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nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 2" 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove"' lad, 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah 'ed 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 
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Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. novembra 
1994 določila besedilo: 
- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA DRUŽ- 
BENEGA PLANA REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošiljam v obravnavo na podlagi stališč in sklepov 
23. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 15/ 
9-1994, za sejo Državnega zbora v decembru 1994. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrst* 
za okolje in prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Zavoda Republike Sloveniji" * 
prostorsko planiranje. 
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Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah 
srednjeročnega družbenega plana Republike 

prostorskih sestavin dolgoročnega in 
Slovenije 

kt 
dio 

—fkih 
iv 
'i P ;ve|s 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 

Spremembe v gospodarski in politični ureditvi, predvsem pa 
državna samostojnost Republike Slovenije imajo tudi 
pomembne posledice za njen prostorski razvoj, predvsem pa 
za razvoj njene prometne infrastrukture. Z osamosvojitvijo 
Slovenije se je spremenil tudi njen geostrateški položaj, obe- 
nem pa tudi njene usmeritve v povezovanju v širšem gospo- 
darskem in političnem prostoru Evrope. Državna samostoj- 
nost Slovenije prav tako zahteva okrepljene notranje pro- 
metne povezave in izbolikovanje prometnega in drugih omre- 
žij, ki bodo omogočali normalno odvijanje gospodarskih in 
drugih procesov, tako, da povečujejo dostopnost v prostoru. 
Poleg tega je država Slovenija s sprejemom Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) uveljavila tudi strožja okolje- 
varstvena merila pri lokacijah prometne infrastrukture in 
vzpostavila tudi pravila bolj smotrne rabe prostora In naravnih 
dobrin. Vse to, predvsem pa tudi sprejetje odločitve o izgrad- 
nji slovenskega avtocestnega omrežja, narekujejo skrbno in 
celovito preveritev obstoječih načrtov razvoja prometnega 
omrežja v dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu 
Slovenije ter ustrezne spremembe in dopolnitve teh planskih 
aktov. 

Vlada Republike Slovenije je julija 1994 posredovala Predlog 
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana R Slove- 
nije v javno razpravo vsem občinam in Državnemu zboru RS 
v prvo obravnavo (Poročevalec DZ RS, št. 28, 26. julij 1994). 
V njem je predlagala, da se prostorske sestavine dolgoroč- 
nega in srednjeročnega plana cestnega in železniškega 
omrežja v celoti nadomesti z novo celovitejšo zasnovo pro- 
metne infrastrukture, zlasti glede na zahteve, ki jih postavlja 
predvidena teritorialna reorganizacija Slovenije in glede na 
odpiranje novih mednarodnih prometnih smeri. Zasnova je 
temeljila na teoremu, da mora prometno omrežje povezovati 
tista mesta in naselja, kjer so ključni nosilci gospodarskega in 
družbenega razvoja, v učinkovit proizvodni in izmenjevalni 
sistem in ga vključevati v širši evropski prostor. Predlagano 
prometno omrežje je bilo načrtovano kot sestavni del omrežja 
mest in naselij - sistema poselitve, ki skupaj tvorita enoten 
sistem. Predlagane spremembe in dopolnitve republiških pla- 
nov naj bi predstavljale osnovne (prve) elemente novega Pro- 
storskega plana Republike Slovenije. 

Na ta predlog je Vlada RS oziroma pristojno ministrstvo 
(Ministrstvo za okolje in prostor) prejelo pripombe in stališča 
občin, Odbora za infrastrukturo in okolje pri Državnem zboru 

RS, članov Sveta za varstvo okolja, Državnega s' 
Foruma za Goriško in drugih organizacij in posamezi 

V nekaterih pripombah se predlagatelji zavzemajo, dale 

celovite spremembe in dopolnitve dosedanjih zasf" 
metne infrastrukture pripraviti šele na podlagi jasno "» 
rane prometne politike Republike Slovenije ter vses^T6! 
proučiti ekološke, gospodarske, socialne, prostorske i"' 
posledice za razvoj Slovenije. 
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Ob tem se je v razpravi tudi večkrat zastavilo vprašanj 
predlagane spremembe razvoja prometne infrast' 
sploh mogoče pripraviti in predlagati, ne da bi imel" 
razčiščene in opredeljene vse ključne sestavine, ki ® 
pripravo celovitega načrta prostorskega (in regi0^. ' 
razvoja Slovenije. Ali lahko brez takšnih usmeritev in Ji- 
sploh pristopimo k spremembam plana na podrocl | 
metne infrastrukture? Vlada se je odločila, da je navz'11'- 
nim pripombam treba pristopiti k predlaganim sprem®1'; ^ 
obenem pa se je treba omejiti samo na najnujnej'6. .j 
membe in dopolnitve veljavnih planskih podlag za n^JJ J. 
graditev nujno potrebne prometne infrastrukture J' 
nesporne glede na opravljene strokovne analize in ® ,y 
Obenem pa se je treba zavedati, da se v načrtovanju P, * 
skega razvoja nič ne začenja »na novo«, ampak J 
upoštevati že obstoječe prostorske vzorce poselitve in' . 
stitve dejavnosti, pravilnosti in zakonitosti razvoja v P' j" 
in jih usklajevati z novimi zahtevami in pobudami, kij' (, 
iz že opisanih sprememb, ki jih je doživela Slovenija. ^ 
je odločila, da bo predlagala samo tiste spreme^ , 
področju prometne infrastrukture, ki ne prejudicirajo Jj ^ 
variant v nadaljnjem gospodarskem, socialnem in ku11 jj 
razvoju v prostoru. Če k temu dodamo še dejstvo, da ^ 
novih tehnologij povečuje fleksibilnost dejavnosti v Pr°s 
potem je vsekakor utemeljeno trditi, da s predlaganimi 
membami vlada ne prejudicira toge hierarhije naselij' * 
dolga desetletja opredelila položaj in pomen pos^, 
naselij v prostoru. Ravno obratno: z izgradnjo cestn®, p. 
strukture bo prispevala k izenačevanju razlik v dostop^ 
s tem prispevala k izenačevanju pogojev za razvoj, k3*1j i| 
te pogoje izkoristili pa je odvisno od lokalnih skupn 1 

gospodarstva. 
bi 

Nujne spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin ' j \ 
ških planskih aktov na področju prometne infr"c,r 

dodatno vlada utemeljuje tudi z okoljevarstvenimi 
ki morajo biti navedeni v planskih dokumentih, S°'J% 
lahko tvori ustrezno podlago pri pripravi izvedbene P » 
ske dokumentacije. i* 

Državni zbor Republike Slovenije je na 23. seji dne 15 
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I oven'S in sklePe' v katerih predlaga Vladi Hepublike 
Spre 6' da do preložene prve obravnave predloga odloka s^embah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč- 
jjj lrl srednjeročnega družbenega plana Republike Slove- 
ihin°r°'n' oziroma spremeni posamezne elemente daljin- ^ inov cest tako' da bo s tem zagotovljena nujno potrebna 
«tAZa sPreiem Nacionalnega programa izgradnje avto- Hepubliki Sloveniji. 
IScJa p q . 

ja» re(j|0 'e na podlagi tega sklepa pripravila spremenjen 
(s, °9 odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
epJ.n.dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana 
lemb Sl0venii.e' ,ako da se vsebina omejuje le na spre- ta 6 daljinskih in glavnih cest ter nekaterih delov železni- 
Drj 

0rrirežja. Glede na pobude in zahteve poslancev Vnem zboru RS za ureditev kolesarskega prometa v Slo- 
ei WesJ

ey.nov predlog odloka vključena tudi zasnova omrežja arskih povezav državnega pomena. 

fe<l!o ^on,ekstu in v skladu z navedeno vsebino novega x >l6v 9a odloka so bile upoštevane, kot že rečeno, tudi vse 
Prvot in s,rokovno utemeljene pripombe in stališča !{a ,tneniu predlogu odloka. Vse druge pripombe in sta- 
Hoka' zadevajo vprašanja, ki jih pri pripravi novega predloga 

•" ii(| | 0 najnujnejših spremembah in dopolnitvah republi- 
|vnganskih aktov ni bilo mogoče razrešiti, bodo proučena 
,iPri^ii možni meri upoštevana ter bo nanje odgovorjeno 

e" Pravi novega Prostorskega plana Republike Slovenije. 11» 

f 
C|LJ IN NAČELA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

j ovLred|aganega odloka o spremembah in dopolnitvah pla- 
ti! ?a9°'oviti najnujnejšo novo zasnovo cestnega, železni- 
ci go 'n kolesarskega omrežja kot strokovno in pravno pod- 

'a'ei izde'avo podrobnejših načrtov in pripravo investicij. 
'lOm sPrernemb in dopolnitev so predvsem: e, ud Vpliv Prome,a na okolje in izgubo naravnih dobrin 
i) C;,tevati značilnosti in omejitve v prostoru Slovenije, 

pf Prom n'.^ko in cestno omrežje Slovenije mora, povezano 
i/l ra|nj tn'rni vozlišči in drugimi prometnimi omrežji v inte- 
jli (j jstem prometne infrastrukture, omogočati in vzpodbu- 
po Wi e en in trajno uravnotežen policentrični regionalni 
m !|zi?°ven'je. 
it ju n 

Dllkovanjem prometnih rešitev prispevati k zmanjševa- 
lii rečiti at'vn'h ,eženj ekstenzivne urbanizacije ter tako pre- 
' '0Se|itpreve,ik° koncentracijo kot tudi preveliko razpršenost 
# iji. ,Ve i družbene ter gospodarske infrastrukture v Slove- 

jlt 6nj?g 0,ov'ti ustrezno prometno dostopnost vseh delov Slo- 
r( Ivnik' kar naj izenačuje možnost dostopa do pomembnih 
t l)Oai Uslu9- 
rS ,0rajonske 'n glavne prometne povezave skozi Slovenijo 
«i |6ga'P služiti predvsem potrebam notranjega (medregional- 

>loVe 
n. regionalnega) povezovanja v Sloveniji ter interesom 

i 5)pr "J® za mednarodno povezovanje. 
" WitUVeliavlian'u interesov Republike Slovenije za boljšo 
i! 'ierio v evropsko prometno omrežje je treba izkoristiti 
n' H{n0 5

e°grafsko lego v evropskem prostoru, med Alpami in 
j I) P0v .r°Po ter med jugozahodno in vzhodno Evropo. 
lSl Sš

e,čati učinkovitost celotnega prometnega sistema in i a'i prometno varnost. 

1» POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IZ PRORA- 
i " 'N DRUGE POSLEDICE 

"'"'ni «oPOl na sredstva za pripravo predlaganih sprememb in 
Mana r Dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
®'ike g|6Publike Slovenije so predvidena v proračunu Repu- 

sehi je- Predlagane spremembe in dopolnitve same 1 ne bodo povzročile drugih finančnih obveznosti. 
i'Pr0ra* 

'Prav nu za le,° 1994 so predlagana finančna sredstva za 
Hj|S|° 'okacijskih načrtov za posamezne odseke tras avto- 

an{n 
cest in železniških prog. Za leto 1995 bodo 

' p0 
a sredstva odvisna od obsega del, ki bodo predvidena 

'!9ra(j Jeznih resorjih. Finančne posledice in dinamika 
?°dlok,e cest' železnic in kolesarskih poti bodo skladno °rn o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repu- 
blike Slovenije opredeljene v nacionalnih programih izgrad- 
nje avtocest in drugih državnih cest, razvoja železniške infra- 
strukture in omrežja državnih kolesarskih poti. 

Posledično bodo skladno s spremenjenimi in dopolnjenimi 
prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Republike Slovenije morale tudi občine 
spremeniti in dopolniti prostorske sestavine občinskih plan- 
skih aktov. 

II. BESEDILO ODLOKA 

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in 
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/ 
90) ter na podlagi 166. člena v povezavi s 172. členom Poslov- 
nika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
40/93) je Državni zbor Republike Slovenije na... seji, 
dne  1994 sprejel naslednji 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Republike Slovenije 

1. člen 
(splošne in uvodne določbe) 

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sesta- 
vin dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 
do leta 2000 (Uradni list SRS št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni 
list RS št. 27/91; v nadaljevanju: dolgoročni plan) in prostor- 
skih sestavin Družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS št. 2/86, 41/87 in 23/89; 
v nadaljevanju srednjeročni plan), ki se nanašajo na zasnove 
državnega prometnega omrežja s področja magistralnih cest 
in železniških prog ter določa zasnovo kolesarskega omrežja. 

2. člen 
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana) 

(1) Tretji odstavek točke 3.1.31 dolgoročnega plana se nado- 
mesti z besedilom, ki se glasi: 

»A. Cilji razvoja prometa so: 
(a) izgrajevanje optimalne strukture prometnega omrežja 
v Republiki Sloveniji ter čim boljša povezanost z mednarod- 
nim prometnim sistemom, z namenom: 
- z ustrezno prometno infrastrukturo omogočiti uravnote- 
žen prostorski razvoj; 
- z usklajevanjem razvoja omrežja naselij in razvoja pro- 
metnega omrežja dosegati čim boljšo prometno dostopnost 
vseh območij v Sloveniji; 
(b) izboljšanje kakovosti prometnih storitev in znižanje tran- 
sportnega dela in stroškov tudi z racionalno rabo energije 
v prometu; 
(c) zmanjševanje negativnih vplivov prometa in prometnega 
omrežja na okolje. 
B. Za zagotavljanje izva|anja politik, strategij in razvojnih 
nalog prostorskega razvoja se v zasnovi prometnega 
omrežja zasledujejo naslednje usmeritve razvoja prometa: 
(a) kompleksnost, varnost in humanost prometa; 
(b) raznovrstnost in multifunkcionalnost prometa in promet- 
nega omrežja. 
C. V odvisnosti od zasnove urbanega omrežja, ki mu sledi 
sistem ustrezno funkcionalno kategoriziranih prometnih 
vozlišč, je zasnovana in ustrezno kategorizirana tudi pro- 
metna Infrastruktura. Z vključevanjem središč in njihovih 
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vplivnih območij v mednarodne prometne tokove je omogo- 
čena vključitev in aktivna vloga urbanega omrežja Slovenije 
v širše evropsko omrežje mest. S tako povezavo je uveljav- 
ljen interes Slovenije za boljšo vključitev v omrežje evrop- 
ske prometne infrastrukture.« 

(2) Tretji stavek točke 3.1.32 dolgoročnega plana, se spremeni 
tako, da se glasi: 

»Zato bo nujno treba zgraditi drugi tir na mednarodni magi- 
stralni smeri Ljubljana—Jesenice, preveriti in utemeljiti 
upravičenost izgradnje proge za visoke hitrosti slovensko 
italijanska meja-Ljubljana-slovensko hrvaška meja, zgra- 
diti I. glavno progo v smeri Ormož-Ljutomer-Murska Sobo- 
ta—Hodoš ter navezati s stransko progo Lendavo na sloven- 
sko železniško omrežje v smeri proti Murski Soboti ter pri- 
četi s posodabljanjem vozlišč: Ljubljana, Jesenice, Sežana, 
Divača, Maribor in Celje; posodobiti potniški postaji Ljub- 
ljana in Novo mesto; posodobiti ranžirne postaje Zalog, 
Tezno in najbolj obremenjene progovne odseke; elektrifici- 
rati okoli 275 km prog, povečati dopustne obremenitve prog, 
posodobiti signalno varnostne in telekomunikacijske 
naprave ter vlečne in prevozne zmogljivosti ter uvesti 
v mednarodni sistem povezano računalniško vodenje tran- 
sportnega procesa.« 

(3) Zadnji stavek drugega odstavka točke 3.1.32 dolgoroč- 
nega plana se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

»Pri pripravi Prostorskega plana RS naj se prouči smotrnost 
izgradnje sodobnih železniških prog v smereh opuščenih 
prog, zlasti možnosti železniških povezav Dravograd-Vele- 
nje, Jesenice-Rateče/Trbiž, Koper—Piran/Sečovlje, Ljublja- 
na—Vrhnika ter povezave do ostalih središč širših lokalnih 
skupnosti. 
Železniško omrežje bo posodobljeno tako, da bodo I. glavne 
proge zagotavljale hitrosti vlakov praviloma 160 km/h, II. 
glavne proge do 120 km/h, stranske proge pa od 80 do 100 
km/h, v odvisnosti od prostorskih in drugih pogojev.« 

(4) Tretji odstavek točke 3.1.32 dolgoročnega plana se črta. 
(5) V prvem stavku prvega odstavka točke 3.1.33 dolgoroč- 
nega plana se črtata besedi: »jugoslovanski in«. 

(6) Drugi stavek prvega odstavka točke 3.1.33 dolgoročnega 
plana se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

»Na podlagi zahtev po povečanju varnosti prometa in poto- 
valnih hitrosti ter ob upoštevanju prometnih obremenitev 
bomo optimizirali dograjevanje cestnega omrežja z razpo- 
ložljivimi sredstvi. Pri tem bodo imele prednost ceste za 
daljinski promet (avtoceste in hitre ceste). Osnovno hrbte- 
nico daljinskega cestnega omrežja tvori avtocestni križ 
Koper-Ljubljana—Maribor-slovensko/madžarska meja in 
Karavanke-Ljubljana-Obrežje ter prečne cestne povezave 
preko mariborskega in koprskega prometnega vozlišča in 
priključni cesti proti Novi Gorici in slovensko/hrvaški meji 
v smeri proti Reki. Središča regionalnega pomena se 
z daljinskim cestnim omrežjem in med seboj povezujejo 
z glavnimi cestami. Na tej ravni cestnih povezav bo tako 
omogočena dobra povezanost vseh središč policentričnega 
razvoja Slovenije. Središča lokalnega pomena so navezana 
na prometno omrežje višje kategorije in s podobnimi sre- 
dišči sosednjih dežel z regionalnimi cestnimi povezavami. 
Smeri cestnih povezav vseh kategorij potekajo tako, da po 
njihovi izgradnji v vplivnem območju posameznih središč 
zajemajo kar največ prebivalcev. Zasnova omrežja cestnih 
povezav omogoča večini prebivalcev vplivnega območja 
razvojnih središč dostop do prvega razvojnega središča 
v maksimalnem času 30 minut z javnimi prevoznimi sred- 
stvi.« 

(7) Drugi odstavek točke 3.1.33 dolgoročnega plana se nado- 
mesti z besedilom, ki se glasi: 

»Po izgradnji avtocest in hitrih cest se obstoječe magi- 
stralne ceste, ki potekajo vzporedno z njimi, razporedijo 
med regionalne ceste. Obvozne ceste mimo naselij bo 

možno izjemoma graditi tam, kjer bo predhodno preveif 
da ni možno z urbanističnimi in prometnimi ukrepi ust" »je 
rešiti prometnih problemov na obstoječem cestnem on*' U| 
v naseljih in pod pogojem, da se lahko obvozna c' ur 
ustrezno umesti v prostor tako, da omogoča ustrezen1,(1 Dir 
razvoj, da je prometnotehnično skladna z razvojem 
in njegovimi oblikovnimi prvinami ter okoljevarstveno' 
jemljiva«. 

lup 

(8) Za drugim odstavkom točke 3.1.33 dolgoročnega tp 
doda nov tretji odstavek, ki se glasi: oi 

■ « ,lr 
»Pri načrtovanju novih prometnih povezav, določanju" p, 
vih potekov ter naprav in ukrepov v zvezi z njihovo 9'1 >tr 
in obratovanjem je potrebno upoštevati naslednje ni* ||, 
tve in pogoje: h| 
(a) Pogoji za regionalni in urbani razvoj in njegovo vzp' ok 
janje so zlasti: «|i 
— čim boljše in uravnoteženo medsebojno prometno I* Ur 
zovanje regij, središč, vozlišč in območij znotraj Slo"' 
kot podlaga za njihovo prostorsko in gospodarsko I"" 2 
cijo; 1 
— čim bolj neposredna vključenost Slovenije v    - »" 
evropskih prometnih smeri, tako tistih, ki potekajo t' )rr 
slovenskega ozemlja kot onih v soseščini, zaradi off"' l'i 
nja mednarodno ciljno izvornega prometa in prevz«1" )tr 
ustreznega deleža tranzitnih gospodarskih tokov; to 
- varčna in smotrna raba prostora, zaradi česar je h 
prometne povezave treba v največji možni meri uP° $| 
obstoječe infrastrukturne koridorje; . 
- ohranjanje in razvoj potencialov prostora za po»* *i 
infrastrukturo, proizvodne in oskrbne dejavnosti ter' «|( 
acijo in turizem; "n 
- zagotavljanje funkcionalne zaokroženosti naselij i" 
gih območij dejavnosti v prostoru; 
- ustvarjanje pogojev za razvoj obstoječih in novih 9"' °l 
darskih in družbenih dejavnosti, odvisnih od promet*' 
- ohranitev obstoječih in nadomestitev morebitnih pr% ') 
nih povezav, ki morajo omogočiti učinkovito preho"1 ti 
prostora; 'I1 

