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Nadaljnje spremljanje Züriškega procesa:  

Zaključki ministrov za promet 

Zaključki iz Leipziga 2014 

 

I. Uvod	

Po številnih hudih nesrečah v alpskih predorih v letih 1999-2001 so se prometni 

ministri Nemčije, Francije, Italije, Avstrije in Švice srečali na pobudo Švice v Zürichu 

30. novembra 2001 in podpisali skupno "Züriško deklaracijo " o izboljšanju varnosti 

cestnega prometa, predvsem v predorih na območju Alp. Od sprejema Deklaracije so 

se ministri doslej srečali na šestih nadaljnjih sestankih v cilju spremljanja napredka, 

doseženega pri uresničevanju Deklaracije, in ustreznega prilagajanja prioritetnih 

nalog. Prvih pet sestankov je potekalo v naslednjih krajih: Regensberg (CH) 11. maja 

2004, Sedrun (CH) 14. novembra 2005, Lyon (F) 20. oktobra 2006, ko se je skupini 

pridružila Slovenija, Dunaj (A) 7. maja 2009 in Leipzig (D) 2. maja 2012, ko se je 

včlanil Lihtenštajn. Šesti sestanek je bil v Berchtesgadenu (D) 20. junija 2013, na 

sredini obdobja nemškega predsedovanja skupini, kot priložnost za pregled napredka 

del v različnih delovnih skupinah. Vsi udeleženci so izrazili zadovoljstvo nad rezultati, 

doseženimi do tega datuma. Poudarili so pomembnost Züriškega procesa kot ključne 

platforme za razvoj in organizacijo varnega in trajnostnega prometa na območju Alp, 

ob upoštevanju ciljev Prometnega protokola Alpske konvencije. 

Prometni ministri so se sedmič srečali v Leipzigu dne 21. maja 2014, na zadnji 

konferenci pod nemškim predsedstvom, da bi pregledali rezultate intenzivnega dela 

opravljenjega med nemškim predsedovanjem skupini in da bi začrtali nadaljnjo smer 

dela za čas slovenskega predsedovanja.  
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II. Stanje del 

Na podlagi mandatov iz Zaključkov iz Leipziga 20121 so potekale dejavnosti pod 

nemškim predsedstvom od 2012 do 2014 v štirih delovnih skupinah in eni ad hoc 

skupini. Delovne skupine so obravnavale (A) sisteme za upravljanje težkega 

tovornega prometa dna območju Alp, (B) upravljanje izrednih dogodkov na območju 

Alp, (C) okoljske kazalnike in vplive na okolje na območju Alp (EnvALP) in (D) 

zbiranje podatkov (predvsem koordinacijo petletnih pregledov čezalpskega tovornega 

prometa – raziskav CAFT). Ad hoc skupina (E) se je posvetila vprašanjem varnosti v 

železniških predorih na območju Alp. 

Novejše in tekoče dejavnosti štirih delovnih skupin in ene ad hoc skupine sledijo v 

povzetku:  

A. Sistemi za upravljanje težkega tovornega prometa na območju Alp 

V zadnjih dveh letih se je delovna skupina za upravljanje prometa, ki jo vodi Avstrija, 

sestala štirikrat (enkrat v Zürichu in trikrat na Dunaju). Uspešno  je izpolnila 

kratkoročne mandate, ki so bili zapisani v zaključkih iz Leipziga 2012. Plod 

intenzivnega delovanja in sodelovanja sta dve poročili. 

Prvo poročilo obravnava razvoj sistema Toll+. Sestavljajo ga trije stebri, posebej 

obravnava sledeče elemente: 

Prvič, primerjalni povzetek elementov Toll+ na podlagi treh študij o instrumentih za 

upravljanje težkega tovornega prometa (ALBATRAS, EFFINALP in LEGALP)2 , ki so 

                                                 
1http://www.zurich-pro-
cess.org/fileadmin/data/webcontent/Webcontent/Sonstige_Dateien/Conclusions_of_Leipzig_adopted_by_Minist
ers_02_05_2012.pdf 
2ALBATRAS: "Uskladitev instrumentov upravljanja težkega tovornega prometa ACE, AETS in TOLL+ na 
primerljivi znanstveni, tehnični in operativni ravni ob upoštevanju uvedbe različnih pragov za analizo učinkov 
pretoka prometa na alpskih cestah" /(...ALignement ... BAsic TRAffic Study...) 

