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PROBLEMATIKA RAZVOJA KOMPLEKSNEGA
PROMETA V SR SLOVENIJI *
Slovenijo v nenaravno in vedno bolj nevzdržno prometno izolacijo, v jugoslovansko obrobje, čeprav je ravno Slovenija
naravno osrednje tranzitno ozemlje za prometne povezave
med industrijsko razvitim evropskim zahodom m naglo razvijajočim se vzhodom ter jadranskim prostorom s priključkom na svetovne morske poti.
V zvezi z vedno večjo industrializacijo vzhoda, naglo narašča prevoz surovin in potrošniških dobrin, kar poraja nove
probleme v prometni povezanosti tega prostora kot celote, z
drugimi deli Evrope in sveta.
Najnovejši razvoj mednarodnega ekonomskega in političnega položaja in ponovno odprtje Sueškega prekopa narekuje
pospešeno reševanje infrastrukturnih in transportnih pro lemov. Mednarodni položaj in vloga neuvrščene Jugoslavije
v svetu nudi nove možnosti za reševanje prometnih in drugih
infrastrukturnih problemov v našem prostoru. Sosedne države
se zavedajo velikega pomena prometnega položaja naših krajev in so tudi že spoznale, da nekaterih odprtih in perečih
problemov okoli nadaljnje izgradnje prometne infrastrukture
ni mogoče reševati ozko samo na državni, temveč le na širši
meddržavni ravni. Pred kratkim sklenjen sporazum med SFRJ
in republiko Italijo daje nove možnosti prometne valorizacije
Slovenije, zlasti v povezavi dela zahodne in srednje Evrope
s Panonsko nižino in naprej z deželami Bližnjega in Daljnjega vzhoda.
Naraščajoči tujski promet daje našemu nadaljnjemu razvoju v prometu še posebno zahtevno nalogo. Veliki tokovi
motoriziranih turistov se pomikajo preko naše dežele, kar
terja sodobnejše prometne storitve in infrastrukturne objekte.
Znotraj SR Slovenije je stanje prometne infrastrukture nezadovoljivo. Prometna mobilnost zunaj neposrednega vpliva
glavnega železniškega križa in cestnih magistral ne ustreza
tudi vse večjim potrebam dela slovenskega Krasa, zgornje
doline Soče, Slovenskih goric, dela Prlekije, Kozjanskega,
Bele krajine in področij ob reki Kolpi.
Sodobno in dinamično gospodarstvo se vse bolj usmerja
na hiter in kvaliteten prevoz, kar omogoča za sedaj v prvi
vrsti cestni prevoz, ki ima pred železniškim določene prednosti, zaradi svojega bolj dinamičnega prilagajanja zahtevam
tržišča.
.
....
Glede na obseg je cestno omrežje v SR Sloveniji sicer
zadovoljivo, ne odgovarja pa po svoji kvaliteti. Modernizacija
* Pri izdelavi gradiva je sodeloval koordinacijski odbor za totegratoa cestne infrastrukture vse prepočasi napreduje in vedno boitf
transport pri Gospodarski zbronici SK Slovenije

I. UVOD
Pxi obravnavanju kompleksnega prometa moramo izhajati iz dejstva, da je SR Slovenija vključena v enoten jugoslovanski prometni sistem, ki jo povezuje z drugimi gospodarskimi in družbenimi formacijami. Bri tem moramo še posebej poudariti izpostavljen kopenski in pomorski prometni
položaj SR Slovenije, ki je bil zelo pomemben že v dosedanjem razvoju, še večjo vlogo pa bo imel v bodočem razvoju
kompleksnega prometa na področju Jugoslavije in Evrope.
Geografska lega SR Slovenije v jugoslovanskem in evropskem prostoru nudi izjemne možnosti za vključitev v širše
prometne tokove, ki naravno povezujejo zahodno in severno
Evropo s Sredozemljem in Bližnjim vzhodom. Teh prednosti
nismo do danes dovolj vrednotili, zato je SR Slovenija zaostajala v prostorski povezavi s sosednimi deželami in s tem tudi
z njihovimi prometnimi sistemi.
Zakasnitve v modernizaciji železnice, v nadaljnji modernizaciji in izgradnji sodobne cestne infrastrukture, so povod,
da se SR Slovenija ne vključuje dovolj učinkovito in usklajeno v sistem prometnih koridorjev, posebno tranzitnih, ki
že potekajo oziroma ki nastajajo okoli Slovenije. Tako zaostajamo in ostajamo prometno osamljeni, ne samo v prometu
s ssednimi deželami, temveč tudi v lastni državi. Če se v bodoče želimo čim bolj enakopravno vključiti v delitev dela
transportnih storitev ter pri tem čim bolje izkoristiti našo
izredno ugodno geografsko lego, moramo težiti k izgradnji
takega kompleksnega prometnega in transportnega sistema,
ki bo omogočal uveljavitev konceptov sodobne prometne miselnosti. V razvoju prometnih sredstev moramo težiti k bolj
temeljitim tehnološkim preusmeritvam, ki bodo spremenile
naš dosedanji prometni sistem v sistem višjega reda, glede
na njegove sedanje intenzivnosti in zmogljivosti, ker je prav
SR Slovenija, zaradi svoje geopolitične lege, življenjsko odvisna tudi od kvalitete svojega prometnega sistema.
Ozemlje v prostoru Donava—Alpe—Jadram je razdeljeno
z državnimi mejami in različnimi političnimi sistemi. Alpska
gorska pregrada predstavlja tudi politično in vojaško pregrado. Posledica tega je zelo različen gospodarski in socialni
razvoj teh dežel. Tak razvoj v sosednih deželah je potiskati

zaostaja za naraščajočimi potrebami. Glede na delež moderniziranega cestišča ne zaostajamo samo v primerjavi z vsemi
sosednimi deželami, temveč celo v jugoslovanskem poprečju.

voljni s podatkom o gostoti pošt na enega prebivalca, kjer
se sedaj uvrščamo v rang srednje razvitih evropskih 'dežel
Vsi drugi pokazatelji ptt prometa pa so neugodni, saj se po
njih uvrščamo na dno evropske lestvice.

PRIKAZ CESTNEGA OMREŽJA Z DELEŽEM SODOBNIH
CEST (V KM) (1):

GOSTOTA TELEFONOV NA 100 PREBIVALCEV:

leto

Leto

1960

1965

1970

SR Slovenija
SFRJ
Italija
Avstrija
ZR Nemčija
Vzhodna Nemčija
Madžarska

2,4
1,4

3,8
2.2
13,3
14.2
16.3
10,3
6.3

6,2
3,6
17.7
19,4
23.8
12,3
8,0

Vse ceste
Ceste s
sodobnim cestiščem
% sodobnih cest

1980

1965

1971

1975

13.532

13.169

13.786

14.120

1.953
14,4

2.392
ig i

3.757
4.961
27,2
35,1
Povezave SR Slovenije s sosednimi pokrajinami so nezadovoljive.
Skoraj ves tranzitni promet s sosedno Hrvatsko in še
naprej v sosedne balkanske države ter na Bližnji vzhod pote- _ Za b°ljšo sliko stanja prometa v SR Sloveniji dodajamo
ka po dveh magistralnih dvopasovnih cestah.
se nekatere podatke o razvoju blagovnih in potniških prometS sosedno Italijo nas veže nekaj relativno slabih cestnih nih tokov za posamezne zvrsti prometa.
povezav, z Avstrijo in posebno z Madžarsko je situacija še
Blagovni transport se je v podstrukturah slovenskega
težja.
gospodarstva razvijal zelo različno, zato se je bistveno spreTako stanje cest povzroča vedno večje zastoje v cestnem minjala struktura posameznih prometnih panog v prevozu
prometu, posledica tega je tudi vse več prometnih nesreč in skupne količine blaga.
V kopenskem transportu se je najhitreje razvijal prevoz
posredno velike materialne škode, tujce pa odvrača od uporabe naših cest.
po cestah, istočasno pa je padala udeležba železnice, ki je
Železniško omrežje je prostorsko znotraj Slovenije dokaj dolgo vrsto let bila skoraj monopolist v teh storitvah. Podobro porazdeljeno, vendar pa so kapacitete nekaterih prog membne uspehe beleži tudi pomorski transport. Kako se je
nezadovoljive. Prav tako je nezadovoljivo stanje varnostnih razvijala in spreminjala udeležba posameznih transportnih
naprav celo na najbolj obremenjenih magistralnih progah. zvrsti v blagovnih prevozih prikazuje naslednja tabela (1,2):
Zato postaja modernizacija železnice njeno temeljno življenjsko vprašanje. Družbeni interes je, da železnico usposobimo
v 000 t
za hrbtenico prometnega sistema in jo tako pravilno vklju1960
1965
1970
1974
čimo v integralno verigo transportnih storitev, kar bo omo- Leto
1975
gočilo največjo družbeno rentabilnost celotnega prometnega
železnica
15.797
17.233 20.587 21.069 19.229
sistema.
14.189 29.931 41.715 67.533 70.867
Preko Jugoslavije in Slovenije vodijo tudi najvažnejše Cest. trans.*
822
979
zračne poti iz zahodne in severne Evrope na Bližnji in Dalj- Pomorski
1.944
1.765
1.848
ni vzhod. SR Slovenija se vključuje v omenjeni promet preko Zračni
0,1
0,3
0,9
5
5
svojih mednarodnih letališč. Tako Jugoslavija, kot tudi Slo- SKUPAJ:
30.808
48.143
64.247
90.392
91.949
venija, sta v preteklem obdobju zabeležili izredno hiter po* Skupaj z režijskim — ocena, brez zasebnega.
rast zračnega prometa.
Obmorski narodi, ki so znali izkoristiti svoj položaj, so
se sorazmerno najhitreje razvijali in dvignili svoje blago- STRUKTURA V % (1):
stanje. Slovenija si je ponovno priborila dostop do morja
in je v relativno kratkem času razvila lastno trgovsko mor- Leto
1960
1965
1970
1974
1975
narico, zgradila luko Koper in razvila obmorski turizem. Dosežena stopnja razvoja našega pomorstva je dokaz njegove Železnica
51,2
35,8
32,0
23,3
20,9
vitalnosti in je nujno potrebno, da tudi nadaljujemo učinko- Cest. transport*
46,0
62,2
64,9
74,7
77,0
vito izgradnjo kompleksne maritimizaoije slovenskega gospo- Pomorski
2,8
2,0
3,0
1,9
2,0
darstva. Izhod na morje nam nudi pristop in možnost de- Zračni
0,1
0,1
0,1
javnosti na svetovnem tržišču. Relativno majhen obseg slo100,00
100,0
100,0
100,0
100,0
venskega gospodarstva in naše obale nalaga bolj konkretne
Ni
upoštevan
zasebni
sektor.
opredelitve izrabe te komparativne prednosti za bodoči razvoj SR Slovenije, zato je pomorska orientacija še posebej
Dokaj podobno sliko v trendih dobimo, če primerjamo v
pomembna za razvoj SR Slovenije.
blagovnem transportu posamezne nosilce prometnih storitev
Pri analizi dosedanjega in nadaljnjega razvoja luškega v realiziranih neto tonskih kilometrih. Posebno zanimiva je
gospodarstva v SR Sloveniji moramo upoštevati tudi njegove primerjava med železniškim in cestnim transportom.
multiplikativne učinke, ki so splošnega družbenega pomena.
Pomorski in zračni transport se po svoji specifičnosti
Zato ne moremo ocenjevati samo pretovorno dejavnost Luke,' kot nekopenska prevoznika izdvajata iz te primerjave. (1):
temveč tudi njen prispevek h kompleksnemu razvoju drugih
v mio ntkm
zvrsti prometa, predvsem železniškega, cestnega in poLeto
morskega.
1960
1965
1970
1974
1975
PTT promet ima kot gospodarska dejavnost nalogo da
zadovoljuje družbene potrebe po ptt storitvah. Stopnja raz- železnica
2305
2560
3299
3574
3128
vitosti tega prometa pa je povezana z razvitostjo celotnega Cestni trans.*
433
2168
3684
3407
gospodarskega in družbenega življenja.
2738
3548
5467
7258
Za SR Slovenijo je značilno, da postajajo potrebe za temi SKUPAJ:
6535
storitvami vsak dan večje, saj leži v gospodarsko intenzivnem
* Zajet cestni, ja*vni, režijski transport in zasebni.
in evropsko povezovalnem prostoru. Taiko velik porast potreb
po ptrt^ storitvah in vse bolj zahtevne oblike medsebojnega
v mio niton
komuniciranja zahtevajo, da se ta promet vse bolj približuje
Leto
1960
1965
1970
1974
1975
glede na kvaliteto storitev, evropskemu nivoju.
Kl ub
_ nivo
J na
napredku
in modernizaciji
ptt prometu
pa zadodose- Zračni
Pomorski
8128
8091
16025
zeni
zadovoljiv.
Na prvi pogledv smo
sicer lahko
17053
16444
0,182
0,746
1,628
0,382
1,618

STRUKTURA v °/o
Leto

1960

1965

1970

1974

1975

Železnica
Cestni transp.

84
16
100,0

72

60
40
100,0

49
51
100,0

47,8
52,2
100,0

100,0

Cestni prevozi blaga prevzamejo železnici vedno več tovora. S svojo tendenco v povprečni razdalji prevozov pa postaja cestni javni promet tudi že dolgolinijsko orientiran in
s tem že posega v domeno, ki pripada železnici. Dejstvo je,
da se je cestni promet mnogo hitreje razvijal kot železniški,
ker ie imel ob takem razvoju železnice nasploh zelo ugodne
pogoje razvoja kot npr. preveliki razponi železniških tarif po
vrednosti blaga, nizki prispevki za uporabo cest, prevelika
tolerantnost upravljalcev cest do prekoračevanja osmh pritiskov vozil z ozirom na stanje cest in mostov, popolna komercialna svoboda cestnih prevoznikov v primerjavi z železnico, ki ima predpisane tarife in obvezo prevozov, velike kreditne možnosti za nabavo vozil itd. To kar so v mnogih državah že prepovedali oz. omejili (prevoz težkih tovorov na
dolge relacije po cesti in s tem občutno zvišanje tarif) se
pri nas tolerira. Težki tovornjaki uničujejo ceste, s katerima
smo prav tako siromašni. Seveda je obratno zopet razumljivo, da je temu razlog dokaj hitrejša dosta,va tovorov po
cesti' in da odpade precej vmesnih prekladalnih manipulacij.
Vendar pa slika teh razmer še ni popolnoma točna, ker statistični podatki zajemajo in beležijo storitve v železniškem
prometu samo v okviru SR Slovenije, medtem ko so prevozniki v javnem cestnem prometu v evidenci svojih storitev
zajeti v celoti tudi izven meja republike.
Zanimiva in značilna za naš razvoj blagovnega prometa
in delitve dela je tabela, ki kaže dinamiko razvoja povprečnih prevoženih razdalj med obema glavnima nosilcema prometnih blagovnih storitev v kopenskem prometu:
Povprečna pot tone blaga v km (1):
v km
1975
1970
1965
1960
Leto
168*
145
148
160
železnica
54
51
Cestni promet —skup.
30
33
178
187
— od tega javni cest.
123
86
' Povprečna pot železniškega prevoza za SFRJ 244 km (podatek 2G
Ljubljana).
V cestnem transportu je vključen tudi režijski transport
blaga, zato je podatek o povprečni prevoženi razdalji tone
blaga nižji, kot je sicer, če upoštevamo samo cestni javna
transport.
Primerjava podatkov iz zgornje tabele kaže, da je povprečna pot blaga na železnici in v javnem cestnem transportu
blizu taste meje, ki v svetu velja za mejo delitve dela med
cesto in železnico. Vsak pavšalen zaključek delitve dela je
lahko nevaren in je dejansko mejo treba preučiti na konkretnih primerih, ki so za SRS interesantni, glede na določene vrste blaga. Na to vprašanje bo dal odgovor projekt
»Transportni sistem Slovenije« (UNDP).
V transportnih storitvah v povojnem obdobju zavzema
pomorski transport pomembno vlogo. Učinkovito se je vključil v mednarodno delitev dela na svetovnem pomorskem tr-

žišču Pomorski transport je orientiran predvsem na tuje
tržišče in je relativno malo udeležen v domačem uvozu, izvozu in tranzitu.
.
V blagovnih storitvah moramo omeniti tudi najmanjšega,
vendar po svoji specifičnosti pomembnega prevoznika, to je
zračni tovorni transport. Pri tem ne smemo ocenjevati njegove vloge v primerjavi z drugimi tradicionalnimi m velikimi
prevozniki, temveč predvsem v njegovi specifični orientaciji
na mednarodni transport.
_
V potniškem prometu SR Slovenije se je udeležba posameznih zvrsti prometa v skupnem prevozu potnikov prav tako
zelo spremenila. Posebno v notranjem prometu je karakterističen velik padec udeležbe železnice, čemur je vzrok izredno
dinamičen porast razvoja cestnega javnega in zasebnega prometa v prevozu potnikov.
Absolutni primat v javnem cestnem prevozu potnikov je
dobil javni avtobusni promet, ki je v glavnem absorbiral vse
naraščajoče potrebe in poleg tega še uspel prevzeta zelezmci
precejšen del storitev v notranjem prometu.
Železnica izgublja potnike predvsem na krajših relacijah,
narašča pa prevoz potnikov na daljših relacijah. Udeležba
režijskega prevoza v skupnem notranjem prevozu potnikov v
Sloveniji upada, ker podjetja opuščajo prevoz svojih delavcev
v lastni režiji. Sorazmerno največje povečanje potniškega
prometa beležimo v zasebnem prevozu z lastnimi vozila in v
zračnem prometu.
Dejavnost pomorskega potniškega prometa je samo simbolična, To dejavnost opravlja postransko le Splošna plovba
v dolgi plovbi, kjer ima na razjx>lago nekaj potniških mest.
Malega obalnega pomorskega prometa ob slovenski obali nimamo. V okviru določil Videmskega sporazuma obalni pomorski promet opravlja italijanski prevoznik.
Pregled razvoja prevoza potnikov v notranjem prometu
v SR Sloveniji (1):
potniki v 000
1975
1974
1970
1965
1960
Leto
železniški promet
Javni cest. prevoz
Zračni prevo
SKUPAJ:

36545
35136
_

30950
75792
90

22813
125674
212

22216
166000
512

22513
175726
633

71681

106832

148689

189328

198872

potoiški km v mio (1):
Leto

1960

1965

1970

1380
1251
1464
železniški promet
723 1586 2586
Javni cest. promet*
228
—
151
Zračni promet
SKUPAJ:
3201 4194
* Javni cestni prevoz predstavlja po oceni RSC li/4

1974

1975

1561
3478
589

1607
3887
626

5528 6120
vseh prevozov.

Dejstvo je, da so take strukturne spremembe v prevozu
potnikov nastale bolj »spontano in samorastniško«, ne pa kot
posledica premišljene dolgoročne politike razvoja prometnih
zvrsti Tak trend je posledica nepričakovano hitrega porasta
števila zasebnih avtomobilov, dalje posledica neenakih pogojev v delitvi dela med železnico in cestnim prevozom ter ^posledica ukinitve nekaterih železniških prog, predvsem v lokat
nem prometu.