(b) Zagotovljena mora biti prometna učinkovitost, ki 1° , 
goča predvsem: (| 
- čim krajša dolžina tras in ustrezna razporeditev p'1', 
kov z vidika zmanjševanja prevoženih razdalj in vo' 
časa vseh vozil na omrežju (zmanjševanje prome' 
dela); ( J 
- povezanost in usklajenost z ostalimi prometnimi ° . 
(razmestitev priključkov, prestopi na druge prom®"1 S 
»teme); , I 
- povečanje prometne varnosti, ki jo zagotavlja P[e ,> *! 
ustrezen tehnični standard povezav, glede na značim0 s 
vrste prometa; ^ >i 
- izboljšanje prometne dostopnosti (ravni prometnih "(| h 
za čim večji del prebivalstva; kar pomeni, da je p°J' 
prometnice pripeljati v bližino večjih naselij, ven o* i, 
hkratni ohranitvi njihove prostorske in funkcionalne s(" j > 
nosti In maksimalni mikrolokacijski zaščiti krajine in b|V oi 
okolij; 1 
- možnost izvedbe takšnih tehničnih elementov (n0^ <, 
talni in vertikalni radiji, vzponi, izgubljene višine, P . 
profil), ki omogočajo varen in gospodaren promet. |( , 
(c) Varovanje življenjskega okolja ljudi in naravnih se' 
okolja, kar pomeni: ^ h 
- čim manjše obremenitve ljudi in njihovega življenj9 „ 
okolja z emisijami (hrup, plini, prah in druge); j ■ 
- ohranjanje in izboljševanje bivalnih in delovnih p°Li t 
- zmanjševanje negativnih vplivov glede na nevtra11 j i, 
sko in regeneracijsko sposobnost sestavin naravne!)'^ 
Ija (zrak, voda, tla, rastlinski in živalski svet) ter celo' i, 
ekosistema; .ji ( 
- varovanje količine in kakovosti naravnih virov (km® i 
zemljišča, gozdovi, vodni viri, rudnine, energetski vin)' t, 
- varovanje naravnih in kulturnih vrednot prostora (n,!Jf 
in kulturna dediščina, identiteta, struktura, pestrost, a" | 
nost, simbolna vrednost); J11 

- ohranjanje ekološke pestrosti (izjemni biotopi, Pe k 
vrst, naravno ohranjeni ekosistemi); 
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L 
št« C'iiv'®"'6 ozlroma omogočanje prehodnosti prostora za 

'JjPoi,«vana mora biti gospodarnost, ki jo določajo zlasti: 
i ud u **n|4ljivost predlogov glede na stvarne tehnološke 
n«'S|nl

,i?radn|e; 
o ji jn'

a stroškov naložbe, obratovanja in vzdrževanja; 
jv

9rPa stopnja donosnosti naložbe: zagotovljeno mora 
UBai na|ožbe v obliki koristi skupnosti in uporabnikov s posrednimi učinki in koristmi ohranjanja omrežja; 

jial f. 
a9aianje tehničnih elementov značilnostim prostora 

0 
et)videnemu obsegu in vrstam prometa; 

„oranje postopne (etapne) gradnje glede na pro- 
g« .'Potrebe in ekonomske možnosti; 
3" 'tnihPretevan'e Podvajanja zmogljivosti obstoječih pro- u*' 11„ Povezav z novimi povezavami. 

k Do mora biti za podrobnejše načrtovanje promet- :po oki zav Poverjena družbena sprejemljivost gradnje in 
lili" Možnosti vključeni širši lokalni interesi.« 

d P ta " ,retji odstavek postane novi četrti odstavek, prejšnji 
)Ve °astavek pa novi peti odstavek. 

3-1-33 dolgoročnega plana se doda nova točka 
sli ki se glasi: 

oJ ij^'e kolesarskih p vezav zagotavlja možnosti varne in 
}«> »tre? "Porabe kolesa za zadovoljevanje vsakodnevnih 

iire 
dela in bivanja (dostop do delovnih mest, nakupi itd.), 

h tu . ,8k'h In športnih potreb, dostopa do najpomembnej- 
,0« S|0 

ls,,tnih območij ter območij naravnih znamenitosti en'|l in v širšem prostoru. 

r* oie,g ? 'e oblikovano s ciljem, da se zagotovi varnost 
C<e», Izboljša stanje okolja s tem, da se posamezna 

in <%_18 razbremenijo motornega prometa ter ustvarijo 
Možnosti prebivalcem, da skrbijo za zdravje. 

f oie8 
^ a'ske povezave so glede na funkcijo razvrščene na: 

kolesarske povezave, ki omogočajo navezavo 
'iot, na omrežje evropskih kolesarskih poti in omogo- ®nzit skozi Slovenijo; 

■ilrt !r?j
s
aVne kolesarske povezave, ki omogočajo povezavo 

tlt . redišči regionalnega pomena; 
itn* 1 '^9'onaine kolesarske povezave 

,IP°m 
ki omogočajo dostop 

»Moč'-°membne'Sih ,ur's,'čnih območij ali središč ter i«1 ka|n'' 'ziemnih naravnih znamenitosti ter na središča 
"'n'on6?9 pomena v Republiki Sloveniji skladne z zasnovo ^ ^ a'nih cestnih povezav; 

He|:®?arske povezave, ki omogočajo dostop med ostalimi 
l|||ri 'n območji ter kolesarske povezave znotraj naselij. 
O glavne in regionalne kolesarske povezave 

. lodjil8'0 državno kolesarsko omrežje in so nova obvezna 
dolgoročnega plana. Državne kolesarske pove- 

lj' "C-Praviloma urejajo kot samostojne kolesarske poti, j «s0vj 
11,1 Pa lahko tudi kot kolesarske steze ali kolesarski 

' tle8ar
nt Cesti^ću- Usmeritve za izvedbo zasnove omrežja 

fi On, S Povezav: 
,,f kolesarskih povezav mora biti sklenjeno in prila- 

ko|e 
raimskim lastnostim območja; 

ill tji,. Sarske povezave različnih funkcij morajo biti medse- 
V,0Vezane; 

y Osta.*
arske povezave se morajo praviloma navezovati na 

.a in postaje javnega potniškega prometa ozi- 
rf kouar'''rne površine za motorna vozila; 
tt !|ini(n

Sarske povezave morajo biti opremljene z ustrezno 
i «le. 1 servisno infrastrukturo (servisi za popravilo 
ott?ar"ice"); 

% '°lesarske povezave bodo zgrajene tam, kjer za ta 
i|! \ * mogoče uporabiti obstoječih cest, ki zaradi para- 

ce a^jenih novih daljinskih cest izgubijo prejšnjo vlogo 
rSs* m omrežju, istočasno pa ustrezajo kriterijem za 
rv'^epoti; nteres 

e^je kolesarskih povezav bodo glede na državni 
lAuj^ "Mučene ustrezne poljske poti, gozdne ceste ali 

#,"*a D6 ,rase drugih infrastruktur ipd., ki ustrezajo kriteri- ko|esarske poti. 

Na omrežje državnih kolesarskih povezav se navezujejo 
lokalne kolesarske povezave, ki niso del državnega kolesar- 
skega omrežja.« 

(10) V kartografskem delu dolgoročnega plana se nadomesti 
vsebina karte III. Zasnova prometnega omrežja in omrežja 
zvez, v merilu 1 : 250 000 v delu Zasnova cestnega omrežja in 
Zasnova železniškega omrežja z novo karto III.a Zasnova 
železniškega in cestnega omrežja ter s karto III.b Zasnova 
kolesarskega omrežja, v merilih 1 : 250 000 

3. člen 
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana) 

(1) V prvem odstavku točke 4.2.2 srednjeročnega plana se 
črtata besedi »jugoslovanskim in« ter besedilo: »in zlasti 
tehnično-tehnološko povezovanje z jugoslovanskim promet- 
nim sistemom«. 

(2) V tretjem odstavku točke 4.2.2 srednjeročnega plana se 
besedilo: »ter zgradili okoli 324 km avtocest in magistralnih 
cest« nadomesti z besedilom: 

»ter zgradili avtoceste in hitre ceste po etapah in dinamiki, 
opredeljeni v Nacionalnem programu izgradnje avtocest; 
rekonstrukcije, modernizacije in novogradnje drugih držav- 
nih cest pa po etapah, opredeljenih v nacionalnih programih 
za te ceste«. 

(3) Četrti stavek četrtega odstavka točke 4.2.2 srednjeročnega 
plana se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

»Prednostna smer izgradnje železniške infrastrukture je 
v smeri proti Madžarski: Ormož-Hodoš preko Ljutomera ter 
Murske Sobote. Etapnost izgradnje, posodobitve in uveljav- 
ljanja železniškega prometa v Sloveniji ter navezavo na 
evropsko omrežje določa Nacionalni program razvoja želez- 
niške infrastrukture.« 

(4) Zadnji stavek četrtega odstavka točke 4.2.2 srednjeroč- 
nega plana se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

»V kartografskem delu na karti 3.a Cestno in železniško 
omrežje so v skladu z obveznimi izhodišči dolgoročnega 
plana opredeljene trase na področju železniškega omrežja. 
Etape, dinamiko in finančne vire za gradnjo železniškega 
omrežja opredeljujejo nacionalni programi.« 

(5) Zadnji stavek petega odstavka točke 4.2.2 srednjeročnega 
plana se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

»V kartografskem delu na karti 3.a Cestno in železniško 
omrežje, so v skladu z obveznimi izhodišči dolgoročnega 
plana opredeljene trase na področju cestnega omrežja. 
Gradnjo najbolj obremenjenih in za Slovenijo strateško 
pomembnih državnih cest opredeljujejo po etapah, dinamiki 
izgradnje in finančnih virih nacionalni programi.« 

(6) Za šestim odstavkom točke 4.2.2. srednjeročnega plana se 
vstavi besedilo novega sedmega odstavka, ki se glasi: 

»V kartografskem delu na karti 3.b Kolesarsko omrežje so 
v skladu z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana oprede- 
ljene trase na področju kolesarskega omrežja. Etape, dina- 
miko in finančne vire za gradnjo kolesarskega omrežja 
opredeljuje nacionalni program.« 

Prejšnji sedmi do štirinajsti odstavek postanejo osmi do pet- 
najsti odstavek. 

(7) V kartografskem delu srednjeročnega plana se nadomesti 
vsebina karte št. 3 Prometno omrežje, omrežje zvez in manj 
razvita območja, v merilu 1 : 250000, v delu Cestno omrežje in 
Železniško omrežje z novo karto 3.a Cestno in železniško 
omrežje in novo karto 3.b Kolesarsko omrežje, v merilih 1: 250 
000. 
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4. člen 
(Pričetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Številka: 
Državnega zbora Republike Slovenije 

Ljubljana, dne 1994 

Pred* 
Jožef' 

Kartografski del predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročne!)8 

srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije 

Predlagane spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repu- 
blike Slovenije so določene tudi v kartografskem delu pred- 
loga odloka, ki vsebuje naslednje karte v merilu 1 : 250 000: 

Dolgoročni plan: 
- Karta III.a Zasnova železniškega in cestnega omrežja 
- Karta III.b Zasnova kolesarskega omrežja 

Srednjeročni plan: 
- Karta 3.a Železniško in cestno omrežje 
- Karta 3.b Kolesarsko omrežje 

Originale kart kartografskega dela predloga odloka hrani 
Ministrstvo za okolje in prostor - Zavod RS za prostorsko 
planiranje, Župančičeva 6, Ljubljana. 

Kopije kart kartografskega dela predloga odloka, ki so enake 

originalu, so v Državnem zboru Republike Slove"'! 
poslopju Državnega zbora RS, pred malo dvorano, Toi"5'1 

5, Ljubljana). 

PRILOGA K ODLOKU 

Iz tehničnih razlogov reprodukcije je vsebina kartograf 
dela predloga odloka v prilogi shematično prikaza"' 
naslednjih publikacijskih kartah v približnem merilu 1: 

000: 

Publikacijska karta III.a. 1 Zasnova železniškega omreži3 

Publikacijska karta III.a.2 Zasnova cestnega omrežja 
Publikacijska karta III.b. 1 Zasnova kolesarskega omreži® 
Publikacijska karta 3.a.1 Železniško omrežje 
Publikacijska karta 3.a.2 Cestno omrežje 
Publikacijska karta 3.b.1 Kolesarsko omrežje 
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JteRAZLOŽITEV GRADIVA ZA PRVO 
5 'Savnavo 

°b*azložitev priprave odloka 

Sodišča 
j u 
y1 jV°i državne prometne infrastrukture določata še vedno 
d L "a Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od leta 
'r "do lete onnn II li<-» CDC t! 1/OK Al /07 in -10/BQ tor ;c.d0.le,a 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter 
-i J)'.Iist RS, št. 36/90) in Družbeni plan SR Slovenije za 
i.*- I® 1986 - 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89). 
iJ fari " r ,,ltlMJu 1,1 urtjjdllju piuoiuia v (jicmuuiiciii uuuuuju 

8t) 
ni list RS, št. 48/90) določa, da prostorske sestavine teh 

5j i(j 
rePubliških planskih aktov veljajo do sprejema novih 

k 0v o urejanju prostora. Ta določila zavezujejo, da je 
0# in, ne'<atere spremembe in dopolnitve dosedanjih planov 

!wetnega omrežja, ki jih narekujejo zlasti spremenjeni pro- 
!itih ln,eresi in nove usmeritve Slovenije, sprejeti s spre- 
p°*r,ii in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov 
j t "''ke Slovenije. Posledično bo treba spremeniti in dopol- 
em Ustrezr,e občinske prostorske planske akte, skladno 

> i,J Pa pripraviti in sprejeti tudi na nacionalne programe 
fltot i® av,ocest. drugih državnih cest, razvoja železniške "Ukture in druge prometne infrastrukture. 

0 le Državni zbor Republike Slovenije na 12. seji dne 28. 9. 
Hi sPrejel sklep, da mora Vlada RS ob drugi obravnavi 
1 finega programa izgradnje avtocestnega sistema RS 
)r ®v'ti predlog odloka o spremembah in dopolnitvah pro- 
jJ T1 sestavin dolgoročnega plana RS za področje cestno 
®fiiB P°vezav- Podobne zahteve so bile v Državnem fyoi pri obravnavi predloga nacionalnega programa 
ipja železniške infrastrukture dane za spremembe in 
id, 5',Ve prostorskih sestavin republiških planov na 
i0ra^

u Osnove železniškega omrežja. Odbor Državnega 

jg, °nalni program investicij in investicijskega vzdrževanja 
»alnih in regionalnih cest vključi tudi strategijo in dina- 

d^SJradnje kolesarskih poti kot dela javnega cestnega 

tedanji postopek 
J • 

's|oin 16 na Podla9' ,eh sklepov in pobud ter predlogov ju p9a ministrstva (Ministrstvo za okolje in prostor) pri- 
jedlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostor- esta>- ... ... 

m 1 za infrastrukturo in okolje pa je na 33. seji dne 10. 5. 
! 1994 predlagal Državnemu zboru RS, da naloži Vladi 
tfv prostorski plan vključi zasnovo kolesarskih poti ter 

.^Ovin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
iv0^

ePublike Slovenije ter ga 7. julija 1994 poslala v raz- 
WSern občinam in v prvo obravnavo Državnemu zboru 

n Sevalec DZ RS, 26. julij 1994, št. 28). 
rean| le predlagala, da se prostorski del dolgoročnega in 
<:°ćnega plana razvoja cestnega in železniškega 
!'^nieinadomesti s celovitejšo zasnovo te infrastrukture. Ta 
SežjJ z'asti na vključevanju slovenskega prometnega 
"re<lD V nove evroPske prometne smeri ter na soodvisnosti erribe S,av''eno teritorialno organizacijo Slovenije. Spre- 
Set~- doPO|r|i1ve so bile zasnovane na teoremu, da mora 
^be 'ieno teritorialno organizacijo Slovenije. Spre- 
Set 'n doPolnitve so bile zasnovane na teoremu, da mora 
lutnj n° omrežje povezovati funkcije mest in naselij, ki so 
>vi,Q n°si|Ci gospodarskega in družbenega razvoja, v učin- 
(iprQ?t

roi2v°dno aglomeracijo in jo vključevati v širši evrop- 
'seii| ,0r- Prometno omrežje je sestavni del omrežja mest in 
S ~ sistema poselitve, ki ju je zato treba načrtovati 
Sbg in Qraditi kot integralno celoto. Predlagane spre- 
S 'n dopolnitve republiških planov naj bi predstavljale (e estavine novega Prostorskega plana Republike Slove- 
L 
^ Qr>Precllogu so občine, Odbor za infrastrukturo in okolje 
>,Vo

avnem zboru RS, Državni svet RS, člani Sveta za 
oko|ja, Forum za Goriško in druge organizacije ter 2r,iki podali pripombe in stališča. 

iv'lne * . PriPombe so bile podane na zasnovo omrežja sre- 

dišč, čeprav je bila ta v predlogu odloka le povzeta iz veljav- 
nega dolgoročnega plana, samo v obrazložitvi so bila podrob- 
neje členjena glede na predvideno spremembo teritorialne 
organizacije Slovenije in sicer z razlogom, da je bila v strokov- 
nih izhodiščih zagotovljena ustrezna strukturiranost. Omrežje 
središč sploh ni bilo predmet sprememb in dopolnitev pro- 
storskih sestavin veljavnih planov, temveč je bilo le v obrazlo- 
žitvi predloga odloka prikazano kot eno izmed strokovnih 
podlag za določitev funkcij cestnega omrežja, ki središča 
povezuje v smotrno omrežje mest. Sheme možnih povezav 
policentrično razporejenih funkcij regionalnih središč, kakor 
so sedaj določene z Dolgoročnim planom SR Slovenije za 
obdobje 1986 - 2000, so prikazane na novih teoremih v obra- 
zložitvenih kartah št. 7a, 7b in 7c. 

Predlagatelj se strinja s pripombami in predlogi, da je 
potrebno funkcijsko razvrstitev mest in naselij, kakršna je 
določena v veljavnih prostorskih sestavinah planov, spreme- 
niti in dopolniti na podlagi strokovnih kriterijev, zlasti nove 
teritorialne organizacije, regionalizacije in delitve funkcij med 
posameznimi regionalnimi središči Slovenije. Ni pa možno 
oporekati, da razlike med mesti in naselji obstajajo ter da je 
regionalni pomen posameznih središč večji ali manjši od 
drugih. Razvoj omrežja urbanih središč, kot temeljnega pred- 
pogoja za policentrični razvoj Slovenije bo predmet novega 
prostorskega plana Slovenije. Morebitne spremembe in 
dopolnitve zasnove urbanega omrežja seveda ne bodo pred- 
pisovale, kaj sme posamezno mesto biti, temveč bodo poda- 
jale le okvirna izhodišča za zagotavljanje ustreznih predpogo- 
jev razvoja posameznih regij in naselij. V kakšni meri in na 
kakšen način pa bodo te priložnosti izkoriščene, pa bo 
odvisno predvsem od sposobnosti posameznih občin in regij. 

Bistveno vprašanje, ki bi ga bilo treba rešiti na načelni ravni 
je, kako velika je »teža« neavtocestnega omrežja Slovenije. Iz 
številnih pripomb se da razbrati, da bi dajalci pripomb želeli, 
da pride njihova cestna smer v višjo kategorijo samo zato, da 
bi prišli v program DARS-a. Vlada se strinja s številnimi 
pripombami, ki poudarjajo pomen tudi tistih cestnih povezav, 
ki niso zajete v programu DARS-a. Zato je potrebno obenem 
z izgradnjo avtocestnega omrežja razmišljati tudi o vseh tistih 
rekonstrukcijah cestnega omrežja, ki izpostavljajo takoime- 
novane »tangencialne« povezave mimo dveh ali treh največjih 
središč. Kot na primer povezava Gorenjske s Primorsko in 
Notranjsko, Koroške z Zasavjem in Dolenjsko ipd. Vendar pa 
za to ni potrebno bistveno spremeniti kategorizacijo teh cest, 
temveč pripraviti ustrezen program urejanja teh cest. 

Številni predlogi za povišanje kategorije posamezne cestne 
smeri se sklicujejo na pomen povezave za območje, ki ga ta 
povezuje. Pri tem sklicevanje na to, da je to povišanje 
potrebno ne glede na obseg prometa zaradi drugih nacional- 
nih interesov, seveda ne more vzdržati, saj ni države na svetu, 
ki bi bila dovolj bogata, da bi gradila enake ceste tako za 
10.000 ali 1000 kot za 100 vozil dnevno. Predlagatelj pa se 
strinja, da je povezava odročnih območij Slovenije, ki hkrati 
do neke mere celo gravitirajo proti središčem sosednjih 
držav, nadvse nujna in jo je treba postaviti najvišje v hierarhiji 
potrebnih ukrepov. To pa ne pomeni, da morajo ta območja 
dobiti cestne povezave drugačne funkcionalne kategorije kot 
bi sicer bile ustrezne. S tem bi dobili dražjo in neizkoriščeno 
cesto, kar bi pomenilo, da bo nekje drugje v državi neko 
drugo območje čakalo na ravno tako potrebno ustrezno cesto 
precej dalj časa kot bi sicer. Kategorizacija cestnih povezav 
torej v nobenem smislu ne pomeni tudi absolutne prioritete 
v njihovi izgradnji oziroma rekonstrukciji. Kategorija ceste 
mora biti odraz dejstev (dejanske funkcije ceste ter pričakova- 
nega obsega prometa itn.), prioriteta izgradnje (dograditve, 
rekonstrukcije ...) pa je stvar presoje in upoštevanja tudi 
različnih drugih, neprometnih, neekonomskih, nacionalnih in 
lokalnih interesov, seveda v skladu s predpisanimi tehničnimi 
standardi za posamezno kategorijo. Prav ti standardi pa bodo 
morali biti v največji meri prilagojeni prometnim potrebam, 
tako da bodo zagotavljali ustrezno prometno dostopnost za 
vsako kategorijo ceste. 