- 

EFFINALP: "Analiza ekonomskih učinkov vzpostavitve instrumentov za upravljanje prometa po alpskih kori-
dorjih" (...EFFects... Instruments ... ALPine corridors) 

3 

LEGALP: "Pravna usklajenost sistemov ACE, AETS in Toll+ v alpskih koridorjih (LEGal ... ALPine)  s 
(1)pravom Evropske Unije, (2)Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o prevozu 
blaga in potnikov po železnici in cesti, (3)drugimi sporazumi EU in mednarodnimi večstranskimi in dvostran-
skimi pogodbami in sporazumi pogodbami in dogovori o trgovini in prevozu, (4)nacionalno zakonodajo Avstrije, 
Italije, Nemčije, Slovenije, Francije in Švice in možnih prilagoditev v primeru razhajanj".  
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bile izvedene pod prejšnjim švicarskim predsedovanjem Züriškemu procesu, v cilju 

narediti celostni pregled koncepta Toll+. 

Drugič, obstoječi in načrtovani ukrepi držav članic za bremenitve vozil težkega 

tovornega prometa (HGVs) so bili predstavljeni v povzetku in predmet razprave, da bi 

se pridobila popolna slika sedanje situacije na področju prevozne politike. 

Tretjič, v cilju nadaljnjega razvoja koncepta Toll+, je bil pripravljen dokument, ki 

vsebuje opredelitev potreb, različnih vidikov in elementov, za morebitno nadaljnjo 

poglobljeno analizo glede optimalne zasnove in praktičnega uresničevanja tega 

koncepta, torej za maksimalno izkoriščanje njegovih prednosti in za preprečevanje 

neželjenih učinkov njegove uporabe. Ta del poročila se posveča vprašanju 

praktičnega uresničevanja instrumenta, socio-ekonomskemu, tehničnemu in 

pravnemu upoštevanju tako nacionalne kot evropske zakonodaje in raznih realnosti, 

prostorski uporabi sistema, njegovim stroškom in uporabi prihodkov, preusmeritvi 

prometa in obvozom, možnim spremljajočim ukrepom zaradi upoštevanja 

lokalnih/regionalnih posebnosti ali blažitve težkih primerov, uskladitvi različnih 

sistemov, s posebnim poudarkom na "Direktivi o evrovinjeti" in Švicarski "Pristojbini 

za težka tovorna vozila v odvisnosti od osne obremenitve", potrebnim kapacitetam 

železniške infrastrukture in storitev ter tudi potrebi po prvem osnutku časovnice.  

Obstoječi dokument je možno s sprotnimi dopolnili uporabljati za tekoče delo. Lahko 

pa služit tudi kot podlaga za morebitne bodoče razpisne specifikacije, v primeru 

nadaljnje študije o možni implementaciji Toll+.  

Drugo poročilo delovne skupine obravnava kombinirani, multi-modalni promet in 

železniške prometne storitve. Osvetljuje pravne, finančne in organizacijske ukrepe za 

spodbujanje kombiniranega prometa, navaja obstoječe in načrtovane projekte za 

razvoj ali zboljšanje infrastrukture in/ali nove sisteme/koncepte/tehnologije, 

informacije o ponudbi storitev kombiniranega prometa, vključno s terminali za promet 

s spremstvom (accompanied/ACT) in za promet brez spremstva 

(unaccompanied/UCT), tehnične vidike kot so omejitve dolžine vlaka, tovorne mase 

in teže vlaka na različnih alpskih prelazih ter podatke o prevoženem obsegu blaga. 

Poročilo vsebuje tudi informacije o povezavah in razmerju med ACT in UCT kot tudi 
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podatke o operaterijih in podjetjih, ki nudijo različne storitve. Dokument, ki ga je 

pripravila delovna skupina, predstavlja vse te informacije tudi v kratkem povzetku. Ta 

bo objavljen na spletni strani Züriškega procesa kot prispevek v večji preglednosti 

stanja na tem območju.  