3

I; POMEN lil UDELEŽBA DEJAVNOSTI PROMETA IN ZVEZ
V GOSPODARSTVU SR SLOVENIJE
.. ,Pr°met 3n prometne storitve so prisotne v vseh strukturah Promet in zveze
37338 38059 38939 39026 40323
življenja in dela in so eno izmed meril uspešnosti gospodar- Trgovina
stva m družbe.
67083 73343 79387 77974 82246
Tudi v SR Sloveniji sta promet in njegova dejavnost zelo in gostinstvo
28487 28478 27927 27800 28233
pomembna ter z dejavnostjo, celotne družbe nedeljivo pove- Obrt
70612 73874 77560 90370 91515
zana, zato jih tudi le v takem skupnem sklopu lahko realno Drugo
ocenjujemo. Prepričani smo, da ima promet uspešno limitaoijsko funkcijo in predstavlja faktor končne cene izdelkov STRUKTURA ZAPOSLENIH PO STANJU NA KONCU
MESECA ZA PODROČJE GOSPODARSTVA V SRS (15):
m storitev ter tako vpliva na celotno družbeno življenje.
omembnost in vlogo prometa lahko ocenjujemo s primerjavo njegovih rezultatov dela, v primerjavi z drugimi
1970
1971
1972
1973
1974
gospodarskimi panogami.
_ V prikazanih primerjavah moramo pravilno vrednotiti SKUPAJ
ioo,0
100,0
100,0
100,0 100,0
izkazane podatke, ker njih manjša ali večja strukturna ude- Industrija in rudarstvo
47,1
47.5
47,9
48.0
48,6
ležba se ne pomeni avtomatsko matematično paralelo večie Kmetijstvo in ribištvo
3*8
3,6
3,4
3,5
3.3
a a manjše uspešnosti prometa in njegovih posameznih zvrsti
Gozdarstvo
1^4
1,3
1,3
1,2
1,1
V SR Sloveniji ima prometna dejavnost v razmerju z dru- Gradbeništvo
8,5
8,5
8,2
8,0
8.4
gimi zvrstmi gospodarstva, tako v fizičnem, kakor tudi v Promet in zveze
7,2
6,9
6.8
6.5
6.4
finančnem deležu, pomembno mesto. Pri nas imamo zastopa- Trgov, in gostin.
12,9
13,4
13,9
13.1
13,1
ne praktično vse pomembnejše zvrsti prometa.
Obrt
55
5,2
4.9
4.6
Iz
4.5
13,6
Priloženih kazalcev je razvidna udeležba prometa v ce- Drugo
13.6
13,6
15,1
14,6
loti pa tudi posameznih prometnih zvrsti v primerjavi z drugimi panogami gospodarstva.
sjuisJMSžr'* sdk —*•
SR Slovenija ima v prometu zaposlenih v povprečju med
6 in 7 odstotki od skupnega števila zaposlenih v gospodarv gospodarstvu
stvu Strukturni delež zaposlenih v prometu od leta 1970 dalje
konstantno upada, številčno pa sicer rahlo narašča. To je
posledica predvsem racionalizacije in modernizacije v posa1970
1971
1972
1973
1974
meznih transportnih panogah.
Prometna dejavnost daje v SRS okoli 8 odstotkov celot- SKUPAJ
85.058 109.607 135.094 168.335 248.820
nega družbenega produkta in je ta odstotek v celotnem pre- Industrija
teklem obdobju srednjeročnega plana ostal dokaj konstanten. in rudarstvo
30.169 39.342 49.719 63.122 96.671
Med osmimi gospodarskimi panogami je promet po svoji Kmetijstvo
strukturni udeležbi na 4. mestu. Po celotnem dohodku je na in ribištvo
3.801
4.951
6.3.93
8.504
9.469
5. mestu s povprečno udeležbo 3,9 odstotka (leta 1970) med- Gozdarstvo
654
742
815
1.097
1.670
tem ko je v letu 1974 padel na 6. mesto.
Gradbeništvo
4.540
5.630
6.440
8.384
13.976
Promet
in
zveze
3.340
4.141
5.0411
Doseženi dohodek na povprečno uporabljena poslovna sred5.973
9.134
stva v prometu v preteklem obdobju narašča predvsem na Trgovina
in
gostinstvo
35.4i43
46.087
56.174
68.320 100.367
račun železniškega, pomorskega in luškega prometa. Temu Ostalo
2.574
3.069
3.503
so vzrok višja stopnja modernizacije in nove kapacitete Iz- in rudarstvo
4.083
5.764
razito veliko postavko predstavljajo v prometu povprečno
uporabljena poslovna sredstva na zaposlenega in so skoraj STRUKTURA CELOTNEGA DOHODKA PO DEJAVNOSTI
pri vseh zvrsteh prometa v porastu (razen pri zračnem) pri V GOSPODARSTVU SRS v % (15):
tem omenjene postavke precej odstopajo od drugih zvrsti
gospodarstva. To^ pomeni, da so delavcem v prometu zaupana
1970
1971
1972
1973
v upravljanje velika družbena sredstva.
1974
Po nabavni vrednosti osnovnih sredstev je promet v SR SKUPAJ
100,0 100,0
100,0 100,0
100,0
Sloveniji udeležen z 20 odstotki in je na drugem mestu v Industrija in rud.
35,5
35,9
36,8
37,4
38,8
gospodarstvu, kar je dokaz, da. smo v te namene vlagali znat- Kmetijstvo in ribištvo
4,5
4,5
4.7
5,1
3,8
na sredstva.
Gozdarstvo
0,8
0,7
0,6
0,7
0,7
Gradbeništvo
5,4
5,1
4.8
Glede na istrošenost osnovnih sredstev ugotavljamo da
5,0
5.6
Promet in zveze
3,9
3,7
se to_dokaj neugodno stanje (48 odstotkov leta 1970) počasi Trgovina
3,5
3.7
in
gostinstvo
41,7
42,0
izboljšuje in je znašala v letu 1074 še 40 odstotkov Tudi tu
41,6
40,6
40,3
3,0
2,8
ima precejšen delež železnica, ki je prav v tem obdobju inten- Obrt
2,6
2,4
2,3
Drugo
5,2
5,2
zivno zamenjevala staro, iztrošeno opremo.
5,2
5,3
4.8
DRUŽBENI PRODUKT PO DEJAVNOSTIH V
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO STANJU NA
KONCU MESECA ZA PODROČJE GOSPODARSTVA V SRS GOSPODARSTVU SRS (V MIO DIN) (15):
(15)
1970
1971
1972
1973
1974
1970
1971
1972
1973
1974
SKUPAJ
22750 28786 35617 43437 59665
Indust. in rudarstvo
10234 13082
16654 20797 28006
SKUPAJ
520832 547627 571077 598257
Kmet.
in
ribištvo
766
943
1194
Industrija
1508
1815
Gozdarstvo
&30
368
in rudarstvo
407
521
245389 259917 273676 287140 304489 Gradbeništvo
713
1764
2226
2578
Kmetijstvo
3226
4572
Promet
in
zveze
1856
2286
in ribištvo
2673
3336
1900 19928 19655 20818 20390 Trg. in gostinstvo
4901
3897
5069
6257
Gozdarstvo
6759
7504
7382
9669
7433
7309
6825 Obrt
1010
1214
1407 ' 1679
Gradbeništvo
44519 46646 46510 47820 52640 Drugo
2240
3598
4447
5611
74S0
4

CTRTIKTTIRA DRUŽBENEGA PRODUKTA PO DEJAVNOSTI«
f rSoELS™ sifV ODSTOTKIH (15):

Promet in zveze

71

~

1970

1971

1972

1973

Drugo

68

SKUPAJ
Indust. in rudarstvo
Kmet. in ribištvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet in zveze
Trg. in gostinstvo
Obrt
Drugo

100

10

100,0
46,8
3.4
1.1
7.2
7.5
17,6
3,9
12,5

100,0
47,9
3,5
1,2
7,4
7,7
15,6
3,9
12,8

>°
45,0
3,45
1>
7,8
8,2
17,1
44
>
l2 6
'

?'°
45,4
3,3
+■£
7,7
7,9
17,6
12,6

OSNOVNA SREDSTVA V FUNKCIJI PO NABAVNI
NOSTI PO DEJAVNOSTIH V GOSPODARSTVU SRS
DIN (15):
1973
1972
1971
1970
39202 64792 72057 79848
SKUPAJ
17509 29806 34343 38563
Ind. in rudarstvo
3213
3015 ' 2890
2305
Kmet. in ribištvo
2074
1931
1987
1653
Gozadrstvo
2251
1626
1894
996
Gradbeništvo
7570 14486 14879 16202
Promet in zweze
8334
7147
8147
4089
Trg. in gostinstvo
1152
886
995
549
Obrt
8059
5832
6922
4531
Drugo

1974
100,0
48.4
3,0
1,2
7.7
8,2
15,2
3.8
12.5

SKUPAJ
Ind. in rudarstvo
Kmet. in ribištvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet in zveze
Trg. in gostinstvo
Obrt
Drugo

100,0
44,7
5,9
4,2
2,5
19,3
10,4
1,4
11,6

100,0
46,0
4,7
3,0
2,5
22,4
11,0
1,4
9,0

100,0
47,7
4,0
2,8
2,6
20,6
11,3
1,4

100,0
48,3
4,1
2,5
2,8
20,3
10,5
1,4
10,1

100,0
48,9
4,0
2,2
3,2
19,0
10,6
1,6
10,5

POVPRFCNA IZTROŠENOST OSNOVNIH SREDSTEV PO
DEJ^AVNOSTIII V GOSPODARSTVU SRS V ODSTOTKIH
(15):
—
" io 1971
1972 1973 1974
SKUPAJ
Ind. in rudarstvo
Kmet. in ribištvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo

57
50
73
83

54
49
70
77
55

53
48
74
54

52
47
63
71
51

50
45
62
68
51

43
64
65
67

40
62
63
67

POVPREČNO UPORABLJENA POSLOVNA SREDSTVA NA
ZAPOSLENEGA PO DEJAVNOSTIH V GOSPODARSTVU SRS
IN PO POSAMEZNIH PROMETNIH VEJAH (V DIN) ( ):
Indeks
Indeks
Indeks
1972

Področja skupaj
VRED- Ind. in rudarstvo
in ribištvo
V MIO Kmet.
Gozdarstvo
Gradbeništvo
1974 Promet in zveze
Tgr. in gostinstvo
90188 Obrt
44179 Promet skupaj
3607 Železnica
1979 Pomorstvo
2886 Zračni
17137 Cestni
9527 Mestni
1405 Storitve v luki
9468 PTT

STRUKTURA OSNOVNIH SREDSTEV V FUNKCIJI PO NABAVNI VREDNOSTI PO DEJAVNOSTIH V GOSPODARSTVU
SRS V ODSTOTKIH (15):
1974
1973
1972
1971
1970

43
66
66
67

45
69
67
67

122031
117584
145287
220184'
53200'
180513.
160711
46786
180513
274563
497722
297365
72976
79033
241989
134773

72/71
133
134
133
107
135
144
128
140
144
157
96
155
122
127
180
173

1973

73/72

1974

74/73

103
102
102
106
103
113
98
105
113
133
104
107
105
106
99
111

211739
195647
214864
267881
107902
241246
369340
95066
241246
388801
598467
475438
104020
107994
276600
219599

119
120
119
108
124
114
126
126
114
116
126
92
117
114
106
121

178191
165204
176228
248046
87585
211070
304245
74438
211070
335840
474046
409189
88101
97145
248149
182093

DOSEŽENI DOHODKI GLEDE NA
LJENA POSLOVNA SREDSTVA ^ DEJAVNOSTIH V GOS
PODARSTVU SRS IN PO PROMETNIH VEJAH V ODSTOT
KIH
Indeks
Indeks
Indfeks
1972 72/71 1973
Področja skupaj
Ind. in rudarstvo
Kmet. in ribištvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet in zveze
Trg. in gostinstvo
Obrt
Promet skupaj
železnica
Pomorstvo
Zračni
Cestni
Mestni
Storitve v luki
PTT

44,3 87
43,7 89
35.7 95
20,6 100
97.2 85
28,1 75
44.3 89
102,0 83
28,1 75
14.8 61
18.8 118
34.9 77
73,6 92
64,8 92
25,3 66
41,5 66

34,7
36,5
32,3
23,1
66,5
28,0
25.5
73.6
28,0
16.0
20.1
15.2
67,1
55,6
27,9
36,1

73/72 1974 74/73
114
115
118
124
113
111
110
112
111
106
115
105
114
113
123
105

37,9
39,9
32,6
32,0
69,3
33.0
27.1
76,1
33,0
20,6
22.3
19,5
71.4
64,9
33,8
37,3

110
110
102
139
104
117
107
103
117
129
112
128
107
113
123
103

II. ANALIZA STANJA PO POSAMEZNIH PROMETNIH PANOGAH v km
1975
1950
1. železnica in železniški promet
1945
Leto
Vloga železnice, vse od njenih začetkov na slovenskem
1055
1431
1427
leta 1846 pa do danes, je bila za naše kraje ter za slnjihov Vse proge
1055
1431
1407
—
normalni
tir
gospodarski in družbeni razvoj izrednega pomena. °je
20
ske železnice predstavljajo najstarejši del jugoslovanskega — ozki tir
730
1106
1106
železniškega omrežja. Sedanje železniško omr^je je Mo — enotirne
325
325
321
skoraj v celoti zgrajeno do začetka aruge svetovne lojne, — dvotime
461
237
83
glavni del pa že pred drugo in prvo svetovno vojno, m si- —elektrificirane
cer za potrebe gospodarstva takratne avstroogrske monarPo letu 1945 so bile zgrajene železniške proge: Sežana
hije.
Kreplje, Imeno—Stranje in Prešnica—Koper. _
, .
Javni železniški promet pa je t>ia ustavljen po naslednjih
Obseg železniškega omrežja na področju SR Slovenije železniških progah: (3)
je v povojnem obdobju naslednji: (1)

a) Demontirani tiri so na progi:
Jesenice—Planica
Naklo—Tržič
Brezovica—V rhnika
črešnjevec—Slov. Bistrica
Poljčane—Zreče
Puconoi—Hodoš
Velenje—Otiški vrh
b) Pogodbeni blagovni promet pa je na naslednjih železniških progah, ki so delno proglašene za industrijske tire:
Krmelj—Tržič
Novo mesto—Straža
Kranj— Naklo
L j ubij ana—Kamnik
Ljutomer—G. Radgona
Prvačina—Aj do vščina
Grosuplje—Kočevje
M. Sobota—Puconci
Otiški vrh—Dravograd
Razvoj vleke in njenih kapacitet je razviden iz razpredelnice (1):
Leto

1955

Lokomotive skupaj
— parne
— električne
— dieselske

339
323
IS

1965

1975

332
249
278
69
32
79
22
101
Po drugi svetovni vojni, zlasti v zadnjem desetletju, je
železnica postopoma uvajala v promet nove vagone in kompozicije na električni in dieselski pogon.
Prevozni park je za sedanje zahteve neustrezen in zastarel. Pred nedavnim je bilo še veliko vagonov iz predvojnega obdobja. V 'kapacitetah za prevoz potnikov pa beležimo
precejšnji padec, kar je nedvomno tudi povezano z manjšim
številom prepeljanih potnikov na železnici.
Stanje v prevoznih kapacitetah za prevoz potnikov je
razvidno iz naslednjih podatkov (1):
Leto

1955

Potniški vagoni

595

1965

število
1975

531
294
Glede na iztrošenost in zastarelost je potrebno poudariti, da je 2G Ljubljana imela konec leta 1971 od skupno
176 štiriosnih potniških vagonov le 120 sposobnih za mednarodni promet. Zaradi takega stanja si je morala izposojati vagone od drugih železniških uprav v državi in celo
v tujini. Za te je plačala vletih 1971 in 1972 skupaj 31 mio
din najamnine, za kar bi lahko kupila ca. 20 potniških vagonov.
Od vsega števila razpoložljivih vagonov za potniški promet je bilo v preteklem obdobju le 59 % sposobnih za uvrstitev v vlake za maksimalne hitrosti 100 km na uro.
V blagovnem prometu je stanje železniških voz, glede
na njihovo izrabljenost, podobno kot v potoiških kapacitetah. Vendar je po številu voz stanje po letih dokaj konstantno, kar je razvidno iz spodnjih podatkov (1):
Leto
Tovorni vozovi

1955
8951

1965

kosov
1975

ranžirne
SSf zelezmski terminali.
Postaje, skladišča
in vpostaj
zadnjem
času
Tehnična
opremljenost
je
povprečju zastarela. Med obema vojnama je bila na novo
zgrajena zeteniška postaja v Sevnici. Po drugi svetovi ^
m pa smo deloma obnovili, deloma na novo izgradili več
H®510^ (Maribor, Jesenice, Središče, Kidričevo
- Dobova- KoP®r ~ tovorna postaja, Ljubljana
N S mn gih stavbnih
rajo
peronih
raj<f potniki
notaiki še vedno prečkati
°tire na postajnih
postajah
mokar ogroža varnost potnikov in prometa. V zadnjih letih je
o zgrajenih tudi nekaj podhodov na železniških postajah

v-SSps. vasttsa vsss SSK
m dokončanje ranžirne postaje v Zalogu pri L ubijam lir
agistralnih
lezi na najbolj
magistrali
Slovenijev Zalogu
NiJU
težTnT
nafb£rgrIvažni
— ™tranzitni
Progah. Postaja
izgradnja in modernizacija je izrednega pomena za nadalinii

'SLZ'T
ffs -sss
oije potrošnikov na druge energetske vire

t-saa

0
I,a Vnega SUbstlata lma
malo.
VelikSadel
H?
prometa se Slovenija
odvija v relativno
tranzitu
mato S
ri5 blagovnega

dtT1^iLni^eJ^iSPeVfa tUdi izgradnja Luke Koper (tranvaška)
državami: Madžarska, Avstrija in Cehoslo,i„HPrmonopolno
®dvsem1 v Polnem
obdobju jeZ železnica
začelarazvitim
izgubljati
vlogo prevoznika.
vedno bolj
Naoprej v prevozih kosovnih tovorov,
pozneje pa tudi v prometu z masovnimi tovori.
1975?0)Sled

0praVljenega dela na želez

Leto
Prevoz blaga

1950

1960

10.488

15.797

nici v obdobju 1950—
v 000 t
1970
1974
1975
20.587 21.069 19.229

Leto

1950

1960

1970

•v mio ntkm
1974 1975

Storitve

1450

2305

3299

3574

8761

8133
Stopnja izrabljenosti pa je Dila konec leta 1971 ca. 66 %.
Skoraj tretjina prevoznega parka je starejša od 50 let, ena
tretjina je stara do 50 let, ena tretjina pa je bila zgrajena
po letu 1950.
Brez ustreznih signalno varnostnih naprav se želeaniški
promet ne more vršiti. Večja gostota \-lakov ter večje hitrosti zahtevajo sorazmerno bolj izpopolnjene varnostne naprave.
Na splošno lahko rečemo, da prepočasi nadomeščamo
6

in moderniziramo zastarele signalno varnostne in telekomuaC J S e
J?
5 n ^ Taikrat
,"aPraveje
'. Večji
so vlagati
bili narejeni
šele po
letu 1900.
začelapremiki
železnica
večja finančna
sredstva v te namene. Kljub temu pa smo danes še daleč
od zadovoljivega stanja. Mi lahko trdimo, da so signalno
varnostne naprave zastarele, saj je bilo 76% vseh omenjenih naprav zgrajenih pred letom 1914. Varnostne naprave
so nove le na progi Jesenice—Dobova. Razen na odseku Vižmarje Javornik še nimamo nikejr v obratovanju avtomat,
skega progovnega bloka.
Glede na varnost železniškega prometa ugotavljamo da
je ta pogojena s celo vrsto različnih objektivnih in subieklvruh faktorjev. Neposredno pa je varnost povezana s stanjem vseh železniških mobilnih in stabilnih naprav.
Skl
J sradbeni
^ stacionarnih
objektov
spadajo
tuda
objekti, ki železniških
so neobhodno
potrebi
za nemoeno odvijanje potniškega in blagovnega prometa To so

3315

1007 je
stortofThL^*
<** se
obsegmočno
prometnih
storitev
v blagovnem prometu posebno
poJevojni
dvidosegel V
® °J v zadnjem
v letu 1970.
Blagovni
železniški
promet deloma stagnira,
času pa
močneje
upada.
Kakovost storitev v železniškem blagovnem prometu je
zeta pomemben faktor razvoja in sedanjega položaja železnice To kakovost pogojujejo predvsem tehnična opremljenost zelezmce, tehnologija in organizacija prevozov, kar se

vse odraža v končnem efektu, kjer je nedvomno najbolj pomemben faktor komercialna hitrost prevoza blaga.
Kljub vsem dosedanjim vlaganjem v izboljšanje m modernizacijo železnice pa le-ta v komercialnih hitrostih Prenov
blaga še vedno močno zaostaja. Kot ilustracijo navajamo,
da ie znašala ta hitrost v kosovnem prevozu leta 1968 ta.
2,3 km na uro v letu 1974 beležimo le rahlo izboljšanje, in
sicer 2,4 km na uro (4).
..
Kakovost blagovnih storitev pogojuje tuai povprečna potovalna hitrost ter zamude tovornih vlakov. Prav v tem pa
cestni promet železnici najbolj konkurira. Ugotavljamo, da
ne beležimo še vidnih izboljšav glede na dosežene povprečne
potovalne hitrosti tovornih vlakov (13).
1961

Leto

1965 1970 1974 1975

19,4 21,2 24,4 21,1 23,5
0 potovalna hitrost v km/h
0 zamude tovornih vlakov
14,8 8,9 21,3 30,6 12,9
na 100 km vožnje v minuti
Da bi se stanje v kvaliteti blagovnih storitev izbolji&lo
in ujelo zamujeno situacijo, je železnica paralelno z modernizacijo zastarelih železniških naprav začelauvajatibolj
sodobno poslovanje v blagovnih storitvah. Uvedla je zbirne
centre med prvimi v naši državi. Največji je v Ljubljani,
STv Mariboru, Celju in še drugod. Zbirni cenen omogočajo bolj mehanizirano manipuliranje m uporabo naprednejše tehnologije, kar je velikega pomena v tehnološkem
procesu racionalizacije prometnih storitev ter dvigu povprečne komercialne hitrosti blagovnih prevozov po zelazmci.
Koncem leta 1970 je ŽG Ljubljana usposobila svoj prvi začasm
železniški kontejnerski terminal v Ljubljani m v letu 1976
začasni terminal v Mariboru. Razvoj prometa kontejnerjev
v ŽG Ljubljana je bil naslednji (podatki v 20 čevei.iskih
kontejnerskih enotah brez tranzita) (13):
Leto
1970
1971
1972
1973
1974