Največ pripomb se nanaša na zahteve po uvrstitvi nekaterih 
cestnih povezav v višjo kategorijo. Najpogostejša je zahteva, 
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da se glavne cestne povezave 2. reda spremenijo v glavne 
cestne povezave 1. reda, to je po novem v »hitre ceste« ali 
priključne avtoceste (17 pripomb). V desetih pripombah je 
predlagana razvrstitev nekaterih regionalnih cestnih povezav 
med G2 cestne povezave, v treh, da se regionalne cestne 
povezave nižjega reda uvrstijo med R1 cestne povezave, dve 
pripombi pa predlagata razvrstitev G1 cestne povezave med 
daljinske ceste, tj. med avtoceste ali hitre ceste (npr.: cestna 
povezava po Vipavski dolini). 

V tem predlogu odloka niso obdelane tiste dosedanje regi- 
onalne povezave, ki bi jih veljalo »dvigniti« med glavne pove- 
zave in zato ni pripravljena delitev med G1 in G2, temveč so 
vse obstoječe magistralne ceste prenešene med glavne ceste 
(G). Tisti del magistralnih cest, ki so ali bodo rezervirane za 
motorni promet in so daljinskega značaja, so prenešene med 
»hitre ceste«. Delitev med G1 in G2 bo opravljena v novem 
prostorskem planu, pri čemer bodo praviloma upoštevani vsi 
predlogi, da se nekatere prej predlagane glavne ceste 2. reda 
razvrstijo v glavne ceste 1. reda in sicer: Dravograd-Celje- 
-Krško, Slovenska Bistrica-Ptuj-Ormož, Logatec-ldrija- 
-Tolmin - Kobarid-Robič, Trbovlje-Radeče-Sevnica-Bre- 
žice, Novo mesto-Metlika, Trbovlje-Blagovica, deloma 
Kranj-Škofja Loka-Tolmin ter Celje-Rogatec-Dobovec). 
Upoštevani so tudi predlogi, da se glavne ceste 1. reda uvr- 
stijo med daljinske ceste, in sicer tako, da so prvotno predla- 
gane glavne ceste 1. reda uvrščene med »hitre ceste« (cestne 
povezave: Vrtojba-Razdrto, Koper-lzola-Lucija/Portorož). 

Drugih pripomb in predlogov, ki so le redko dobro argumenti- 
rani (običajno gre za precej subjektivne ocene) ni možno 
upoštevati glede na kriterije za določanje dolgoročno predvi- 
denih funkcij posameznih cest in s tem tudi njihove dolgo- 
ročno predvidene kategorije (glej obrazložitvene karte št. 7a, 
7b in 7c). Ti predlogi bodo podrobneje preverjeni z dodatnimi 
kriteriji obsega, strukture, izvora in ciljev prometa ter kriteriji 
vključevanja posamezne ceste v omrežje državnih cest pri 
pripravi novega prostorskega plana Slovenije. 

Glede na podane pripombe in stališča, zlasti, da je treba 
celovite spremembe in dopolnitve dosedanjih zasnov pro- 
metne infrastrukture pripraviti v soodvisnosti in povezano 
s spremembami in dopolnitvami drugih prostorskih sestavin 
dosedanjih planskih aktov v okviru novega prostorskega 
plana Republike Slovenije, je Vlada RS pripravila nov predlog 
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in Srednjeročnega družbenega plana R Slove- 
nije. Nov predlog odloka se opira na sklepe in stališča Držav- 
nega zbora RS s 23. seje dne 15. 9. 1994, v katerih »Državni 
zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da do preložene 
prve obravnave predloga odloka o spremembah in dopolni- 
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana Republike Slovenije dopolni oziroma spre- 
meni posamezne elemente daljinskih in G1 cest (op.: kar 
pomeni v novem predlogu odloka »hitra cesta«) tako, da bo 
s tem zagotovljena nujno potrebna osnova za sprejem naci- 
onalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji«. 

1.3. Vsebina odloka 

Novi predlog odloka se omejuje le na najnujnejše spremembe 
in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih planov, ki so 
potrebne zaradi spremenjenih prometnih smeri v novi geo- 
strateški legi in s tem povezanimi razvojnimi usmeritvami 
Slovenije. Spremembe in dopolnitve morajo biti sprejete kot 
pravna podlaga za nadaljnjo gradnjo prometne infrastrukture, 
ki ni bila predvidena v dosedanjih planih ter so nesporne 
glede na opravljene analize in študije. Zato spremembe in 
dopolnitve zadevajo na področju zasnove cestnega omrežja 
predvsem le omrežje dosedanjih magistralnih cest-avtomo- 
bilskih cest v obsegu, ki ga Slovenija potrebuje za optimalno 
povezovanje vseh regionalnih središč oz. območij Slovenije 
med seboj, hkrati pa se s tem omrežjem vključuje v omrežje 
evropskih cest. 

V veljavnem dolgoročnem in srednjeročnem planu so po 

sedanji zakonodaji državne ceste razvrščene v magistf3' s' 
regionalne ceste, magistralne ceste pa so ločene še v' 
stralne ceste-avtomobilske ceste in magistralne ceste 

predlogu zakona o javnih cestah bomo v Sloveniji i C* 
novem dva tipa daljinskih cest, in sicer: avtoceste i" 
ceste, poleg tega pa še glavne ceste I. in II. reda ter regf' 
ceste I., II. in III. reda. 

V skladu s priporočilom Odbora za infrastrukturo in ok°jr °l< 
so v tem odloku v skladu s kriteriji obstoječe magi* 
ceste razvrščene med avtoceste in hitre ceste (ki ' 
tvorijo sistem daljinskih cest) ter na glavne ceste. Tam , 
bilo to potrebno zaradi novega poteka avtocest, je sP" 
njen ali na novo določen potek glavnih povezav. 

Clta Izhodišča za spremembe in dopolnitve železniškega n 

nega in kolesarskega omrežja so v novem predlogu °™r' 
bili tudi vidiki čim manjših vplivov teh infrastruktur na 
Pri planiranju in projektiranju prometnih povezav v P'1, " 
so bili upoštevani tudi kriteriji za varovanje naravnih iPjJj ||" 
jenih dobrin človekovega življenjskega okolja. Sprem^ J 
dopolnitve prometnega omrežja izhajajo iz normativne » 
čenih izhodišč zakona o varstvu okolja in zakona o ulj c 

prostora ter smiselno upošteva načela strategije sona^" 
razvoja prometa, ki je bila v okviru zelene knjige sP 
v evropski skupnosti (1992). jj 

Glede na to, da so podzakonski akti zakona o varstvu j iv( 
ki bodo vsebinsko in metodološko natančneje doloia 

pravo študije ranljivosti okolja, študije za celovito P( <ie 
vplivov na okolje in poročila o presoji vplivov na okolij, '0| 
priprave, izhaja način ocenjevanja vplivov sprem® « 
dopolnitev prometnega omrežja na okolje iz PreP

( si 
določb tega zakona ob uporabi splošno uveljavljenih s' ' 
nih metod. 

tip 
Hi 
Ur, 

Ofl Op 

S( .J. 
Iftl 

■l 
'6l 

i*e 
'ar 

»S 101 

Študija ranljivosti okolja je pripravljena kot ranljivost . ly| 
sestavin okolja (geosfera, hidrosfera, ozračje, biosfera^ ljf| 
ciali za rabo prostora, bivalne kakovosti) za načn. irc 
cestne in železniške povezave na strateškem nivoju na^ 
nja. Pri tem se šteje da so sestavine okolja ranljiv® j in, 
emisij v okolje, uničenja substance sestavine okolja a j !9s 
nitve funkcionalnih povezav, ki jih sestavina okolja p° t ioj 
za svoj obstoj. V okviru študije ranljivosti okolja je \j 
Ijena stopnja ranljivosti posameznih sklopov sestavi", ^ 
in skupna ranljivost okolja, kjer so povzete vse najviši , ^ 
nje ranljivosti (obrazložitvena karta št. 18; vir: Študija J , ^ 
sti okolja za prometne povezave; Biotehniška fakult®1 

tut za krajinsko arhitekturo). 
llf 

Podatki za študijo ranljivosti okolja so v skladu s 109■ 
prehodnih določb zakona o varstvu okolja smiselno P° j 
kartografskega dela prostorskih sestavin družbenin 
občin. Glede na nivo načrtovanja je prag postavljen 9 
območja, ki so v prostorskih sestavinah družbenin^ 
višje ovrednotena in so kot takšna varovana z vars 
režimi. Podatki za študijo ranljivosti okolja so dopolni 
z razpoložljivimi podatki o naravnih lastnostih prost" 

2. OBRAZLOŽITEV DOLOČB ODLOKA 

Predloženi odlok je sestavljen iz štirih členov, ki 
splošne in uvodne določbe, spremembe in dopolni'*^ Iji 
storskih sestavin Dolgoročnega plana, spremembe in 
nitve prostorskih sestavin Srednjeročnega družbeneg' 
ter člena o pričetku veljavnosti odloka. 

2.1. Splošne in uvodne določbe (1. člen) 

Predloženi odlok določa v splošnih in uvodnih lit 
predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
ročnega in srednjeročnega družbenega plana. * i» 
z Zakonom o planiranju in urejanju prostora v Pre bti * 
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) naj bi Državni 2'Mt 
z odlokom sprejel spremembe in dopolnitve tistih pr°s 
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0 prostorskih planov občin, lokacijskih načrtov in 
njKfjgj0 .nujn° potrebne avtoceste, železniške in kolesarske 

t ii!hVin do'9°r°čnega in srednjeročnega družbenega plana, 
# Ca

RepUblika Slovenija potrebuje kot pravno podlago za 
i«[ jadnjo 

ol 0M,ruk,ure- ^rvi ćlen odloka določa, da se spreminja in 
Doh ie zasnova državnega prometnega omrežja naročja magistralnih cest in železniških prog, prostorske 

ne obeh planov pa se dopolnijo tudi z novo zasnovo 
s|( 

rskega omrežja. 

t iSPremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgo- 
p(i 

e9a plana (2. člen) 

1erlhPrec"ožen' ^'en od'oka določa v prvem odstavku spre- i (m.156 in dopolnitve ciljev razvoja prometnega omrežja Slo- 
oi pr» ®'ede zlasti nove usmeritve Republike Slovenije, 
„I Jj0

rT,eniene prometne smeri in geostrateško lego se ti nana- 
,0s er)j.P

redvsem na vspostavitev boljše povezanosti regij v Slo- 
* Mednarodnim prometnim sistemom, ki pa mora obe- 

(fl Hov Orr,09°čiti in vzpodbujati uravnotežen prostorski razvoj 
j( ije !n'ie' boljšo kakovost prometnih storitev ter zmanjševa- 
rfl1 kol?6?a,ivnih vplivov prometa in prometnega omrežja na 
Jt' 

|e ln na rabo naravnih dobrin. 
pK 

!,jp 
p,. v drugem odstavku predloženega člena so predlagane 
e|e 

erT|be in dopolnitve tistega dela dolgoročne zasnove 
o* !ve^'^ega omrežja, ki so nujne za pripravo prostorskih 

;S( ^at3enih načrtov in gradnjo sodobne neposredne železni- 
fler??.Vezave Slovenije z Madžarsko v smeri Ormož-Ljuto- 
|0.Q^

urska Sobota-mejni prehod Hodoš. Predlagana je 
idil 10 mitev Dolgoročnega plana z novo železniško progo, ki 

CVezala Lendavo preko Murske Sobote, neposredno 
' do s^'m železniškim omrežjem. Predložene spremembe 
Cenitve so del osnutka dolgoročne zasnove železni- 

0rnrežja Slovenije, kot je prikazano na publikacijski 
j ioVa

st- 3.3.1 Zasnova železniškega omrežja. Predlagana zas- 
pi '»nj16 eden '2med pogojev, da se v prometni politiki uveljavi 
L Potniški in kombinirani tovorni promet pred individual- 
ni irof. ,0rnobilskim in tovornim prometom po cestah. Da bi 
;("anjf,n° infrastrukturo razvili čimbolj sonaravno in z naj- 
f1 !lero ^k°do za okolje, mesta, naselja in celoten prostor, 

Ji ^no ko varčno in vizualno sprejemljivo, je s predlagano j ti|u ° železniškega omrežja omogočena ob zmernem raz- 
o1 'Slre,

Ces,ne9a omrežja, ponovna uveljavitev železnic in .i ireur
!nejša delitev prometnega dela. Potrebna bo dograditev, 

j ikupa
editev in modernizacija železniške infrastrukture, da bo 

a 2 omrežjem avtobusnih linij postala osnova prostor- 
<o/a2v°ia (poselitve) Slovenije. Potrebna bo vpeljava 
''^o re9'ona,nih. primestnih in mestnih prometnih si- 

ji« V' 
tf )a b. 

'! n 'a9°tovili notranjo povezanost vseh območij Slovenije 
,l°lo6 urbanih središč z železnico je z novo zasnovo 

(^le?6na mreza glavnih železniških prog z osrednjo osjo 
%r>!^0 hrt)tenico Slovenije) v smeri Koper-Ljubljana- ef r- Na to primarno železniško smer se v prečni smeri 

fS %eU'ei0 9lavne proge (za hitrosti vlakov do 160 km/h, razen 
ijj0 

r' Pr°ti Kopru na odsekih, kjer terenski pogoji ne dopuš- 
Srr kot hitrosti do 120 km/h) v smeri proti Madžarski, "• Italiji in Hrvaški. 
t) 

ic' 
5 :SpS

ake-Sloveni'e 2 ^vr0P° nai bi po Perspektivnem načrtu 

GRAZ 

'i^Vju ? Mreže hitrih železnic (TER projekt, Ul, GEB) dopol- 
Srr,e. železniška proga za visoke hitrosti (250 - 300 km/h) 
r0go °enetke/Trst-Ljubljana-Zidani Most-Zagreb. Nato 

"%62jpai bi se s priključki (vozlišči) navezovalo slovensko 
,9'avnih prog v Ljubljani, Zidanem Mostu in na Kopr- 

''akov r?
a^ern območju tako, da bi bile omogočene vožnje 

fdi p0 'e9a ranga in določenega dela tovornega transporta 
|j! ?°br0 vPr°9i 23 visoke hitrosti. S to zasnovo bi se Slovenija 
# S,i , 'u^i'a v omrežje evropskih prog za višje in visoke 
5|i Sčjtv'9

lei obrazložitveni karti št. 2 in 3). Pred dokončno 
ifSsl!!0.0. morebitnem poteku proge za visoke hitrosti Si »iiureoiirioiri puie*u pruye ^ct mirusii ,0' % nj6

0Ven'i° Pa je potrebno vsestransko podrobneje pro- 
^oj jn

ne Pozitivne in negativne vplive na okolje, prostorski 
druge interese Slovenije. 

VILLACH 

ZAGREB 

Železniška hrbtenica Slovenije 

Zasnova železniškega omrežja je določena s kartografskim 
delom odloka na karti III.a Zasnova železniškega omrežja 
v merilu 1 : 250 000, v prilogi k odloku je predstavljena na 
publikacijski karti lll.a.1, strokovne podlage pa so prikazane 
na obrazložitvenih kartah številka 1, 2 in 3 v prilogi k obrazlo- 
žitvi odloka. 

2.2.3. Z določbo tretjega odstavka predlaganega člena se 
uresničuje eden od ciljev zasnove železniškega omrežja, ki 
naj bi povezalo vsa središča širših lokalnih skupnosti in neka- 
terih drugih središč, ki so nekoč že bila povezana z železni- 
cami. Veliko večino omenjenih povezav je možno zagotoviti 
z zgraditvijo sodobnih prog v smereh nekdanjih in pred 
časom opuščenih prog. Možnost oziroma smotrnost njihove 
obnovitve bo proučena ob pripravi Prostorskega plana RS. 

2.2.4. V šestem odstavku predloženega odloka so določene 
tiste spremembe in dopolnitve daljinskih in glavnih cest, ki 
bodo bistveno izboljšale cestne povezave med vsemi območji 
Slovenije oziroma njihovimi regionalnimi središči, hkrati pa 
bodo zagotovile optimalno vključitev Slovenije v omrežje 
E-cest. Interes Slovenije seveda ni, da bi omogočali povečan 
cestni tranzit skozi Slovenijo, vendar pa se moramo zaradi 
naših lastnih potreb prometno povezati tudi s sosednjimi 
državami Evrope tako, da bodo daljinske povezave na 
območju Slovenije služile predvsem našemu notranjemu pro- 
metu. 

Izdelanih je bilo več modelov/variant omrežja daljinskih cest- 
nih povezav, tudi upoštevajoč Zasnovo urbanega omrežja 
v veljavnem Dolgoročnem planu SR Slovenije za obdobje 
1986 - 2000 (glej obrazložitvene karte št. 7a, 7b in 7c) ter 
interese Slovenije (glej obrazložitveno karto št. 8 Glavne 
smeri daljinskih prometnih povezav) V skladu s predloženo 
zasnovo naj bi Slovenija tudi dala pobude pristojnim medna- 
rodnim organom za dve spremembi oz. dopolnitvi potekov in 
kategorij veznih in priključnih E-cest (glej obrazložitveno 
karto št. 10 Izhodišča za spremembe kategorizacije omrežja 
E-cest v Republiki Sloveniji). Na podlagi zasnove medregi- 
onalih in mednarodnih cestnih povezav Slovenije so v pred- 
logu odloka določene spremembe in dopolnitve doslej 
veljavne zasnove cestnega omrežja. Razlika med dosedanjo 
in dopolnjeno predlagano zasnovo je zlasti v naslednjem: 
Daljinsko omrežje cest se poleg dosedanjega »slovenskega 
avtocestnega križa«, ki ga tvorijo osrednja smer Koper-Ljub- 
Ijana-Maribor-Lendava in Karavanke-Ljubljana-Obrežje, 
dopolni s prečnimi smermi skozi prometna vozlišča na Drav- 
skem polju in Koprskem ter priključnima smerema proti Novi 
Gorici in Reki. To omrežje lahko dopolnjuje sistem glavnih in 
regionalnih cest, katerega bistveni del je »krožna cesta« 
Celje-Velenje-Mozirje-Kamnik-Kranj-Skofja Loka-ldrija- 
-Cerknica-Kočevje-Novo mesto- Mokronog -Sevnica-Ce- 
Ije ter »obroč« obmejnih cest (glej obrazložitveno karto št. 
9 Osnovni koncept zasnove državnih cestnih povezav). 
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Konkretne razlike med zasnovo magistralnega cestnega 
omrežja v veljavnih planih in zasnovo osnovnih državnih cest 
v predloženih spremembah in dopolnitvah so na podlagi 
obsežnih primerjalnih analiz možnih variant predvsem na- 
slednje: 
- v avtocestnem vozlišču v Mariboru se štajerski krak 
podaljša z novo avtocesto mimo Murske Sobote do Lendave 
oz. slovensko/madžarske meje ter od Pesnice do Šentilja, na 
Dravskem polju pa se dosedanji avtocestni »trikotnik« Mari- 
bor-Ptuj-Slovenska Bistrica spremeni in dopolni v smotr- 
nejši in z vidika varstva naravnih dobrin ustreznejši »Y« (obra- 
zložitev razlogov za te rešitve je podana v poglavju 2.3.2.1.2, 
točki B in C); 
- v omrežju daljinskih cest jugozahodne Slovenije in sicer: 
. v prečni smeri proti Novi Gorici se magistralna cesta 
v poteku Razdrto-Nova Gorica spremeni v priključno avto- 
cesto; 
. v prečni smeri Trst/Krvavi potok-Kozina-Starod/Reka se 
črta doslej planirana nova magistralna cesta, obstoječa magi- 
stralna cesta pa prekategorizira v regionalno; 
. v prečni smeri Crni kal/Rižana-Sočerga se predvideva hitra 
cesta proti Reki (varianta: glavna cesta); 
. v prečni smeri Koper-Šmarje-Dragonja se sedanja regi- 
onalna cesta rekonstruira v glavno cesto (varianta: v hitro 
cesto); 
. v prečni smeri Koper-lzola-Lucija-Sečovlje se dosedanja 
magistralna cesta prekategorizira v regionalno cesto, 
v poteku od Kopra do Lucije/Portoroža pa se v novem poteku 
predvidi hitra cesta mestnega značaja; 
. v prečni smeri Postojna-llirska Bistrica-Jelšane/Reka se 
predvidi nova hitra cesta;(obrazložitev navedenih sprememb 
in dopolnitev zasnove cestnega omrežja je podana v točki 
2.3.2); 
- neposredno se povežeta gorenjska in štajerska avtocesta 
z glavno cesto v poteku Želodnik/Krtina-Radomlje-Vodice; 
- Zasavje se poveže z glavno cesto na avtocesto pri Trojanah, 
obstoječa magistralna cesta Trbovlje-Litija-Ljubljana pa se 
prekategorizira v regionalno cesto; 
- na magistralni cesti Dravograd—Celje-Brežice se pred- 
vidi prestavitev na območju Celja z novim priključkom na 
avtocesto po zahodni strani Celja; 
- obstoječe magistralne ceste, ki bodo po izgradnji novih 
avtocest postale vzporedne ceste, se prekategorizirajo v regi- 
onalne ceste. 

