev in emisij, v nočnem času zaradi zmanjševanja hrupa itn.). 
Pripravljena bo shema subvencij za spodbujanje ekonomičnosti tovornih vozil v povezavi z 
zmanjševanjem subvencij za rabo goriva/vračila trošarine. Subvencije za tovorna vozila bi 
bile možne le za nadstandarda vozila.  

V okviru upravljanja mestne logistike se pripravljajo smernice za izdelavo strategij 
upravljanja mestne logistike, znotraj njih pa dve pilotni strategiji za območja širših mestnih 
središč; ena strategije je bila že pripravljena v okviru evropskega projekta (Sulpiter).  

V zasebnem sektorju se je v zadnjih letih zgradilo kar nekaj logističnih centrov, s katerimi se 
bo logistični proces poenostavil in posodobil, predvsem pa se bodo skrajšale prepotovane 
poti in zmanjšala obremenitev okolja. Skladiščnih zmogljivosti oziroma zemljišč ustrezne 
namenske rabe za skladiščenje (in konsolidiranje) pri nas primanjkuje, zato bi morala biti 
Slovenija zelo dejavna pri načrtovanju oziroma ščitenju zemljišč ustrezne rabe za to 
dejavnost. Podjetja menijo, da bi več uporabljala železniški prevoz, če bi bil bolj zanesljiv in 
cenejši. Gradnjo industrijskih tirov, ki so v zasebni lasti, država ne subvencionira, jih le 
zakonsko ureja zaradi zagotavljanja varnosti prometa. Velik izzivi je prevoz tovora za 
potrebe gradbenega sektorja na drugačen, bolj trajnostni način, saj takšen tovor obsega 
približno polovico blaga, prepeljanega v notranjem cestnem prometu. 

Za zeleno logistiko so pomembni tudi drugi ukrepi in politike, ki v svojih učinkih zmanjšujejo 
potrebo po prevozu tovora (hrane, paketov, odpadkov ipd.) ter krajšajo prevožene poti, na 
primer zmanjšanje količine nastalih odpadkov ter spodbujanje vnovične uporabe in 
recikliranja, nepovratne finančne spodbude za ukrepe za zmanjševanje emisij TGP v 
industriji z ukrepi krožnega gospodarstva. Pomembni so tudi ukrepi, ki povečujejo 
naloženost vozil ali preprečujejo oziroma destimulirajo voženj praznih tovornih vozil 
(racionalizacija voženj z digitalizacijo logističnega sektorja). Pomembni so tudi ukrepi 
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vlaganja v raziskave in inovacije, s katerimi bi lahko bistveno prispevali k ozelenitvi logistike. 
Pomembni so vsi ukrepi, vezani tudi na rečni promet oziroma vključitev rek v prometno 
omrežje države, pri čemer pa je RS še na začetku strateških razmišljanj. 

Republika Slovenija je tako začela na strateški in tudi izvedbeni ravni intenzivneje načrtovati 
(delno tudi izvajati) ukrepe za spodbujanje uporabe načinov prevoza in vrst vozil, ki so 
okoljsko vzdržnejša in energetsko varčnejša. Za dosego zastavljenih okoljskih ciljev bo 
morala biti bistveno bolj proaktivna. Pomembnejših ukrepov, ki bi vplivali na zmanjšanje 
vplivov na podnebje zaradi logističnega sektorja, RS še ni začela izvajati, jih pa načrtuje v 
bližnji prihodnosti. Tako načrtuje izvedbo spodbujanja (predvsem finančne spodbude) 
prevoza tovora po železnici in izvedbo obremenitvenih ukrepov na področju cestnega 
prevoza tovora, ki bi lahko pomenil preusmeritev prevoza tovora na železnico.  
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6 Viri 
• Strategija razvoja Slovenije 2030, 
• Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Uradni list RS, št. 

76/04, 33/07-ZPNačrt, 61/17-ZUreP-2), 
• Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20) 

(Uradni list RS, št. 43/11), 
• Strategijo razvoja prometa v RS do leta 2030, 
• Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za 

obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16) (ReNPRP30),  
• Operativni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025,  
• Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN) (št. 

35400-18/2019/14, 27. 2. 2020),  
• Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z 

alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, 
• Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN-URE 2020),  
• Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov OP TGP do leta 

2020, 
• Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,  
• Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 

2020–2023, 
• Eko Sklad, https://ekosklad.si/, 
• Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (osnutek), 
• Nacionalni program varstva okolja do (NPVO 2030) (v pripravi), 
• Energetski koncept Slovenije (v pripravi), 
• Smernica za pripravo strategij upravljanja mestne logistike (v pripravi), 
• Informacija o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje 

evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 – nova kohezija, 
• SURS SiSTAT – https://www.stat.si/statweb, 
• Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, statistika o mednarodnem 

blagovnem prometu, 2018, 
• Podatki o pretovoru blaga v Luki Koper za leto 2018, https://luka-kp.si/slo/statistika-

pretovora/ 
• Agencija RS za okolje, Kazalci okolja, Promet, ključno sporočilo področja Izpusti 

onesnaževal zraka iz promet, http://kazalci.arso.gov.si/sl/teme/transport 
• Študija zagotavljanja parkirnih površin za tovorna vozila ob slovenskih avtocestah in 

hitrih cestah (PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., Razvojni center planiranje, d. o. 
o., Slovenska cestna podjetja, d. o. o.).  

• Strokovne podlage za razvoj koridorskih prog v Republiki Sloveniji (PNZ svetovanje 
projektiranje, d. o. o., 2018) 

• Izdelava strokovnih podlag in predštudije upravičenosti za nadgradnjo regionalnih 
železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR (PNZ svetovanje 
projektiranje, 2020).  
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• v okviru Nacionalnega centra za upravljanje prometa razvit nacionalni prometni 
model Slovenije, kjer je modeliran tovorni cestni in železniški promet, vključno z 
napovedmi za leti 2030 in 2040.  

• Študija razvoja regionalnih prog v Sloveniji; še v teku (makroskopski prometni model, 
ki vsebuje blagovni promet na cesti in železnici za leto 2018), 

• Študije ureditve LJ AC obroča in vpadnih krakov (prometna študija, PNZ), 2018. 