20 kont. enot
702
3.158
5.121
9.382
10.539

Indeks

Verižni indeks

100
450
730
1337
1501

450
162
183
112

Gornji podatki kažejo, da se kontejnerski prevoz izredno
naglo razvija kot nov racionalnejši prevozni sistem, ki mu
mora slediti vse naše gospodarstvo
Iz predhodnih podatkov se vidi, da je porast od leta 197J
na 1974 počasnejši, saj se je promet kontejnerjev povečal v
odnosu Si leto 1973 samo za 12%. Kljub svetovni gospodarski krizi je osnovni vzrok v premajhnih, improviziran h,
nezadostno učinkovitih prekladainih kapacitetah (terminalov) ter pomanjkanju ustreznih železniških vozil.
Zaradi navedenega je pretok kontejnerjev prepočasen in
premalo učinkovit. Kontejnerji se zato v vedno večji meri
prevažajo po cestah na dolgih relacijah, kar pomeni korak
nazaj v racionalizaciji transporta. V okviru sistema _»od vrat
do vrat« je začela železnica prevažati blagovne pošiljke :nteresentom s svojimi lastnimi vozili tudi po cesti, m sicer
v dostavnem prometu in tam, kjer je bil železniški promet
ukinjen. S tem se je železnica ločila od svojega tradicionalnega ozkega kroga storitev in se v konkurenčni borbi za blagovne storitve odprla iz svoje tradicionalne specifičnosti, pri
tem pa ni upoštevala delitve dela med železnico in cesto.
Zelo važen element v verigi integralnega transporta so
industrijski tiri, ki povezujejo železniško omrežje z večjimi
skladiščnimi prostori za potrebe industrije in trgovine. O
tem priča podatek, da smo že leta 1966 naložili oziroma
razložili kar 65 % vseh tovornih voz na teh tirih.
Na področju ŽG Ljubljana se prevaža 2/3 celotnega vozovnega blaga z udeležbo industrijskih tirov. Zato se predvideva nadaljnji razvoj tudi te oblike transporta »od vrat do
vrat« in nadaljnja izgradnja industrijskih tirov. Na predlog
ŽG Ljubljana je s 1. majem 1975 na Jugoslovanskih železnicah uveden nov paletni sistem, po katerem se standardne
ravne in boks palete (J2 - EUR) izmenjavajo med zelez-

nico in uporabniki prevoza dejansko kos za kos, ali pa jih
mora dolžna stranka plačati oziroma odkupiti.
Novi sistem je uvedel torej popolnoma enakopravne odnose med železnico in uporabniki prevozov ter u"edel tako
stalno avtomatično povečevanje p.iletnega fonda.
Za železnico je zelo pomemben blagovni tranzitni promet. Najvažnejša železniška tranzitna smer v SR Sloveniji je
proga Jesenice—Ljubljana—Dobova v sklopu suhozemnega
tranzita ter v kombiniranem tranzitu proga Koper—Ljubljana—Šentilj z odcepi proti Reki, Sežani in Kotoribi.
Razvoj tranzitnega prometa je v znatni meri odvisen od
gospodarskega razvoja sosednjin držav in razvoja luškega
prometa. V našem prostoru so v tranzitnem prometu največ
udeležene predvsem zaledne države: Madžarska, Avstrija in
Cehoslovaška. Njihov prekomorski promet je usmerjen prek
luk Jadrana, precejšnji del njihovega blaga pa gre v tranzit
tudi prek luk severne in zahodne Evrope, Baltika in po Donavi. Ž ustrezno prometno in tarifno politiko bi lahko pritegnili v tranzit prek Slovenije še več blaga in s tem zvečali železniški in luški promet.
STRUKTURA BLAGOVNEGA PROMETA PREK LUK V % (5):
Jadrana S. Evrope Baltika C. morja

Luka
Avstrija
Madžarska
CSSR

0,7
1,3
52,0
51,0
46,0
53,0

40,2
27,2
10,0
10,0
19,0
16,0

58,9
70,6
27,0
27,0
24,0
19,0

1969
1970
1969
1970
1969
1970

I,0
II,8
1.2,8
9,0
13,0

V železniškem blagovnem tranzitu je najbolj obremenjena postaja na Jesenicah, sledita pa ji Sežana in Kotoriba.
Za obseg storitev v blagovnem prometu v preteklem obdobju prikazujemo naslednje podatke (6):
v 000 t
1975
1970
1974
1S65
1960
Leto
2318

Tranzit
2546
% tranzita v skupnem
blagovnem prometu
16

3735

13,5

17,6

4560
21,0

4038
21,0

Med pomembne storitve spada tudi železniški potniški
promet. Kakor drugod, tudi pri nas prikazujemo te storitve
s številom prepeljanih potnikov in potniškimi kilometri.
(Potniški kilometer je zmnožek poti in števila potnikov.)
Obseg dosedanjega dela prikazujejo naslednji podatki (1).
v 000
1975
1974
1970
1960
1950
1947
Leto
Potniki
Leto
Storitve

21.004

38.997

36.545

22.813

22.216 22.513
v mio pkm

1947

1950

1960

1970

1974

1975

678

1214

1251

1380

1561

1467

Iz podatkov je raavidno, da številčno upada prevoz potnikov. Največ jih je bilo prepeljanih leta 1950. To število je
do leta 1975 upadlo na približno polovico.
Će te storitve primerjamo v potniških kilometrih, so te v
porastu. Vzrok takemu stanju jo v prestrukturiranju potniških prevozov. Železnica je obdržala potnike v prevozih na
daljše razdalje in v mednarodnem prometu. Žal pa tudi ta
promet upada kot posledica manjšega prevoza naših zdomcev. Ti v vedno večji meri uporabljajo letalski prevoz in
lastna prevozna sredstva.
Prevoze v lokalnem in prometu na krajše razdalje je prevzel javni in zasebni cestni promet.
Statistično je ugotovljeno, da Slovenci relativno najmanj
potujemo z vlakom. To je zaradi krajših razdalj v naši republiki, deloma pa tudi posledica ukinitve potniškega prof

meta na precejšnji dolžini železniških prog (383) in zaradi
hitrega naraščanja cestnega prometa.
C)d uporabe storitev v prevodu potnikov ie odvračala
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Posledica tega je, da je celoten program modernizacije v zamudi. Tako stanje se nadaljuje vse do danes in ni pričako86
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v
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sredstva od jeMednarodne banke_ za obnovo in razvoj (MBOR) in koristila z
zakonom združena sredstva slovenskega gospodarstva.
Vzporedno z modernizacijo železniške infrastrukture se

' Operativni podatki 2G.
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Pregled števila zaposlenih v letih 1960—1975 (6)
Leto

1930

1965

1970

1974

število
1975

Zaposleni (čista dejavnost) 17.177 16.059 14.674 13.459 13.545
Slika je drugačna, če upoštevamo pri zaposlenih celotno
število zaposlenih na področju 2G Ljubljana (1).
—

Leto

1965

Zaposlenih v vseh dejavnostih

1969

1974

število
,1975

19.582 18.537 18.766 19.205
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Železnica posveča posebno skrb izobraževanju svojih kadrov. Na razpolago so železniške šole, prav tako štipendira
kadre na različnih stopnjah vseh šol, pri čemer imajo nred
nost otroci železničarjev.
- Na Posameznih delovnih mestih je zaposlenim omogoSuiu^SStoSSSS^z izrednim študijem na

metra dejavnosti, zato zasluži pozorno obravnavo.
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letu 1960. Največ je na naših cestsh porastlo število osebnih
avtomobilov in avtobusov. Istočasno pa upada število motornih koles (nad 50 ccm) in dvokoles. To stanje nam prikazuje naslednja tabela (1, 7, 8):

Leto

1963

1970

1974

1975

8192
7936
8300
5615
Prometne nesreče
569
506
561
301
— od teh smrtne
V letu 1975 ponovno narašča število nesreč v cestnem
1975
1974
1970
1960 1935
Leto
prometu in je preseglo stanje iz leta 1974.
Naraščajoče število prometnih nesreč na naših cestah
'
16.831 55.391 .150.807 251.110 270.732 postaja zelo resen družbeni problem.
Osebni avtomobili
5.120 9 281 " 15.946 18.800 19.558
Blagovni cestni transport se je razvijal zelo različno. K
Tovornjaki
1.664 2.006 2.095 takemu razvoju je največ prispeval razvoj režijskega in za751 1.163
Avtobusi
21.422 31.119 102.275 88.146 71.601 sebnega tovornega prometa ter javnega cestnega prometa.
Motorna kolesa*
Od leta 1970 dalje je dejansko stanje v cestnem prometu
• Všteti so tudi mopedi.
SR Slovenije težko objektivno oceniti. Specifičen je razvoj
Velik problem predstavlja raznolikost uporabljenega voz- aasebnega cestnega tovornega transporta, ki ga ; statistično
nega parka, tako v tovornih kot pri osebnih vozilih, k čemur ne zajemamo, čeprav je ta po ocenah v nekaj etih preraprispeva, poleg uvoza tudi domača avtomobilska industrija, sel v enega najbolj pomembnih prevoznikov blaga pri nas.
katere proizvodnja temelji na množici licenc in kooperacij. V tem času je zasebni sektor poleg števila vozil povečal
tudi povprečno nosilnost voznega parka.
Posledica tega je, da potrebujemo velika sredstva za vzdržeJavni cestni transport blaga, glede na opravljene netotonvanje in servisiranje tako raznolikega voznega ^ parka, kar
onemogoča organizirati učinkovito servisno vzdrževanje. Ta- ske km, prevladuje po svojem deležu in je v strukturi udeležen s 64 %, medtem ko je režijski blagovni promet udeleko stanje povzroča našemu družbenemu gospodarstvu prežen s 35 % in zasebni z 0,1 %. Pri prevozih blaga, merjenih
cejšnje težave in veliko materialno škodo.
v 000 tonah, pa je slika povsem drugačna, in sicer je tu
Glede na gostoto motornih vozil beležimo velik porast največji delež na zasebnem prevozu (52%), sledi mu režijin se tako uvrščamo v kategorijo srednje razvitih dežel v ski z 38% in nazadnje javni cestni prevoz z 10%. Iz tega
Evropi <1, 7, 8):
vidimo, da je javni cestni promet orientiran pretežno na
povprečno daljše razdalje, medtam ko opravljata druga dv«
1960 1965 1970 1974 1975 prevoze blaga na krajših relacijah. Za prikaz tega stanja in
Leto
dosedanjega razvoja podajamo naslednjo tabelo (1, 7):
Storitve v mio ntkm
Na 1000 prebivalcev je motornih vozil 11 32 88 339 172.
1974
1970
1965
1960
Leto
Vzporedno stem je naraščalo tudi število voznikov motornih vozil, tako da ima danes povprečno vsak četrti prebi2374
153
685
237
Cestni javni
valec vozniško dovoljenje.
1300
574
303
196
režijski
10
3
1
1
Anketa v SR Sloveniji je pokazala, da je pri nas sorazzasebni
merno visoka povprečna kilometraža osebnih avtomobilov.
434
989
2170
3684
SKUPAJ
Tako je npr. v letu 1970 znašala 14.91b km, v SFRJ 9.564 km
(v ZR Nemčiji 9.119 km). Zasedba posameznega avtomobila
Struktura v % ntkm
ie pri nas povprečno 1,9 potnika, SFRJ 2,5, ZR Nemčija i, ■
54,0
69,0
73,0
64,0
javni
Takšno stanje ima za posledico povečano prometno zasiće- Cestni
45,0
30,0
25,0
35,0
režijski
nost cest, manjšo uporabo sredstev javnega transporta m
1,0
1,0
2
1
zasebni
povečanje onesnaženja okolja.
Vse prognoze še vnaprej predvidevajo dinamično rast
100,0
100,0
100,0
100,0
uporabe osebnih avtomobilov, vendar pa se pri nas z? PoPrepeljano blago v 000 ton
javljajo pomembni omejitveni faktorji. Položaj SR Slovenije v jugoslovanskem in evropskem prostoru predstavlja z
1974
1970
1965
1960
oairom na geografski položaj in gospodarsko-politicm mo- Leto
ment specifičnost, ki ima svoj poudarek predvsem v kvar13.533
8.512
7.976
1.919
testni javni
teti in kvantiteti njene prometne infrastrukture, cestni
54.000
33.203
21.955
12.270
režijski
omrežje in glavne cestne smeri v tem omrežju prevzemajo
75.000
36.153
15.000
5.699
zasebni
v evropskem merilu. povezavo srednje in zahodne I.vrope z
balkanskimi državami in deželami srednje Vzhoda, I-akor
44.931
77.868
142.553
19.888
SKUPAJ
tudi povezavo Padske in Panonske nižine in njunih graviStruktura v % v tonah
tacijskih področij.
.
Od vseh tujih turistov, ki vstopajo v Jugoslavijo s svo- Cestni javni
9,0
18,0
11,0
10,0
38,0
43,0
jimi motornimi vozili na cestnih mejnih prehodih v SR
49,0
61,0
režijski
Sloveniji, vstopa okoli 81 %. To je za naš cestni promet
52,0
46,0
33,0
30,0
zasebni
dodatna sezonska obremenitev in so vsled tega razmere v
100,0
100,0
100,0
100,0
cestnem prometu še težje.
Takemu stanju v cestnem prometu niso krive samo
Na
temelju
prikazanih
podatkov
ni sprejemljiva dosedaneustrezne ceste, ampak še v večji meri nepropustnost naših
nja praksa, da se celotni cestni promet opazuje in analizira
mest, prek katerih poteka omenjeni promet (Ljubljana, Masamo skoz/ javni cestni promet. Pri tem premalo upoštevamo
ribor, Celje, slovenska obala, Jesenice). Stanje vtem porežijski in privatni transport, ki sta se posebno v zadnjem
gledu je za naše prometne razmere naravnost katastrofalno
Omenjenim problemom se pridružujejo tudi težave v pro- obdobju nekontrolirano razvijala.
Razvoj transportnih zmogljivosti v cestnem prometu je
pustnosti glavnega cestnega križa v SR Sloveniji. Razen odseka avtoceste Vrhnika—Razdrto ir Hoče—Celje, so vsi od- potekal v preteklosti organizacijsko neusklajeno. To se odše posebej v neracionalnih vlaganjih in dvojenju nekaseki tega križa za tako intenziven cestni promet neustrezni. raža
terih kapacitet ter sporih na tržišču transportnih storitev.
K zelo pogostim in težkim cestnim nesrečam pripomore veKoordinacija razvoja javnega cestnega prometa z ostalimi
likokrat zelo počasen promet, posebno v vzpetinah, ko težka
prometa v SR Sloveniji pa povsem izostaja.
tovorna vozila zadržujejo kilometrske kolone drugih udele- vejami
Neurejena
in neustrezna tipizacija voznega parka predžencev v prometu.
stavlja
specifični
problem, čemur se v zadnjih letih sicer
število nesreč v cestnem prometu je v SR Sloveniji lenekaj več pozornosti, vendar pa še ni vidnih rezullativno zelo visoko. Zgovorno sliko o tem nam daje naslednja posveča
tatov. Eden od vzrokov neurejene tipizacije motornih vozil
razpredelnica (8):
9

Udi POma jkanje ustrezne
L^a^J
Proizvodnje tranšportnih
sredstev v nasi "državi.
T sta e nam
°
"J'
Prikazuje tabela o številu in izvoru tovornih vozil v javnem cestnem prometu:

Leto
Vozila domača
uvožena
Struktura v %
domača
uvožena

1968

1970

1974

1037
646

1340
860

2146
1701

61,0
39,0

56,0
44,0

62,0
38,0
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(1):

Leto

1960

1965

1970

1974

1975

Prepeljani potoitoi
v javnem cest.
prometu v 000 35.136
storitve v mio km 738
povprečna pot
v km
21

75.792
1.586

125.674
2.586

166.000
3.478

175.726
3.887

21

20,5
20,9
22,2
Lahko zaključimo, da cestni javni prevoz pretežno pre
vaza potnike na relacijah vse do 25 km, ki predstavljajo
pretežno delovno migracijo.
Javni cestni prevoz potnikov, ki je bil do leta 1960 v
celotnem prevozu še udeležen z 79,6%, je leta 1970 padel na
račun večje udeležbe zasebnega potniškega prometa, ki znašs
po oceni za leto 1970 že 58,5 %, na 41,5 %. Tak premik ie po
sledica naraščajočega števila zasebnih motornih vozil.
Mednarodni potniški promet je v cestnem prometu po
drejen sporazumom in pogodbam o maloobmejnem prometu
med deželami in podpisnicami: Jugoslavijo, Avstrijo in Ita
lijo. Do leta 1965 smo v glavnem imeli le javni cestni prevoz
potnikov v maloobmejnem območju Slovenije, predvsem na
meji z Italijo. Po letu 1985 pa se je začela ekspanzija širo
ega kroga naših prevozniških podjetij iz cele Jugoslavije.
SPISEK OZD CESTNEGA TRANSPORTA V SRS
Tek.
št.

Avtoprometna podjetja Slovenije

P T PT
3 4 5

1. Prevoz avtotransp." serv. podj. Brežice
2. Avtoturistično podj. Izletnik Celje
3. Transportno podj. »Prevozništvo« Celje
4. Avtoprevoz, Dravograd
5. Proizvodno transport, podj. Avto Radgona
6. Podjetje Avtoprevoz, Ivančna Gorica
7. Avtoprevoz, Tolmin TOZD Idrija
8. Avtopodjetje Transport Ilirska Bistrica
9. Prometno podjetje Jesenice Trans. Jesenice
10. Avto tuzemski in med. avtotransport Kočevje
11. Prometno, turist, hotel. podj. Slavnik Koper
10

12 . Interevropa, med- šped. in transport, Koper
x
13 . Transport, podj. za tov. cestni promet Krško
x
14.. Železniško gospodarstvo Ljubljana
x
15. SAP prometno podjetje Ljubljana
x
16. Javna skladišča Ljubljana
x
17. Viator Hotel tur. promet podj. Ljubljana
x
IS. Medn in tuzemski transport špedtrans Maribor
X
19. Zdru. podj. Certus — Avtobusni promet Maribor X
20. Transp. gradb. podj. TGP Metlika
X
21. Avtoprevozniško podj. Avtopromet Gorica
x
22. Avtopromet gost. tur. Gorjanci Novo mesto
x
23. Transavto, podj. za transport in serv. Postojna
X
24. Agrotransport, Ptuj
X
25. Komunalno podj. prevozništvo, Ptuj
26. Eurotrans — podj. za transp. 'in šped. Ribnica
27. Alpetour, škofja Loka
28. Prevozniško podj. Donat Rogaška Slatina
X
29. »Avtoprevoz«, Tolmin
X
30. Avtoprevoz, Šempeter v Savinjski dolini
X
SKUPAJ: 3 21 6
P — potniški transport,
T — tovorni transport,
PT — mešani transport
3. Ceste
Glavne cestne smeri v cestnem omrežju SR Slovenije
povezujejo po najkrajši poti države srednje in zapadne Evrope z balkanskimi državami in deželami srednjega vzhoda
ter gravitacijsko območje Padske nižine s Panonsko nižino.
Današnje cestne smeri v naši republiki se v glavnem
ujemajo s cestami, ki so obstojale že za časa Rimljanov in
so ^pogojene s topografijo dežele in njenim tranzitnim
značajem.
Takoj po osvoboditvi smo za silo usposobili okoli 1000 km
cest. Cestna infrasturktura, ki smo jo nasledili, je bila sicer
dokaj razvejana, vendar zelo pomanjkljiva. V modernizacijo
m izgradnjo novih cestišč smo v preteklosti vložili precej
naporov in sredstev, vendar pa po dinamiki izgradnje zaostajamo za vedno hitreje naraščajočo motorizacijo. Ker
predstavlja SR Slovenija, v jugoslovanskem merilu, vrata
na zahod je pomembno, da ima dobro urejeno cestno
omrežje, ki bo kos prometnim obremenitvam v bližnji
in
J1
daljnji prihodnosti.
Danes ima v SR Sloveniji 98 % magistralnih cest utrjeno
cestišče (asfalt, beton, izjemoma kocke) okoli 40 % regionalnih cest pa je še makadamskih. Stanje magistralne mreže
je v gradbenem pogledu sicer boljše, vendar pa ni zadovoJivo. V prometnem smislu je magistralna mreža nezadovoj
orlf' /f
, Prevze
majo magistralne
predstavljajo
celotne
republiške
mreže, 70 »/o ceste,
vsega kiprometa
na tej
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to predvsem ceste, ki sestavljajo slovenski
V prvih dveh opisanih kategorijah nastopa problem preobremenjenosti cest, opraviti imamo s prometno neustreznostjo omrežja, čeprav tudi v gradbenem smislu niso vsi
odseki primerni. Regionalno omrežje tare predvsem gradbena
neustreznost celotnega telesa in predvsem voziščne konV re ionalni
<-eSte
S med mreži
se po svojiSamo
izgradnji
namembnosti
m prometu
sabo razlikujejo.
26 %
regionalnih cest ustreza težjemu prometu, kar 74 % re°-iošlito
fibki ^ (17%) ProtiprašnoV
km regionalnih cest ima
damsko utrditev
* maka
Stanje cest nam prikazuje naslednja tabela (10):
Leto