Podrobna obrazložitev navedenih sprememb in dopolnitev 
zasnove cestnega omrežja Slovenije je podana v točki 2.3. 

Predlagane spremembe in dopolnitve daljinskega cestnega 
omrežja, ki potekajo preko mej, bodo usklajevane s sosed- 
njimi državami po prvem branju, ko bodo v Državnem zboru 
RS preverjeni interesi Slovenije za mednarodne cestne in 
železniške povezave. 

Zasnova cestnega omrežja je določena s kartografskim delom 
odloka na karti št. III.a Zasnova cestnega omrežja v merilu 1: 
250 000, v prilogi k odloku je predstavljena na publikacijski 

karti št. III.a.2, strokovne podlage za zasnovo ces«J 
omrežja pa so prikazane na obrazložitvenih kartah od st 
11 v prilogi k obrazložitvi odloka. 

2.2.5. Sedmi odstavek predloženega člena določa, (1) 
moreta potekati dve magistralni cesti vzporedno v istem J 
metnem koridorju, temveč se po izgradnji avtoceste dojj 
nja magistralna cesta razporedi med regionalne ceste t® 
da bo možno obvozne ceste mimo naselij izjemoma gra0 

tam, kjer prometa ne bo mogoče več voditi skozi naseL 
obstoječih cestah tudi v primeru, če bi bile te rekonstnJ 
in bi bil uveden poseben režim prometa na cestah 5 

naselje. Pogoj je tudi, da je obvozna cesta okoljevars' in rl/lorlno o tiniL-rt rtacolia in krsaiino I ISffl® 

na r 
Hrža 
iitve 

!.3. 
'otr 
v3. 

e 
lil oi( proi 

sprejemljiva in skladna s tipiko naselja in krajine. Usm' .. ..  ■  M . :——1 ■—1- ~00Zn» 

it«<f'ore 
Dim 

da se gradi čim manj obvoznih cest, izhaja zlasti iz sp 
da se praviloma ob teh cestah postopno pojavi nova zaz' 
o7iroma 7 okoliem neskladno širienie naselia oreko tec«> oziroma z okoljem neskladno širjenje naselja preko - 
kar pomeni, da promet zopet poteka skozi naselje. Ce 
žitni promet ni prevelik in če je izvedljivo, je smotrn^ 

#9! 
'azi 
tras 

irrf Kot obstoječe ceste skozi naselje prilagoditi in podrediti prP/J 
varnosti in kvaliteti razvoja naselja. Hitrost vožnje moraf 
odsekih glavnih in regionalnih cest skozi naselja sicer

h(i (v. 
kalno omejena, kar pa zaradi relativno kratkih dolžin tej . 1 

v slovenskem prostoru (potem ko bodo zgrajene avtoces 
s tem časa vožnje po njih, ne more opravičevati izQ'* 
»hitrih« obvoznic mimo naselij. 

4 "'c 
kH Uri 

*ki 
ifl nit 

'a; 
no 
so 

in 

2.2.6. V osmem odstavku predloženi člen odloka 
usmeritve in pogoje za podrobnejše načrtovanje in uf 
nje cestne in železniške infrastrukture v prostor ter u 
v zvezi z njihovo gradnjo in obratovanjem. Te so hkra

k0; 
merila za vrednotenje primernosti načrtovanih rešitev K 
primer, da se v največji možni meri locira nove ci 
železnice v obstoječe infrastrukturne koridorje, da se C- 
potencialni prostor za poselitev, proizvodne in druge del 
sti, da se varuje naravne dobrine ter varuje okolje, 
upošteva gospodarnost posegov v prostor ter družbena , 
jemljivost gradnje. To so tudi osnovni kriteriji za osnovn 
variantnih predlogov. 

J 
2.2.7. Deveti odstavek predloženega člena določa za 
kolesarskega omrežja kot popolnoma novo sestavino 'eK ^ 
ških planskih aktov. Kolo kot ekološko prijazno pr°% 0t] 
sredstvo pridobiva vedno večji pomen tako v vsakodn 
prometu pri dostopu do delovnega mesta, šole in nakw 
nih središč, kakor tudi pri občasnih potrebah po rekrea 
oddihu pri obiskovanju turističnih in naravovarstveni 
močij. 

j 
Odlok določa državno kolesarsko omrežje, ki ga sest^, 
daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave. Te 
praviloma izvedene kot samostojne kolesarske poti, v na 
in drugih primerih prilagajanja prostorskim omejit^ 
lahko tudi kot kolesarske steze ali kolesarski pas° 
cestišču javnih cest. 

Daljinske kolesarske povezave omogočajo naveza^ 
omrežje evropskih kolesarskih poti ter povezavo najpo^ 
nejših regionalnih središč in ciljnih območij. Potekajov 

srednja Evropa-južna Evropa ter jugozahodna 
zhodna Evropa. Glavne kolesarske povezave omo9, 
sestop iz daljinskega omrežja do središč regiona^( 
pomena ter njihovo medsebojno povezavo. Regionalne . 
sarske povezave omogočajo dostop do najpomern" 
območij naravnih znamenitosti in kulturnih spomeniko 
jih turističnih in rekreacijskih območij ali središč. 

Omrežje državnih kolesarskih povezav bo dop°'J 
z omrežjem lokalnih kolesarskih povezav, ki bodo omo9fl 
povezavo med ostalimi naselji in območji ter z omreži' 
sarskih povezav, stez in pasov znotraj naselij. Za na''rJ'L 
tega dela omrežja so v predloženem členu podane usi^ 
na osnovi katerih bodo, v skladu z namenom in cilji za5 

lokalne skupnosti oblikovale svoje zasnove. 

Zasnova državnega kolesarskega omrežja je določena 
tografskim delom odloka na karti III.b Zasnova kolesa1^ 
omrežja v merilu 1: 250 000, v prilogi k odloku je predsta 
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i ( formacijski karti lll.b.1, strokovne podlage za zasnovo ji avnega kolesarskega omrežja pa so prikazane na obrazlo- 
ži karti št. 16 v prilogi k obrazložitvi odloka. 

<lit ri Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednje- 
^ ne9a piana (3.člen) 

'dl Joti ?'enu predlaganega odloka so določene spremembe in 
lil njo e Srednjeročnega plana, ki omogočajo uresničeva- 
iii) 0o|Prec"a9ane spremenjene zasnove prometnega omrežja iz ( p 9°ročnega plana oziroma umestitev te zasnove v prostor. 
t*( tore'T1etne P°vezave. določene z Dolgoročnim planom, so 

oin,- v Srednjeročnem planu konkretizirane s trasami in dru- 
{ 9lrni rešitvami. 
d' Tr 
s» 'aj|Sn' po,ek železnic, cest in kolesarskih poti iz razumljivih 
'tU ,fas°^0V ni možno opisno določiti v besedilu odloka, zato so 
10 la k °Predeljene v kartografskem delu Srednjeročnega plana 
itif Koi(Tarti 3 a Cestno in železniško omrežje in na karti 3.b 
lili loo Sarsko omrežje (obe v merilu 1 : 250.000), v prilogi k pred- 

0rT odloka pa na publikacijskih kartah 3.a.1 Železniško 
Oba6^'6' 3 a 2 Ces,no omrežje in 3.b.1 Kolesarsko omrežje. ,|(! eriak a Plana ~ kartografski in besedilo - sta namreč 

\ K°vredna in se med seboj dopolnjujeta. 

jPozoriti je tudi treba, da je z določili 3. člena predlagano 

5* C,|e 6,apnosti in faze realizacije planiranih posegov v pro- jj t|jc 
,er rekonstrukcije obstoječih cest in novogradnje obvoz- 

(I( aru' te določajo nacionalni programi izgradnje avtocest, 
jj jj(, P'"1 državnih cest, železnic in državnih kolesarskih poti, ki 
0l 'e možno izvesti na podlagi določb 2. člena odloka. 

I pre
n®dalievanju so opisno predstavljene glavne značilnosti 

i' sarsk^?ani'1 tras ze'eznic' daljinskih in glavnih cest ter kole- 11 Sret) 
poti' ki iih vsebuje predlog sprememb in dopolnitev 

sf Skih °'ne9a Plana Republike Slovenije. Zlasti trase daljin- 
ifl lih Cesf 'n železnic so predlagane na podlagi doslej opravlje- 

vari 
re9i°nalnih razdelav in celovitega vrednotenja možnih 

Iti .p' njihovega poteka, pri čemer so bila upoštevana merila, 
i* ra*v 

ana^ai° na vzpodbujanje regionalnega in urbanega 
l(l ,0st°'a- Pametno učinkovitost, varovanje okolja, gospodar- 
il So D ln družbeno sprejemljivost. Rezultati vrednotenja variant 
i" °na|0V2et' v ,em poglavju s poudarkom na prometno funkci- 
ji !rtia

r"I1 Prednostih izbranih tras in rešitvah za odpravo ali 
j Sonrbn'e n)ihovih vplivov na okolje. Obravnavane variante 
i pr'kazane na obrazložitvenih kartah 15,15a, 15b, 15c, 15d. 

f) 
s^^nejše odločitve glede trasnih potekov prometne infra- 
°brat re <er napr£iv in ukrepov v zvezi z njeno gradnjo in cijSL °Vanjem so predmet načrtovanja na ravni priprave loka- 

i Cr6vi načr,ov za posamezne odseke, pri čemer se odločitve 
, t

eri3|0 tudi s konkretnimi projektnimi rešitvami. Usmeritve 
I 0d|°, načrtovanje določa osmi odstavek 2. člena predloga 

Clen, 
0 spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 2. 

Plan P^'oka dolgoročnega in srednjeročnega družbenega a Republike Slovenije. 

f ^ železniško omrežje 

^ sd Dovg^embah in dopolnitvah srednjeročnega plana je na 
Ostai asno opredeljena samo železniška trasa v Pomurju. 

,rase so na Poc"a9' dolgoročno zasnovanega koncepta s,fok proučevan'a in umeščanja v prostor. Poleg splošnih P°°v.nih kriterijev se bodo ustrezno uporabile usmeritve in 
I' osmega odstavka 2. člena odloka. 

PdtBk. n Sok-, Pragersko - Ptuj - Ormož - Ljutomer - Murska 
C'4 ~ H°doš 
- Orm 'e Posebno razdeliti na dva odseka: Pragersko 

Orrn°' in Ormož ~ Hodoš. Na odseku Pragersko - Ptuj °*' kjer sedaj poteka enotirna železnica, je načrtovan 
^ Liut 'tir' Na odseku Ormož - Hodoš je na odseku Ormož r<<^er - Murska Sobota - Puconci potrebna temeljita 
Pa dqS ja obs,0)eče proge, na odseku Puconci - Hodoš 
^ v°gradnja. Vsi planirani odseki so dvotirni. 

(irejjjl namen proge je povezava Pomurja s Slovenijo in na zveza Slovenije in Madžarske. Primarno je potrebno 

navezovanje Murske Sobote, Ljutomera (in z njim Prlekije) ter 
ostalih večjih naselij oziroma občinskih središč v Pomurju. 
Murska Sobota je prometno vozlišče regionalnega pomena: 
možen je prestop na avtocesto in na regionalno športno 
letališče. Na Goričkem so načrtovane postaje v občini Gornji 
Petrovci in v občini Šalovci (Hodoš). Predvidena je lokacija 
odcepa za novo stransko progo proti Lendavi in z možnostjo 
povezave z Gornjo Radgono in Radgono v dveh variantah: po 
obstoječi progi Gornja Radgona - Ljutomer ali nova proga 
Gornja Radgona - Murska Sobota - (Lendava). 

Železniška proga Ormož - Hodoš služi tudi direktni povezavi 
Slovenije in Madžarske. Po njej bo potekal železniški tovorni 
in potniški promet med Slovenijo in Italijo na eni strani in 
Madžarsko, Češko, Slovaško, Ukrajino in Poljsko na drugi. 

Glede varovanja okolja je potrebno učinkovito zavarovati 
območja podtalnice ter krajinsko primerno prečkati poplavna 
in mokra tla ob Ščavnici, Muri in LedavL 

2.3.2 Cestno omrežje 

V prostorskih sestavinah srednjeročnega plana so oprede- 
ljene tiste trasne rešitve, ki so se bodisi po dokončni ali 
preliminarni proučitvi izkazale kot najustreznejše. 

2.3.2.1 Daljinske ceste (avtoceste in hitre ceste) 
2.3.2.1.1 Primorska smer 

Za območje jugozahodne Slovenije je bilo proučevano več 
možnih variant omrežja daljinskih cest: 
- osnovna avtocestna smer proti Kopru (nadaljevanje proti 
Izoli in Piranu kot mestne hitre ceste) je bila v vseh variantah 
omrežja konstanta; 
- v prečni smeri proti državni meji z Italijo pri Novi Gorici so 
bile proučevane Vipavska, Colska in Kraška varianta: 
- v prečni smeri proti državni meji s Hrvaško in Reki sta bili 
proučevani zlasti varianti: 
. Postojna-Ilirska Bistrica-Jelšane (hitra cesta), Krvavi 
Potok-Kozina-Starod (regionalna cestaj 
. Rižana-Sočerga (hitra cesta), Koper-Šmarje, meja s Hrva- 
ško proti Istri (glavna cesta) (varianta: zamenjani funkciji teh 
dveh cest). 

V jugozahodni Sloveniji se zaradi prometne uravnoteženosti 
in uveljavljanja interesov regionalnih povezav Slovenije kaže 
kot primernejši koncept glavnih in daljinskih cest, ki je prika- 
zan v kartografskem delu in sicer: 
- glavno smer vzhod-zahod predstavlja avtomobilska cesta 
Postojna - Razdrto - Divača - Kozina - Črni kal - Srmin 
- Koper (Slavček) s hitro cesto Koper - Izola - Lucija kot 
njenim integralnim delom in z odcepom avtoceste (Divača 
- Sežana - meja z Italijo); 
- prečno smer proti zahodu (Italiji) predstavlja priključna 
avtocesta Razdrto - meja z Italijo pri Novi Gorici, ki služi 
povezavi Nove Gorice z osrednjo Slovenijo, Koprom in Reko 
ter povezavam znotraj Vipavske doline; 
- prečno smer proti Hrvaški predstavljata hitri cesti Postojna 
- Ilirska Bistrica - meja s Hrvaško in Črni kal - Sočerga 
- meja s Hrvaško, ki služi obenem povezavi Koper - Reka 
(deloma (Trst) Koper - Pulj), kot tudi Trst - Reka ter glavna 
cesta Koper-meja s Hrvaško čez Šmarje, ki služi tranzitnemu 
prometu med (Trstom) Koprom in severnim delom hrvaške 
Istre. 

Varianta opisanega omrežja je v primerjavi z varianto omrežja 
s smerjo Krvavi potok - Kozina - Starod ugodnejša z vidika 
realizacije nekaterih pomembnih razvojnih ciljev na naci- 
onalni in regionalni ravni. 

A. Primorski krak (Koper - Srmin - Zg. Črni kal - Divača 
- Razdrto — Postojna — Vrhnika — Kožarje) 

Pri Razdrtem je predlagan nov priključek na avtocesto, ki 
doslej ni bil predviden. Del postojnskega kraka, odsek med 
razcepom Divača in Čebulovico ter med Čebulovico in Razdr- 
tim (gre za izgradnjo dveh manjkajočih viaduktov, ki sta 
z ekološkega vidika sprejemljivejša kot nasipa) je že v gradnji. 

poročevalec, št. 48 17 



Večji del kraka med Razdrtim in Kozarjami pa je že izgrajen. 
Na tem odseku ni predlaganih sprememb plana. 

Iz koprske smeri je krak razdeljen na tri odseke: Koper 
- Srmin, Srmin - Zg. Črni kal in Zg. Črni kal - Divača. 

Koper - Srmin: opusti se dosedanja planirana trasa avtocest 
južno od Bertokov. Namesto te se v predlogu odloka predlaga 
prekategorizacija že zgrajene obalne ceste med križiščem 
Slavček v Kopru in križiščem Srmin v avtocesto. Poleg že 
izgrajenih priključkov na tem odseku je zaradi razbremenjeva- 
nja mestnega cestnega omrežja tovornega prometa za Luko 
Koper predlagana izgradnja novega priključka med križiščem 
Slavček in križiščem Bertoki. 

Srmin - Zg. Črni kal: glede na to, da je predlagano povezova- 
nje Trsta in Reke mimo Kopra, Kubeda in Sočerge, je pred- 
vsem zaradi prometnih prednosti predlagana trasa po poboč- 
jih nad dolino Rižane. V območju od Spodnjega Črnega kala 
do Zgornjega Črnega kala bo v istem koridorju opravljen 
preizkus maksimalne izrabe obstoječe trase magistralne 
ceste. T rasa avtoceste se v predlogu odloka spreminja v manj- 
šem detajlu. 

Zg. Črni kal - Divača: osnovno izhodišče je bila zahteva, da 
se trasa od Črnega kala proti Divači v čim večji meri vodi po 
koridorju sedanje magistralne ceste, kot vzporedno cesto pa 
se usposobi staro cesto Divača - Koper. Prednosti takšne 
rešitve so predvsem manjša poraba prostora, manjši negativni 
vplivi na okolje in nižji stroški ob sprejemljivih prometno-teh- 
ničnih značilnostih ceste. Trasa se bo zaradi socialnih, ekolo- 
ških in urbanističnih razlogov tudi izognila naseljem Kozina in 
Petrinje. Na odsekih, kjer bo uporabljen koridor sedanje 
ceste, bo obseg novih oz. dodatnih obremenitev okolja soraz- 
merno majhen. Na teh odsekih bo poudarek na ukrepih, ki 
bodo že med gradnjo in po njej omejili vplive na normativno 
dopustno raven. Potrebno bo raziskati potencialne vplive 
ceste na podzemne vode ter druge vplive na okolje in v okviru 
lokacijskega načrta opredeliti vse potrebne ukrepe za zmanj- 
šanje vplivov na sprejemljivo raven. Na območju Škocjanskih 
jam bo potrebno traso detajlneje preveriti tudi z vidika poten- 
cialnih vplivov na podzemni kraški svet. Na planski ravni 
v predlogu odloka gre torej za spremembo. 

B. Hitra cesta mestnega značaja (Koper - Izola — Lucija) 

Hitra cesta mestnega značaja Koper-lzola-Lucija je predvi- 
dena v vseh variantah daljinskih in glavnih cest, saj je integra- 
len in zato nujen del osnovne smeri vzhod - zahod. Po 
funkciji in po pomenu je primerljiva z mestno hitro cesto 
v Mariboru in severno obvoznico v Ljubljani. Šele z izgradnjo 
te hitre ceste bodo prišli do izraza prometni učinki izgradnje 
osnovne smeri, saj večina predvidenega prometa te smeri ni 
namenjenega v Luko Koper, temveč v obalna mesta in k turi- 
stično rekreacijskim zmogljivostim slovenske obale. Cesta bo 
služila tako predvsem ciljnemu turističnemu daljinskemu pro- 
metu kot tudi medmestnemu prometu Koper - Izola - Piran, 
ne pa tudi tranzitnemu prometu proti Istri. Zato se cesta te 
kategorije konča v Luciji, od tu dalje pa vodi do hrvaške meje 
cesta nižje kategorije. 

Na podlagi preliminarne ocene je predlagana trasa, ki poteka 
od križišča Slavček po že izgrajenem delu ceste do izliva 
Badaševice v morje, tu zavije v cca. 1700 m dolg predor in se 
zatem priključi že zgrajeni cesti pri Izoli. Prednost predlagane 
trase je predvsem v tem, da se popolnoma izogne dragoce- 
nemu prostoru ob morski obali, kar bi omogočilo preureditev 
3,5 km obale med Koprom in Izolo v turistično rekreacijske 
namene in korenito spremembo namembnosti površin 
vzhodno od Izole (sedanje rabe naj bi nadomestile ekonom- 
sko učinkovitejše in ekološko sprejemljivejše rabe v povezavi 
z morjem). Predlog^ omogoča tudi vzpostavitev ponovnega 
stika med naseljem Zusterna in morjem ter ustrezno zavarova- 
nje naravne dediščine. Od križišča vzhodno od Izole do prik- 
ljučka Jagodje je predvidena dograditev dveh dodatnih pasov 
ob že zgrajeni del ceste. Od priključka Jagodje bo cesta vodila 
v Strunjansko dolino, od tu pa skozi krajši predor proti Luciji 
(z vidika ekonomskih, prometno tehničnih in prostorsko eko- 

loških posledic sta v proučevanju dve varianti: Mala SevJ / 
Dobrava). 

C. Sežanski krak (Fernetiči - Dane - Divača) 

Na tem kraku, ki je že v gradnji, niso predlagane spreme1' |L 
trase. Uveljavljene pa so bile nekatere prilagoditve projek' ^ 
rešitev, s katerimi se bo trasa ustrezneje vključila v krajii"jek, 
in urbano strukturo prostora. 