B. Upravljanje izrednih dogodkov na območju Alp 

V skladu z mandatom iz Leipziga 2012 je delovna skupina, pod vodstvom Švice, 

zaključila svoje delo glede na informacijske spletne strani.  

Na samem začetku nemškega predsedovanja je švicarsko vodstvo skupine 

organiziralo sestanek in delavnico za vse nacionalne kontaktne točke v 

Emmenbrücke (pri Lucernu). Na delavnici so predstavili ključne vsebine informacijske 

spletne strani in obravnavali vprašanja o bodočem sodelovanju. Januarja 2013 je bil 

uspešno izveden prvi test obratovanja, da bi se ugotovile morebitne potrebe po 

optimizaciji. 

Informacijsko spletišče www.acrossthealps.eu je bila uspešno vključeno februarja 

2013 in odtlej polno obratuje. Spletišče nudi jasno strukturiran in transparenten 

sistem za pridobivanje informacij o ključnih alpskih tranzitnih koridorijih. 

Koncem novembra 2013 se je skupina ponovno sestala, tokrat v Rosenheimu (D). 

Namen sestanka je bil nadaljnje usklajevanje tam ustanovljene skupine za 

monitoring, torej skupine z novim ad hoc statusom v Züriškem procesu. Razgovor je 

tekel tudi o možnosti vključitve železniškega prometa in prilagoditve definicije 

"izrednega dogodka" z minimalnega trajanja 48 na 24 ur, vendar je bilo ugotovljeno, 

da to ne bi bilo izvedljivo. 

Dogovorjeno je bilo, da se Skupina za monitoring:  

- sestane vsaj enkrat letno, pod vodstvom Švice;  

- izmenja izkušnje, pridobljene pri uporabi informacijske spletne strani, in 

uporabi to izmenjavo izkušenja za izboljšave;  

- izvede dvakrat letno testni pogon; 
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- poroča redno, ali vsaj enkrat letno, Glavnemu odboru o doseženih rezultatih in 

aktualni situaciji; 

- ponovno oceni, po preteku ustreznega časovnega obdobja, učinkovitost 

sistema (na primer obstoj potrebe po nadaljnji optimizaciji spletišča). 

Zgornji sklepi so bili sprejeti za zagotovitev učinkovitosti delovanja sistema in 

predvsem v cilju stalnega izboljševanja, po potrebi. Skupina za monitoring je z 

rednimi sestanki plaforma za izmenjavo izkušenj, kar podpira razvoj upravljanja 

nepredvidenih dogodkov.  

Uspešnemu delovanju Skupine za monitoring gre zahvala za to, da so bili mandati, 

poverjeni leta 2012, v celoti uresničeni.  

C. EnvALP, okoljski kazalniki, vplivi na okolje 

Na osnovi Zaključkov iz Leipziga 2012 je delovna skupina EnvALP uspešno 

zasnovala svoje delo, pod vodstvom Švice. Analize in rezultati, pridobljeni pred 2012, 

so bili podlaga za delo delovne skupine, ki se je v nadaljevanju ukvarjala tako z 

okoljskimi vprašanji kot z drugimi vprašanji Züriškega procesa.  

Delovna skupina EnvALP se je sestala štirikrat na temo čezalpskega tovornega 

prometa in njegovih vplivov na alpsko okolje. Obravnavala je predvsem – v skladu z 

Zaključki iz Leipziga 2012 – sledeče naloge: 

 priprava pregleda obstoječih nacionalnih in mednarodnih sistemov za spremljanje 

onesnaženja zraka in hrupa na območju Alp; 

 priprava pregleda pravnega vidika okoljske situacije (mejne vrednosti za 

onesnaženje zraka, za hrup in za ostale okoljske obremenitve, posebni predpisi 

znotraj alpskega prostora, uresničevanje in spremljanje uresničevanja okoljskih 

predpisov itd.). 