X

86

1971

1972

v km
1973
1974

1975

Magistralne ceste
850
845
852
852
— sodobno vozišče
815
831
833
833
— makadam
33
19
19
19
19
Regionalne ceste
3930 3935 3960 3937 3937
— sodobno vozišče
1990 2065 2233 2322 2418
-makadam
1940 io
,„ 1(z
ltUB
1519
1870
1727,
1615 1519
repubIišklh
omrp^?,
qp°
i"
lokalnih
cest
v
celotnem
cestnem
omrežju SR Slovenije nam prikazuje naslednja tabela (10):

v km
Leto
Vse ceste v SRS
— avtoceste
— magistralne
— regionalne
— lokalne
Ceste s sodobnim
voziščem v %

1971

1972

1973

1974

1975

13786

13486

848
3930
9008

850
3935
8701

13890
32
845
3960
9053

13988
42
852
3937
9157

14120
42
852
3937
9289

27,2

29,1

32,3

33,7

35,1

4. Pomorski promet — Trgovska mornarica
Začetki aktivnih naporov za izkoriščanje vseh prednosti,
ki jih narodnemu gospodarstvu lahko nudi lastno morje in
pomorsko usmerjeno gospodarstvo, segajo na slovenski obali
v sam začetek povojnega obdobja.
Leta 1947 je začela v Kopru delovati prva slovenska pomorska šola, ki je pomemben mejnik v nadaljevanju pomor
ske tradicije slovenskega naroda. S tem se je začela po
drugi svetovne vojni prva kadrovska osnova bodoče lastne
trgovske mornarice in našega pomorstva.
V obdobju od leta 1947 do leta 1954 je bila nasa pomorska aktivnost usmerjena predvsem na obalne prevoze potnikov in blaga. Po teh skromnih, a pomembnih začetkih pomorske aktivnosti, je bila v jeseni leta 1954 ustanovljena
»Splošna plovba«.
Ta kolektiv, ki je imel na začetku nekaj manjših ladij
obalne plovbe in eno prekooceansko ladjo, je v kasnejšem
razvojnem obdobju vlagal precejšnje napore in uspesno reševal številne in ne majhne probleme, ki so jih prinašali
hiter razvoj ter mnoge spremembe na svetovnem gospodarskem in političnem področju.
_
Celotna jugoslovanska trgovska mornarica m v okviru nje
tudi Splošna plovba, zaostajata za povprečno rastjo celotnega jugoslovanskega gospodarstva, kakor tudi za rastjo
svetovne trgovske mornarice. Leta 1968 začne stagnirati izgradnja ladij v domačih ladjedelnicah za jugoslovanske ladjarje in s tem tudi predvidena rast kapacitet našega ladjevja.
Tako smo v svetovni lestvici zdrknili nazaj in sedaj je Jugoslavija po tonaži na 22. mestu v svetu. V primerjavi s kapacitetami celotne jugoslovanske mornarice, je slovenski ladjar
udeležen s ca 12 % tonaže.
Slovenija ni izkoristila možnosti, da poveča svoje ladjevje, ko je bila na svetovnem tržišču konjunktura, zato
imamo danes premajhno tonažo glede na naše potrebe m
možnosti.
,
,
,
Težave, pred katerimi se nahaja slovenska trgovska mornarica, so značilne za vso jugoslovansko trgovsko mornarico.
Njena vloga in pomen je za narodno gospodarstvo večstranska. Poudariti je tudi treba na multiplikativne učinke pomorske dejavnosti na rast ostalih industrijskih panog, predvsem ladjedelništva, njegove spremljajoče industrije in velik
prispevek pri ustvarjanju deviznega priliva.
Kljub neugodnemu položaju, glede na nabavo potrebnega
ladjevja, je naš ladjar predvsem v zadnjem letu deloma
uspel nadoknaditi zaostajanje v preteklosti.
Sliko stanja in razvoja našega ladjarja kaže tabela (11):

Čeprav je bilo cestno omrežje posodobljeno in na novo
izgrajeno, še vedno zaostaja obstoječa cestna infrastruktura
v pogledu povezav z ostalim jugoslovanskim cestnim omrez
jem, "kakor tudi s cestnim omrežjem sosednjih držav.
Mednarodni cestni tranzitni tokovi blaga in potnikov se
odvijajo v pretežni meri po obstoječem cestnem krizu o
Karavank proti Zagrebu (Ilirika) in od Šentilja proti Kopru
(Slovenika) z odcepom od Maribora proti Ptuju in Zagrebu
Ta cestni križ je sicer na določenih odsekih rekonstruiran in
moderniziran, vendar to ne zadošča potrebam naraščajočega
prometa blaga in potnikov.
. ..
Poseben problem cestnega omrežja so cestne smeri, ki
potekajo skozi mesta. Zaradi mestne zazidave je nemogoče
širiti obstoječe vozne površine, zato je rešitev možna le v iz
o-radnii mestnih obvoznic, oz. mestnih hitrih cest, na katere
bi se usmerjal tisti promet, ki ni namenjen ožjemu mestnemu območju. Projekti za izgradnjo teh obvoznic in mest
nih hitrih cest so že izdelani (Ljubljana, Maribor), vendar
se bo moral ta sistem graditi postopno v skladu z dotokom
finančnih sredstev, zavedati se moramo, da se na obstoječ!
cestni mreži promet počasi odvija, da je relativna prometna
hitrost nizka, odvrača tuje uporabnike od naših cest. To ima
za posledico vse večjo prometno izolacijo SR Slovenije kot
tranzitnega prostora, saj ji je le ugodna geografska lega
premaihna garancija za njeno tranzitno vlogo.
V sosednji Avstriji je v gradnji avtocesta Dunaj—Gradec
Celovec s povezavo do Beljaka, nadalje turska avtoceste
Salzburg—Beljak. Vzhodni del Avstrije bo povezovala Pyhrnska avtocesta, ki bo potekala od češko-avstrijske meje, to je
od Freistadta na Linz-Sattledt-Spittal an Pyhrn-St. Mi
chael—Graz do naše meje pri Šentilju.
V Italiji je zgrajena cesta Trst—Benetke v smeri proti
Opčinam, zaenkrat le do Sesljana. V izgradnji je cesta Villesse Gorica—meja (Vrtojba) in cesta Videm Trbiž meja
(Kokovo) ki bo končana predvidoma do leta 1977. Padska
magistrala je prometna os Severno-italijanske nižine na njo
na ie vezano približno dvajset velikih alpskih prelazov iz
Srednie in Zahodne Evrope. Ta cesta vodi naravnost na nase
zahodne mejne prehode pri Gorici, Sežani, Kozini in Skofr
i ah. Sosednja republika Madžarska pa gradi avtocesto iz
Budimpešte preko Letenya, ki ima možnost povezave preko
Čakovca in Ptuja na cesto Hoče Ar j a vas.
Te ceste so za SR Slovenijo izrednega pomena, zlasti
povezana na Tursko cesto preko karavanškega predora m
povezava s Pyhrnsko cesto po avtocesti Ljubljana-CeljeMaribor—Šentilj. Obe cesti predstavljata osnovni cestni povezavi iz Zahodne Evrope na Balkan in Bližnji vzhod.
Te ugotovitve nakazujejo nujnost pravočasnega m uem
kovitega ukrepanja na mreži naših cest.
Zato se bo morala SR Slovenija z izgradnjo sodobnih
cest naglo vključevati v mednarodni promet, sicer bodo sli
prometni tokovi mimo našega ozemlja in se bo prometna
izolacija neposredno odrazila v gospodarskem razvoju naše
republike.
.
. . ...
Kljub velikim naporom pri izgradnji m modernizaciji
našega cestnega omrežja ugotavljamo, da nas potrebe prehitevajo. Prilagajanje cestne mreže vedno večji motorizaciji bi
moralo biti hitrejše. Poleg tega se že tako skromna sredstva
preveč drobijo ter bi ob bolj smotrnih naložbah v naše ceste
lahko rešili več ozkih grl (dodatni pasovi za počasnejša vozila), vsaj za nekaj let vnaprej. Istočasno pa bi tako na
teh odsekih zelo izboljšali varnost prometa.
_
Z bolj racionalno razporeditvijo vseh sredstev, bi morali
tudi težiti, da čimprej usposobimo in moderniziramo v glav
nem prometnem cestnem koridorju Slovenije tudi paralelne
povezave, ki potekajo ob njem.

Leto
Število lastnih ladij
Nosilnost v DWT
vBRT

1960

1965

1970

1974

1975

15
20
20
20
24
138205 164750 216200 249889 352405
99449 120941 159300 170834 232782

Splošna plovba opravlja pomorske prevoze v linijskem
poslovanju in v prosti plovbi. Redni linijski servis vzdržuje
na treh linijah in sicer na liniji Jadran—Zahodna Afrika—
Jadran, liniji okoli sveta in liniji Jadran—Centralna. Amerika
—severozahodni Pacifik—Jadran. Preostali del ladijskih^ kapacitet pa je zaposlen na raznih relacijah v prosti plovbi.^
Pomorski transport blaga se je dinamično in uspešno
prilagajal vedno zahtevnejšim prevozom in tako dvigal svojo
■jdeležbo v pomorskih storitvah. Naslednja tabela nam kaže
fizični obseg prometnih storitev in njihovo strukturo (11):
1960

1965

1970

1974

1975

Prepeljano blago v 000 ton 774
-T izvozu
213
_ I uvozu
216
_ V tratizitu
—
— med tujimi lukami
345

908
125
287
30
466

1897
52
251
13
1581

17S5
62
586
12
1105

1848
57
526
5
1260

Leto

Večina blaga je prepeljana v prosti plovbi v prometu med
tujimi lukami. Del prepeljanega tovora odpade tudi na prevoz z najetimi ladjami, ki se jih je morala Splošna plovba
posluževati zaradi pomanjkanja lastnih kapacitet, sicer bi
11

svlfn
da izgubi
s trudom
pridobljene
"pozicije
na
svetovnem pomorskem
tržišču.
Z rednim
linijskim
poslovastalne pomorske poti v jugoslovanski prekoI nenjaV1
Pn tem je treba 86
i>?tPn7i
„^ pomorsko
fga'povezavo
podčrtati
intenzivno
z deželami Posebej
v razvoju
Z obsežnim izobraževanjem lastnega strokovnega kadra je žagotovljena solidna kadrovska osnova, vendar pa je problem
odhajanja jugoslovanskih pomorščakov na tuje ladje
še
J
vedno perec.
Nekatere podatke o dosedanjem razvoju slovenske trgovske mornarice nam kaže naslednja tabela v (000din) (11):
Leto

1960

Celotni dohodek
Amortizacija
Ostanek dohodka za skl.
Bruto devizni
priliv v 000 US

65388 141870 332016 1058816 13138»3
5967 26560 61857 239340 230181
1839 9760 5191 35530 26722

1965

1970

1974

1975

6414 12288 22832 60476 65885
Naš ladjar je vlagal v svoje ladjevje in njegovo obnovo
precejšnja finančna sredstva, ki jih je pretežno sam ustvarjal,
deloma pa je koristil tuje kredite.
'
5. Luški promet — Luka Koper
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Trgovska in industrijska luka imata sedaj tri luške ba
z
ene, _v katere vodijo poglobljene morske poti. Južni bazen
vključuje operativno obalo za generalni tovor in lahko poklago, srednji bazen je namenjen za lokacijo posameznih specializiranih terminalov za pretovor in skladiščenje (les, razsuti tovor, tekoče kemikalije itd), za bodoči
kontejnerski terminal pa je posebej v luki rezerviran prostor.
Južni m srednji bazen, z zemljiščem v ozadju, je trgov
sika liMa s prosto cariosiko cono in skladiščno prometno
cono. Severni pomol s tretjim bazenom še ni zgrajen Na
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a stari dele m sicer: za lahko in bazično industrijo petro
kemijo m za spremljajočo industrijo.
V razvoju luke Koper in njenega prometa so, glede na
povezavo z zaledjem, značilna tri razvojna obdobja— prvo obdobje od leta 1958-1962, ko je bila luka odprta za
mednarodni blagovni promet in se je prevoz blaga med
luko m njenim zaledjem odvijal le po dokaj slabi cesti— drugo razvojno obdobje štejemo v letih 1962—1967 ko' ie
naglo porastel luški promet, ki je zahteval kombinirano
cestno zelezmski transport blaga s pretovarjanjem na
postaji Hrpelje—Kozina;
— tretje obdobje se je začelo koncem leta 1967 in sicer
z dograditvijo železniške proge Prešnica—Koper. Preko nie
je luka Koper dobila železniško povezavo z magistralno
zelezmsko progo Trst-Ljubljana-Zagreb-Beograd in na
prej z vsemi ostalimi progami, lsi so povezane s to magistraio.
pomena za
nadaljnji razvojKoprska
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dokonje
čanje elektrifikacije proge Šentilj-Koper.
prav tako povezana z zaledjem preko cestnega omrežja, kate
rega nadaljnja modernizacija in izgradnja bo ugodno vplivala

na povečanje luškega prometa. Prav tako se bodo luške storitve dvignile z izgradnjo kontejnerskih terminalov v Sloveji m sami luki Koper. Menimo, da bo prosta industrijska
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Leto

1975

Ves promet
— izvoz
— uvoz
— tranzit
— razvoz

1960

1965

1970

1974

122

770
44
501
213
12

1949
235
620
417

1981 ' 1899
230
133
830
731
913 1033
g
82

24

60
3
35

^ je Predvsem luka
generalni tovor,
v okviru
katerega je najpomembnejše
lahko^pokvarljivo
in drugo
pre
hrambeno blago, živinska krma, les, izdelki metalurgije
nafta, fosfati in tekoče kemikalije.
'
cfldi?erc Se jei ^"ka ,K°per specializirala za pretovor južnega
! ™ ',SeiZ-leta v teto veča tudi tranzit sadja za srednje
1S963 irT^'
luka začelav opravljati
leta P1963
m so Tranzltne
v stalnemstoritve
porastu,je predvsem
prometu
z Avstrijo in Madžarsko. Promet z nafto pa se je PoTavil
sele leta 1968, ko je bil v luki zgrajen terminal Vnatto
nja tSSuST*
Leta

m njemh kapacitet

Pokazuje nasled-

1965

1970

1974

Dolžina operativne obale
v m 550
Pokrita skladišča v m22
36960
Odprta skladišča v m
51200
Kapaciteta rezerv, za nafto
in tekoče kemikalije v mJ
Dolžina železnice v luki v m

988
99000
120000

1243
155000
132000

74000
95000
12121
15068
Poleg tega razpolaga danes luka Koper s številnimi obekti sposne mehanizacije: viličarji, traktorji, prikolicami
ransportnimi trakovi, dvigali ter specializiranimi objekti'
KOn
- 6970
J^,, kv. Cam,m celice
dicionirano
skladiščein v dozorevaj
skupni povrsmi
za razkuževanje
sadja sesalne naprave za pretovarjanje raznih razsutih tovorov, lesno skladišče s portalnim dvigalom itd.
Za kompletiranje komercialne vloge in funkcije, je lupa
opremljena tudi z napravami za dopolnilne storitve pri blagu kot so: pražarna kave, naprava za čiščenje riža, pakirnica in druge naprave aa embaliranje blaga v luki.
K(>P r Se
ink Lk!
£ikt«
? - gradile ra2lik0
jugoslovanskih
luk
so pretezno
iz sredstev drugih
federacije
brez obveznosti _ vračanja, oziroma z dolgoročnimi krediti, razvijala
pretežno na komercialni osnovi z lastnimi sredstvi in bančter z udeležbo in
luke
sofinanciranjem koristnikov
V naslednjem razvojnem obdobju predvideva luka Koper
povečanje prometa generalnega blaga. Splošnemu razvoju
tehnike sledi z nabavo specializiranih naprav za manipulcijo posameznih zvrsti tovorov, kot tudi z razvojem splošne
tehnologije dela predvsem z internim uvajanjem prehodne
palete m paletizacije, ro-ro in kontejnerizacije.
Za kontejnerski promet se bo usposabljala v več fazah
m sicer bo v začetku uporabljala za promet kontejnerjev
pretežno obstoječe zmogljivosti za generalni tovor, z rastjo
kontejnerskega prometa, pa se bo postopoma opremljala s
specializiranimi napravami. Omenjene naprave bodo na dveh
obalah (pri čemer bo ena služila še za generalni tovor) in
sicer skladisce za polnjenje kontejnerjev, kontejnersko dvigalo m spremljajoča mehanizacija.
ve5an e
,Zf 1980,
,^.dviden0
Prometa skladiščnih
generalnega
tovora
do leta
načrtujeP°luka šej izgradnjo
prostorov

