
 
 
 
 
 
 

KAKO JE SLOVENIJA VSTOPILA V PIARC? 
 
Do leta 1991 so slovenski cestni strokovnjaki sodelovali v mednarodnih strokovnih cestnih 
organizacijah v okviru Jugoslavije in so predstavljali Jugoslavijo. Mednarodnega svetovnega 
kongresa PIARC v Marrakeshu 22.-28. septembra 1991 se je udeležilo nekaj slovenskih 
strokovnjakov. Vendar tedaj Slovenija mednarodno še ni bila priznana. Prvič je slovenska delegacija 
(Drago Bole, Ljuba Brank in Anton Šajna) sodelovala na zimskem kongresu v Seefeldu 1994. Takrat 
so bila obnovljena nekatera poznanstva in ustvarila so se nova, predvsem z avstrijskimi in nemškimi 
kolegi. Posebno avstrijski kolegi so veliko prispevali k hitremu vključevanju slovenskih predstavnikov 
v delo PIARC. Sledil je kongres v Montrealu septembra 1995. Na kongres je bil povabljen, v okviru 
zasedanja prometnih ministrov, tudi minister Igor Umek z delegacijo, v kateri so bili še Marjana 
Novak, Marjan Dvornik, Lado Prah in Anton Šajna. Tedaj je dozorela zamisel, da se tudi Slovenija 
včlani v družino držav članic svetovnega cestnega združenja. V tem času je bilo okrog 90 držav že 
članic PIARC. Delegacijo je pritegnila vizija PIARC, ki se je glasila: usklajen razvoj prometa, 
izboljšana infrastruktura, boljša mobilnost, višja prometna varnost in izmenjava dobrih praks. Te 
vsebine je namreč zajemal strateški plan PIARC za leto 1995. Od PIARC-a bi se slovenska stroka 
lahko marsikaj naučila, sprejela bi lahko marsikatere dobre prakse, pa tudi marsikatero dobro lastno 
izkušnjo bi Slovenija lahko prenesla na druge člane PIARC. V tem času je bil avtocestni program še 
v začetni fazi tako, da bi pri nadaljnjem razvoju programa lahko bile mednarodne izkušnje Sloveniji v 
veliko pomoč. Zato je bila mednarodna izmenjava za Slovenijo pomembna. 
Na sestanku ministra z delegacijo s tedanjim predsednikom PIARC in generalnim tajnikom je bilo 
dogovorjeno, da se Slovenija pridruži PIARC. Direkcija za ceste je takoj pristopila k postopkom 
pristopa v PIARC. Potrebni so bili ustrezni sklepi vlade, saj je v PIARC vstopila Republika Slovenija 
s svojim organom v sestavi DRSC. Potrebno je bilo tudi zagotoviti financiranje z odprtjem ustrezne 
proračunske postavke. Privzeto je bilo pravilo, da je prvi delegat Slovenije v PIARC aktualni direktor 
DRSC. Prvi delegat Republike Slovenije v PIARC je bil tako Anton Šajna. Slovenija je z letom 1995 
postala polnopravna članica PIARC. 
 
Od tedaj dalje je s svojim prvim delegatom in ostalimi predstavniki redno sodelovala na vseh 
pomembnih srečanjih PIARC, zasedanjih skupščine in zasedanjih odborov PIARC. 
Med pomembnimi odbori je bil tudi Odbor nacionalnih komitejev. Na zasedanju tega odbora v letu 
1997 v Genevi sta sodelovala tudi Peter Pengal in Anton Šajna. Na tem srečanju so bile 
predstavljene prednosti organiziranja PIARC v nacionalnih komitejih. Te so predvsem v boljšemu in 
širšemu angažiranju stroke znotraj države članice, širjenju ideje PIARC tudi izven državnih organov 
na druge udeležence, izvajalce, projektante, institute itd. Tudi v finančnem pogledu je organiziranje 
NK primerno, saj del članarine ostaja članici, kar je bilo za Slovenijo zelo pomembno. Takoj so stekli 
postopki za organizacijo Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija. Ta je bil ustanovljen leta 1999. 
Prvi predsednik je bil Anton Šajna. Člani UO pa Metod Di Batista, Marjan Šraml, Vili Žavrlan, od 
1998 dalje Prvi delegat PIARC, Peter Pengal in drugi. 
 
Na zimskem kongresu v Lulea 1998 Švedska, je Slovenija nastopila že kot polnopravna članica 
PIARC. Kongresa se je udeležila delegacija v sestavi: Ljiljana Herga, Nataša Kovše, Anton Špolar in 
Anton Šajna. Po ustanovitvi je NK PIARC Slovenija izpolnil vse formalnosti ob ustanovitvi, ustanovil 
tehnične odbore, imenoval predstavnike v tehnične odbore PIARC in pričel z delom. 
Naslednji svetovni kongres PIARC, ki se ga je udeležila slovenska delegacija je bil kongres v Kuala 
Lumpurju leta 1999. 
 
V letu 2002 je NK PIARC Slovenija imel 32 aktivnih članov in pet delujočih tehničnih odborov. 
Številni cestni strokovnjaki so kot aktivni ali dopisni člani delovali v več tehničnih odborih PIARC. 
 
Nadaljnje delo je zabeleženo v dokumentih NK PIARC Slovenija, zapisnikih delovnih teles in 
zapisnikih Upravnega odbora tako, da so podatki iz teh dokumentov verodostojen zapis delovanja 
NK PIARC Slovenija. 
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