Č. Goriški krak (Vrtojba - Selo - Vipava - Razdrto) 

Najpomembnejše ugotovitve primerjave variant o 
glede na prečne smeri proti Italiji (Vipavska, Colska in 
varianta) so naslednje: 

lalij 

•išl 
Vip 

Vipavska varianta (smer Razdrto - Vrtojba - meja z ItaKi * 
varianta v tej smeri je najbolj ugodna iz vidika Prc"..|y 
učinkovitosti (učinkovito povezuje Novo Gorico z L-jublj® 'Pr 
Notranjsko in Koprom; služi največjemu prometu, saj nal( .°r 

2012 po njej (pri Podnanosu) povprečno vozilo 11700 Is 
dnevno. Tudi glede vsote potovalnih časov in stroško 
prometni mreži je varianta najugodnejša. Z vidika krneM. j!'v 
je Vipavska varianta manj primerna, saj bi prizadela* 'a 
vostne kmetijske površine v dolžini približno 9 km. Gle'' ^ 
vplive na naravno okolje je varianta najugodnejša, saj P0,, I" 
po prostoru, ki je v veliki meri že spremenjen, raznarav' *1, 
Glede vplivov na naravno in kulturno dediščino je trasa i1 Pi 
liko bolj sprejemljiva od ostalih dveh, pod pogojem, da P* 
ustrezno rešeni prehod trase v dolino in prehod mimo "j 
binskega spomenika Vipavski Križ. Z vidika investicijskih? 
škov je varianta najbolj ugodna (grobo ocenjena investic' Ji 
vrednost približno 122 mio $, brez potrebe po rekonstf 
drugih delov cestnega omrežja). 

J" "eji 

_ ifl Colska varianta (smer Logatec - Col - Vrtojba , 
z Italijo): Prednost variante je predvsem v tem, da so raZfl' 
od Ljubljane v evropsko pomembni smeri jugozahod-vZJ ., 
severovzhod najkrajše, saj so razdalje med Ajdovščf0 >,fc 
Logatcem približno 20 km krajše kot po Vipavski varj >ia 
(zaradi večjih vzponov in manjših potovalnih hitro3' ig 
časovno razdalja krajša za 12 km). Vendar prognoze k», 
da bi se po cesti odvijalo le malo prometa: v letu 2012 
vozilo mimo Cola povprečno 5000 vozil/dan. Glede na'°( iio\ 
cesta ne bi učinkovito povezovala tudi Nove Gorice/Al() Si 
čine z Notranjsko in Koprom, je varianta tudi glede v' 
potovalnih časov in stroškov na prometni mreži nar '! 
ugodna. Glede na vplive na naravno okolje je varianta '' h 
sprejemljiva, saj poteka po okolju, ki gaje človek preobli*, 
le v manjši meri, glede vplivov na naravno in kulturno 
čino pa ravno tako, saj ima uničujoč ali hud vpliv na obl, 0{j 
naravne dediščine, na integriteto naravne dediščine in 
habitatov, na zavarovano kulturno krajino ter na arheo10 

dediščino. Z vidika investicijskih stroškov je varianta najj! 
ugodna (grobo ocenjena investicijska vrednost je p'lb 

295 mio S, potrebne rekonstrukcije drugih delov ces,n. 'j„ 
omrežja zahtevajo dodatnih približno 45 mio $; skupa(^ ledi 
bližno 340 mio $, kar je 2,8-krat dražje od najcenejše, V'™pa 
ske variante). 

Kraška varianta (smer Divača - Sežana - Vrtojba ' L ^ 
z Italijo): Tudi ta varianta je iz vidika prometne učinko*" ^ 
manj utemeljena, saj je ugodna predvsem za promej j iti; 
Severno Primorsko in Novo Gorico ter Obalno in ^ 
regijo, manj pa za povezavo proti Ljubljani. Varianta 
slabše oskrbuje notranje medregionalne povezave v P'1 ^ ti; 
javi z Vipavsko. Varianta bi zato služila manjšemu d® ^ 
predvidenega prometa, saj naj bi pri Štanjelu po njej voz„ ^ 
2012 povprečno 5500 vozil dnevno. Glede vsote potov° *• 
časov in stroškov na prometni mreži je varianta manj U9L. 
kot Vipavska. Glede vplivov na naravno in kulturno dedi' j k0r 
je varianta najmanj primerna, saj ima uničujoč, hud ali z"1 j t|tj 
vpliv na naravno dediščino, njeno integriteto in naravne ,, ^ 
tate ter na krajino, arheološko ter umetnostno zgodovi ^ 
dediščino. Nesprejemljiva je tudi zato, ker sega v obmocl Ars 
je v postopku za uvrstitev v UNESCO-v register bios'% 
območij. Z vidika investicijskih stroškov je varianta 
ugodna (grobo ocenjena investicijska vrednost je prl \w 

i« 

Si 

5lo 
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" 'm1 
i';10 S, potrebne rekonstrukcije drugih delov cestnega 
65»/ so Približno 45 mio $; skupaj približno 202 mio S, kar '"dražje od najcenejše, Vipavske variante). 

it £,°d'agi navedenih podatkov, ki so tu prikazani samo kot 
ili |t;

e*iz obsežne študije ter na podlagi mnenj njenih recen- 
15 le?v ie v predlogu odloka predlagana Vipavska varianta 

J? Priključne avtoceste v prečni smeri proti državni meji 
'° Pri Novi Gorici. 

krak je razdeljen na tri odseke: Vrtojba - Selo, Selo 
f( ™va in Vipava - Razdrto. 
3' l$aL 

* ^ed Vrtojbo in Selom je že v izgradnji. 

I JiLe'om in Vipavo je predlagana tako kot že v dosedanjih 
|(iseverna trasa po robu doline, ki se optimalno približa 
jji Jeti magistralni cesti in železnici ter tako sooblikuje 
1infrastrukturni koridor. Izgube kmetijskih zemljišč so 

yij i. anjše, vpliv na sedanjo krajinsko strukturo prostora pa 
( Pr6jemljiv. Vmesne, za kmetijstvo manj zanimive povr- 
,j' niv namenjene zaščitnemu zelenju, ki bo služilo tako 

;,l j|a?trn' zaščiti ceste, oblikovanju obcestnega prostora kot 
!« r0v

bsorbciji izpušnih plinov. Ob Vipavskem križu je zaradi 
,K ^ania krajinske slike naselja na lokacijski ravni v prouče- 
i| se|j

Ve' variant - kot najbolj sprejemljiva se kaže trasa med 
|{l 0p^a Cesta in Vipavski križ, ki deloma poteka v pokritem 

HI Vir. 
sl k Pavo in Razdrtim je v predlogu odloka tudi predlagana 
»ff ^;.k0< dosedanjih planih, z nekaterimi spremem- bi let

na lokacijski ravni, ki se nanašajo na najbolj kritične 
ire,.

rase ob naselju Podnanos in ponujajo za kmetijstvo bolj 
šljive rešitve pred Vipavo. 

jI ,,rski krak (Rižana - Sočerga) 

6keVj'ru Predlaganega koncepta povezav Trsta, Kopra in 
1 'e med Kubedom in Sočergo v predlogu odloka predla- 

" 16 ,rasa P° ro'3u doline (Gračiške, Lukinske in Sočer- 
iseu®'' na meji dveh krajinskih entitet, tako, da obide 

^ lyaro eci| Gradišče in Sočerga. Ker poteka trasa po robu 
' |'0va

Vane9a območja vodnega zajetja Rižana, bo učinkovito 
jj ^arn6 vocin''1 v'rov zagotovljeno z ustreznimi tehničnimi 

%n 

J 'a9onSt 'e ,rase hi,re ces,e Precl varianto preko Šmarja in 
J ®kci 'e boljša povezava območja Kopra (in deloma Trsta) !tja 

,er južno in vzhodno Istro. Omogočena bi bila tudi 
prometna razbremenitev slovenskega obalnega ob- 

)■ ,||| 
!j! 'i^P-Bistriški krak (Postojna - Ilirska Bistrica - Jel- 
16 'id 
! V'mt3nejše ugotovitve primerjave variant omrežja 

**Bjs»a pre^ne smeri proti Hrvaški (varianta: Postojna - llir- 
^JriPa - Jelšane in Črni kal - Sočerga; varianta: Krvavi 

"Kozina-Starod) so naslednje: 
t iti, 
r1 So('a: postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane in Crni kal 
jI *rjant 9®- 
lil •Hog a z obema povezavama je ugodna predvsem zato, ker 

direktni povezavi Ljubljana - Reka in Koper 
t j>9ij,a Varianta je privlačna za daljinski promet k Jadranski 
|[ ®lrt)g|:reusmerja in razdeli daljinski promet z najkrajše smeri 
lf ^ova a ~ ^rst - Kozina - Reka na smer Palmanova 
i Slttia

a Gorica - Ajdovščina - Postojna - Reka in deloma 
jI VSVa - Trst - Fernetiči - Postojna - Reka). Cesta 
i< S« i ?er Sočerga - Reka naj bi prevzemala predvsem 
jI !,'i (p '* Trsta in mest ob slovenski obali proti Reki in južni 
ji ritvb 'a). V tem konceptu se namesto direktne povezave 
i parija 1 a'le-ta posredno vključi v slovenske interese pove- 
jo Mubljane in Kopra v mednarodne prometne in gospo- 
Nrsk P°leg tega varianta omrežja razbremenjuje 

Park P°dolje, ki naj bi bilo zavarovano kot kraški krajin- 

Varianta: Krvavi potok—Kozina—Starod—Reka: Varianta je 
manj ugodna z vidika povezovanja Ljubljane in Reke oz. 
širšega Brkinskega in Ilirsko-Bistriškega področja za Ljub- 
ljano. (V primeru izgradnje te ceste ne bi bilo umestno graditi 
priključne avtoceste v smeri Postojna - Ilirska Bistrica - Jel- 
šane, zato bi potekal promet proti Reki po tej, nekoliko daljši 
smeri). Varianta razbremenjuje Vipavsko dolino in odsek od 
avtoceste Črnega kala deleža tranzitnega prometa proti Reki. 
Z vidika povezovanja Kopra in Reke je varianta nekoliko 
slabša kot povezava preko Sočerge, s tem, da ima manj 
izgubljenih višin. Varianta omrežja obremenjuje Matarsko 
podolje, ki naj bi bilo zavarovano kot kraški krajinski park in 
poteka čez zavarovano območje vira pitne vode Rižana. 

Glavna izhodišča za določitev koridorja poteka ilirsko/bistri- 
škega kraka so zahteve, naj se bodoča cesta izogne naseljem, 
kvalitetnejšim kmetijskim zemljiščem in krajinsko občutljivej- 
šim predelom ter naj bodo zaradi racionalne rabe prostora 
posamezni infrastrukturni objekti, cesta in železnica, združeni 
v skupni koridor. Zato je v predlogu odloka predlagana nova 
trasa tako, da bo cesta obšla Pivko in Ilirsko Bistrico 
z zahodne strani, med Pivko in Ilirsko Bistrico pa bosta 
predlagana trasa ceste in obstoječa železnica potekali v skup- 
nem koridorju. V teku je izdelava idejnih študij različnih tras, 
ki bodo osnova za določitev najbolj sprejemljive rešitve zno- 
traj obravnavanega omrežja daljinskih cest proti Reki. 

2.3.2.1.2 Štajerska smer 

Na tej smeri poteka štajerski krak od Ljubljane, mimo Trojan 
(priključek Zasavja), Celja in Maribora do Šentilja. V dravskem 
avtocestnem vozlišču se od njega odcepi pomurski krak in 
dravski krak proti Ptuju in Gruškovju (Pyhrnska avtocesta). 
Pomurski krak predstavlja del primarne avtocestne smeri 
Koper-Lendava in poteka od Maribora mimo Lenarta proti 
Murski Soboti do slovensko/madžarske meje pri Lendavi. 

A. Štajerski krak 

Na odseku Malence - Šentjakob je trasa že določena s spre- 
jetimi planskimi akti mesta in občin Ljubljane ter z lokacijskim 
načrtom, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pred- 
hodno so bile celovito ovrednotene štiri variante - poleg 
sprejete trase še trije predlogi nevladnih organizacij. Po ome- 
njenih treh predlogih naj bi bila trasa avtoceste pomaknjena 
proti vzhodu izven širšega območja mesta oziroma na 
zahodno obrobje Posavskega hribovja. Temeljni argumenti, ki 
govorijo v prid sprejeti varianti, so: vključenost v pretežno že 
zgrajeni sistem avtocest na območju Ljubljane (nanj sta nave- 
zani urbanistična in prometna zasnova Ljubljane), ustrezno 
prevzemanje in razporejanje ciljnega in izvornega prometa ter 
ohranjanje obstoječe ekološke stabilnosti Posavskega hri- 
bovja. Na sprejeti trasi bo s predvidenimi prilagoditvami in 
ukrepi tudi možno bolje kot pri ostalih variantah odpraviti ali 
zmanjšati vplive avtoceste na bivalno okolje in njegove 
naravne sestavine. Severna ljubljanska obvozna cesta na 
odseku Zadobrova - Tomačevo je tip mestne hitre ceste, ki 
dopolnjuje sklenjen sistem avtocest in obvoznic ljubljanskega 
vozlišča. Trasa je bila začrtana že pred dvema desetletjema in 
je bila v letu 1994 določena v planskih aktih mesta in občin 
Ljubljane ter z lokacijskim načrtom, ki ga je sprejela Vlada 
Republike Slovenije. S priključkoma Šmartinske in Tomačev- 
ske ceste ter posredno po vzporedni servisni cesti bo omogo- 
čena prometna navezava pomembnih proizvodnih in stano- 
vanjskih območij severovzhodnega dela Ljubljane. V pred- 
logu odloka ni predlaganih sprememb. 

Odsek Šentjakob - Blagovica: V predlogu odloka se trasa 
avtoceste glede na sedaj veljavni plan ne spreminja. Na pod- 
lagi strateške analize prostorsko razvojnih in okoljevarstvenih 
dejavnikov je bil predlagan koridor mimo Domžal ter dalje 
koridor proti Trojanam. V detajlnejšo analizo, narejeno na 
podlagi štirih sklopov kriterijev (regionalni in urbani razvoj; 
prometna učinkovitost, tehnika in varnost; varovanje okolja; 
ekonomika), so bile poleg variante mimo Domžal (1 km juž- 
neje od Domžal in po obrobju Črnega grabna oziroma dolin 
Radomlje in Bolske) vključeni tudi predlogi koridorjev, ki so 
segali v Posavsko hribovje. Zaradi največjega in najkakovost- 
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nejšega navezovanja predvsem medregionalnega in tudi zno- 
traj regionalnega oziroma lokalnega ciljno-izvornega pro- 
meta na avtocesto, zaradi najmanj škode pri ohranjevanju 
identitete prostora, zaradi sprejemljivih vplivov na okolje ter 
zaradi cene je bila v nadaljnjo obdelavo izbran koridor Dom- 
žalske variante. 
Koridor Domžalske variante je sprejemljiv glede vplivov na 
naravno in bivalno okolje. Na območjih, ki so zavarovana 
z varstvenimi režimi (kmetijska zemljišča, podtalnica, izviri) in 
na poseljenih območjih bo potrebno v sklopu lokacijskega 
načrta zagotoviti ustrezen potek trase. S tehničnimi ukrepi bo 
potrebno preostale negativne vplive zmanjšati na najmanjšo 
možno mero oziroma tako, da ne bodo presegli zakonsko 
postavljenih normativov. Posebej so pomembni tehnični 
ukrepi za zavarovanje podtalnice. Kjer je mogoče, je potrebno 
traso umikati na osojno stran doline Radomlje, s čimer bi 
ohranjevali celovitost obstoječe kulturne krajine. Podrob- 
nejše vrednotenje variantnih potekov je Odbor za infrastruk- 
turo in okolje DZ RS že obravnaval. 

Odsek Blagovica - Vransko: V predlogu odloka je predla- 
gana sprememba poteka trase avtoceste. Na ravni študije za 
celovito presojo vplivov na okolje so bili analizirani trije kori- 
dorji: Motniška dolina, potek preko Trojan in koridor v Posav- 
skem hribovju. Na podlagi strateške analize prostorsko raz- 
vojnih in okoljevarstvenih dejavnikov je bil predlagan koridor 
trojanskih variant. V detajlnejšo analizo, narejeno na podlagi 
štirih sklopov kriterijev (regionalni in urbani razvoj; prometna 
učinkovitost, tehnika in varnost; varovanje okolja; ekono- 
mika), so bile poleg trojanskega koridorja analiziran še kori- 
dor v Motniški dolini in v Posavskem hribovju. 

Trojanski koridor je predlagan tudi zato, ker z razliko od 
Motniškega bistveno ugodneje omogoča navezovanje zasav- 
ske regije in turistične točke na Trojanah na avtocesto. Ta 
potek trase je tudi prometno ustrezno učinkovit. 

Iz okoljevarstvenih razlogov je ugodnejši potek preko Trojan 
kot v variantah, ki potekajo južneje (Trojiška varianta). 
Z naknadnimi korekcijami se ne posega v kvalitetnejša kmetij- 
ska zemljišča niti vodne vire. Cena izgradnje tega odseka bo 
v primerjavi z ostalimi odseki bistveno večja zaradi težavnega 
hribovitega predela, zaradi gradnje tunelov in viaduktov in 
drugih ukrepov pomikanja trase na rob doline in pobočja ter 
zaradi čim manjše prizadetosti bivalnega okolja. 
Podrobnejše vrednotenje variantnih potekov je Odbor za 
infrastrukturo in okolje DZ RS že obravnaval. 

Odsek Vransko 
sprejet. 

Arja vas: Lokacijski načrt za odsek je 

Na odseku Arja vas - Slovenska Bistrica je potrebno ob 
obstoječi polovični avtocesti zgraditi še drugi prometni pas. 
Na podlagi prometne analize sta predlagana dodatna celjska 
priključka na zahodu in vzhodu. Zgraditi je potrebno priklju- 
ček Devina pri Slovenski Bistrici. 

Dravsko avtocestno vozlišče: Predlagana je sprememba 
srednjeročnega plana. Na širšem območju Maribora je bila 
zaradi stika avtoceste Koper - Lendava s Pyhrnsko avtocesto 
problematika poteka tras in lokacije obeh vozlišč analizirana 
na treh ravneh. 
Državna raven: Najvišjo raven predstavlja prometno vozlišče 
nacionalnega pomena s križiščem slovenske avtocestne hrb- 
tenice ter Pyhrnske avtoceste, ki je pomembna tudi za Slove- 
nijo zaradi navezave Ptuja na avtocestno omrežje, povezave 
z Zagrebom in Gradcem (Graz) ter navezovanjem na medna- 
rodno letališče Maribor in centralno železniško postajo. 

Regionalna raven: Prometno vozlišče regionalnega pomena 
predstavljajo stik hitre ceste in glavne ceste proti Dravogradu, 
železniške postaje na Teznem ter gospodarske cone. 
Pomembna je tudi cestna povezava Maribora in Ptuja na 
avtocesto. 

Lokalna — mestna raven: Mesto Maribor in ostala večja 
mesta (Ptuj, Lenart in Slovenska Bistrica) v okviru dravskega 

avtocestnega vozlišča predstavljajo cilje in izvore p" 
tudi za znotrajregionalni promet. 

D16 i 
lan 

Za trasni potek obeh avtocest so bila pomembna 
izhodišča: , 
- predvsem ciljno-izvorni promet za medregionalni (st i ! 

nje regije), znotraj regionalni in deloma lokalni promet w 
- tranzitni, medregionalni (povezava npr. Primož p"n 
Pomurja) in mednarodni promet v obeh smereh, 
- navezovanje na obstoječe in planirane urbanistične'', 
metne ureditve vseh naselij, predvsem mesta Maribora;' j 
bej je pomemben potek obeh tras avtocest glede na pr" J 
vanje na hitro cesto S-J in na magistralno cesto Dra^l, 
- Maribor, 
- možnost prestopanja na druge prometne sisteme, 
mestni potniški promet, itd.), od tega je izjemno pofl>e 

priključevanje letališča Maribor na avtocesto. 

terj 
fidc 

ts« 

iifiu 
Izhodišče za načrtovanje avtocestnega vozlišča pred5' 
koncept dvojnega Y. Predlagana lokacija za vozlišče * 
nega Y je pri Pernici. Za vozlišče južnega Y sta bili Pr'1 n 
naslednji alternativni lokaciji: Hotinja vas - Rače in ^ L 
- Tezno, od katerih se je kot primernejše izkazalo vozli' (( 
Hotinji vasi oziroma Račah. Poleg zadovoljevanja raz« J. 
potreb (povezava Maribora, Ptuja in Slovenske Bistri^ 
njihovih smeri proti drugim središčem je problem na 

območju predvsem konflikt avtocestne rabe prostora1 j 
nimi viri, kmetijskimi zemljišči in bivalnim okoljem. Zaf°j 
podlagi primerjave variant namesto do sedaj plani1* i p, 
avtocestnega trikotnika predlagana varianta po 0'^ <o{ 
polju, kar pomeni cca. 17 km manj novogradenj 
cest, s spremenjeno traso Pyhrnske avtoceste proti I 
racionalno navezavo Ptuja proti Ljubljani in Mariboru >tre 

Hai 

kanju podtalnice se ne da izogniti, vendar se z t"5, 
manjšo dolžino poteka cest po teh območjih ter s prei 
predstavitvijo trase avtoceste zmanjša tudi potenciale11 

tivni vpliv. Pri takšnem poteku del trase poteka po gozdu 

manj kvalitetnih kmetijskih zemljiščih, zato bi bila priza°j 
območja kmetijskih zemljišč zmanjšana za približno ' 

,vit' 
Poleg tega načrtovalskega ukrepa na makro 
potrebno tudi na nižjih ravneh načrtovanja zagoto' 
potrebne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov v 

sprejemljivosti. 
J hJ 

Glede varovanja okolja na splošno je pri bivalnem " ■ 1 
glavna omejitev obstoječa poselitev. Traso bo pri podffi 0 

šem načrtovanju potrebno optimalizirati tako, da " 
v podrobnostih speljana z ustreznim odmikom od s|rNftj 
naselij in pomembnimi funkcionalnimi območji naselil 

Podrobnejši prikaz vrednotenja variantnih potekov P ^ 
Dravskega polja bo v kratkem predložen Državnemu zt><\ 1%, 
v okviru izdelave lokacijskega načrta.Glede varovanja „a 
je potrebno ohranjati celovitost Dravskega polja, P,uJf' *8|; 
polja ter Pesniške doline. Preko Slovenskih goric je po' 
čim krajši preboj. 