Letališče Brnik je bilo od svoje ustanovitve naprej redno
za tranzitno blago, nabavo treh obalnih dvigal, plovnega
dnevno povezano z Beogradom. V začetku je vozilo letalo
dvigala in potrebne mehanizacije.
DC-3, kasneje Convair in zatem letalo Caravelle ter DC 9..
Za potrebe kemične industrije v SR Sloveniji, SFRJ in sezonskih mesecih je obstojala povezava tudi z Dubrovnikom
t zalednih državah, bo luka Koper še nadaljevala z izgradnjo in Splitom. V mednarodnem rednem prometu je bi a leta
specializiranih naprav za razsute tovore predvsem za fos- 1967 odprta prva sezonska linija Dubrovnik—Ljubljana
London.
fate Luka predvideva izgradnjo terminala za fosfate, ki
v prvi fazi zgrajen do leta 1980 in bo obsegal izgradnjo opeV mednarodnem charterskem prometu je bilo ljubljansko
riativne obale, hangerskega skladišča, obalno dvigalo za raz- letališče do 1968 leta pomembno za prevoz tujih turistov, ki
kladanje fosfatov ter specializirane naprave za manipulacijo so prihajali na slovensko obalo in področja Istre. Z usposoz razsutim tovorom.
bitvijo puljskega letališča za civilni letalski promet, je bil
Glede na predvideno izgradnjo rafinerije v Kopru, se bo pretežni del charterskih poletov preusmerjen na to letaliluka usposobila tudi za sprejem tankerjev potrebne velikosti. šče Tako je promet na Brniku v tem letu zabeležil občuten
in so se v 1969 letu začele iskati nove možnosti poveLuka bo pri nadaljnji izgradnji svojih zmogljivosti posve- padec
zovanja
z Evropo in ostalim svetom.
tila vso pozornost zahtevam glede varstva okolja in ustrezno
Izdelana
študija je pokazala, da obstajajo vse potencialtemu usmerjala svoje investicijske naložbe.
Z izboljšavo delovnih pogojev in osebnega standarda ne možnosti, da se ljubljansko letališče bolj aktivira v red.
delovcev se bo v precejšnji meri zmanjšala sedanja velika nem domačem in mednarodnem potniškem ter tovornem
prometu.
.
fluktuacija delovne sile.
Tako je naš prevoznik leta 1970 odprl redno mednarodno linijo, Beograd-Ljubljana-Frankfrut in je bila tako
6. Zračni promet
Ljubljana že leta 1973 dnevno povezana s tem velikim evropZračni promet je zvrst prometa, ki je posebno po drugi skim letališkim centrom. Leta 1970 je bila odprta tedenska
svetovni vojni v stalnem porastu. Poleg rednega linijskega povezava z Amsterdamom. Redna povezava s Zunchom je
prometa potnikov in blaga, narašča tudi zelo hitro turi- bila vzpostavljena leta 1972.
stični letalski prevoz.
_
Linija Beograd—Ljubljana—Praga je obstajala v letu
Tako kot ostali prevozniki v zračnem prometu, je tucu
prevoznik Inex Adria Aviopromet orientiran na storitve v 1970 vendar je bila zaradi slabe polnjenosti ukinjena leta
mednarodnem letalskem prometu, vendar pretežno v char- 1971* Posledica tega je bilo zmanjšanje poletov na enkrat
terskem. Podjetje Inex Adria Aviopromet je bilo ustanovlje- tedensko, kar v nobenem pogledu ni odgovarjalo niti poslovno leta 1961. in je s svojimi 4 letali tipa DC-6B poslovalo nim, niti turističnim potrebam.
Linija je bila ponovno vzpostavljena leta 1975. Linija
do 15. 12. 1967, ko je bila v podjetju uvedena prisilna uprava.
Po zaključnem računu in likvidacijskem postopku ter Ljubljana—London je bila odprta leta 1973.
prisilni poravnavi, se je Adria Aviopromet (kot predhodnik
Razvoj prometa na letališču Ljubljana nam pokaže
sedanjega prevoznika), v letu 1969 priključil delovni organi- sledeča tabela: (14)
zaciji Interexport Beograd, kot samostojna organizacija združenega dela, z lastnostjo pravne osebe.
1975
1970
1964
Kot samostojni organizaciji delovne organizacije Inter- Leto
export, mu je v tem času uspelo v celoti sanirati dotedanje
552209
171503
stanje, nabaviti reakcijska letala tipa DC-9 in nadaljevati pot število vseh potnikov
78179
7375
1879
gospodarskega razvoja.
. .
Količina blaga v tonah
87
11645
2348
5728
Kljub nekaterim težavam v preteklem obdobju je poa- Število letal
jetje pozitivno poslovalo. Pri tem mislimo na uspešne invePovprečna rast letalskih operacij v teh letih je bila 15
sticije, razvoj prometa in poslovanja brez finančnih izgub.
Neugodne pogoje poslovanja, kot so npr. stroški uvoza le- odst., povprečna rast prihoda in odhoda potnikov je bila 19
tal, amortizacije, padec stimulacije izvoza itd. je podjetje odst., medtem ko je tovor rastel s povprečno stopnjo 50.■ odst.
občutilo na zunanjem trgu. Samo kvaliteti dela in solidnemu
Vzrok relativno počasnejše rasti prometa pri letalih in
poslovanju, se je zahvaliti, da je bilo v ZR Nemčiji in Angliji potnikih v letih 1967, 1968 in 1969 je bila vključitev vojaškega
pred vsemi charterskimi podjetji in se je uspelo tam obdr- letališča v Puli v civilni promet, precejšnji del turističnega
žati, čeprav je bila cena storitev višja od drugih letalskih prometa iz letališča Brnik se je s tem preselil na letališče
prevoznikov.
IAA prejema že peto leto najvišjo oceno (m zavzema PUlSNa zelo hitro rast blagovnega prometa na letališču Brnik
prvo mesto med vsemi charterskimi prevozniki v Evropi), ie vplivalo več dejavnikov. Med najvažnejšimi sodi usmeritev
ki jo dodeljujeta največji nemški turistični agenciji, ki zaje- slovenskega gospodarstva glede zračnega prometa v prevozu
mata 70. odst. nemškega turističnega tržišča.
visoko vrednega blaga, splošni napredek letalske tehnologije,
Inex Adria Aviopromet se bo tudi v bodoče bavila s povečanje nosilnosti in zmanjšanje tarif za prevoz blaga.
prevozom turistov in opravljalo omenjene storitve v glavnem
Tudi spoznanje JAT, da mora vključiti in povezati slovenza potrebe znanih agencij, predvsem iz ZR Nemčije, Anglije, sko gospodarstvo z rednimi letalskimi liijijami preko letaliŠvedske, Španije, Nizozemske, Italije in drugih evropskih šča Ljubljana z notranjim in zunanjim tržiščem, je prispevalo
držav
k naglemu razvoju potniškega in blagovnega prometa na
Organizacija združenega dela teži za tem, da bi prišlo letališču Ljubljana.
do delitve dela v sestavljeni organizaciji združenega dela, ki bi
Aerodrom Ljubljana je v letu 1971 odprl prvo redno
nastala z integracijo vseh jugoslovanskih prevoznikov. To bi tovorno letalsko linijo s paletno-kontejnerskim sistemom na
omogočilo ožjo specializacijo vseh zračnih prevoznikov, v relaciji Frankfurt-Ljubljana-Dunaj-Frankfurt. V jugoslotem slučaju bi Inex Adria Aviopromet tudi v bodoče oprav- vanskem zračnem prometu je bila to prva tovrstna linija.
ljal evropsko sredozemski charter, kakor tudi charter polete To linijo je najprej odprla nemška letalska družba Lufthansa,
v sev Afriko, Bližnji in Daljnji vzhod, polete za naše zdom- za nio pa še švicarska letalska družba Swissair, na redni pro.
ce, domače charter polete in redno potniško linijo Ljubljana gi ZUrich—Ljubljana—Zagreb—Ziirich, ki opravlja tovorni
—Beograd.
promet z letalom tipa DC-9.
.. .
.
Razvoj zračnega prometa preko letališča Brnik je odvisen od potreb gospodarstva po zračnem prometu m od
7. Letališka dejavnost
urejenosti in varnosti letališča, ter zagotavljanja virov finanPoložaj naše republike in s tem njenih letališč, je na ciranja. Zelo hitra rast prometa na letališču Brnik je zahtepomembnem prometnem križišču na relaciji sever—jug, vala nenehno dopolnjevanje in rekonstrukcijo primarnih m
vzhod-zahod in ima zato tudi velik tranzitni pomen. Letali- sekundarnih investicijskih objektov, da bi se ze porajajoči
šča so locirana sredi pretežnega dela slovenskih urbanih m promet odvijal pod varnimi in normalnimi pogoji.
gospodarskih aglomeracij.

J 6 Zahtevala povečan e
pristNanSerstvbPe0tniŠkega
'
j
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8. Špedicijska dejavnost in blagovno transportni
centri
špedicija je storitvena gospodarska dejavnost ki se
ukvarja z organizacijo transporta blaga. Pri tem predstavlja
rta Waga SiStem VSeh
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manipuliranje, pakiranje, itd.).
'
Družbeno gospodarski pomen delovanja špediterja se
sicer kaze v zvezi z vsako dejavnostjo procesa premeščanja
blaga, vedar je najbolj neposredno viden prav v zveri z deavnostjo prevoza blaga, Kjer nastopa spekter kot oSočevav
r
' °prvenstveno
,ln nacmu
ter odomačega
prevozni prevoznika.
poti, ter bi pri
tem
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S podatki o obsegu špediterske dejavnosti v slovenskem
gospodarstvu ne razpolagamo v celoti. Vendar pa lahko
ugotavljamo,_ da gre pomemben delež transportiranega bla^a
skozi roke špediterjev, ki so organzirali njegov pretok Ta
ugotovitev velja predvsem za mednarodne blagovne tokove

nt ^
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^
6 '
špedicijo,
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Za mednarodno špeditersko dejavnost lahko ugotovimo
da je v praksi težišče delovanja na carinskem posredovanju'
ne pa na organizaciji procesov premeščanja laga, čeprav bi'
moralo biti ravno obratno.
Kar se tiče uvajanja paletizacije in kontejnerizacije, so
se špediterji sicer bolj ali manj prilagodili tem sodobnim
nacmom integralnega transporta in lahko nudijo organizacijo
tovrstnih načinov premeščanja blaga, kadar se to od njih
zahteva. Vendar pa kot aktivni spodbudniki uvajanja paJetizaoije in kontejnerizacije blaga v gospodarstvu še ne deluje dovolj.
Posebno skrb morajo špediterji posvetiti zbiranju kosovnega blaga v zbirnih centrih. To blago se odpremlja naprej
v zbirnih vagonih. Tak način zbiranja blaga bi pripomogel
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benega razvoja m močno zaostaja za dinamiko potreb uporabnikov po PTT storitvah. S pospešenim tempom gobarskega razvoja, razvojem tehnike in modernizacije procesov dela ter vse večjim vključevanjem naše države v mednarodno delitev dela, se bistveno spreminja tudi sam pomen
dejavnosti. V tem smo, tako po razvitosti omrežja,
kakor tudi po porabi storitev, med zadnjimi v Evropi.
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postnega omrežja v glavnem ustrezata uporabnikom PTT storitev. Dostavo na dom ima v SR Sloveniji dnevno cca 85 odst.
vsega prebivalstva, ostalim pa se poštne pošiljke dostavljajo
2 do 5 krat tedensko. Obstoječi obseg dostave, ki sicer ni
zadovoljiv v celotl> opravljajo PTT organizacije le z dokaj
velikimi napori, predvsem zaradi pomanjkanja ustreznega
kadra za dostavo.
Tehnična opremljenost je v poštnem prometu v povprečju zelo mzka, saj skoraj ves delovni proces opravlja ročno.
Problematično je tudi stanje poslovnih prostorov, posebno
za postne centre. Ker ti v večini primerov niso bili grajeni
namensko, ne ustrezajo funkcionalno zahtevam dela. Najslabše prostore ima trenutno Glavni poštni center v Ljubljani, kjer so razmere povsem nemogoče. Ta center je kljub
ZT 'i0Ženaporom PTT podjetja Ljubljana, ostal
rilu
tesnih in zaostalih tudi v jugoslovanskem meZaradi zagotovitve najnujnejše funkcionalnosti, je v izgradnji provizorij, ki pa ne more dokončno rešiti potreb
glavnega poštnega centra za Slovenijo, potreb poštnega centra Ljubljane m potreb mednarodnega posredovanja, ki se
opravlja v Ljubljani. Vzporedno je potrebno pristopiti k
pospesem modernizaciji poštnega prometa v regionalnih poštnih centrih ter povezavo s poštnim centrom v Ljubljani
postnimi centri sosednjih republik in sosednjih držav.
Poštne^ pošiljke se po železnici prevažajo le še na medrepubliških in mednarodnih relacijah, z avtobusi transport
nih Podjetij pa le še za manjše PTT enote. Hitrost prenosa
postnih pošiljk z ostalimi območji Jugoslavije pa se je občutno izboljšala z vključitvijo SR Slovenije v nočni zračni prevoz postnih pošiljk, ki jih opravljan PAN ADRIA.
V telegrafskem prometu je stopnja tehnične opremljeno-

večkratnem izbiranju naročnika. Predvideno število telefonskih priključkov ni bilo v celoti doseženo. V srednjeročnem
planu je bilo predvidenih do konca leta 1975eb7,98cevgrajenih
glavnih naročniških priključkov na 100 P[ g ^ut^
Sloveniji, dosegli pa smo jih v letu 1975 leovorllnl
7,26- Trenutn
ima SR Slovenija 0,25 telefonskih javnih š
° ™ ™
telefonskih priključkov in v tem skoraj za 400 odstotkov
zaostajamo za evropskim povprečjem.
nreanizaPri izgradnji zvez niso resem odnosi med PTT organiza
cijo in ostalimi uporabniki zvez (RTV, Elektro distribucij ,
zveze za računalništvo itd.), ki še v naprej gradij
d0l
a
e
%^ kTOlitSe je v telegrafskih storitvah stanje zadovo- ŽG
gtevnem neusklajeno in za družbo neracionalno, neodvisno
ljivo. Telegrafski promet se opravlja preko avtomatičnih drug od drugega, svoje sisteme zvez.
telegrafskih central. Določene težave so le ob konicah v medV bodočem razvoju telefonije v PTT je predvidena ponarodnem prometu, kar se bo izboljšalo z izgradnjo novih polna avtomatizacija celotnega notranjega telefonskega proteleerafskih mednarodnih central v Zagrebu in Beogradu. meta. Pospešen razvoj in izgradnja telefonskih zmogljivost
Kljub visokemu porastu telefonskih zmogljivosti, ki pre- na vseh ravneh, bo predvidoma dosegla kapaciteto ca. 255.000
sega mednarodno povprečje rasti, kritje družbenih potreb, krajevnih telefonskih priključkov in 191.000 telefonskih naročmerjeno z glavnimi naročniškimi priključki, močno zaostaja nikov. To znaša 10 naročnikov na 100 prebivalcev, ^edvideva
za potrebami. Po korelativni odvisnosti števila glavnih naroč- se da bo znašalo število telefonov ob koncu leta 1980 348.000
niških priključkov od narodnega dohodka na P^ivalca po
ali ca 18 telefonov na 100 prebivalcev SR Slovenije.
kriva ptt promet v SR Sloveniji praktično le ca. 60 odstotkov
Ekonomsko gledano, posluje PTT sicer aktivno, vendar
deianskih potreb po naročniških priključkih. Zelo zaostaja ustvarja sorazmerno majhna sredstva za_:
S mrele telefonskih govorilnic, zlasti še za
ciio Napredek v preteklem obdobju kaze, da je PTT de promet ki so izrednega pomena za povezavo in dostopnost cem v tem obdobju nekako uspelo pokriti porast nov*
telefonije najširšemu krogu uporabnikov.
. ,
potreb prvotni zaostanek pa se ni bistveno zmanjšal. Zato j
Telefonske zveze skoraj v celoti posredujejo sodobne potrebno za hitrejši razvoj prometa v PTT\ zagotoviti večja
komunikacijske naprave. Manuelno posredovanje telefonih finančna sredstva preko območnih in republiške SIS.
zvez je skoraj v celoti odpadlo, tako, da je v ročne teefon
Opremo za PTT promet nabavljajo organizacije v vse
ske naprave vključenih le še kakšen odstotek vseh telefon
večiem obsegu pri domačih proizvajalcih, vendar je uvoz še
skih naročnikov. SR Slovenija tvori eno tranzitno področje za vedno velik. Skoraj v celoti smo vezani za uvoz pri postm
telefonijo, s čimer postaja SR Slovenija na Področju tt pro- opremi RR zvezah! VF sistemih, ter merilnih napravah. Nameta izredno pomembno mednarodno povezovalno območje. bava opreme poteka zelo počasi in se dobavni roki iz leta
PTT vse bolj uvaja sodobne dosežke tehnike telekomuni- v leto podaljšujejo, kar otežuje dinamiko izgradnje, obenem
kacij v svojo opremo. Naj omenimo samo rajonsko telefon- Vpato° S tudi v finančno poslovanje vrsto težav, ker se
sko centralo v Mostah, v sodobni elektronski mredbi, z raču- finančna situacija neprestano menjava.
nalniškim krmiljenjem. Med novimi kapacitetami naj orne
Na področju kadrovske politike predstavlja osnovm pronimo izgradnjo nove mednarodne in tranzitne avtomatske blem zagotavljanje potrebnega števila ustrezmh kadrov, kar
telefonske centrale v Ljubljani, lci bo nedvomno veliko ^U- Dostaia iz dneva v dan težje Pri tem imajo odločilen vpli
vala na izboljšanje telefonskih storitev, ne samo v pranjem, Sičnf pogoji dela v ptt prometu, kot so npr.: de o na
temveč tudi v mednarodnem telefonskem prometu. V izg
terenu ob vsakem vremenu, deljen deiovm čas nočna^luzba
„h in zaključni fazi je niz radio-relejnih zvez-sistemov
delo ob sobotah, velik ropot (telegrafski centri) itd. Vse
precejšnjimi kapacitetami govornih kanalov. Nadaljuje se
povzroča dokaj visoko fluktuacijo in veliko število oboSSToaksiataih sistemov, ki skupaj z radio-relejmmi to
leni kar vse še bolj zaostruje dejansko stanje.
tV
Problematična je tudi struktura zaposlenih delavcev. Kljub
lSr3aŠ^ mednarodne avtomatske
vsem naporom v tej smeri, stanje ni zadovoljivo, ker pritelefonske centrale v Ljubljani, ki naj _ bi bila. zgrajena do manjkuje zlasti kadrov z visoko, višjo in srednjo strokovno
konca leta 1977, se bo občutno izboljšal tudi mednarodni usposobljenostjo ter vkv in kv delavcev. S pospešenim raztSefonski promet. Preko te centrale bo uveden mednarodni vojem tehnične opremljenosti, torej z nadaljnjo modernizacijo,
avtomatski telefonski promet z večino evropskih držav
ie bo stanje v tem pogledu še zaostrilo.
Trenutno imamo avtomatski mednarodni telefonski p
Za ilustracijo naj omenimo, da ima SR Slovenija med
met le v maloobmejnem prometu, to je med Koprom Trstom vsemi republikami v Jugoslaviji najnižji odstotek delavcev
in Novo Gorico-Gorico. Dohodni avtomatski telef<mski pro- z višio in visoko šolsko izobrazbo.
met je za sedaj mogoč iz nekaterih evropskih držav v SR
V bodoče bo PTT v večji meri skrbela za zagotovitev
Slovenijo. Polavtomatski telefonski promet v odhodu je
potrebnega števila ustreznih ptt delavcev skladno z zahteSloveniie uveden z 2R Nemčijo in Avstrijo.
.
,
vami, ki jih pogojujeta bodoči razvoj ptt storitev m tehnična
Kvaliteta telefonskega prometa v medkrajevnem in med- opremljenost procesa dela.
narodnem prometu ne zadovoljuje, kar se kaze v potrebnem

sti bistveno boljša kot v poštnem prometu. Obstoječe zmogljivosti telegrafskega prometa pokrivajo v glavnem potrebe
po prenosu telegramov, ki jih pretežno pošiljajo občani,
zaostajajo pa v naročniškem telgrafskem prometu v katerega je do sedaj vključenih 894 teleks naročnikov. Se vrtno
ie precejšnje število delovnih organizacij, ki bi za svoje delo
potrebovale' teleks priključek Pa tega še nimajo Temu^ je
deloma vzrok omejena možnost teleprinterjev ki so ze o
dragi in je njihova nabava vezana na uvozno dovoljenje

III.