Skupina je pripravila dva dokumenta. V prvem je predstavila pregled obstoječih 

nacionalnih in mednarodnih sistemov za spremljanje onesnaženja zraka in za 

spremljanje hrupa na območju Alp, ter za pregled okoljske situacije v alpskem 

prostoru. (Sintetično poročilo o sistemih za opazovanje okolja na območju Alp). Ta 
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pregled pokaže, da ima večina alpskih držav že vzpostavljen obsežen sistem za 

spremljanje onesnaženja zraka. Prav tako ima večina držav že na voljo podatkovne 

zbirke o onesnaženju zraka v povezavi s prometom in izpusti CO2, čeprav v glavnem 

le na nacionalni ravni. Pregled vsebuje zaključke o možnih učinkih na okolje na tem 

področju in njihovi povezavi z obsegom prevoženega blaga. 

V drugem dokumentu skupine gre za pregled pravnih podlag v posamičnih državah v 

povezavi z okoljsko problematiko in prometom (Sintetično poročilo o okoljski 

zakonodaji na območju Alp). Pregled med drugim prikaže predpisane mejne 

vrednosti za onesnaženje zraka, emisije hrupa, izpostavljenost hrupu in drugim 

onesnaževalom, in posebne predpise za alpski prostor, v kolikor le-ti obstajajo. 

Pravni predpisi, ki zadevajo promet, so predstavljeni zelo podrobno. Sledijo zaključki 

o obstoječih rešitvah v različnih alpskih državah 

D. Zbiranje podatkov / Mobilnost v alpskem prostoru 

Kot je predvideno v mandatu iz Leipziga 2012, je bila raziskava CAFT 2009, ki je 

potekala pod koordinacijo italijanskega vodstva, uspešno zaključena. Med drugim je 

namen raziskave CAFT določiti izvir in cilj prevoza blaga čez Alpe s pomočjo ankete 

voznikov. Raziskava je potekala v Avstriji in Švici leta 2009, v Franciji in Sloveniji pa 

leta 2010. Italija je zbirala podatke o številu lahkih in težkih tovornjakov, ki so prečkali 

Alpe na najpomembnejših prelazih. Po tem, ko so delegacije posredovale novejše 

podatke, so bile informacije raziskave CAFT 2009 prenovljene na spletišču 

(www.zuerich-prozess.org). Na ta način so mnogovrstni podatki raziskave zdaj 

dostopni javnosti. 

Ker poteka obsežno zbiranje podatkov o čezalpskem prevozu blaga (po cesti + 

železnici) tudi pri drugih telesih (npr. pri "Alpskem prometnem observatoriju", 

ustanovljenem na podlagi "Sporazuma med EU in Švico o kopenskem prometu"), in 

zaradi izogibanja podvojevanju dela pri različnih telesih, ki se ukvarjajo s čezalpskimi 

prometnimi podatki, bi bila s tem v zvezi zaželjena ministrska odločitev. 

V skladu z mandatom stalnega prenavljanja spletne strani so vsa opravljena dela 

zdaj dostopna na spletišču Züriškega procesa. Tam je na voljo celoten in ažuriran 
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pregled dosežkov Züriškega procesa. V bodoče nameravamo spletišče še bolje 

izkoristiti in tam redno objavljati dokumente in rezultate.  

E. Varnost v železniških predorih na območju Alp 

V skladu z mandati iz Leipziga 2012  so člani delovne skupine obravnavali številna 

vprašanja varnosti v železniških predorih, pod vodstvom Francije. 

Švicarski pristop, to je "Sistem za spremljanje stanja voznih sredstev ob progi" 

(Wayside Train Monitoring System), ki je opremljen s senzorji za odkrivanje iz 

vagonov uhajajočih nevarnih plinov in požarov na vlaku, in ki tako  preprečuje, da bi 

vlaki sploh vpeljali v dolge predore, je bil predstavljen delovni skupini in obravnavan 

na sestanku, kot metoda za izboljšanje varnosti v predorih. V razpravah je bilo 

izraženo zanimanje za tovrstno mrežo in analizo konkretnih primerov pri upravnikih 

omrežja. Prav tako je tekla razprava o vprašanjih čezmejnega posredovanja 

informacij in opozoril, ki jih oddajajo že obstoječi senzorji.  