'ikl 
Mariborska hitra cesta 
Mariborska hitra cesta predstavlja najpomembnejšo C 
zavo sever-jug za ožje vplivno območje mesta ^afl. 

iC 'te 
UJi 

Z glavno cesto, ki na območju mariborskega središčai P ^ ^ 
od Koroškega mostu skozi Maribor - jug, tvori ogrod) , ^ 
metne ureditve mesta. Nanjo se podrejeno navezujejo"1^ jj 
ceste nižjih kategorij. Obe cesti se stikata na območj% ir 
in skupaj s tovorno železniško postajo tvorita sekun 

prometno glavo Maribora. 
V predlogu odloka je predvidena navezava mestne hi>re 

na avtocesto. 

B. Pomurski krak 

Od avtocestnega vozlišča na severu Maribora proti jjjpri 
Soboti so najpomembnejši vidiki načrtovanja pomu(LPl 
kraka čimkrajši potek preko Slovenskih goric, čuvanje riWi 
ške in Ščavniške doline ter primerno navezovanje 
Murske Sobote in Lendave, posredno pa tudi Gornje P}lTJ'JJri 
in Ljutomera. Pri Lenartu sta v proučevanju dva p'eji ^ 
severni ali južni koridor. Južno od Murske Sobote so P' L 
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« * tri t ase, za prehod državne meje pa sta predlagani 
.n,i Mednarodnih mejnih prehodov Genterovci ali Dolga 

>ri ,^'iavi sta bila dva osnovna koridorja za cestno pove- 
i Un adžarsko: eden, ki naj bi potekal severno (Maribor 
iiioi » ~ Murska Sobota - (Lendava) - Genterovci) in 
C "0 (Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož - Lendava Ce)- Primerjalna študija je pokazala, da je severni kori- a regionalni gospodarski razvoj bistveno ustreznejši in 

j! tu«-- načrtovanem južnem koridorju bistveno ogrožena 
1 SeJ'Va kul,urn°krajinska in naravna območja ob reki Muri. 

Ierj,
ernem koridorju je poleg boljše zadovoljitve strateških 

i iwJev P° povezavah tudi manj vplivov na okolje. Severni 
j r le krajši od južnega. 

''aljnejših ravneh načrtovanja je potrebno posebno 
. (y posvetiti primerjavi variant z upoštevanjem vseh 

»X. ntnih kriterijev za varstvo naravnega in družbeno opre- 
i#lu "3° okolja. Posebno pozornost je treba posvetiti varo- 

iil 1 ob v-i,osti Slovenskih goricv Kapelskih goric, občutlji- Jj lttev"n°^iern v dolini Pesnice, Sčavnice in najti ustrezno 
(tt p *a. Prečkanje reke Mure. Ohranjati je potrebno celovi- 
. lijj'Sni^ke in Ščavniške doline ter Slovenskih goric, opti- 

' rnUr
a'' ,raso preko kmetijsko in kulturno krajinsko izjemne s*e ravnice ter varovati podtalnice. 

0,avski krak 

"S ihrnski avtocesti je trasa avtoceste Šentilj-Pesnica že 
j "a. z gradnjo se je pričelo I. 1994. Na širšem območju 

Maribora je trasa odvisna od rešitve dravskega avto- 
9a vozlišča; glede na slovenske potrebe je primarno 

Jih !}a avtocestna povezava med Ptujem in štajerskim kra- 
jj ^ Ptujem (Hajdina) in Gruškovjem poteka izbrana 
fl Ha|0

av,Oceste večji del po obstoječi magistralni cesti, 
'ah je planiran nov priključek Podlehnik. 

fl^.1 j _ 
Nairi Goreniski krak (Karavanke — Vrba - Podtabor 0 ~ Kranj- Kožarje) 

Irjig^'^ka cesta na gorenjskem kraku je v večjem delu že 
jI anjer5' dograditi je potrebno le še odseke med Vrbo in 
jt klou, ,er na območju Ljubljane med Kosezami in Šen- 

^ Vrh ■ !'iem ,? 'n p°dtaborom naj bi bila avtomobilska cesta v naj- 
'5irše 29rajena v koridorju obstoječe ceste, vendar so 

P' ^ območiu Radovljice in Lesc še proučevane variante 
S '»litetnradi po,eka skozi izredno ranljiv prostor s posebno jI o,reb ^mi naravnimi in ustvarjenimi prvinami. Zato bo 

lajrna°,'z^rati traso, ki bo s primernimi tehničnimi rešitvami 
fi ^vil) ' rnožni meri Prizadela in po možnosti izboljšala 

% 

iebej naravnega in bivalnega okolja, ne nazadnje tudi 
i. 1 značilne vidne kakovosti tega prostora. Po teh meri- 
lju/

radi prometno funkcionalnih prednosti (ustreznejše 
i"*1anVan'e radovljiške naselitvene aglomeracije) se po 

P' ''li Vg'!" Proučitvah kaže kot najbolj primerna trasa po 
t "Ha hnti, ki od Lesc m'mo Radovljice do Podtabora 
tt ''dimen 0'5s,oieči magistralni cesti, 
il l p°dtaborom in Naklom bo avtomobilska cesta zgra- 
t Sl|6nd°r,U. obstoječe magistralne ceste, z vidika vplivov 
' l#lla re« Pa 'e l3''a Pri načrtovanju posebna pozornost name- 

S«, ,vam. ki bodo zagotovile varstvo voda pred onesna- 
•verri \0°h°d Kranja do Naklega bo ob že zgrajeni polovični 

®6in cesti dograjen drugi prometni pas, za katerega °ma že izvedeni ukrepi za omilitev vplivov na okolje. 

Šentvid Koseze je predlagan potek deloma v pre- 
Sestn 0s,a'em delu pa po krajinsko in ekološko pestrem 
WiVe a Pros,oru. °b robu večjih stanovanjskih območij. 

> SoV!°mobi,ske ceste na ,ako raznovrstne sestavine oko- 
JNpi 0J.rebno omiliti s prilagojenimi tehničnimi rešitvami in 
r%0rA' bodo morali zagotoviti zlasti omejitev emisij ter 

"ev krajinski strukturi. 

2.3.2.1.4. Dolenjski krak (Kožarje — Višnja Gora — Bič 
— Hrastje — Kronovo — Krška vas — Obrežje) 

Dolenjski krak nove avtomobilske ceste bo v največjem delu 
realiziran z dograditvijo oziroma rekonstrukcijo obstoječe 
magistralne ceste M-1, kar predstavlja najbolj smotrno reši- 
tev ne le iz prometno funkcionalnega in ekonomskega vidika, 
temveč tudi glede posegov v prostor in vplivov na okolje. Na 
še ne zgrajenem delu tega kraka od Višnje Gore do meje 
z Republiko Hrvaško je bilo potrebno na odsekih mimo Treb- 
njega in Novega mesta do Kronovega zaradi novih zahtevnej- 
ših tehničnih elementov avtomobilske ceste še proučiti vari- 
antne poteke po novi trasi, izven koridorja sedanje ceste. Ta 
presoja variant vključuje tudi prilagoditev tehničnih elemen- 
tov avtomobilske ceste prostorskim danostim do sprejemljive 
mere, ki je omejena predvsem z vidika zagotavljanja prometne 
varnosti. 

Opravljeno primerjalno vrednotenje variant tras je pokazalo, 
da se bo nova avtomobilska cesta morala odmakniti od obsto- 
ječe magistralne ceste na naslednjih odsekih: na območju 
Trebnjega na pobočja nad dolino Temenice, med Ponikvami 
in Hrastjem južno od magistralne ceste, med Lešnico in Kro- 
novim pa severno od Otočca. 

Na odsekih, kjer bo avtomobilska cesta zgrajena z dogradi- 
tvijo novega prometnega pasu neposredno ob sedanji cesti in 
z njeno rekonstrukcijo, bo obseg novih oziroma dodatnih 
obremenitev okolja sorazmerno majhen. Na teh odsekih bo 
torej poudarek na takšnih rešitvah in ukrepih, ki bodo že ob 
gradnji zagotovili fizično in časovno najmanjše moteče vplive, 
kasneje ob uporabi ceste pa omogočili tudi zmanjšanje seda- 
njih emisij. Zaradi rekonstrukcije obstoječe ceste bo na neka- 
terih delih v času graditve potrebna preusmeritev prometa na 
predhodno urejene obvoznice, za katere bodo morale biti 
v največji možni meri uporabljene izboljšane sedanje ceste, ki 
bodo kasneje služile kot vzporednice avtomobilski cesti. 

Za razliko od obstoječe magistralne ceste bo nova avtomobil- 
ska cesta z varovalno ograjo tako kot drugod povzročila 
prekinitev naravnih poti divjih živali, ki jih bo treba nadome- 
stiti z ustreznimi prehodi. To še posebej velja za območje 
Krakovskega gozda in Krško-brežiškega polja, kjer bo tudi 
sicer največ pozornosti moralo biti namenjeno ukrepom za 
varovanje kakovostnih naravnih virov (podtalnica, kmetijska 
zemljišča, gozdovi). Na celotnem dolenjskem kraku avtomo- 
bilske ceste pa mora biti na vseh ravneh njenega načrtovanja 
zagotovljeno prilagajanje posebnostim in raznovrstnostim 
sestavin kulturne krajine. 
Vse omenjene zahteve veljajo tudi za prej navedene odseke 
nove avtomobilske ceste na širšem območju Trebnjega in 
Novega mesta, kjer bo njen potek potrebno določiti po novi 
trasi, izven koridorja obstoječe magistralne ceste. Dodatno pa 
bo v tem primeru moralo biti upoštevano varovanje naravnih 
in ustvarjenih vrednot, kot so zlasti ponori Temenice pri 
Ponikvah, širše območje Trške gore ter dolina Krke z njenimi 
posebnimi krajinskimi značilnostmi. 

2.3.2.2. Glavne ceste 

V predlogu odloka so poleg obstoječih tras magistralnih cest 
vnešeni nekateri novi odseki ali predlagane prestavitve tras 
glavnih cest in sicer tiste, ki so v neposredni soodvisnosti 
s sistemom daljinskih cest (avtocest in hitrih cest). 

A. Glavna cesta Koper-Šmarje-državna meja s Hrvaško 
v Istri 

Pri osnovni varianti je tu predlagana glavna cesta iz Kopra do 
hrvaške meje (mimo Šmarij), ki omogoča preusmeritev tran- 
zitnega prometa proti Istri z obale v notranjost in tako pro- 
metno razbremenjuje zelo dragocen obalni prostor. Del tran- 
zitnega prometa proti južni Istri bi prevzela tudi avtocesto od 
Kopra do Rižane in nato hitra cesta preko Sočerge, proti 
Buzetu, Učki in Puli. 

V variantnem predlogu sta funkciji ceste preko Šmarij in 
Sočerge zamenjani. 
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Upoštevano je bilo izhodišče, da se tranzitni promet proti Istri 
v križišču Slavček preusmeri z obalne ceste v zaledje, v kori- 
dor sedanje Šmarske ceste. Pod Šmarjami je možno zgraditi 
predor ali dodatne vozne pasove in tako odpraviti probleme 
v serpentini. Od tu dalje bo cesta tekla v koridorju sedanje 
ceste (kjer je to smotrno) do Dragonje oz. do meje z Repu- 
bliko Hrvaško. Prednosti predloga so naslednje: cesta bo 
v največji možni meri izrabila obstoječi cestni koridor, tekla 
bo po meji dveh krajinskih celot (po robu doline), izognila se 
bo kmetijskim zemljiščem in deloma naselju Dragonja. 

B. Krtina - Mengeš 
Nova cesta predstavlja prečno povezavo domžalsko-kamni- 
škega območja in Moravške doline z Gorenjsko in obratno. 
Hkrati predstavljajo omenjena območja gravitacijsko zaledje 
za cilj in izvor prometa, ki se na avtocesto Ljubljana - Celje 
veže preko priključka Krtina. 

C. Trojane - Trbovlje 
Na območju Trojan se na avtocesto in na obstoječo M-10 
priključuje nova glavna cesta iz Zasavja. Tako je celotna 
zasavska regija ustrezno navezana na avtocesto. Istočasno pa 
je s tem omogočena časovno najkrajša povezava z Ljubljano 
in Gorenjsko. Cesta poteka od priključka Trojane do obsto- 
ječe regionalne ceste proti Izlakam in dalje proti Zagorju, 
Trbovljam in Hrastniku. 

D. Zahodna obvoznica Celje 
V okviru povezovanja pomembnejših regionalnih središč je na 
območju Celja predlagana prestavitev glavne ceste Dravo- 
grad-Velenje-Celje-Krško tako, da je prestavljena cesta 
istočasno tudi v funkciji zahodne obvoznice Celja in da v kri- 
žanju z avtocesto med Arjo vasjo in Lopato tvori centralni 
regionalni avtocestni priključek za to območje. Z vidika varo- 
vanja okolja so posebej pomembni varovalni ukrepi pri preč- 
kanju Savinje in podtalnice zahodno od Celja. 

E. Koroški most - Maribor jug 
Glavna cesta, ki poteka od Dravograda po Dravski dolini do 
Maribora, je predlagana od novega Koroškega mostu dalje po 
variantnih trasah skozi ali južno od stanovanjskega predela 
Maribor-jug. Skupaj z mestno hitro cesto skozi Maribor tvori 
ogrodje prometne ureditve mesta. Obe cesti se stikata na 
območju Tezna in skupaj s tovorno železniško postajo tvorita 
sekundarno prometno glavo Maribora. 

Glede varovanja bivalnega okolja je potrebno glavno cesto 
zaradi poteka skozi oziroma ob urbaniziranih površinah 
mestu ustrezno oblikovati. 

F. Ptuj - Ormož 
Glavna cesta med Ptujem in Ormožem predstavlja navezova- 
nje Ormoža (v nadaljevanju Varaždina) na avtocesto pri Ptuju. 
Obstajata dve možni rešitvi: ali temelji ta rekonstrukcija 
obstoječe magistralne ceste mimo Spuhlje in Moškanjcev ali 
navezava z avtocesto z novo traso južno od Ptujskega jezera 
in dalje ob kanalu hidroelektrarne Formin. Obe varianti se 
med Gorišnico in Cvetkovci združita v eno, ki poteka do 
Ormoža, kjer jugovzhodno od mesta prečka Dravo (sloven- 
sko-hrvaško mejo) in teče dalje proti Varaždinu. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti ohranitvi sotočja 
Drave in Dravinje ter celotnem zaščitenem območju Štur- 
movcev. 

G. Murska Sobota - Veržej - Ljutomer - Ormož 
Nova glavna cesta je predvidena v funkciji priključevanja 
Murske Sobote in ožjega zaledja na avtocesto. Poteka preko 
obeh krakov južne obvoznice do avtocestnega priključka 
Bakovci. Na južni strani se navezuje na obstoječo cesto pri 
Veržeju, Ljutomeru in Ormožu (v nadaljevanju proti Varaž- 
dinu), ki se jo prekategorizira in rekonstruira v glavno cesto. 

H. Radmožanci - Lendava 
Glavna cesta poteka po obstoječi cesti in povezuje avtocesto 
z Lendavo, oz. je to podaljšana povezava obstoječe magi- 
stralne ceste mimo Lendave do avtoceste. Dokončna rešitev 
je odvisna od podrobnejše lokacije mejnega prehoda pred- 

vsem v kombinaciji s tovornim terminalom, ki bo 
v območju Genterovcev in/ali Dolge vasi. 

lo I 
1) 

l 
2.3.3. Kolesarske povezave 
Kolesarsko omrežje je opredeljeno kot sklenjeno in 
skim lastnostim prilagojeno omrežje kolesarskih pove! j, 
predstavlja potrebno infrastrukturo za zagotavlja 
varne in zdrave uporabe kolesa za zadovoljevanje vsaM Oi 
nih in občasnih potreb dela in bivanja. Državne koles i 
povezave so glede na funkcijo razvrščene v daljinske ! ril 
in regionalne, izvedene pa bodo praviloma kot samo1 

kolesarske poti, le izjemoma pa kot kolesarske steze 
sarski pasovi na cestišču javnih cest. 

A - Daljinske kolesarske povezave omogočajo naveza« 
venskega omrežja na omrežja sosednjih dežel in s " Hi 
omrežje evropskih kolesarskih poti ter tranzit kolesa' !a 
prometa skozi Slovenijo. Te povezave potekajo v sme"». 

>le 
1. Holmec-Ravne-Radlje-Maribor-Lenart-Murska ■ ih 
ta-Hodoš (približno 160 km), 
2. Italijanska meja -Rateče-Kranj-Škofja Loka-Uu t 
-Kamnik-Vransko -Celje-Šmarje pri Jelšah-Ptuj' lo 
-Ljutomer-Lendava-madžarska meja (približno 300» il; 
3. Nova Gorica-Sežana-Divača-Postojna-Logatec' 
ka-Škofljica-Žužemberk-Novo mesto-Kostanjevih g 
bova (približno 250 km), il. 
4. Šentilj-Maribor-Bistrica-Šmarje pri Jelšah—M| 
-Dobova (približno I00 km), 
5. Postojna-II.Bistrica-Rupa (približno 40 km), 
6. Divača-Kozina-Črni Kal-Kubed-Gradišče (pribil' ki 
km) 
7. Ćrni Kal-Koper-Piran-Portorož-Sečovlje (pribil 'c 
km) ter J? 
8. Dravlje-Šuica-Brezovica-Podpeč (približno 20 k"1 ir 

in 
B - Glavne kolesarske povezave omogočajo sestop 01 !s< 
daljinskih povezav na ostala omrežja in predvsem orna Ir 
medsebojno povezavo središč regionalnega pomena ir 
kajo v smereh: 
1. Predel-Kobarid-Tolmin-Nova Gorica-Ajdovščina' >i< 
(približno 150 km), 0r 

2. Tolmin-ldrija-Logatec (pribl|žno 60 km), 
3. Želin-Cerkno-Gorenja vas-Škofja Loka (približno Ir; 
4. Ravne-Mislinje-Velenje-Šempeter (približno 50 kp"'I 
5. Radenci-Ljutomer (približno 20 km) )(i 
6. Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec (prib" 1 

km) 
7. Sentjakob-Litija-Zidani Most-Laško-Celje (prib1'' 
km) 
8. Zidani Most-Radeče-Sevnica-Mokronog-Snj' 
Toplice-Kronovo-Metlika-Črnomelj-Vinica (pribil 
km) j it 
9. Sevnica-Krško-Brežice-Senovo-Bistrica ob S0» 6(| 
bližno 50 km) .. Ii 
10. Škofljica-Lašče-Ribnica-Kočevje-Brod na KO'I 
bližno 80 km) , or 
11. Planina-Rakek-Cerknica-Sodražica (približno'11 ^ 
12. Žužemberk-Kočevje (približno 30 km) ^ 
13. Dolga vas-Lendava-Mursko Središče (približno (V| 
14. Kranj-Brnik-Lahovče-Moste-Duplica (približno g( 
15 Radelj-Radlje ob Dravi-Vuhred (približno 10 km) i ^ 

j 'd 
C - Regionalne kolesarske povezave III. reda om® 
dostop do najpomembnejših naravovarstvenih ali tuf; m 
območij ter središč nižjega ranga. Istočasno om<j or 
navezavo na omrežje lokalnih kolesarskih povezav. °c 

v smereh: Or 
1. Kranjska Gora-Vršič-Bovec (približno 30 km) nc 
2. Bled-Bohinjska Bistrica-Podbrdo-Bača pri Mod'1 ot 
bližno 50 km) &t; 
3. Kranj-Jezersko (približno 30 km) . . 
4. Logarska dolina-Ljubno-Mozirje-Velenje-Voj" 1 \ 
bližno 70 km) ^ 
5. Kamnik-Gornji Grad-Radmirje (približno 30 km) , 
6. Celje-Zreče-Oplotnica-Pesek-Lovrenc na PohoT. ■ 
bližno 60 km) At, 
7. Luknja-Osankarica-Šumik-Areh-Hoče (približno 

Pc 
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pribor-Malečnik-Duplek-Ciglance-Ptuj (približno 30 

^'ia-Temenica-Radohova vas-lvančna Gorica-Mulja- 
^abrovčec (približno 30 km) 

Dolenjske Toplice-Podturen-Semič-Ćrnomelj (pri- IJn0 30 kml 

Osil: 
) 

30 km) 
^rahovo- Lož-Babno polje-Loški potok-Podpreska- 
nica-Mitroviči-Kuželj-Slavski laz-Grgelj-Laze-Kot 

. Kolpi-Dečina-Drenovec-Vinica-Žuniči-državna meja 
,'bJi*no 130 km) 

Divača-Matavun-Škofije-Prem-Ilirska Bistrica-Zabi- 
K|anska polica-Babno polje (približno 70 km). 