DOLGOROČNE

RAZVOJNE

MOŽNOSTI

PROMETNEGA OMREŽJA V SR SLOVENIJI
.i
xi prostorske
nvcilrf* strukture
Rt.rnkt;
organskem
zraščenju
Slovenije z jugoPo izhodiščih in poglavitnih ciljih v razvoju Pametnega slovanskimi, velikimi evropskimi m svetovnimi prometnimi,
■siitema in predvsem z vidika potreb in vplivov zasnove ur- energetskimi in drugimi sistemi. Osnovni pogoj, ki ga post banizacije bi se osnovna prometna infrastruktura Stovemje vi j a zasnova regionalnega prostorskega razvoja na podro J
v dolgoročni perspektivi lahko oblikovala takole.
planiranja prometa je torej, da poveze urbaniziram »»ja
Policentrični razvoj urbanizacije Slovenije je zakovan Slovenije z njihovimi razvojnimi središči med seboj v homogen sistem mest in naselij z varnimi, udobnimi, hitrimi in
na izhodišču, da skromni potencial prebivalstva m majh
ekonomija kot je naša, ki snuje razvoj na industrializaciji narodno gospodarsko čimbolj racionalnimi prometnimi zveob skromni surovinski bazi, lahko uspevata le na optimalnem zami. Hkrati pa naj se osnovno prometno omrežje Slovenije v čim večji meri ujema z jugoslovanskimi in mednarod. poglavje je povzetek iz gradiva: »Regionalni pn^rski fta nimi ter tako neposredno integrira regionalni razvoj Sloveobmočje^SRS - zlsnova regionalnega prostorskega rasvoja Zavoda SRS nije v širši prostor.
za regionalno prostorsko planiranje, avgust 1974.
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Analiza obstoječih prometnih komunikacij in teženi v
nareku
! vprmClpl
J'ejo graditev tehnično sodobne
vPniSUnPrU
"ifta mtd -oredviden™i regionalnimi središči Slo. in
I0nalne
i ? - i? nJlhoya vključitev v mednarodno prometno omrež- in s« tem
t™ k0
" lfnckvaliteto
železnice.
veliko
prevoza boVeliko
možnokvantiteto
doseči le prometa
z enot]
ustrezne
f--nlS
?°VSem razvojnih
> središč.
ker ne vključujejo no evropsko magistralno mrežo, ki naj združuje nacionalne
nekaterih območij
m °njihovih
ce gledamo le s prometnega vidika in s ciljem da bi m internacionalne prometne tokove. V to mrežo je zaradi
osegli logistični pretok blaga, in to mora biti eno izmed svojega ključnega položaja v jugoslovanskem in evropskem
omrežju vključena tudi Slovenija s svojimi magistralnimi
osnovnih izhodišč za zasnovo prostorskega razvoja prometa
je vsekakor potrebna čim večja koncentracija prometa v ne- železniškimi progami (Glej karto).
kaj prometnih koridorjev in izvorov prometa — ker to
S svojimi sedanjimi značilnostmi in z doseženim temomogoča njihovo racionalnejšo izrabo. Vendar pa v Slove- pom razvoja se magistralne proge Slovenije ne morejo vkljuniji zelo razpršena poselitev in koncept policentričnega raz- čiti v evropsko zelzmško mrežo v obdobju 1985—2000 (poprečoja urbanizacije zahteva določena neujemanja z ekonom- na komercialna hitrost na slovenskem železniškem križu je
sko-optimalmm koridorskim konceptom razvoja prometne
na Ur0) Ju
? čimprej
-55 km izdelati
' goslovanske
železnice
bodo
dolgoročni
plan razvoja
za svoje
infrastrukture Slovenije: policentrična zasnova urbanizacije morale zato
zahteva, določen policentrizem tudi v zasnovi prometnega omrežje na osnovi smernic UIC. Proučiti bo treba predvsem
katere maksimalne hitrosti so racionalne na posameznih od'
^orf. omo
S°čati
darski in prostorski
razvoj
tudi enakovreden
tistih območijdružbenogospoin krajev ki sekih v obdobju od leta 1985 do 2000.
Z mednarodnega vidika bi bilo verjetno treba na magirido?jevUnaJ naravno m mednarodno pogojenih prometnih'ko. stralnih progah slovenskega železniškega križa zagotoviti v
ravninskih predelih brzine do 200 km na uro, v hribovitih
m ravmnskih območjih 100—160 km na uro *'s) ter maksi
1. Železniško omrežje
malne osne pritiske do _80 km na uro z osnim pritiskom
MEDNARODNE POVEZAVE: Za vključitev slovenskega i o—z\j ton.
gospodarskega m družbenega razvoja v širši prostor je naiJ Pomeinbno, da se integrira osnovna železniška infra- . Menimo, da bi se._morala Slovenija prek jugoslovanskih
struktura — magistralne železnice — v mednarodno evrop- zelzmc zavzemati za to, da se v UIC - plan evropskega železniškega omrežja, razen predlaganih linij Jesenice—Dobova
sko železniško omrežje.
m Šentilj—Zagreb (prek Zidanega mosta)
Stimulirani razvoj blagovnega cestnega in individualnega Trst—Ljubljana
vnesejo
tudi
smeri
vzhodni Evropi (Pragersko—Čakopotniškega prometa postaja namreč zaradi vrste negativnih vec—Budimpešta) in proti
do
Kopra.
vplivov na prostor, človekovo okolje in socialnih posledic
V kategorijo mednarodnih železniških prog, vendar ne
v zadnjem času pa tudi zaradi potrebe za racionalno izrabo
energije, vse manj smiseln*). Strokovnjaki in politiki drugih v rang evropskih hitrih železnic, naj bi vključili tudi progo
Jesnice—Nova Gorica—Italija in Sežana. S pritegnitvijo medevropskih držav prihajajo do sklepa:
narodnega tovornega tranzita bi tej progi omogočili razvoj
d£ mas
. ..T, *
«vna motonzacija oziroma svobodna uporaba
individualnih motornih vozil in enostransko pospeševanje m obratovanje tudi za domač blagovni in potniški promet
graditve cest družbeno in narodnogospodarsko ni racionalno. med Goriško in Zgornjegorenjsko regijo.
— da se lahko družbeno gospodarski razvoj dežele pospeNOTRANJE POVEZAVE: S tem da bodo v Sloveniji soši z najmanjšimi stroški družbene skupnosti le, če se modervpadale pomembne mednarodne železniške komunikacije z
nizirajo in usposobijo železnice.
— da odločilni prispevek v evropski delitvi dela in inte- velikimi gostotami prometa s progami željenih medregionalgraciji prostora lahko nudi predvsem enotno železniško mh železniških povezav in omogočale njihovo temeljito rekonstrukcijo, pričakujemo, da bo imela železnica realne
omrežje visoke kvalitete;
možnosti, da razen mednarodnega prevzame tudi večji del
— da v vseh evropskih državah pričakujejo veliko pove- notranjega
medregionalnega prometa **). Razen udobnejše
čanje iskanja storitev na transportnem tržišču. Do leta 1985
vožnje bi bilo med nekaterimi razvojnimi srepredvidevajo na evropskih železnicah velike kvantitativne dišči SRvarne
Slovenije možno zagotoviti po železnici tudi krajši
spremembe;
potovanja kot po cesti. Prevoz po železnici bi postal
— da bodo zaradi zasićenja in administrativnih omejitev cas
konkurenčen
prevozu po cesti, s čimer bi bili dani bistveni
cestni motorizaciji, do katerih že prihaja v zahodnoevrop- pogoji za racionalno
delitev prometa po železnici in cesti.
skih državah, tendence v iskanju transportnih storitev pri
Rekonstrukcija
in
modernizacija železniških prog na obzelezmci, s pogojem da se ta kvantitativno in kvalitativno močju Slovenije bo možna
na progah z mednarodnim promodernizira.
metom (94,5 odst. vsega predlaganega medregionalnega žeNa osnovi teh spoznanj je Mednarodna želzniška unija lezniškega omrežja Slovenije). Na progah Jesenice—Nova Goista 1973 izdelala predlog modernizacije evropskega žeSezni- rica—Sežana, Ljubljana—Novo mesto—Karlovac, Ormož Murskega omrežja in ga predložila državam, da ga po enotnih ska Sobota, Trebnje—Sevnica, Maribor—Prevalje, Grobelno
kriterijih in tehničnih standardih podrobno obdelajo in do- Kumrovec in Prešnica—Lupoglav pa bodo količine prometa
polnijo.
verjetno premajhne, da bi bile večje modernizacije prog
Cilj te nove usmeritve v razvoju železniškega omrežja ekonomsko utemeljene. Povezave Goriške, Dolenjske, Pomurje da se
'_.
P" večji frekvenci voženj, manjši porabi časa in ske iri delno^ tudi Koroške regije z drugimi regijami, bodo
večji kvaliteti storitev omogoči bolj ekonomičen transport zat°_ v potniškem prometu še vnaprej hitrejše po cesti kot
po železnici. Vendar naj bi te proge modernizirali tako, da
potnikov in blaga kot s cestnimi prevoznimi sredstvi.
Pomembno je, da se izboljša kvaliteta transportnih sto- bi na paralelnih potekih s cesto prevzele večji del blagovneritev, npr. da se pri prevozu potnikov predvsem zmanjša ga linijskega prometa.
Pri izdelavi dolgoročnega razvojnega programa železnice
čas potovanja, kar pomeni, da se poveča hitrost prevoza.
Cas potovanja z železnico naj bi bil za 1/3 krajši od časa bo treba proučiti možnosti, da se uporabijo želznice za popotovanj po cesti s poprečno hitrostjo vožnje 90 km na uro. trebe delovnih voženj (vozačev) v večja zaposlitvena srediV času in udobnosti potovanja do razdalje 500 km naj bi
tr0St 50 V
bila železnica konkurenčna letalu.
in
- S'0™111prihranit-;
!' zaradi nanaravnih
razmer
prezahtevne
m 1hrl-7^Šr,?i
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so
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po stuštupovzete po
• Osebni avtomobil troši na dolgih vožnja 2—5-krat več in v urba- dijah^ Instituta Kirilo Savic, Beograd 1974.)
nih območjih do 10-krat vec goriva na potnika, kot je po energiji ekvi- št
0
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St. Bo, IS) pričakuje, da bodo Pv "®
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narodno pri
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in sn
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šča. V skladu s predvidenim regionalnim prostorskim razvojem naj bi se predvidelo racionalno število in mesta železniških postaj, kamor bi se po principu »park-and-ride« navezovale avtobusne linije in individualna cestna vozila iz vplivnih območij železniških postaj.
Da bi železnica lahko prevzela blago s ceste in nudila
transportne storitve od vrat do vrat (prednost prevoza blaga
s cestnimi tovornimi vozili), je pomembno, da se čimvečje
število prometno-intenzivnih gospodarskih organizacij — proizvajalcev in potrošnikov poveže z industrijskimi tiri in po
njih z manipulacijskimi centri in prometnim termnal. Zgradtev te prometne infrastrukture je bistvenega pomena za racionalno delovanje kompleksnega prometnega sistema.
Hrbtenico transportnega sistema naj bd sestavljale železniške magistrale, sodobno opremljene za velike obremenitve
in hitrosti, ki bi povezovale sodobno mehanizirane blagovne
centre, od koder bi se razvažalo ali do koder bi se dovažalo
blago, predvsem po cestah pa tudi z drugimi prevoznimi
sredstvi (npr. rečni do Krškega ali pomorski, zračni promet). Glavne prometne žile, ki napajajo terminale, bi morale
biti usposobljene za prevzem velikih količin blaga ob velikih
prevoznih hitrostih, razvozne in dovozne prometne poti pa
predvsem za prevzem posebej normiranih bremen ob manjših prevoznih hitrostih.
2. Cestno omrežje
MEDNARODNE POVEZAVE: Ceste mednarodnega pomena je leta 1950 določila ekonomska komisija Združenih
narodov za Evropo v deklaraciji o E-cestah. Po tej razvrstitvi, ki jo je Zvezni izvršni svet ratificiral leta 1980, potekata skozi Slovenijo pomembni evropski cesti E-93 in E-94.
Pripravljen je nov predlog »E« cest, ki bo predvidoma
sprejet v letošnjem letu in s katerim bo Slovenija dobila
tele »E« ceste:
— E-70
Trst — Ljubljana — Zagreb
— E-65
Redics — Lendava — Zagreb
— E-63
Celovec — Ljubljana — Trst
— E-59
Graz — Maribor — Zagreb
Poleg tega bo dobila Slovenija še tele priključne »E«
ceste:
— E-63
Celovec — Ljubelj — Ljubljana — Trst — Rijeka
— E-592
Ljubljana — Maribor
Z vidika mednarodnega povezovanja in regionalnega
prostorskega razvoja se bo Slovenija zavzemala za naslednje postopne dopolnitve omenjenega predloga: (glej karto)
— Cesta E-59 naj se poveže s cesto E-65 na trasi Maribor — Lendava — Redics.
— Mednarodna cestna povezava Italija — SR Hrvatska
prek Trsta — Reke naj se realizira v trasi Trst — Sežana —
Divača — Ribnica — Ilirska Bistrica — Reka. Prednost te
trase pred varianto Trst — Kozina — Rupa — Reka je
predvsem v tem, da pomeni enotno reševanje slovenskih in
hrvaških interesov, omogoča večjo koncentracijo prometa in
s tem boljše ekonomske učinke. Po dolžini 12 km ali 35%
od 34 km poteka po skupni trasi Sežana — Postojna in okoli
32 km ali 55% od 58 km poteka po skupni trasi Matulji —
Postojna, kar pomeni 18 km manj avtocest na območju SR
Slovenije. Taka rešitev omogoča večjo orientacijo prometnih
tokov iz Trsta proti Zagrebu skozi Slovenijo, oziroma vodi
turiste pri povratku iz Dalmacije proti Sloveniji.
Vse oblike cestnega prevoza v zadnjih desetletjih beležijo izreden razvoj, in v Evropi še vedno težijo k temu, da
bi kvalitativno in kvantitativno izboljšali cestno omrežje
z gradnjo avtocest (v Evropi je bilo leta 1972 nekaj nad
16.000 km avtocest, leta 1985 je treba računati z okoli 35.000
km). V dolgoročni perspektivi se pričakuje, ne nazadnje
zaradi energetske situacije, da se bo razen daljinskega blagovnega prometa tudi daljinski turistični promet lahko občutno prelil s ceste na železnico in letala.
Glede na te spremembe je možno, da bi daljinski cestni
promet postal le dopolnilo mednarodnemu daljinskemu železniškemu in letalskemu prometu, pomen cestnega prometa
pa bo predvsem v ploskovni, distributivni funkciji znotraj
območij ali regij..
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Ce bo delitev dela med posameznimi prometnimi panogami, kakor se danes nakazuje, tudi realizirana ter se daljinski cestni promet, za katerega v prvi vrsti gradimo sodobne avtoceste, ne bo razvijal, kakor smo doslej predvidevali, so morda predimenzionirani nekateri tipi avtocest
na paralelnih potekih z mednarodnimi železniškimi! progami.
Za notranje cestne povezave v Sloveniji ustrezajo tudi
manj »hitre ceste«, saj so prihranki časa zaradi večjih potovalnih hitrosti na kratkih razdaljah med slovenskimi mesti
nepomembni. Menimo, da bi bilo treba proučiti, kakšne so
možnosti in, če bo ustrezno, graditi skromnejši tip avtocest,
ki bi bil namenjen v prvi vrsti notranjemu prometu »na
kratke razdalje«, torej medregionalnemu in regionalnemu
prometu Slovenije, pri čemer bi skušali zagotoviti predvsem
maksimalno varnost in veliko prepustnost prometa npr. z
izgradnjo počasnih pasov.
NOTRANJE POVEZAVE: kakor železniške so tudi notranje cestne povezave kvantitativno in kvalitativno v veliki
meri pogojene s poteki mednarodnih cestnih povezav na
območju Slovenije. Zasnova urbanizacije predvideva, da se
bodo povezala razvojna središča Slovenije med seboj in z
razvojnimi središči Hrvatske in sosednjih dežel z magistralnimi cestnimi povezavami v čimkrajšem možnem poteku*.
Te cestne povezave so v 66% predlaganih dolžin utemeljene
ze s potekom mednarodne ceste, ki je speljana po isti trasi.
Razen teh naj bi imele funkcijo magistralnih cestnih povezav še tiste^ ceste, ki bi v čimkrajšem možnem roku povezovale koroško regijo z avstrijsko Koroško, mariborsko,
celjsko, dolenjsko in kraško regijo; zgornjegorenjsko in goriško regijo; pomursko regijo z mariborsko in varaždinsko
ter z okrajem Zala (Madžarska) ter najkrajše navezovala
razvojno središče Zasavske regije na omrežje medregionalnih
cest.
V osnovnem cestnem omrežju je po zasnovi regionalnega prostorskega razvoja Slovenije opredeljena tudi kategorija regionalnih cestnih povezav. Po svoji funkciji naj bi te
ceste povezovale^ občinska, večja urbana in industrijska središča ter turistične centre med seboj ter navezovala omrežje
regionalnih cest na omrežje cest višje kategorije.
V karti omrežja cest po zakonu o cestah so označene
funkcije magistralnih in regionalnih cestnih povezav oz. tiste
smeri, katerih dobra kvaliteta infrastrukture (prometnice)
je v okviru veljavnega zakona posebnega pomena za realizacijo policentrične zasnove regionalnega prostorskega razvoja Slovenije. Z vidika zasnove urbanizacije naj bi imele označene ceste prioriteto v dolgoročnem programu gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja osnovnega cestnega omrežja SR
Slovenije.
3. Omrežje letališč
Ta prometna infrastruktura je namenjena predvsem hitrim prometnim povezavam Slovenije s širšim prostorom,
saj so v Sloveniji razdalje med mesti za letalski promet
majhne. Zaradi neustrezne kvalitete kopenske prometne infrastrukture obstaja možnost, da bi letalski promet (z letali
STOL in VTOL) sčasoma prevzel funkcijo medmestnega prometa med slovenskimi in večjimi jugoslovanskimi in drugimi mesti sosednjih držav.
Glede na težnje v razvoju zračnega prometa po svetu
in pri nas in z vidika zasnove regionalnega prostorskega razvoja so predvidene naslednje možne potrebe po letališčih
na območju Slovenije (glej karto):
— kontinentalno in osrednje letališče SR Slovenije Ljubljana—Brnik;
— regionalni letališči v Mariboru in Portorožu;
— regionalna in manjša športna letališča kombinirana s
turistično in športno aktivnostjo.
Ce za letališči Ljubljana in Maribor upoštevamo kriterij
enourne dostopnosti do letališča (kriterij za kontinentalna
letališča), bi bilo v vplivnem območju letališča Ljubljana
leta 2000 zajetih predvidoma 950.000 prebivalcev (41o/0 vsega
prebivalstva Slovenije), oziroma leta 1085 ofcoli POO.OOO pre• Upoštevanje naravne danosti, kapital že zgrajenih cest in optimalne Koristi ceste za potencialni družbenoekonomski razvoi nieneira
vplivnega območja.

bivalcev (30%). V vplivnem območju letališča Maribor bo
predvidoma leta 1985 okoli 580.000 prebivalcev in leta 200U
okoli 686.000 prebivalcev. Skupno bi bilo leta 2000 v območju 30-minutnih izohron vseh sedmih letališč zajetega 82%
vsega prebivalstva Slovenije. Ce je za letališči Ljubljana in
Maribor sprejemljiva enouma dostopnost, bi zunaj izohron
predlaganega omrežja letališč ostale le občine Ravne, Kočevje, Tolmin, Ilirska Bistrica ter deli občin Idrija, Mozirje,
Ribnica, Slovenj Gradec in Šmarje,
Primerjava ocenjenega števila prebivalstva z izračunanim
minimalnim številom prebivalstva v gravitacijskem območju
letališča pokaže, da leta 1985 še ne bi bilo potrebe po leta
liščih na vseh izbranih lokacijah, zlasti ne ob upoštevanju
da delež prebivalstva, ki potuje z letalom, leta 1985 še ne
bo tako velik kot leta 2000.
Skladno z razvojem posameznih javnih letališč bo treba
uzakoniti še manjkajoče zračne koridorje do teh letališč,
zlasti IFR-koridor od Dobrne prek Maribora do Murske So
bote in priključek letališča v Ajdovščini. Veliki mednarodni
tranzit tujih letal preko Slovenije ne prispeva k temu, da bi
se povečeval obseg letalskega prometa pri nas. Letala v preletu so izredno velik porabnik kisika v ozračju, onesnažujejo zrak, povečujejo oblačnost in povzročajo ropot. Proučiti
bi bilo treba vpliv tega tranzita letal na ekološke razmere
v Sloveniji. Letalski tranzit verjetno ni v interesu Slovenije
in ga ne kaže stimulirati.
Samostojna zgraditev in uveljavitev interkontinentalnih
letališč v Sloveniji niti v Jugoslaviji ni realna.
4. Prometna vozlišča
Vključevanje Slovenije v mednarodno delitev dela bo
omogočala v prvi vrsti kvaliteta prometne storitve, kakor
imenujemo racionalno organiziran kombinirani prevoz po načelih sodobne logistike.
Velika koherenca notranjega slovenskega in mednarodne
ga prometa, ki ima avtohtono sodobno transportno tehniko,
omogoča, da bi zgradili sodobni integralni prometni sistem.
Pomemben del takšnega sistema je omrežje prometnih terminalov, ki povezuje vse prometne tehnologije (kontejnerski
sistem, paletni sistem, huckepack, zamenljive konstrukcije
ipd.).
Primarna prometna vozlišča naj bi Sloveniji, ki predstavlja jugoslovanska severna vrata, omogočila izkoristiti položaj t. i. »kopenskega mostu« in z integralnimi prometnimi
sistemi distribuirati blago iz drugih republik in balkanskih
držav s srednjo Evropo po principu »dostava od danes do
jutri«. Tak kontinentalni prometni terminal naj bi zgradili

predvsem v Ljubljani in v Mariboru, torej v razvojnih središčih, ki ležita v križišču planiranih interkontejnerskih linij
A-kategorije.
'
Eden izmed najpomembnejših prometnih terminalov, preko katerega naj se Slovenija vključuje v mednarodni prostor,
je Luka Koper. Z vidika regionalnega prostorskega razvoja
orientacija v pomorsko gospodarstvo in razvoj Luke Koper
nista pomembna le zato, da bi pridobili mednarodne prometne tokove skozi luko in s tem skozi Slovenijo, temveč
tudi zaradi velikih možnosti, da se razvije v navezavi na te
prometne tokove luška predelovalna industrija. S tem bi
oile dane možnosti, da se obalno območje družbenoekonomsko razvije in postane eno od temeljnih oporišč regionalnega razvoja Slovenije.
V Evropi se zaradi vse večje koncentracije prometa v velike luke kaže prizadevanje, da bi zmanjšali število luk.
Prednosti luke Koper v sistemu severnojadranskih luk so
proste površine, ki dajejo možnosti za manipulacijske procese, litoralizacijo bodoče slovenske prometno intenzivne predelovalne dejavnosti in pa specializacijo na posamezne tovore in nafto.
Kontejnerizacija in paletizacija mednarodnega transporta narekujeta, da v Inki Koper gradimo naprave za kombinirani prevoz. To je ustrezni luški kontejnerski terminal,
roll-on roll-off sistem (prevoz cestnih vozil na specialnih
ladjah, ki se v Sredozemlju naglo širi in bo imel v prihodnjih desetletjih zelo pomembno vlogo). Za prevoz manjših
pošiljk bo treba luko Koper opremiti tudi za truck-to-truck
sistem, ki pa zahteva predhodno masovno uvedbo paletnega
sistema v slovensko gospodarstvo (po analizah Ekonomskega centra Maribor ima Slovenija že danes 1,5 milijona ton
potencialnega blaga za paletizacijo). Paletiziran vagonski prevoz je v naših okoliščinah bolj racionalen od uporabe kontejnerjev.
Zaradi prostorske razmestitve distribucijskih centrov in
drugih prometnih terminalov naj bi v slovenskih pogojih
postal zaradi fleksibilnosti eden od vodilnih sistemov blagovnega transporta predvsem sistem zamenljivih konstrukcij (odprt kontejner, ki v medregionalnih prevozih po cesti
in kombiniran kot huckepack že prevzema primat na nekaterih kontejnerskih trasah v Evropi).
SEKUNDARNI PROMETNI TERMINALI naj bi imeli
funkcijo regionalnih distribucijskih središč, za sestavljanje
t. i. heterogenega-kosovnega blaga za nadaljnji (homogeni)
prevoz oziroma za dekonsolidacijo v nasprotnem procesu.
Ti centri naj bi bili v razvojnih središčih; Celje, Murska
Sobota, Novo mesto, Kranj, Jesenice, Nova Gorica in Sežana.

