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3.1

STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI DRŽAVE

Strateški prostorski akti urejujejo, uveljavljajo in usklajujejo prostorske interese in določajo temeljna
pravila za urejanje prostora na različnih ravneh (državni, regionalni in lokalni). Temeljna strateška
prostorska akta na ravni države sta Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red
Slovenije.

3.1.1 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l.RS, št 76/04)
Strategija opredeljuje izhodišča, cilje razvoja in globalno zasnovo prostorskega razvoja države,
podaja razvojne usmeritve za posamezne prostorske sisteme, poselitev, infrastrukturo in krajino in
določa ukrepe za njihovo izvajanje.
Strategija med drugim govori o razvoju prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni
in lokalni ravni. Strategija opredeljuje naslednje:
»Cestno, železniško, letalsko in pristaniško omrežje se načrtuje v funkciji povezanosti slovenskega
prostora in medsebojne povezanosti posameznih regij, kakor tudi povezanosti Slovenije z
mednarodnim prostorom. Razvija se učinkovite prometne povezave med mesti in njihovimi zaledji
ter mesti in obrobnimi, manj razvitimi regijami, kar je eden od pomembnih dejavnikov
policentričnega razvoja, ki prispeva h krepitvi konkurenčnega položaja teh regij ter s tem k socialni,
ekonomski in prostorski koheziji. Pri načrtovanju visoko kakovostne infrastrukture se mora s
sektorskimi politikami zagotoviti, da bo infrastruktura spodbujala razvoj in integriranost virov
šibkejših in obmejnih regij z območjem osrednje Slovenije.«
Slika 1: izsek iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije – Zasnova prometnih povezav
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»Zasnovo cestnega in železniškega omrežja, letališč in pristanišč tvorijo prometni sistemi, ki
prednostno povezujejo urbana naselja v uravnoteženo in učinkovito strukturo. Prometno omrežje
podpira oziroma vzpostavlja pogoje za razvoj policentrične strukture urbanega sistema,
gospodarski razvoj in večjo konkurenčnost države. Prometno omrežje in funkcijsko uravnoteženo
omrežje urbanih naselij povezuje urbana območja s podeželskimi, oddaljenimi, obrobnimi in
strateško ali drugače pomembnimi območji pri čemer se daje prednost javnim prevoznim
sredstvom.«
Slika 2: izsek iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije – Usmeritve za razvoj prometnega sistema

»Regionalna središča Slovenije se prometno povezujejo med seboj ter se navezujejo na omrežje
daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena oziroma omrežje cestnih povezav čezmejnega
pomena ter na cestna omrežja sosednjih držav s cestnimi povezavami nacionalnega pomena v
smereh od Črnega Kala proti Sočergi, od Nove Gorice do Tolmina in od Kobarida do Predela, od
Hrušice do Rateč, od Podtabora do Ljubelja, od Lendave proti Čakovcu na Hrvaškem, od Celja do
Rogaške Slatine in naprej do Dobovca, od Kočevja preko Črnomlja do Metlike ter od Šentjakoba do
Zidanega Mosta in naprej do Drnovega, od Slovenske Bistrice mimo Rogaške Slatine do Brežic, od
Murske Sobote do Ormoža, od Sežane do Nove Gorice, od Unca do Žlebiča ter od Kočevja do
Novega mesta.«
»Notranji obodni cestni prometni obroč zagotavlja povezanost regionalnih in medobčinskih središč
(Idrija, Cerkno, Škofja Loka, Kranj, somestje Kamnik – Domžale, somestje Trbovlje – Hrastnik –
Zagorje ob Savi, Novo mesto, Kočevje, Ribnica, Cerknica, Postojne, Logatec, Idrija) s katerim se
zagotavlja povezanost posameznih regij mimo Ljubljane in se s tem izboljšuje možnosti za njihov
prostorski razvoj.«
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3.1.2 Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur.l.RS št.122/04)
Prostorski red Slovenije v skladu s strategijo prostorskega razvoja Slovenije določa temeljna pravila
za urejanje prostora. Prostorski red s podrobnejšimi pravili za urejanje prostora določa merila in
pogoje za načrtovanje in graditev objektov iz prostorskih ureditev državnega pomena.
Prostorski red Slovenije opredeljuje pravila za načrtovanje prometne infrastrukture. V zvezi z
določanjem potekov prometne infrastrukture prostorski red določa med drugim naslednje:
»Poteke nove prometne infrastrukture je treba načrtovati usklajeno z načrtovanjem razvoja
poselitve, pri čemer je načrtovani razvoj poselitve osnova za prometne študije, na podlagi katerih
se načrtuje nova prometna infrastruktura.
Med različnimi vrstami prometne infrastrukture in različnimi oblikami prometa je treba zagotavljati
učinkovite povezave tako, da je v prometnih vozliščih med njimi omogočeno prehajanje ljudi in
blaga v čim krajšem možnem času.
Ob načrtovanju prometne infrastrukture se v čim večji možni meri preprečuje promet skozi naselja,
ki nima izvora ali cilja v naselju, skozi katero poteka. Obvozno oziroma razbremenilno prometno
infrastrukturo se uredi, kadar obstoječe prometno omrežje ne zadošča predvideni količini
prometa.«
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