»£na dolžina predlaganih kolesarskih povezav je približno u° km. 

J' jgV' ^lesarskega omrežja na okolje se izražajo predvsem 
,1. ®dbi zemljišč za samo izgradnjo infrastrukturnih objek- pri podrobnejšem načrtovanju poteka tras in gradnji 

irskih povezav je ob upoštevanju usmeritev iz prostor- 
In sestavin dolgoročnega plana potrebno variantno preučiti 
7e Posameznih poti in optimalizirati njihove poteke, tako 

Q
lrn manj prizadenejo kvaliteto območij skozi katere pote- 

I i Lastnostim območij, po katerih potekajo, je potrebno 
a9oditi ureditveno oblikovalske rešitve. 

fle£NA VPLIVOV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZASNOVE |j ^ZNIŠKEGA, CESTNEGA IN KOLESARSKEGA 
^«JA NA OKOLJE 

jj DJe,n° omrežje ima tako kot vsak nov poseg v prostor 
lidere pozitivne in negativne vplive na okolje. Pozitivni 

jj J Shajajo iz zadostitve namena posega, tj. višjega stan- 
,°a Prometnih uslug, ki posredno pozitivno vpliva tudi na 

iC 'ih t 'e P°9°iev za dosego boljše zadovoljenosti neka- j 'unkcij bivanja in dela, manjšo izrabo energetskih virov, 
oi Seh°V',e'Ž0 rabo energije in relativno manj emisij v okolje, 
o! in=6i bralno. Izboljša se tudi prometna varnost v naseljih, ai bi na novo načrtovane prometne povezave prevzele del 

imeta' k' ie doslej potekal v naseljih. Zaradi tehničnih 
jA, ent°v avtocest in drugih daljinskih cest lahko pričaku- 

0°
,udi manjše število prometnih nesreč. Manjše emisije 

hjk 'a v okolje se pričakujejo tudi zaradi načrtovane rekon- 
-i |r^'ie in modernizacije obstoječih železniških prog in 
Ko |jL ni® novih, ki bo omogočala postopno prehajanje vseh 

* Prometa, posebej pa tovornega, na železnice. 

>1' 1,1 Problematični so negativni vplivi posega na okolje, ki jih 
li; Cr6bno zmanjšati na najmanjšo možno mero iako 11 i, s'°pku načrtovanja infrastrukturnih objektov in naprav 
j l0k

udi s posameznimi ukrepi v detajlnejšem načrtovanju 
načrtih in z ukrepi za spreminjanje tehnologije 

i' Mn°Vana rekonstrukcija in novogradnja železniških pro- 
,'iih I Povezav naj bi potekala predvsem na in ob obstoječih 

ilf 6v
ir,iških povezavah. Koridor za železnico za visoke hitrosti 

jr^
na Italija - Ljubljana - Zagreb), bo potrebno pred 

h bitno umestitvijo trase v prostor presoditi z vidika mož- 
i Plivov na okolje. Negativni vplivi bodo v zasedanju dodat- 

Prostora ob obstoječih železnicah in emisijah zaradi 
flot ne količine prometnega dela na železnicah, vendar j 'Ovo manjša kot pri avtocestah. Kljub temu bo potrebno 
i^drobnejšem načrtovanju zagotoviti vse ukrepe, da se 

iC| vPlivi zmanjšali pod dovoljeno mejo. 

Om na okolje bi se zmanjšali tudi in predvsem ob ustrezni 
'le,e,ni politiki. Potrebno je usmerjati tovorni promet na 
<wn,c°, da bi se zmanjšale emisije cestnega tovornega 
loh6'9 v okolje. Povečanje zmogljivosti Luke Koper pa 
twnem Primeru ne sme pogojevati povečanja cestnega tei, ,a- Tudi tu bo potrebna preusmeritev tovornega pro- 

na železnico. 

na bivalno okolje 
vMivi 

'99 jo predlaganih sprememb in dopolnitev promet- 
v celoti pričakuje zmanjšanje negativnih 

Jbtej.v.na bivalno okolje. Načrtovane cestne povezave bodo a'e v primerni razdalji od naselij in tako učinki emisij 

v veliki večini ne bodo prizadeli obstoječih naselij. V naseljih 
samih pa se bo količina emisij zmanjšala, prometna varnost 
pa povečala, saj bodo načrtovane prometne povezave prev- 
zele tranzitni promet, ki je doslej potekal skozi naselja. Na 
nekaterih območjih se načrtovani potek prometne povezave 
bolj približa naselju. Ob teh naseljih bo potrebno z ukrepi 
zmanjšati vplive (emisije prahu in plinov, hrup, prekinjene 
ustaljene funkcionalne povezave znotraj naselij) na naj- 
manjšo možno mero z ustreznimi tehničnimi in tehnološkimi 
ukrepi. 

Vpliv hrupa na bivalno okolje bo povsod zmanjšan pod dovo- 
ljeno mejo (Zakon o varstvu okolja, Odlok o maksimalno 
dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega 
in bivalnega okolja) z ustrezno protihrupno zaščito. 

3.2 Vplivi na naravne sestavine okolja 

Vpliv na naravne sestavine okolja je odvisen od posega in 
nevtralizacijskega in regeneracijskega potenciala posamezne 
naravne sestavine. Koridorji načrtovanih prometnih povezav 
po preliminarni oceni zasnove cest v glavnem potekajo po že 
urbaniziranih območjih. S tega vidika bi bile problematične 
rešitve, ki bi potekale po območjih, ki so bolj ali manj še 
naravno ohranjena. Trasa v bolj naravno ohranjenih območjih 
bi pomenila poseg v naravne in kulturne ekosisteme, ki še 
niso bili prizadeti z večjimi infrastrukturnimi posegi, pomenil 
bi spremembo strukture in tipologije krajine, prizadel bi 
biotope in habitate, ki doslej še niso bili prizadeti. Zato je 
potrebna vključitev tega kriterija v presojo variantnih rešitev 
na večji stopnji natančnosti. 

Negativni vplivi načrtovanih prometnih povezav na naravno 
okolje so manjši, ker predvideno omrežje prometnih povezav 
v največji možni meri teče po koridorjih (obstoječih cest in 
druge infrastrukture) in pušča nedotaknjene naravne sisteme 
(bolj naravni ekosistemi, ohranjeni naravni habitati, itd ). 
Z optimizacijo prometnega dela posredno vpliva na manjše 
emisije prometa v okolje, z manjšo porabo energije pa na 
manjše poseganje v naravne sestavine. Vplivi na naravne 
sestavine okolja bodo večji na bolj ranljivih območjih. Glede 
na načrtovan potek načrtovanih cest bo največjo pozornost 
treba posvetiti umeščanju trase v prostor na odseku med 
Mariborom, Mursko Soboto, Lendavo in Genterovci oz. Dolgo 
vasjo. Glede na načrtovan potek železniške povezave pa na 
odseku med Ormožem in Hodošem, ker poteka tudi po 
naravno bolj ohranjenih območjih. 

3.3 Vplivi na rabo prostora in naravne vire 

Vpliv na rabo prostora in naravne vire je odvisen od lociranja 
trase ceste in regeneracijskege in nevtralizacijske sposobno- 
sti naravnega vira (lokacija tam, kjer bo čim manjša izguba 
količin in kakovosti naravnih virov ter prostora potencialnega 
za določeno rabo in funkcionalnih potreb rabe). 

Negativni vpliv zasnove prometnega omrežja na rabo prostora 
in naravne vire je manjši, ker se tam, kjer je to mogoče, 
izogiba večjim sklenjenim površinam, ki so namenjene druž- 
beno višje ovrednotenim rabam prostora ali so pod določe- 
nim režimom varovanja (1. območje kmetijskih zemljišč, varo- 
valni gozd in gozd s posebnim namenom, ureditveno 
območje naselij, varstveno območje vodnih virov, območja 
varovanja naravne in kulturne dediščine, potencial za rekre- 
acijsko rabo). Negativni vpliv na naravne vire se mora zmanj- 
šati še z iskanjem optimalnega poteka trase pri podrobnejšem 
načrtovanju - izdelavi lokacijskih načrtov, glede na rabo 
prostora in naravne vire z izbiranjem najsprejemljivejše vari- 
ante poteka trase, korekturami v mikrolokaciji trase in z zago- 
tovitvijo ustreznih tehničnih in tehnoloških ukrepov. 
Območja, kjer bo potrebno posebno paziti pri umeščanju 
trase v prostor, so (glej obrazložitveno karto št. 17) ob odse- 
kih, Maribor - Lenart, Pomurska ravnina, Spodnja Savinjska 
dolina, Divača-Črni kal, Razdrto - Vipava, Šentjakob - Dom- 
žale, Pomurje (železnica). 

V merilu Slovenije bodo vplivi na okolje sprejemljivi ob pred- 
postavki, da se z ustreznim izborom mikrolokacij tras in 
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potrebnimi ukrepi zadovolji zahtevani ustrezni izbrani stopnji 
varovanja okolja, ki izhaja iz študije ranljivosti okolja. 

3.4. Predlog reševanja konfliktov med posegi prometnih 
povezav in okoljem 

Območja, kjer nastopijo vplivi na okolje so bila ugotovljena na 
splošni ravni, zato je potrebno pri pripravi občinskih planov in 
lokacijskih načrtov preučiti vse možne variantne poteke pro- 
metne infrastrukture na podrobnejši planski ravni in z več 
primerjalnimi kriteriji. 

Območja z več prostorskimi konflikti, ki izhajajo iz ranljivosti 
okolja, so prikazana samo z vidika varstva okolja, ne pa 
z vidika razvojnih potreb, prometne učinkovitosti, ekonomič- 
nosti posameznih variant in razvoja v prostoru. Zato se ni 
mogoče povsem izogniti poteku cest in železnic tudi preko 
nekaterih območij, ki so bolj problematična z vidika varstva 
okolja, vendar bo tam potrebno zagotoviti vse tehnične in 
tehnološke ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov na naj- 
manjšo možno mero. 

Na podrobnejši ravni načrtovanja je potrebno z ustrezno 
primerjavo variant poteka prometnih povezav na določenih 
odsekih izbrati tisto varianto, ki bo imela poleg zadovoljitve 
ostalih kriterijev načrtovanja tudi sprejemljive vplive na 
naravno, bivalno, kulturno in gospodarsko okolje. V sklopu 
priprave lokacijskih načrtov bo potrebno glede na ugotov- 
ljene vplive predlagane trase morebiti spremeniti potek trase 
in zagotoviti vse potrebne ukrepe za varstvo naravnega in 
bivalnega okolja tako, da bodo vplivi na okolje čim manjši oz. 
pod normativno določenimi pragovi. S pogoji in ukrepi, ki jih 
mora lokacijski načrt predpisati projektu za pridobitev enot- 
nega dovoljenja, se mora zagotoviti ustrezno stopnjo varova- 
nja naravnega in bivalnega okolja. Potrebno je tudi z ustrez- 
nimi meritvami med obratovanjem prometne povezave zago- 
tavljati spremljanje velikosti negativnih vplivov na okolje in 
v primeru, da so preseženi normativno opredeljeni pragovi, 
izvršiti ustrezne ukrepe. 

4. OBRAZLOŽITVENE KARTE 
K 2. členu odloka, odstavek 2: 

Karta št. 1 Zasnova železniškega omrežja veljavnega Dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije, 1986 - 2000, dopolnjen 1989 
Karta št. 2 Interesi povezovanja Republike Slovenije z železni- 
škim omrežjem evropskih prog za visoke hitrosti 
Karta št. 3 Strokovne podlage za zasnovo železniškega 
omrežja 

K 2. členu odloka, odstavek 3: 

Karta št. 4 Zasnova cestnega omrežja veljavnega Dolg0' 
nega plana SR Slovenije 1986 - 2000, dopolnjen 1989 
Karta št. 5 Evropsko omrežje E-cest - stanje 
Karta št. 6 Omrežje E-cest - stanje v Republiki Slovel* 
Karta št. 7a Zasnova cestnih povezav - teorem 1 
Karta št. 7b Zasnova cestnih povezav - teorem 2 
Karta št. 7c Zasnova cestnih povezav - teorem 3 
Karta št. 8 Glavne smeri daljinskih prometnih povezav 
Karta št. 9 Osnovni koncept zasnove državnih cestnih p0<. 
Karta št. 10 Izhodišča za spremembe prekategori*' 
omrežja E-cest v Republiki Sloveniji 

Karta št. 11 Prometne obremenitve na republiškem ces" 
omrežju 2020 

K 3. členu odloka, odstavek 3: 

Karta št. 12 Železniško omrežje v veljavnem Družbenem P* 
SR Slovenije, 1986 - 1990, dopolnjen 1989 

K 3. členu odloka, odstavek 4: 

Karta št. 13 Cestno omrežje v veljavnem Družbenem pI3"" 
Slovenije,1986 - 1990, dopolnjen 1989 
Karta št. 14 Kategorizacija cestnega omrežja - stanje 
Karta št. 15 Variante preveritev možnih trasnih potekov i" 
stralnih cest na posameznih odsekih 
Karta št. 15a Variante preveritev možnih trasnih P0' 
magistralnih cest na območju jugozahodne Slovenije , 
Karta št. 15b Variante preveritev možnih trasnih P0' 
magistralnih cest na območju severovzhodne Slovenije 
Karta št. 15c Variante preveritev možnih trasnih P"1 

magistralnih cest na območju osrednje Slovenije 
Karta št. 15d Variante preveritev možnih trasnih P°' 
magistralnih cest na območju severozahodne in jugovz" 
Slovenije 

K 3. členu odloka, odstavek 7: 

Karta št. 16 Strokovne podlage za zasnovo kolesar5" 
omrežja 

K točki III. 3 v Obrazložitvi predloga odloka: 

Karta št. 17 Izhodišča z vidika varstvo okolja, varstven® 
gorije naravnih dobrin ..j, 
Karta št. 18 Izhodišča z vidika varstva okolja, skupna rafl'l 
okolja za prometne povezave 
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K predlogu zakona o Regijskem parku škocjanske jame - EPA 
764 - prva obravnava, ki smo ga objavili v Poročevalcu šte- 
vilka 33,14. septembra 1994, sodi tudi zemljevid, ki je objav- 
ljen na sredini. 

V 33. številki in vseh naslednjih številkah ga nismo mogli 
objaviti zato, ker je zemljevid v več barvah, Poročevalec pa 
običajno tiskamo le v eni, črni barvi. 
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SjROKOVNE podlage 
'ost ravi Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah l0rskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbe- 
JJj plana RS so bila upoštevana številna gradiva, kot stro- 
ito! Podlage pa neposredno uporabljeni v nadaljevanju deni viri. 

^anistični inštitut RS, mag. Andrej Gulič - Regionalni 
y J'n regionalizacija Slovenije, Ljubljana, 1992, 1993 
eno ični inštitut RS, dr. Lojze Gosar - Zasnova poseli- 
la razvoja Slovenije, Ljubljana, 1992 

L Danistični inštitut RS, dr. Lojze Gosar - Regionalni in 
n"' sistem Slovenije, Ljubljana, 1993 
|a "anistični inštitut RS, mag. Leonid Lenarčič - Metodolo- 
JJodeliranja prostorskih zasnov planov na primeru in za 

prostorskega plana Republike Slovenije, Ljubljana, 
h. 
Jotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitekturo 
ilh| 

V' obstoječega cestnega omrežja na kakovosti prostora, 
FArna,1992 

Prometnotehniški inštitut - Možnost racionalizacije 
C* cest z vidika projektiranja - faze A, B, C, Ljubljana, 

1993 
fiiei Prometnotehniški inštitut - Območje izključne in jene rabe na cestah, Ljubljana, 1991 

jjl Prometnotehniški inštitut - Projekt gradnje avto- 
,0)..

v Sloveniji - Predlog prilagojenih normalnih prejšnjih 
n 0v za avtoceste, Ljubljana, 1993 

r0J
>ubliška uprava za ceste - Promet 92 - Podatki o štetju 

u e,a na magistralnih in regionalnih cestah v Republiki 
>ie, Ljubljana, 1993 
5l Publiška uprava za ceste, Cestni inženiring - Avtoceste 
k Veniji (Primorski krak, Gorenjski krak, Dolenjski krak, 
|fs*i krak), Ljubljana, 1992 
^'"istrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za okolje in 
^ 0r' Poročilo o stanju projektne dokumentacije in postop- 
,„ipPrav za gradnjo avtocestnega sistema Republike Slo- 
! I?'Ljubljana, 1993 
lij rbanistični inštitut RS, mag. Vladimir Mušič - Urbani- 
,d vidiki zasnove avtocest v Sloveniji s posebnim ozirom 
j |*°nčanju dolenjskega kraka, Ljubljana, 1993 
k arian Debelak - Turistična izraba avtocest v Republiki 
(,^'ii. Ljubljana, 1993 
"O 90spodarski inštitut ~ Ocena vplivov programira- jo'ocest v Sloveniji na vodno okolje, Ljubljana, 1994 
lifi RS za varstvo naravne in kulturne dediščine - Preli- 
O mnenje o predlogu zasnove prometnega omrežja in 
i'sti, za izdelavo variant tras avtocest, odsekov iz vidika 
'• S(?T

naravne in kulturne dediščine, Ljubljana, 1994 
»OrjJ. projekt nizke gradnje, Prometni inštitut - Zasnove 
iljnu '

ne politike in prometne infrastrukture v prostorskem 
; j Slovenije, Ljubljana, 1993 
'dO„B

u<liia za izbiro variante sistema AC na področju jugoza- 
SraHk de'a Slovenije, Univerza v Ljubljani, FAGG, Oddelek 
X pohištvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut, 1993 
NJanerska delavnica Prostorska ureditev obalnega 
St°ra k' Pr'P°ročila za usmerjanje razvoja in urejanje pro- 
% ?Pa'nega območja in druga gradiva s planerske delav- 
' Cernber 1992 - april 1993; 
Vr 'a tras avtocest Koper - Portorož - R Hrvaška, 
M on T Dragonja - R Hrvaška, Investbiro Koper, št.proj. 93 

Ac £Ž' Jože Mik0|i' 1993 

Hl n| Divača - Bertoki (Koper), Idejna študija variant, Pro- 
Sanr- zgradbe Ljubljana, št.proj C-97, odg. proj. Alojz <!, ^ '1975 
^iia an,a trase AC Črni kal - križišče Ankaran, Idejna 
iMh 'nvestbiro Koper (inž. Jože Mikolj), Projekt nizke 

® Ljubljana (inž. Pugelj), 1989 
SV; 'a ,ras avtocest Divača - Koper, Investbiro Koper, 93 - 100, inž. Jože Mikolj, 1993 

prnerjalna študija variant HC 105-1 Razdrto - Vipava, 
.953. r°jekt nizke zgradbe, št. proj. C-ED-1493, Ljubljana 

AC r?'a Proiek,a in odgovorni projektant Darko Potočnik P'vača - Bertoki (Koper), Idejna študija variant, Pro- 
"V zgradbe Ljubljana, št. proj C-97, odg. proj. Alojz 
v1975 