IV. IZHODIŠČA IN POTREBNI UKREPI ZA POLITIKO
SKLADNEGA RAZVOJA PROMETA V SR SLOVENIJI
Izhajajoč iz Temeljev skupne politike dolgoročnega raz- čevanje v mednarodne gospodarske tokove na osnovi enotvoja SFRJ do leta 1985 (Ur. list SFRJ št. 51/75) bo SRS nega razvojnega koncepta v SFRJ. Iz tega izhaja, da je pov nadaljnjem razvoju soočena s potrebo po učinkovitem trebno vskladiti razvojne programe vseh nosilcev v promepremagovanju vse večjega obsega transportne dejavnosti. tu, pri tem pa morajo imeti pomemben vpliv uporabniki ter
domači proizvajalci transportnih sredstev in opreme. Takšen
V zvezi s tem moramo upoštevati predvsem naslednje raz
pristop reševanja bo omogočil skladnejši razvoj celotnega
vojne usmeritve;
1. stalno izboljševati učinkovitost, kakovost in racionali- prometa, pri tem pa moramo zagotoviti:
— celovitejši razvoj prometa in smotrnejšo delitev dela
zacijo transporta
2. uskladiti regionalne transportne sisteme in jih pove- med posameznimi prometnimi panogami po načelih družbene uspešnosti, in sicer zlasti na sektorju tovornega prometa;
zati v učinkovit transportni sistem države, ki bo zagotovil
— načrtnejši razvoj prometne infrastrukture zlasti manajvečjo možno propustnost celotnega prometnega sistema
3. učinkovito vključevanje v evropski prometni sistem gistralnih prometnic in prometnic, ki vplivajo na skladnejši
regionalni razvoj;
s ciljem pritegnitve tranzitnih tokov,
— večje uveljavljanje prometnih storitev v izvozu;
4. ustvariti pogoje za uvajanje enotnega sistema integral
— tehnološko celovitost ter standardizacijo mobilnih
nega transporta v blagovnem prometu,
5. prilagajati promet potrebami krepitve splošne ljudske sredstev, informacijskih in telekomunikacijskih sistemov in
druge infrastrukture;
obrambe.
— samoupravno združevanje sredstev za razvoj prometne
Bistvenega pomena za skladnejši gospodarski, socialni
in regionalni razvoj SR Slovenije v obdobju 1976—1980 bo infrastrukture;
— boljšo povezanost in samoupravno organiziranost noustvarjanje pogojev za učinkovitejši prometni sistem in vklju23

silcev in uporabnikov prometnih storitev ob inicialni in organizacijski odgovornosti in vlogi gospodarske zbornice Slovenije, republiškega komiteja za promet in zveze ter organizacij združenega dela s področja prometa in zvez;
— programiranje raziskav s področja optimalnega izkoriščanja infrastrukture, družbene rentabilnosti prometnih
storitev, vpliva prometa na gospodarski razvoj, dajanja osnov
za investicijsko politiko in vključevanja SR Slovenije v mednarodno omrežje.
Izhajajoč iz temeljev skupne razvojne politike in iz potreb gospodarstva po skladnem in racionalnem razvoju vseh
nosilcev prometnih storitev in prometne infrastrukture mo
ramo v nadaljnjem razvoju posameznih prometnih panog v
SRS zasledovati naslednje oilje:
Železnica
ŽELEZNICA se. bo razvijala tako, da bo železniški promet postal najpomembnejši nosilec prometnih storitev, predvsem v transportih težkega in masovnega blaga, sicer pa
pri prevozih na daljše relacije in v tranzitu. Zato bo modernizirano železniško omrežje tako, da bodo magistralne
proge usposobljene najmanj za 20-tonski osni pritisk in najmanj na tehnično hitrost 80 km na uro. Dokončana bo elektrifikacija glavnih železniških prog, modernizirane bodo signalno-vamostne naprave, ranžirne postaje in prometna vozlišča.
Skladno s potrebami gospodarstva po prevoznih zmog.
Ijivostih in izboljšanju kvalitete bo železnica posodobila in
razvila vozna sredstva za kombiniran transport blaga.
Železnica bo posodobila in racionalizirala tudi obnavljanje in vzdrževanje sredstev dela železniške prevozne dejavnosti in izpolnila svoj informacijski sistem.
Z uresničevanjem take politike bo povečala racionalnost,
hitrost in varnost prevoza.
Z ukrepi organizacij združenega dela v železniškem prometu in samoupravne interesne skupnosti bo zagotovljena
večja in racionalnejša izraba, zmogljivosti v železniškem prometu, sodobnejša organizacija in racionalnejše poslovanje.
S tem bo zagotovljeno postopno lastno pokrivanje stroškov
reprodukcije.
Cestni prevoz
CESTNI PREVOZ bo obdržal sedanje mesto pri prevozu
potnikov v mestnem, primestnem in medkrajevnem prometu. Zaradi učinkovitejšega prevoza potnikov v mestnem in
primestnem prometu in varstva okolja bo pomembno povečevanje deleža javnega prometa na račun individualnega prometa. Tovorni promet bo prevzel pomembnejšo vlogo v okviru nadaljnjega razvoja integralnega transporta v sistemu od
vrat do vrat. Prednost bo obdržal v prevozih lahko pokvarljivih tovorov ter tovorov na relacijah, ki ne potekajo vzporedno z železniškimi progami.
Pri izgradnji in modernizaciji cestne infrastrukture bo
prednostno upoštevano učinkovito vključevanje v Jugoslovansko in mednarodno cestno omrežje. Prednost bomo dali
tistim rešitvam, ki bodo hitro, učinkovito in najbolj racionalno pripomogle odpravljati prepreke v hitrejšem in varnejšem cestnem prometu.
Hitreje in prednostno bomo odpravljali prometne zama
ške skozi gosto naseljene kraje in pri prometu v strmine,
z gradnjo tretjih pasov.
Luški promet
LUSKI PROMET bo v bodoče zavzemal pomembnejši
mesto v okviru storitev kompleksnega prometa. Dosedanj
koncept izgradnje luke je potrebno nadaljevati tudi v bodo
če, pri tem pa mora luka Koper postati močnejši posrednik
pri uvozu in izvozu blaga za potrebe slovenskega gospodarstva. Glede na vlogo Luke in luške dejavnosti v sklopu
integralnega prometa zlasti v tranzitu blaga ter glede na
pomembne pozitivne devizne učinke, ki jih tako ustvarja
Luka bomo v nadaljnjem obdobju pospešeno usposabljali
Luko za posrednika in pobudnika blagovnih tokov v tranzitnem prometu. Luka se bo razvijala glede na potrebe gravitacijskega zaledja in tranzitnih blagovnih tokov zlasti z MadU

žarsko, Avstrijo, Cehoslovaško in ZR Nemčijo. Na razvoj
luke bodo vplivale tudi nove možnosti sodelovanja z neuvrščenimi državami in drugimi prekomorskimi deželami. Vse
to zahteva povečanje zmogljivosti luke in izboljšanje njene
infrastrukture.
PTT promet
V PTT PROMETU bo do konca planskega obdobja izboljšana dostopnost PTT zmogljivosti uporabnikom, povečane in modernizirane bodo telegrafske in telefonske prenosne
in telekomunikacijske naprave na vseh nivojih, povečano bo
število telegrafskih in telefonskih priključkov ter izboljšana
tehnična opremljenost v poštnem prometu. PTT promet bo
prevzel vlogo usklajevalca in nosilca razvoja vseh sistemov
zvez v SR Sloveniji, zato bo moral hitreje prilagajati svoj
razvoj potrebam uporabnikov.
Da bi to dosegli, bodo zgrajeni, oziroma povečani nekateri pomembni infrastrukturni objekti, med njimi novi koaksialni kabli ter RR in VF sistemi.
Trgovska mornarica
TRGOVSKA MORNARICA bo v cilju močnejše pomorske
orientacije celotnega našega gospodarstva pri povezovanju
z deželami v razvoju in neuvrščenimi državami povečala svoje prevozne zmogljivosti za okoli 150.000 BRT. S tem bo povečala delež pri prevozu blaga za izvoz, uvoz in za tranzit,
kakor tudi pri ustvarjanju večjega deviznega priliva.
Letališka infrastruktura
LETALIŠKA INFRASTRUKTURA bo usposobljena na obstoječih letališčih skladno z naraščajočim potniškim in blagovnim prometom. Razširjene in posodobljene bodo letališke zmogljivosti osrednjega slovenskega letališča Ljubljana—
Brnik in usposobljeno letališče v Mariboru skladno s potrebami družbenogospodarskega razvoja gravitacijskega območja. Nadaljevala se bo izgradnja terciarnih letališč za potrebe
športne in turistične aviacije.
Zračni prevoz
ZRAČNI PREVOZ bo ostal tudi v bodoče dopolnilni nosilec transportnih storitev v potniškem in blagovnem prometu, predvsem na mednarodnem področju in za turistične
potrebe ter tako prispeval k ustvarjanju večjega deviznega
priliva.
Trasportni terminali
Nadaljnja izgradnja skupnih TRANSPORTNIH TERMINALOV ter sredstev integralnega transporta bo pripomogla
k bolj usklajenemu razvoju prometa in racionalizaciji pretoka blaga.
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z organizacijo blagovnih tokov in skladiščenjem blaga, bodo prevzemale pomembnejšo vlogo pri racionalizaciji pretoka blaga
in uvajanju kombiniranega transporta v blagovnem prometu.
Organizacije združenega dela s področja organizacije blagovnih tokov in skladiščenja blaga se bodo med seboj ustrezno povezale in organizirale ter skupaj z ostalimi zainteresiranimi organizacijami združenega deila iz gospodarstva
omogočile uvajanje elementarnih sistemov integralnega transporta (paletizacije, kontejnerizacije in nekaterih podsistemov). Transportni terminali bodo predstavljali zbirne in distribucijske centre za ožje območje (transportno regijo), nekateri izmed njih pa tudi pomembne blagovne centre za jugoslovansko zunanjetrgovinsko izmenjavo.
V skladu s pripravami za izvajanje jugoslovansko-italijanskih sporazumov za ustanovitev proste cone pri Sežani
je potrebno realizirati programe izgradnje prometne infrastrukture, ki bo omogočila ustrezno povezavo z jugoslovanskim zaledjem.
Izhajajoč iz analize stanja celotnega prometnega sistema
ter iz opredelitev Družbenega plana razvoja SRS mora prometna politika kot del splošno gospodarske politike biti
usmerjena zlasti v ukrepe za:

— povečanje celotnega obsega transportnih kapacitet, v
njihovo modernizacijo tako tehnološko kot tudi organizacijsko,
— strukturne spremembe v prometnem sistemu in na
trgu prometnih storitev, kar predpostavlja nujne spremembe
v hitrosti razvoja posameznih prometnih panog.
Nadaljnji razvoj prometnega sistema bo prilagojen povpraševanju po prevoznih storitvah, zato mora biti usmerjen
v odstranjevanje negativnih posledic dosedanjega razvoja
in nastalih neskladij predvsem v:
— odnosih železniškega prevoza do cestnega prevoza,
— odnosih celotnega javnega prevoza do prevoza za lastne potrebe
— razvoju in odnosih družbenega sektorja do privatnih
prevoznikov,
— stopnji motorizacije in razvoju cestne infrastrukture.
Iz dosedanjih ugotovitev izhaja, da je transport podaljšan proizvodni proces ter, da ga je v pogojih samoupravljanja nemogoče prepustiti v celoti delovanju tržnih zakonitosti in popolnemu svobodnemu obnašanju organizacij združenega dela na transportnem tržišču. Zato je za spremembo
dosedanjih tendenc v razvoju strukture prometnega sistema in
za urejanje odnosov med OZD prometnih dejavnosti potrebno
izdelati in sprejeti mehanizem koordinacije prometa kot zavestno usmerjevalno delovanje družbe in pristojnih organov
na razvoj in delovanje transportnega tržišča. To je za nas
toliko bolj pomembno, ker odnose na transportnem tržišču
karakterizirajo različni tehnični in ekonomski pogoji poslovanja, kar je tudi največ pripomoglo k sedanji neracionalni
strukturi prometnega sistema.
Iz tega izhaja nujnost zavestnega planskega usmerjanja
nadaljnjega razvoja strukture prometnega sistema. To mora
biti zagotovljeno zlasti z investicijsko politiko in vlaganji v
razvoj prometa.
Vsebino in metodo usmerjanja bomo izvajali na naslednjih področjih:
Ukrepi na področju investicijske politike
V sistemu financiranja investicij je potrebno vse prometne
panoge postaviti v enak položaj. Zlasti je potrebno enotno
in enako reševati finansiranje prometne infrastrukture in
zagotavljanje virov finansiranja.
Sredstva za financiranje infrastrukture je potrebno zagotoviti z:
— združevanjem sredstev gospodarstva,
— deležem sredstev prometnih delovnih organizacij, ki
ga zagotavljajo skozi ceno oziroma dohodek.
Z družbenim dogovorom je potrebno zagotoviti:
— najpopolnejše in čimbolj neposredno pokrivanje celotnih stroškov infrastrukture za vse prometne panoge pod
enakimi pogoji,
— stalnost in stabilnost sredstev za reprodukcijo infrastrukture
— enak tretman do enostavne reprodukcije vse prometne infrastrukture in enak odnos do amortizacije prometne
infrastrukture,
— zagotoviti normalen dotok in upravljanje s sredstvi
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1. Statistični letopisi in pregledi SR Slovenije
2. Splošna regionalna zasnova prostorskega raavoja,' drugi
del, Zavod SRS za regionalno in prostorsko planiranje
3. Z2TP Ljubljana, modernizacija železnic, Ljubljana, marec 1971
4. Poročilo o modernizaciji železnice na območju Združenega
transportnega podjetja Ljubljana, junij 1983
5. Arhivski podaitki Republiškega komiteja za promet in
zveze
6. Poročilo ŽG Ljubljana

za infrastrukturo ter zagotoviti ločeno organizacijo za upravljanje z infrastrukturo.
To pomeni, da bi v sedanjih pogojih družba oziroma
samoupravne interesne skupnosti morale z družbenim dogovorom oziroma samoupravnim sporazumom prevzeti obvezo
za zagotavljanje sredstev za izgradnjo, rekonstrukcijo vzdrževanja in modernizacijo železniške in ostale prometne infrastrukture. Železniška podjetja ter druge prometne organizacije pa bi skrbele za razširjeno reprodukcijo prevoznih,
vlečnih in drugih kapacitet s tem, da bi zagotavljale adekvaten del sredstev za infrastrukturo kot ostale OZD — Koristniki transportnih storitev, skladno s oiilja ekonomske politike oziroma politike cen.
Ukrepi in pogoji gospodarjenja
Ekonomski ukrepi morajo biti usmerjeni na izenačevanje
pogojev gospodarjenja. Zato je potrebno zlasti:
— zagotoviti enake možnosti pri oblikovanju cen transportnih storitev. Le te bi se morale oblikovati po načelu
vrednosti prevozne storitve, z vključevanjem dela infrastrukturnih stroškov,
— zagotoviti, da bodo cene mednarodnega transporta
in suhozemnega tranzita vključevale čimvečji (adekvatni)
delež infrastrukturnih stroškov,
— da OZD, ki opravljajo cestni transport na daljših relacijah ustrezno več participirajo k stroškom cestne infrastrukture, oziroma da se OZD, ki opravljajo kombiniran
transport stimulira z manjšimi obremenitvami z infraetrukturnimi stroški.
Administrativni ukrepi
Ker z ekonomskimi ukrepi ne bo v celoti mogoče urejevati odnosov na transportnem tržišču je potrebno sprejeti tudi določene administrativne ukrepe. Zaradi neustreznega stanja prometne infrastrukture je potrebno:
— omejevati promet na določenih prometnicah tovornam
vozilom z večjim osnim pritiskom, vlečnim vozilom in vozilom s prikolicami
— omejevanje prometa tovornih vozil na določenih odsekih, ko vozilo ne zmore določene minimalne hitrosti,
— omejevanje tovornega prometa v konicah, ko je posebej intenziven potniški turistični promet, •
— omejevanje področja dela in dolžine prevozov režijskih in privatnih tovornih vozil,
— omejevanje uvoza težkih tovornih vozil in avtobusov,
— sprejeti stroge ukrepe glede varnosti v prometu in
za preprečevanje prekomerne obremenitve prometnic.
Ukrepi prometne politike in sistemski ukrepi morajo
biti usmerjeni v realizacijo; Družbenega plana razvoja SRS,
dogovora o razvoju posameznih prioritetnih prometnih panog, Dogovora o osnovah družbenega plana razvoja SRS
za obdobje 1976—1980. Nadalje morajo ukrepi biti usmerjeni
k racionalnejši delitvi prevozov med posameznimi prometnimi panogami in sicer glede na njihove tehniške, tehnološke in ekonomske karakteristike in specifičnosti ter k razvijanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in integracijskih procesov organizacij združenega dela s področja
prometa in zvez.

7. Splošna zasnova regionalnega prostorskega razsoja, Zavod SRS za družbeno planiranje, december 1973
8. Statistični podatki prometnih nezgod motornih vozil in
voznikov motornih vozil. Republiški sekretariat za notranje zadeve 1974
9. Splošna plovba Piran, analiza o družbeno ekonomskem
razvoju 1974
10. Republiška skupnost za ceste, plan za obdobje 1971—1975
1:1. Splošna plovba Piran, podatki podjetja
12. Luka Koper, podatki podjetja
13. Poročilo o poslovanju ŽG Ljubljana v letu 1974
14. Letališče Ljubljama-Bmak, podatki podjetja
15. SDK centrala Ljubljana 1974, »najpomembnejši podatki«.
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PREDLOG
Na podlagi 335. člena Ustave Socialistične republike Slovenije, 69. in 245. člena poslovnika skupščine SR Slovenije, je skupščina SR Slovenije na seji zborov .. sprejela:

STALIŠČA ZA USMERJANJE SKLADNEGA RAZVOJA 'N DELITVE
NA

PODROČJU

PROMETA

IN

ZVEZ V SR SLOVENIJI

Upoštevajoč osnovne cilje, usmeritve in naloge s po.
dročja prometa in zvez, ki so opredeljene v resoluciji o dolgoročnem razvoju SFRJ do leta 1985, v družbenem planu
Jugoslavije za razdobje 1976—1980, v družbenem planu Ju
goslavije za razdobje 1976—1980, v družbenem planu SR Slo
venije za obdobje 1976—1980, v predlogu dogovora o pro
metni politiki Jugoslavije in gradivu »Problematika razvoja
kompleksnega prometa v SRS« je razvidno, da je za spremembo tendenc razvoja strukture prometnega sistema in ure.
janja odnosov med OZD prometnih dejavnosti potrebno izdelati in sprejeti tak mehanizem za koordinacijo prometnih

panog, ki bo zavestno in plansko usmerjal nadaljnji razvoj
prometa kot celovitega sistema.
Izhajajoč iz analize celotnega prometnega sistema ter
opredelitve v družbenem planu razvoja, mora prometna politika kot sestavni del splošno gospodarske politike biti
usmerjena v:
— povečanje celotnega obsega transportnih kapacitet in
modernizacijo skladno z vsemi družbenimi potrebami;
— strukturne spremembe prometnega sistema in pospešen razvoj posameznih prometnih nalog zaradi družbeno racionalnejšega izkoriščanja celotnih prometnih in transport,
nih kapacitet.

