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ObIina Kr5ko

Oddelek za cestno infrast

cesta krskih irtev 14

8270 Kr3ko

Zadeva: SvetniSka pobuda ob€ine KrEko

Spo5tovanil

Dne 29.10.2019 smo prejeli va5o pobudo 3t.37L-79/2019 z dne 18.10.2019, glede moinosti uporabe
platoja na katerih se je pred preurediwijo izvajal dejavnost cestnine in cestninskega nadzora

cestninske postaie Drnovo na dolenjskem AC kraku. Predlaga se, da uredi parkiriSfe za osebna vozila

uporabnikov AC.

Po interni preveritvi ugotavljamo, da je zemljisEa parc. 3t.2752/1,3t.275218,31.2752119,3t.275212t,
3t.2752122, \t.2752123,3t. 2752124 in it. 2752125 k.o. SenuSe - Kr5ko, ki je predmet vaie pobude, v
naravi del zaokroienih parcele znotraj obmoija obstojeEe avtoceste na odseku A2 Kr5ka vas - Obreije.
Naj pojasnimo, da imajo ta zemljiSEa po dototitih Zakona o cestah (Uradni list RS, 5t. 109/10, 481t2,
361t4 - odl. US, a6/$ in 10/18) status cestnega sveta oz. so del AC telesa, kjer je raba prostora

omejena. V skladu z Zakonom o Druibi za avtoceste v Republiki Sloven'rji (ZDARS-I, Uradni list RS, 5t.

97l1Oln 401t2-ZUJF) so zemljiSia v lasti Republike Slovenije, DARS d.d. pa ima na tovrstnih zemljiiEih

zakonsko ustanovljeno stavbno pravico. V zvezi s tem pojasnjujemo, da po uveljavitvi ZDARS-I, DARS

d.d. z zemljisEi, objekti in napravami za opravljanje dejavnosti avtocest ne sme razpolagati ali jih

obremenjevati. Na tovrstnih zemfiSdih je po zakonu dopuiEeno zgolj ustanavljanje sluinosti za

napeljevanje (npr. vodovoda in kanalizacije, elektronskih komunikacijskih omreiii, elektrifnih napeljav,
plinovodov) objektov in naprav javnega pomena.

Glede na navedeno vam sporodamo, da pobude za ureditev parkiriSE na delu cestnega sveta (nadzorno

servisne povr5ine) opredeljene po zgoraj navedenih parcelah v obmodju AC telesa, iz tega naslova ne

moremo sprejeti.

Vpraianja oz. ukrepe trajnostne mobilnostije potrebno gledati iz vidika prometne strategije RS, katera
je v pristojnosti Ministrstva za tnfrastrukturo. Tudi v primeru avtocestnih postajali5E oz. drugega

potniSkega prometa gre za povezovanje osnovne avtocestne infrastrukture z ostalimi naEini prevoza v

cestnem (multimodalnem) prevozu in je to potrebno obravnavati na nivoju driave.

Se pa DARS d.d. moEno zaveda nairtovanja in upravljania trajnostne mobilnosti na avtocestah in

neprestano izvaja ukrepe in pripravlja nove smernice za nadaljnji razvoi za potrebe trajnostne

mobilnosti na avtocestah, predvsem z vidika pojmov kot so pretoEnost, varnost in okolje. Eden takinih
je priprava prostorske podlag za umestiwe lokacij (ter kasnele vzpostavitve omreija) varovanih
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par&iri5E, nameniene uporabnikom AC (prednostno za teika tovorna vozila), ter priprava strategije
delovanja v postopkih vzpostavitve ustrezne infrastrukture za oskrbo vozil z alternativnimi energenti
na avtocestah.

Pomembno vlogo pri izbolj5anju trajnostne mobilnosti imajo inteligentnitransportnisistemi (lTsf. tz
tega naslova se na avtocestah vsako leto implementirajo novi ITS sistemi, ki med drugim omogoEajo
tudi aktivno opravljanje dovoljene hitrosta. Prav tako se je z uvedenim sistemom cestninjenia teikih
tovornih vozil poveEala pretoenost, hkrati pa je sistem moEno pripomogel k zmanjianju izpustov
toplggrednih plinov in trdnih delcev na avtocestah. ViSine cestnine in njihov razdelitev po cestninskih
razredih za uporabo cestninskih cest pa predpisuje Vlada RS. Upravljalec cestninske ceste zagotova te
podatke in izraEune doloeene z metodologijo za izraEun stro5kov

lepo pozdravljeni,

Bojan Banfi
direktor podrci
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