Delovna skupina je obravnavala specifiko vsake alpske države posebej glede 

konceptov delovanja in načrtov reševanja v nevarnosti. Prvi korak je predstavljalo 

oblikovanje vprašalnika za zbiranje konkretnih informacij o reševalnih vozilih v 

pripravljenosti, letnih vajah, dejanskih dogodkih, kot tudi o razpoložljivem osebju za 

inšpekcije ter alarmne in reševalne operacije. Informacije iz posamičnih držav so 

služile kot iztočnica za neformalno razpravo na sestanku delovne skupine v Parizu. 

Tam sta bili oblikovanii dve prioritetni nalogi: nadaljnje podpiranje razvoja in uporabe 

preventivnih ukrepov, na primer omrežja senzorjev, in poglobljeno preučevanje 

obvladovanja dima v starih predorih, v cilju zagotovitve varne evakuacije potnikov v 

primeru požara. 

Ad hoc skupina se je posvetila vprašanju obvladovanja širjenja dima v starih 

predorih. Francoski Centre d’Etudes des Tunnels (CETU) je vzel preučil kot primer 

predor Fréjus med Francijo in Italijo. Izvedel je študijo, v kateri je izračunal potrebne 

dimenzije komponent ventilacijskega sistema na osnovi različnih domnev. Prav tako 

je naredil oceno sredstev za dosego zaželjenih ciljev ventilacijskega sistema, po 

tehničnih in finančni plati. Rezultati sicer ne vodijo do sklepa, da bi bila taka oprema 
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nujno potrebna v vseh glavnih predorih, ki glede varnosti ne ustrezajo tehničnim 

specifikacijam interoperabilnosti3 , vendar kažejo na potrebo po analizi stroškov in 

koristi za vsak pomemben predor posebej, ob sodelovanju upravnikov predorov. 

*** 

Ministri so pozdravili dosežen napredek. Zahvalili so se strokovnjakom za zelo 

kvalitetno delo v štirih delovnih skupinah in ad hoc skupini.  

III. Mandati  

Na podlagi napredka, ki je bil dosežen med nemškim predsedovanjem, ministri, 

upoštevajoč visoko vrednost usklajenega pristopa in spoštujoč osnovne razlike med 

gospodarstvi alpskih držav ter pomembnost alpskih prometnih poti, zaupajo 

Glavnemu odboru naslednje mandate: 

A.  Sistemi za upravljanje težkega tovornega prometa na območju Alp 

 Kratkoročno, med obdobjem predsedovanja, ki se začne leta 2014: 

Spoznanja v zvezi s sistemom za upravljanje prometa Toll + , do katerih je 

prišlo med nemškim predsedovanjem, se lahko natančneje preuči, da bi 

razumeli samo delovanje sistema in na tem spoznanju izoblikovali specifikacije 

delovanja. Poročilo o nadaljnjem razvoju koncepta toll+ iz , omenjeno v 

poglavju II.A, in zlasti tretji steber tega poročila, ki opredeljuje elemente za 

poglobljeno analizo in vprašanja implementacije, naj služi kot osnova za 

specifikacije delovanja. 

 Delo na področju kombiniranega/multimodalnega transporta je treba 

nadaljevati zaradi večje transparentnosti obstoječih in načrtovanih železniških 

storitev. V ta namen je potrebno izdelati oceno vseh dosedanjih pristopov na 

podlagi omenjenih ciljev. 

                                                 
3 Predori, ki ne ustrezajo tehničnim specifikacijam interoperabilnosti v EU v zvezi z varnostjo v železniških 
predorih  
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 Glede srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov ostajajo mandati iz Leipziških 

zaključkov 2012 veljavni, ob upoštevanju načel proporcionalnosti in 

primernosti. 

B. Upravljanje izrednih dogodkov na območju Alp 

 Obstoječa Skupina za monitoring naj služi kot platforma za izmenjavo izkušenj 

o delovanju informacijskega spletišča. 

 Na podlagi izkušenj naj se oblikujejo zaključki in naredijo potrebni koraki za 

optimiziranje delovanja spletišča, če se izkaže za potrebno. 