I.
TEMEUNI CILJI USMERJANJA SKLADNEGA RAZVOJA IN DELITVE DELA
1. Izboljšanje učinkovitosti in kakovosti prometnega sistema zvez zlasti:
1.1. v železniškem pr.ometu z
— zagotovitvijo varnega prometa,
— zvišanjem povprečne potovalne hitrosti v prevozu
blaga,
— zvišanjem povprečne potovalne hitrosti v prevozu potnikov,
— znižanjem koeficienta praznega teka tovornih vagonov,
— zvišanjem povprečne izkoriščenosti vagonov,
— znižanjem zadrževanja tovornih vagonov v mirovanju
(začetnokončne operacije, zamude),
— pospešenim uvajanjem kombiniranega transporta,
— uvajanjem dodatnega potniškega prometa v primestnem prevozu potnikov.
1.2. v cestnem prometu z:
— zagotovitvijo varnega prometa,
— zagotovitvijo večje propustnosti na javnih cestah,
— zagotovitvijo racionalnejšega izkoriščanja vseh prevoznih sredstev, javnega cestnega prevoza;
1.3. v luškem prometu:
— s hitrejšim usposabljanjem luke za sodobne načine
integralnega transporta,
— z zagotovitvijo boljše izkoriščenosti prekladalne mehanizacije in skladiščnega prostora,
— z zagotovitvijo hitrejšega obračanja ladij ter železniških in cestnih vozil v luki,
— s pospešenim uvajanjem mehanizacije in opreme za
racionalnejše opravljanje pretovorno-skladiščnih manipulacij;
1.4. v pomorskem transportu z:
— večjim prevozom blaga za potrebe domačega gospodarstva tako v uvozu, kot v izvozu ter v blagovni menjavi z
deželami v razvoju,
— hitrejšim razvojem trgovske mornarice je treba popolneje ovrednotiti pomorski položaj naše republike in jo
usposabljati za ekonomsko enakopraven nastop na svetovnem pomorskem tržišču,
— izboljšanjem strukture flote in njeno pomladitvijo ter
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uvajanjem specializiranih ladij sodobnih velikosti in tipov
(kontejnerske ladje, RO-RO in druge);
1. 5. v OZD, ki organizirajo pretok blaga
(špediterji, agenti, javna skladišča in terminali) z:
— usmerjanjem posameznih prevozov za prometne poti
in transportna sredstva v smislu sprejetih načel in dogovora
o delitvi dela,
— zagotovitvijo hitrejšega obračanja transportnih sredstev,
— zagotovitvijo boljšega izkoriščanja skladiščnih površin
in prekladalne mehanizacije,
— učinkovitejšim uvajanjem paletizacije in ostalih sred.
stev racionalizacije transporta;
1.6 v PTT prometu:
— zagotovitvijo enotnega tehničnega in tehnološkega sistema izgradnje in eksploatacije TT in RR zvez,
— zagotovitvijo višjega tehnološkega nivoja zvez,
— uvajanjem sodobne tehnologije radio telefonskih zvez;
1.1. v letalskem prometu z:
— zagotovitvijo varnosti prometa,
— pospešenim vključevanjem slovenskega prostora v jugoslovanski in svetovni sistem letalskega prometa,
— povečanjem potniškega prometa v domačem in mednarodnem letalskem prometu, s poudarkom na vključevanju
domačega in mednarodnega receptivnega in iniciativnega turizma,
— povečanjem udeležbe tovornega letalskega prometa v
celotnem prometu blagovnih tokov s široko uporabo paletizacije in kontejnerizacije.
2. Sistemsko vplivanje na zmanjšanje transportnih sitroškov in stroškov družbene reprodukcije zlasti z:
— uveljavitvijo enotne metodologije za spremljanje transportnih stroškov,
— uveljavitvijo sporazuma o pospešeni racionalizaciji v
transportu blaga,
— sprejemom samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja in poslovanja enotne mreže prometnih vozlišč,
terminalov in blagovno-distribucijskih centrov zaradi racio-

nalnejšega zibiranja in distribucije uvoznega, izvoznega in
tranzitnega blaga,
— pospešenim uvajanjem tipizacije in standardizacije pro.
metnih sredstev, opreme in varnostnih naprav,
usklajevanjem nabav transportnih sredstev in opreme.
3. Usmerjanje delitve dela na transportnem tržišču glede
na družbeno rentabilnost posamezne prometne panoge za določene prevoze, zlasti za preusmeritev prevozov s cest na železnice, predvsem na daljših relacijah z:
— zagotovitvijo izvajanja plana modernizacije železnice,
— preusmeritvijo na železniški prevoz tovorov, ki ogrožajo varnost okolja, varnost cestnega prometa in tovorov, ki
prekomerno obremenjujejo ceste in tovorov v kamionskem
tranzitnem prevozu,
— pospešenim razvijanjem in uvajanjem kombiniranih
transportov,
— zagotovitvijo koordinacije v potniškem prometu z
usklajevanjem voznih redov med cestnim, železniškim in letalskim prevozom in z zagotovitvijo nepretrganega sistema
kombiniranega prevoza,
— usklajevanjem vseh investicij v transportne zmogljivosti.
4. Zmanjšanje negativnega vpliva prometa za človekovo
okolje in racionalnejše koriščenje energije v prometu z:
— usmerjanjem razvoja in izkoriščanjem prometne infrastrukture tako, da bo čimbolj ohranjeno naravno okolje,

— omejevanjem uporabe osebnih vozil v gosto naseljenih
območjih s pospešenim razvojem javnega prevoza,
— pospeševanjem uvajanja in uporabe javnih prevoznih
sredstev, ki manj onesnažujejo okolje.
5. Izenačevanje pogojev poslovanja vseh prometnih panog, tako da bo OZD zagotovljen tak ekonomski položaj, ki
je odvisen od njihove vloge in pomena v prometnem sistemu, družbene rentabilnosti in rezultatov dela z:
— uveljavitvijo enake osnove za oblikovanje cen transportnih storitev,
— zagotavljanjem in prispevanjem sredstev za prometno
infrastrukturo sorazmerno z udeležbo pri koriščenju le-te in
v skladu z družbenim planom in vsakoletno ekonomsko politiko.
6. Boljša poslovna povezanost in samoupravna organiziranost nosilcev in uporabnikov prometnih storitev z:
— utrjevanjem in usposobitvijo sedanjih SIS v prometu
in zvezah in ustanovitvijo samoupravnih interesnih skupnosti za tista področja prometne infrastrukture, kjer doslej še
niso bile ustanovljene,
— nadaljnjim povezovanjem OZD cestnega prevoza v
SOZD,
— povezovanjem vseh nosilcev prometnih storitev in uporabnikov s formiranjem zveze SIS prometa in zvez v republiki in federaciji.
T. Usmerjanje razvoja prometa za potreibe splošnega ljudskega odpora.

II.
USMERJANJE RAZVOJA IN DELITVE DELA
1. V nadaljnjem usmerjanju razvoja in delitve dela med
posameznimi prometnimi panogami je potrebno dajati prednost rešitvam, ki bodo omogočale opravljanje kompletnih
transportnih storitev z najnižjimi družbenimi stroški.
Pri tem moramo upoštevati naslednje kriterije:
— najmanjši skupni stroški družbene reprodukcije,
— kakovost storitve, ki se kaže predvsem v rednosti,
hitrosti, ceni in kompletnosti prevozne storitve,
— varnost prevoza, predvsem glede na obseg, vrsto in
dolžino prevozov,
— dlospelost in pogostost glede na potreibe uporabnikov,
— možnosti uporabe obstoječih kapacitet in uvajanja sredstev kombiniranega transporta,
— prihranke pri uporabi energije,
— varstvo okolja in vpliv na življenjske pogoje,
— učinkovitost prometnega sistema glede na transportno sposobnost in možnost uporabe sodobnih tehničnih sredstev.
2. Zasledujoč postavljene cilje in kriterije ter opredelitve družbenega plana razvoja prometa moramo nadaljnji razvoj in delitev dela med posameznimi prometnimi panogami
usmerja/ti in sicer:
2. 1. blagovni promet
— prevoz blaga (nafte in naftnih derivatov, nevarnih kemikalij, eksplozivnih materialov, premoga, rud in koncentratov, gradbenega materiala, žitarice in mlinski proizvodi, nemetali, proizvodi črne in barvne metalurgije, kontejnerji v
direktnem prevozu, razen v lokalnem razvozu), je potrebno
usmerjati na železniški prevoz. V kolikor ne obstajajo pogoji za direktni železniški prevoz, je potrebno usmerjati te
prevoze na kombinirani cestno-železniški prevoz;
— prevoz blaga v lokalnem razvozu in na relacijah, kjer
ni možen železniški in kombinirani prevoz, je potrebno
usmerjati na direktni cestni prevoz;
— prevoz blaga v mednarodnem prekomorskem prometu
je potrebno usmerjati na domače ladje preko domačih luk;
— prevoz specifičnega blaga v mednarodnem, zlasti v
medkontinentalnem prometu, je potrebno usmerjati v letalski prevoz;

—pri usmerjanju blagovnih tokov bodo poleg uporabnikov transportnih storitev morale opravljati pomembno usklajevalno vlogo OZD s področja organizacije prevozov (špedicije, agenti, blagovno-transportni centri in terminali). Težiti
je potrebno za koncentracijo blagovnih tokov ob glavnih magistralnih prometnicah, v glavnem blagovno-distribucijskih in
zbirnih centrih z uvajanjem zbirnih pošiljk in ostalih sistemov racionalizacije pretoka blaga.
2.2. potniški pr.omet:
— osnovne zahteve v prevozu potnikov se bodo odražale v povečani potovalni hitrosti, boljši kvaliteti storitve, večji varnositi in zmanjšanjem onesnaževanja okolja;
— prevoz potnikov v medkarjevnem, medrepubliškem in
mednarodnem prometu je potrebno usmerjati na železniški
prevoz;
— prevoz potnikov v medrepubliškem in mednarodnem
prometu je potrebno usmerjati (v kolikor za to obstojajo pogoji) na letalski prevoz;
— prevoz potnikov v primestnem in medkrajevnem prometu, kjer ne obstajajo ustrezne železniške zveze, je potrebno usmerjati na cestni in kombinirani cestno železniški prevoz;
— prevoz potnikov v primestnem prometu, zlasti v večjih urbanih sredinah, je potrebno usmerjati tudi na železnico in sicer povsod, kjer je to možno, še posebej zaradi reševanja problemov v prometnih konicah;
— prevoz potnikov v mestnem prometu, v industrijskih
in turističnih območjih je potrebno usmerjati na javni cestni prevoz.
2.3. prevoz za lastne potrebe
— prevoz blaga in potnikov je potrebno usmerjati na
lokalna razvoz, na prevoz specialnih pošiljk in v prevoze specifičnih gospodarskih dejavnosti, in to le kot kompletiranje
osnovne proizvodne oziroma storitvene dejavnosti.
2.4. prevoz z vozili občanov v zasebni lasti (avtoprevozniki)
— tak prevoz blaga je treba usmerjati le na lokalni razvoz oziroma na kooperacijo in dopolnitev javnega cestnega
prevoza.
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III.
UKREPI ZA USMERJANJE RAZVOJA IN DELITVE DELA
1. Za realizacijo dogovora in sporazumov o srednjeročnem razvoju prioritetnih dejavnosti je potrebno:
1.1. zagotoviti višino in rednost dotoka dogovorjenih virov sredstev, njihovo smotrno in učinkovito koriščenje ter
učinkovit družbeni nadzor nad njihovo porabo;
(Nosilec nalog: Ustrezne SIS, IS skupščine SRS, SDK).
1.2. zagotoviti usklajena investicijska vlaganja v enostavno in razširjeno reprodukcijo, zlasti transportnih kapacitet,
prekladalne mehanizacije, opreme in naprav za RR zveze,
blagovno transportnih centrov in terminalov. S tem v zvezi
je potrebno izdelati plan potrebnih transportnih kapacitet po
posameznih vrstah prevozov glede na predvideno stopnjo gospodarske rasti in mednarodne delitve dela ter glede na stanje in razvoj prometne infrastrukture v SR Sloveniji.
(Nosilec: GZ Slovenije).
1.3. Izenačiti pogoje gospodarjenja vseh OZD prometne
dejavnosti z ustrezno obremenitvijo infrastrukturnih stroškov
v odvisnosti od obsega uporabe infrastrukture. Ker uveljavitev tega principa terja daljše obdobje in enoten pristop v
SFRJ je potrebno v SRS v predhodnem obdobju zagotoviti
železnici normalne pogoje gospodarjenja, tako da se zagotovi dogovorjena višina in vrednost dotoka sredstev za pokrivanje dela stroškov infrastrukture;
(Nosilec: IS skupščine SRS, SIS za železniški in luški
promet).
1.4. Pri gradnji ladij za jugoslovanske ladjarje je potrebno pri domačih ladjedelnicah zagotoviti enake pogoje financiranja in cene, kot veljajo za tuje naročnike;
(Nosilec: Poslovne banke, GZ SRS).
2. Za racionalnejšo delitev prevozov med posameznimi prometnimi panogami in za zmanjšanje stroškov družbene reprodukcije je potrebno:
2.1. izdelati sistem planske organizacije in delitve prevoza blaga za celotni prometni sistem in posamezne panoge
prometa, in sicer na regionalni osnovi z združevanjem na
višjem nivoju. S samoupravnim. sporazumom med nosilci in
uporabniki prometnih storitev je potrebno letno določiti obseg, strukturo in kvaliteto prevozov po posameznih panogah
prometa in posameznih področij.
V potniškem prometu je potrebno zagotoviti realizacijo
postavljenih kriterijev tako, da se s samoupravnim sporazumom med izvajalci prometnih storitev zagotovi možnost
koriščenja kombiniranega nepretrganega transporta v povezavi pomembnejših središč v SRS. V ta namen je potrebno
zagotoviti obveznost usklajevanja voznih redov med cestnim
OZD potniškega prometa, železnico in letalskimi prevozniki.
(Nosilec: GZ Slovenije)
2.2. izdelati metodologijo ter enotna merila za ugotavljanje in spremljanje transportnih stroškov, ki neposredno ali
posredno vplivajo na končno ceno izdelkov. Obvezati OZD,
da vkalkulirajo transportne stroške prevozov za lastne potrebe po enotni metodologiji kot OZD javnega cestnega prometa
ter da se te dejavnosti obvezno formirajo kot TOZD, kadar
so izpolnjeni pogoji z vsemi obveznostmi, ki veljajo za OZD
javnega prevoza.
(Nosilec: GZ SRS).
2.3. izenačiti pogoje poslovanja v cestnem in železniškem
prevozu, predvsem z enakim načinom financiranja razvoja,
vzdrževanja in upravljanja infrastrukture. Zato je potrebno:
— izenačiti OZb v potniškem in blagovnem cestnem prometu z železniškimi transportnimi podjetji glede pokrivanja
stroškov infrastrukture, to je obremeniti udeležence cestnega
transporta z adekvatnim delom infrastrukturnih stroškov glede na obseg koriščenja le-te;
— povečati cestne takse na tuja tovorna vozila, zlasti
za vozila z večjo nosilnostjo. Cestna taksa mora predstavljati nadomestilo za večji del stroškov uporabe infrastrukture,
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zato je brezplačne dovolilnice, razen r kombiniranem transportu, potrebno ukiniti;
— postopno prerazporediti prometni davek od maloprodajne cene bencina v korist razvoja cestne infrastrukture;
— povečati cene plinskega goriva in bencina namensko
v korist razvoja cestne infrastrukture;
— v mednarodnem prometu dopolniti bilateralne spora,
zume z določilom, da za vozila, ki v mednarodnem okviru
sodelujejo v sestavljenem prometu oz. se prevažajo z »oprtnikom«, ni potrebna dovolilnica pri tistih vožnjah, kji jih tovornjaki prevozijo »na oprtniku«;
(Nosilec IS SRS in GZ SRS v dogovoru z ostalimi republikami).
2.4. omejiti promet cestnih tovornih vozil, katerih osni
pritisk in skupna teža prekomerno obremenjujejo javne ceste ter onemogočajo normalno odvijanje prometa;
v ta namen je potrebno proučiti konstrukcijo in tehnično stanje vseh javnih cest ter prilagoditi dovoljene osne pritiske dejanskemu stanju posameznih cestnih odsekov. Zaradi
preprečevanja prekomernega izrabljanja javnih cest, glede na
njihovo tehnično stanje, je potrebno zmanjšati skupno dovoljeno težo vozil od sedanjih 40 ton na 30 ton;
zaradi zagotovitve, večje propustnosti in potovalne hitrosti je potrebno prepovedati promet vozilom na magistralnih
cestah (z izjemo cest, ki imajo počasne pasove), ki skupaj s
tovorom ne dosegajo hitrost vsaj 40 km na uro;
(Nosilec: republiški komite za promet in zveze, RSNZ
in RSC).
2.5. v večjih mestnih središčih izdelati potrebne ukrepe
za postopno omejevanje prometa z osebnimi vozili ter za
učinkovitejše uvajanje javnega mestnega in primestnega prometa.
(Nosilec: IS skupščin občin)
2.6. omejiti cestni prevoz tovornih vozil na magistralnih
cestah v prometnih konicah, dnevih pred prazniki in ob republiških in državnih praznikih.
(Nosilec: RSNZ, RKPZ)
2. 7. zaostriti kontrolo in odgovornost udeležencev v cestnem prometu, glede varnosti prometa in glede nedovoljene
uporabe javnih cest. Zaostriti kontrolo, odgovornost in disciplino delavcev v železniškem in cestnem prometu glede varnosti, rednosti in kvalitete prevozov. Ustrezno organizirati in
kadrovsko usposobiti notranjo kontrolo v OZD, ki opravljajo javni prevoz, zaradi zagotovitve doslednega izvajanja varnosti ukrepov;
(Nosilec: RSNZ, RKPZ in OZD javnega prometa);
2.8. usposobiti in opremiti mednarodne mejne cestne prehode magistralnih cest s sosednjo republiko in z luko Koper
s stalnimi vgrajenimi tehtnicami ter zagotoviti redno tehtanje vseh naloženih tovornih vozil. Izvajati tudi občasne meritve v notranjosti in na regionalnih cestah. Dosledno izvajati sprejete in dogovorjene ukrepe ter najstrožje ukrepati;
(Nosilec: RSC, RSNZ);
2.9. zaradi potrebnega in učinkovitega nadzora varnosti
železniškega prometa je potrebno v okviru republiškega prometnega inšpektorata razširiti inšpekcijsko službo za varstvo v železniškem prometu;
(Nosilec: IS skupščine SRS)
2. 10. 2G Ljubljana naj usposobi magistralne mreže in
organizira prevoz tranzitnih cestnih vozil v kombiniranem
prevozu zlasti tovorov za luko Koper in v dogovoru z ŽTP
Zagreb tovorov v tranzitu;
(Nosilec: SIS za železniški in luški promet, 2G Ljubljana).
2.11. izdelati programe pospešene racionalizacije pretoka
blaga in spremljanje le-te;
Nosilec: GZ SRS).

2. 12. določiti sistem PTT zvez kot osnovni in nosilni
sistem, na katerega se navezujejo vsi ostali funkcionarni sistemi. S samoupravnim sporazumom med nosilci sistemov
zagotoviti skupno in usklajeno koriščenje obstoječih sistemov
in gradnjo bodočih;
(Nosilec: SIS za PTT promet)
2. 13. izdelati in tekoče spremljati konkretne akcijske programe za učinkovitejše gospodarjenje in povečanje obsega
dela, izboljšanje organizacije in kadrovske strukture v vseh
SIS s področja prometa in zvez. V OZD z večjim obsegom
notranjih in zunanjih transportnih storitev je potrebno čimprej organizirati ustrezne specializirane strokovne službe za
organizacijo transportnih tokov;
(Nosilec: ustrezna SIS, GZ SRS)
2.14. intenzivirati je treba strokovno delo in raziskovalno
dejavnost kot osnovo za kvalitetno in pravočasno prometno
sistemsko ukrepanje ter za bolj smotrno investicijsko odločanje v prometni infrastrukturi, upoštevaje kompleksni razvoj transportnega sistema. Temu delu je potrebno postaviti
cilje, opredeliti program prioritetnih nalog in zagotoviti finančna sredstva;
(Nosilec: IS SRS, GZ SRS, RSZS)

3. Slaba organiziranost in nepovezanost posameznih prometnih panog in prometa v celoti je največkrat vzrok neracionalnemu in družbeno škodljivemu obnašanju posameznih OZD. Zato je ustrezna samoupravna organiziranost in
medsebojna povezanost v enoten samoupravni prometni sistem pogoj za družbeno učinkovito izvajanje skladnega razvoja programa in ustrezne prometne politike. Potrebno je:
3.1. ustrezno strokovno organizirati in utrditi: delovanje
samoupravnih interesnih skupnosti, in sicer za železniški in
luški promet, za ceste ter za PTT promet;
(Nosilec: ustrezne SIS, GZ, ZSS, RKPZ)
3.2. samoupravno organizirati in povezati TOZD cestnega prevoza za gospodarsko in prometno zaokroženo območje ter doseči združitev in delitev dela vseh organizacij cestnega javnega prevoza v SRS;
(Nosilec: GZ, ZSS, RKPZ)
3.3. samoupravno organizirati in povezati organizacije
združenega dela letališke dejavnosti;
(Nosilec: GZ, ZSS, RKPZ)
3.4. z ustreznimi dogovori povezati interesne skupnosti
v prometu in zvezah in ostale nosilce prometnih dejavnosti
v zvezo SIS prometa in zvez;
(Nosilec: GZ, ZSS, RKPZ)

IV.
IZVAJANJE SPREJETIH NALOG IN UKREPOV
1. Za izvajanje sprejetih nalog in ukrepov se bodo nosilci ustrezno organizirali in v okviru republiškega komiteja
za promet in zveze usklajevali svoje delo.
2. Nosiloi nalog bodo tekoče spremljali in analizirali
učinke sprejetih ukrepov in izvajanje sprejetih razvojnih

usmeritev ter o ugotovitvah vsako leto poročali skupščini
SRS.
3. Nosilci nalog in ukrepov bodo v okviru svoje pristojnosti izdelali podrobne terminske akcijske programe in sprejemali tudi dodatne ukrepe za realizacijo pos-tavljenih ciljev.
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