C. EnvALP, okoljski kazalci – vplivi na okolje 

 Delovna skupina naj nadaljuje z zaključevanjem svojega dela, ob preučevanju 

obstoječih okoljskih publikaciji in tematik Züriškega procesa. Relevantni 

elementi iz Leipziških zaključkov 2012 ostajajo veljavni. 

 Dela, ki potekajo v okviru Alpske konvencije, kot tudi drugih pomembnih 

pobud, na primer iMonitraf! , je treba upoštevati. 

 Kot prvi korak naj skupina preuči učinek bremena zaradi onesnaževanja zraka 

kot posledice težkega tovornega prometa. V ta namen naj se oceni 

instrumente, opredeljene v ALBATRAS-u, glede njihovega učinka na okolje, v 

smislu onesnaževanja zraka. 

 Po zaključku tega dela, in ob podpori Glavnega odbora, naj skupina nadaljuje  

z analizo učinkov različnih ukrepov in instrumentov, za obvladovanje glavnih 

bremen, ki nastajajo kot posledica težkega tovornega prometa, in za 

primerjavo teh bremen z bremenilnimi učinki na okolje iz drugih virov 

onesnaževanja. 

 V naslednjem koraku naj skupina izdela predloge o vključevanju dodatnih 

onesnaževal, pri čemer naj upošteva že opravljena dela. 

D. Zbiranje podatkov / Mobilnost v alpskem prostoru 

 Spletišče Züriškega procesa naj bo oblikovano na uporabniku prijazen način 

(raziskave CAFT, poročila, drugi dokumenti). Spletišče naj bo redno ažurirano.  
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 Raziskave CAFT naj v bodoče potekajo dobro usklajeno med Avstrijo, 

Slovenijo, Švico in Francijo. Raziskave naj bodo izvedene v istem letu in 

pokrivajo isto časovno obdobje. Uporabljene metodologije naj zagotovijo 

primerljive rezultate za vse štiri države. 

 Glede na uspešno delo pri zbiranju in obdelavi podatkov drugod, na primer pri 

Observatoriju čezalpskega tovornega prometa CH-EU, naj Glavni odbor  

razmisli o možnem zaključku delovanja te delovne skupine. 

E. Varnost v železniških predorih na območju Alp 

 Redna izmenjava informacij o varnosti v železniških predorih in primerov dobre 

prakse pri intervencijah in reševanju, zlasti v čezmejnih predorih, naj poteka še 

naprej. Skupina naj spremlja tudi razvoj metodologije za kriterije sprejemljivosti 

splošnih rizikov, ki ga je sprožila Evropska železniška agencija (ERA); 

 Ad hoc skupina naj dalje preučuje teme, ki so bile v razpravi pod nemškim 

predsedovanjem, med drugim sledeče: 

o Izmenjava informacij o učinkovitem nadzoru nad prevozom nevarnih 

snovi po železnici na območju Alp: posebna pozornost naj bo 

namenjena posredovanju čezmejnih informacij v realnem času  

o Dalje preučevanje analize, ki so jo opravili upravniki infrastruktur, v 

zvezi z omrežjem senzorjev, zlasti glede izvedljivosti v dolgih predorih 

na območju Alp 

o Dalje preučevanje analize, ki so jo opravili upravniki infrastruktur, v 

zvezi z ventilacijskim sistemom v starih predorih na območju Alp, glede 

stroškov in koristi na podlagi študij konkretnih primerov, da bi se ocenilo 

možnost naknadnega opremljanja. 

F. Splošne in presečne teme 

V okviru rednih sestankov Glavnega odbora lahko poteka, po potrebi, splošna 

izmenjava informacij o aktualnih/tekočih temah – na primer o predvidljivih posebnih 

situacijah v cestnem in/ali železniškem prometu ali razvoju infrastrukturnih projektov 

posebnega pomena. 
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IV. Novo predsedstvo 

Prometni ministri so se zahvalili nemškemu predsestvu za odlično delo, opravljeno od 

maja 2012. Soglasno so se odločili, da zaupajo predsedovanje v obdobju 2014-2016 

Sloveniji. Po tem bodo predsedovale Italija, nato Lihtenštajn, za njim Švica. 