\^a trase AC Črni kal - križišče Ankaran, Idejna 
/ la' Investbiro Koper (inž.Jože Mikolj), Projekt nizke 

zgradbe Ljubljana (inž. Pugelj), 1989 
26. Študija tras avtocest Divača - Koper, Investbiro Koper, 
št.proj. 93 - 100, inž. Jože Mikolj, 1993 
27. Idejna študija AC Divača-Koper, odsek Divača-Crni kal, 
Biro za projektiranje in inženiring Maribor, št.proj. 77/1 (3 
variante), 
28. Presoja variant osnovne in severne trase AC pri Ajdovščini 
med km 12.0 in km 22.0, primerjalna analiza obremenitev 
prostora,PA - Projektivni atelje, št.proj. 3376/88-089, Ljub- 
ljana 1993;vodja projekta Anton Špolar, odgovorni projektant 
Arabela Mrdakovič 
29. Presoja vplivov na okolje - dve varianti AC na odseku 
Vipava - Vipavski križ; Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana 1990, 
30. Študija variantnih rješenja Vipava - Ajdovščina; Građevin- 
ski institut, Zagreb 1989 
31. Magistralna cesta 105-3, odsek Podnanos - Selo, vari- 
anta iPuščel - primerjava; PA - Projektivni atelje, št.proj. 
3570A, Ljubljana 1990;odgovorni vodja projekta Janez Senk 
32. Magistralna ceste M 10-5 (rekonstrukcija), odsek Podna- 
nos - Ajševica, idejna študija; PA - Projektivni atelje, št.proj. 
3570, Ljubljana 1990 odgovorni vodja projekta Janez Senk 
33. Projekt nizke gradnje - Vrednotenje avtocestnih sistemov 
in mestne obvoznice v ljubljanskem prostoru, Ljubljana, 1977 
34. Biro nizke gradnje - Analiza cestnih sistemov na AC Celje 
- Ljubljana med priključkoma Celje in Krtina, Ljubljana 1991 
35. DP SGP SCT Projekt, Prometni oddelek - Študija presoje 
ekonomske upravičenosti izgradnje cestnih povezav med 
Vranskim in Blagovico, Ljubljana, 1990 
36. SCT - Projekt nizke zgradbe, Prometni oddelek - Pro- 
metna študija za odsek AC Vransko - Ljubljana (Šentjakob), 
Ljubljana, 1992 
37. SCT - Projekt nizke zgradbe, Prometni oddelek - Pro- 
metna študija za odsek AC Vransko - Ljubljana (Šentjakob) 
- dodatne variante, Ljubljana. 1992 
38. SCT - Projekt nizke zgradbe, Prometni oddelek - Pro- 
metna študija za odsek AC Vransko - Ljubljana (Šentjakob) 
- dodatne variante, Ljubljana, 1993 
39. MPZ - RUC - Primerjava variant poteka AC na odseku 
Ločica (Vransko) - Šentjakob (Ljubljana), Ljubljana 1993 
40. MOP - ZPP - Strateška presoja vplivov AC na okolje in 
prostor na odseku Šentjakob - Vransko, Ljubljana, 1993 
41. SCT Projekt nizke zgradbe, Prometni oddelek - Prometna 
študija za odsek AC Celje - Trojane (Vransko) - dodatna 
severna varianta in primerjava variant, Ljubljana, 1993 
42. Inštitut Jožef Štefan - SEPO - Presoja vplivov na okolje 
za dve varianti avtoceste Vrba-črnivec, Ljubljana, 1989 
43. Projektivno podjetje Kranj - Idejna študija - Primerjava 
variant odseka avtoceste Vrba-Peračica, Kranj, 1991 
44. FAGG, Prometnotehniški inštitut - Vrednotenje in primer- 
java variant avtoceste na odseku Karteljevo-Lešnica, Ljub- 
ljana, 1990 
45. TRAFCONS - Študija presoje ekonomske upravičenosti 
variant priključevanja Novega mesta na avtocesto, Ljubljana, 
1993 
46. TRAFCONS - Primerjava variant avtoceste na območju 
Trebnjega, Ljubljana, 1994 
47. Oesterreichische Raumordnungskonferenz, Fahrradfre- 
undliche Verkehrs-politik in Stadt und Land, Poročilo Komu- 
nalno - gospodarskega dokumentacijskega centra z Dunaja, 
obdelala: H. Bauer in E. Lung, Wien, 1984 
48 Amt der Steiermaerkischen Landesregierung, Radverke- 
hrskonzept 3, Das Steirische Gesamtverkehrsprogramm, 
Graz, 1991 * 
49. Gruppo trasporti Iniziativa pentagonale, Technical - eco- 
nomic feasibility study on the transport Icorridorl betvveen 
ltaly, Yugoslavia and Hungary in the context of the Pentago- 
nal initiative, Technical proposal, Roma, 1991 
50. Gulič, A., mag., Možni vplivi zasnove cestnega in železni- 
škega omrežja na razvoj poselitve in rabo prostora v Sloveniji 
- 1 fazno poročilo, Ul RS, Ljubljana, 1993 
51. MPZ RUC, Promet 93, Podatki o štetju prometa na magi- 
stralnih in regionalnih cestah v republiki Sloveniji, Ljubljana, 
1994 
52. MPZ RUC, Promet 93, Povzetek, Podatki o štetju prometa 
na magistralnih in regionalnih cestah v republiki Sloveniji, 
Ljubljana, 1994 
53. TRAFCONS d.o.o., Osnutek zasnove kolesarske mreže 
v Sloveniji, Ljubljana, 1994 
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54. TRAFCONS d.o.o., Prometna analiza variant avtocest po 
Vipavski dolini in na Krasu, Ljubljana, 1994 
55. URBIS d.o.o., Prostorska dokumentacija za AC vozlišče 
Maribor, Strateška primerjava in vrednotenje dveh konceptov 
avtocestne povezave SV Slovenije ter Slovenije in Madžarske, 
Ljubljana, 1994 
56. LUZ, Strateška primerjava smeri cestne povezave Nova 
Gorica - Ljubljana 
57. Inštitut za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani, 1994,Študija ranljivosti okolja za pro- 
metne povezave 

IV. BESEDILA VELJAVNIH PLANOV, KI SE SPREMENIJO IN 
DOPOLNIJO 

1. Besedilo podpoglavja, ki se spreminja in dopolnjuje v Dol- 
goročnem planu SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 2000 - dopolnjen 1989 
(prečiščeno besedilo na osnovi objav - Uradni list SRS, št. 1/ 
86, 41/87 in 12/89) 

3.1.31. Temeljne dolgoročne naloge razvoja prometa in zvez 
so: izgrajevanje optimalne strukture prometnega sistema ter 
njegove povezanosti z jugoslovanskim in mednarodnim pro- 
metnim sistemom; izboljšanje kakovosti prometnih storitev in 
znižanje transportnih stroškov v ceni proizvodov; povečanje 
deleža domačih prometnih organizacij združenega dela v bla- 
govnem in turističnem deviznem prilivu na podlagi ugodnega 
geoprometnega položaja SR Slovenije in SFR Jugoslavije; 
spodbujanje tranzitnega prometa; krepitev varnostne in 
obrambne sposobnosti prometa za učinkovito delovanje 
v spremenjenih razmerah; racionalna uporaba energije v pro- 
metu ter zmanjševanje negativnega vpliva prometa na okolje. 

Vrstni red izgradnje posameznih infrastrukturnih objektov 
bodo opredelili dolgoročni plani ustreznih samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje, konkretne opre- 
delitve in podrobna dinamika pa bo opredeljena z njihovimi 
srednjeročnimi planskimi akti. 

Izboljšati bo treba učinkovitost delovanja prometnega 
•sistema za družbeno racionalen pretok substrata in informa- 
cij, povečati prepustnost omrežja in zlasti izboljšati Oskrbo 
s prometnimi storitvami. Do leta 2000 bomo uresničevali 
naslednje spremembe v prometnem sistemu: zgradili bomo 
136 km novih prog oziroma drugega tira ob obstoječi progi in 
pričeli z izgradnjo 93 (89) km prog: izboljšali bomo zmogljivo- 
sti prog, predvsem s povečanjem njihove dopustne obremeni- 
tve za 22,5 tonski osni pritisk v dolžini 254 km in za 20 tonski 
osni pritisk v dolžini 167 km; vgradili bomo elektrorelejne 
varnostne naprave na 74 postajah in avtomatični progovni 
blok na 399 km prog; vse to bo prispevalo tudi k izboljšanju 
varnosti železniškega prometa; povečali bomo skladiščne in 
pretovorne zmogljivosti v luki Koper za prevzem in odpravo 
8,6 mio ton blaga ob dvakratnem povečanju hitrosti pretovora 
blaga; odpravili bomo ozka grla, izboljšali vozno tehnične 
razmere, povečali prepustnost na cestnem omrežju Slovenije 
in zgradili 240 km avtocest in magistralnih cest; bistveno 
bomo izboljšali ponudbo prog v rednem domačem, celinskem 
in medcelinskem zračnem prometu in za takšen promet uspo- 
sobili letališko infrastrukturo; povečali bomo število PTT enot 
na 1000 prebivalcev za 10% povečali bomo zmogljivosti tele- 
fonsko-telegrafskega omrežja za okoli trikrat in v omrežju za 
prenos podatkov povečali število priključkov za okoli 
5,7-krat. Razvoj zmogljivosti PTT zvez kot osnovnega nosilca 
sistema zvez bo usklajen s potrebami nosilcev funkcionalnih 
sistemov zvez (RTV, elektrogospodarstvo, železniško in 
cestno gospodarstvo). 

3.1.32. Številne tehnične, tehnološke, gospodarske in druge 
prednosti pričajo o ponovni uveljavitvi železnice oziroma 
o nujnosti po usmeritvi prometa v hitrejšo posodobitev želez- 
nice in še posebej železniške infrastrukture kot temeljnega 
kopenskega prometnega sistema, h kateremu bodo množično 
usmerjeni in koncentrirani prometni tokovi predvsem na dalj- 
ših razdaljah. Nosilci planiranja bodo zato dopolnili planske 

akte tako, da bo omogočena preusmeritev večjega dela' u 
nega prometa s ceste na železnico. Zato bo nuin0|( 
zgraditi drugi tir na mednarodni magistralni smeri LjUjJ 
-Jesenice, pripraviti dokumentacijo in pričeti PriPrX 1^7 
dela za hitro progo na tem odseku, zgraditi progo M « 
Sobota-Martinje ter pričeti z gradnjo hitre proge LjuW-' 
-Dobova, vključno z obvozno progo v vozlišču 
s priključki; posodobiti vozlišča: Ljubljana, Jesenice, Se 

Divača, Maribor in Celje; posodobiti potniško postajo ^ 
Ijana in Novo mesto; posodobiti ranžirne postaje Zalog 
in najbolj obremenjene progovne odseke; elektrificira" 
275 km prog, povečati dopustne obremenitve prog, P0^- 
biti signalno varnostne in telekomunikacijske napra; 
vlečne in prevozne zmogljivosti ter uvesti v jugoslovai1^» 
mednarodni sistem povezano računalniško vodeni« ' 
športnega procesa. 

i " Na trasah opuščenih železniških prog bo možna le taW n( 
zemljišč, ki bo dolgoročno omogočila gradnjo prog ?' lei 
mestni in medmestni železniški promet. Zainteresira11'' »ti 
rabniki bodo ugotovili družbenoekonomsko upravi' tnij 
gradnje opuščenih železniških prog, s tem da bo za P. v 
Dravograd-Slovenj Gradec-Titovo Velenje ali Draw® 
-Slovenj Gradec le-ta ugotovljena do leta 1989 in da , 
osnovi te ugotovitve sprejeta odločitev o izgradnji pr0* to 

- Zasnova prort1®1" '»j 
išče za P"J 'al 

in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planski^ rar 

V kartografskem delu, na karti 
omrežja in omrežja zvez je kot obvezno izhodišče za Pr'J ''al 

sk'IiiS !ar 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopo'.'jjsr adiiiuu)jiciviiiii uiyaMi£ciisij in arvupnuau icr uiutucnvr iij *' 
skupnosti v SR Sloveniji opredeljena zasnova železn1^ »p, 
omrežja. Na karti sta tudi prikazani dve etapi gradnje1 < 
škega omrežja, opredeljeni z vidika prednostnih Pr0 '6' 
potreb. Prva etapa vsebuje objekte, ki imajo prednos' ^ 
drugimi objekti, ki bodo začeti do leta 2000. i 

3.1.33. Z vidika vključitve v jugoslovanski in evropski^ 
cest bomo prednostno vzdrževali oziroma ohranjali oD'j ^ 
cestno omrežje, odpravljali ozka grla oziroma rekons ^ ^ 
cestne odseke in s tem povečali propustnost, varnost P'^ ^ 
in vozne hitrosti na cestnem omrežju SR Slovenije. NaP ,, 
zahtev po povečanju varnosti prometa in potovalnih j]' ^ 

i obremenitev bomo opt% 

prMem zlasti upoštevali cestne odseke na cesti Bra'^ii J" — M nn mriKi-ri imi I tfif .' 

ter ob upoštevanju prometnih oDrememiev Domu , )yi| 
dograjevanje cestnega omrežja z razpoložljivimi sreo . rlpol/o r»o racti Rr3^ t 
enotnosti, cestne odseke po Osimskem sporazumu ter ^ 
kritične cestne odseke na slovenskem cestneflfl j 
V skladu s tem bo treba zgraditi naslednje cestne P° | 
v smereh: Karavanke-Bregana, Šentilj-Koper, Marlb®^ > 
celj, Divača-Fernetiči, Škofije-Sečovlje, Postojna" j , 
Razdrto-Vrtojba in Kozina-Rupa. Rekonstruirali in Pj 
bili bomo magistralno, regionalno in lokalno cestno o^i > 
predvsem v smereh, kjer promet opravičuje gradnjo in 1» 
dopolnilo železniškemu prometu. 

el#
r 

V kartografskem delu, na karti III. - Zasnova Pr0 rjprf *>' 
omrežja in omrežja zvez, je kot obvezno izhodišče za P ^ ^ 
in oblikovanje dolgoročnih in srednjeročnih planskih tj| 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopo j tt 
skupnosti v SR Sloveniji opredeljena zasnova c® ^ 1 

omrežja. Na karti sta tudi nakazani dve etapi izgradnl® ( ^ 
stralnega cestnega omrežja, opredeljeni z vidika Pre°0 / ^ 
prometnih potreb. Prva etapa vsebuje objekte, ki imal"Lji i; 
nost pred drugimi objekti, ki bodo zgrajeni oziroma Prl 1, 
leta 2000. » 

V cestnem prometu bomo pospeševali razvoj javnega j j, 
škega prometa, zlasti mestnega in primestnega in na V 
smerjali individualni promet. Režijske prevoze bo ,re ,y ' 
smerjati na železniški in javni cestni promet. Spodbuja ^ 1 
uvajanje motorjev z manjšo porabo goriv in z manjši'11 J J 
vim vplivom na okolje ter goriva, ki vsebujejo \ 
škodljivih snovi. Sestavni del gradnje novih cest bo tu 

čita okolja pred škodljivimi izpušnimi plini. 

V večjih urbanih središčih bomo uvajali elektropogons^jf"1' 
zemna vozila, če bodo analize stroškov in koristi up 
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i^P^eta'"Jevanje dolgoročne strategije razvoja na področju 

5 LUSrneritev- Uvajali bomo tudi opremo in informacijske ^ e za ureditev prometa. 

li W';',dil0 Podpoglavja, ki se spreminja in dopolnjuje 
i n5enem planu SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
j - dopolnjen 1989 
ti 0 besedilo na osnovi objav - Uradni list SRS, št. 21 ef "87 in 23/89) 

IN 
t' < P,„ .( 'Omet in zveze 

5T.resniče 
in zvez in dosego skladnejšega in družbeno racional- 

I »Irin razvoia prometa in zvez bomo: oblikovali funkci- j ° enoten in strukturno usklajen prometni sistem, ki bo 
to varen, hiter, kakovosten in učinkovit prevoz blaga in 

in prenos informacij, znižali delež transportnih stro- 
a1 Ceni proizvodov in povečali družbeno rentabilnost 
li (6m

a; racionalno gradili in povezovali domači prometni 
i1 ^.jugoslovanskim in mednarodnim prometnim siste- 
* inJ,er Povečali delež domačih prevoznikov v blagovnem, 
p' L(erTI in turističnem prometu; smotrno gradili, vzdrževali 
j}1 iinj a'i prometnice in tako čim bolj izkoristili geopro- 

"isi<P0'0*a' Slovenije; razvijali samoupravne družbenoeko- ]= |y"®. odnose znotraj prometa in zvez in njegovo samou- 
i dohodkovno povezovanje z združenim delom v dru- 

'I9 ter*
sPodarskih panogah in zlasti tehnično-tehnološko 

P' irjij nie z jugoslovanskim prometnim sistemom; raciona- 
'> ,3rnhU'30ra'30 energije v prometu in krepili varnostno in m (em 0 sposobnost z usmerjanjem razvoja prometnega 

S* jp ® *a učinkovito delovanje v spremenjenih razmerah: 
si racionalizirali pretok blaga z uvajanjem tipizira- iern

anc'ardiziranih in unificiranih transportnih sredstev in 
1ter sodobnih tehničnih in tehnoloških rešitev pri 

i i *anju in skladiščenju surovin, repromateriala in konč- 
nikov; pravočasno zagotovili prostorske pogoje ob 

lil HfL .1?!" negativnega vpliva prometa na človekovo okolje 
gji el1 za razvoj prometa in zvez na manj razvitih območjih. 
I)"1 Ml 

st^e o nadaljnjem razvoju prometa in zlasti o gradnji 
^ Sativ ,eme|i'le na analizah, ki bodo posebej upoštevale 4 i |,jh

ne učinke prometa na okolje. Poiskali bomo take reši- 
ji °odo te vplive zmanjšale na minimum. 
|VI 11 
j ^be bomo uresničili naslednje kvalitativne spre- 

li H s y Prometnem sistemu: zmanjšali bomo obtok vago- 
dni v letu 1985 na 2,85 dni v letu 1990 ali za 

$ Jono
anišali zamude potniških vlakov za 14 % in tovornih 

V, D
V fa 0/0 povečali železniške kontejnerske prevoze za 

"j H|Ja|etne prevoze za 12 % in povečali nakladanja in 
Ž 10 o'a na industrijskih tirih s 15 mio ton na 16,5 mio ton povečali fizično produktivnost dela v luki Koper na 
'' Ki"3 2aP0S,enega ali za 22 % glede na leto 1985 in 

lr®'an sPrejem in odpravo 4,4 mio ton tovora ter hitrejše 
®°"sk lad'' in železniških vagonov; povečali delež naše 

tU !fijavr rnornarice v prevozih blaga v zunanjetrgovinski 
knj^ 'ako, da se bo delež prevoza blaga za domače upo- 

il1 'iti, Povečal na okoli 40 % in posodobili prevozne zmoglji- 
f tiietu6C"' eno,no vozovnico v javnem cestnem potniškem 
i< 'ovguln Povečali varnost in kvaliteto prevozov ter povečali 
4.1 p0v ° hitrost v medkrajevnem potniškem prometu do 50 
^ihXali »roduktivnost in izkoriščenost javnih cestnih 
©n. ,aPacitet s 17,5 povprečne tonaže na vozilo v letu 
;f C tihi3'' Produktivnost in izkoriščenost javnih cestnih l$n kapacitet s 17,5 povprečne tonaže na vozilo v letu 

)ajjra 
1®'8 ton na vozilo v letu 1990 in povečali njihovo 

1 % v J1'6 V mednarodnem prometu s 43,5 % v letu 1985 na 
? °estn 1^90' odpravili ozka grla in povečali propustnost f Jsis|rg,em omrežju ter zgradili okoli 32,4 km avtocest in 

' letal 2'^ cest' 'zbo|jša|i varnost zračne plovbe na sloven- 
i iiSas ^ ter bistveno povečali konkurenčnost domačega r %;! Prevoznika z nabavo novih 150 sedežnih letal tip 
t Sled ^20; povečali število PTT enot na 520 ali za 

Pn0 *e na leto 1985, teleks naročnikov na 2784 ali za 40 %, 
/»in ? vil° priključkov za prenos podatkov na 3100 ali za H^^večali zmogljivosti krajevnih telefonskih central za 

'o in število telefonskih naročnikov za okoli 45 %. 

J \h*Ci bodo do leta 1990 v skladu z zagotovljenimi 
Opravljena ozka grla v tehnološkem procesu glede 

na njihovo kritičnost, modernizirane zmogljivosti, ki prispe- 
vajo k ustvarjanju večjega deviznega priliva, realizirane najpo- 
membnejše naložbe v integralnem transportu, celovito bodo 
proučene variante hitre proge Ljubljana - Dobova, posodab- 
ljanje vlečne in prevozne zmogljivosti ter signalnovarnostne 
in telekomunikacijske naprave. Z usmerjanjem prometnih 
tokov na železnico in večjo substitucijo cestnih prevozov 
z železniškimi, večjo poslovno usmeritvijo železnice, smotr- 
nim koriščenjem kapacitet in večjo produktivnostjo dela, 
s hitrejšim neposrednim dogovarjanjem z uporabniki o kako- 
vosti, obsegu, in ceni železniških storitev ustrezno zahtevam 
uporabnikov ter povpraševanju in ponudbi na transportnem 
tržišču kot tudi z izvajanjem politike hitrejše rasti cen železni- 
ških prevoznih storitev, od splošne rasti cen se bomo zavze- 
mali, da bodo prihodki od transportnih storitev v letu 1990 
v celoti pokrivali vse stroške enostavne reprodukcije ŽG Ljub- 
ljana. Na relacijah, kjer ima ŽG Ljubljana že uveden oprtni 
promet, bo potrebno preusmeriti tovorna vozila na železnico 
zlasti pa tovore za luko Koper in v tranzitu. Oprtni promet bo 
potrebno organizirati tudi na najpomembnejših smereh na 
mreži jugoslovanskih železnic. Zaradi zagotovitve varnosti 
v železniškem prometu bo potrebno posodobiti zmogljivosti 
za vzdrževanje tirnih vozil. V kartografskem delu na karti 
3 - Prometno omrežje, omrežje zvez in manj razvita območja 
so v povezavi z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR 
Slovenije opredeljene aktivnosti na področju železniškega in 
pristaniškega omrežja. 

Pri cestni infrastrukturi bo poudarek na vzdrževanju in ohra- 
njevanju obstoječega cestnega omrežja ter na dokončanju že 
začetih cestnih odsekov magistralnih cest. Gradnjo najbolj 
kritičnih cestnih odsekov na omrežju avtocest iz dolgoroč- 
nega plana bomo prilagodili dejanskim materialnim možno- 
stim. Do konca leta 1990 se naj prouči možnost za uvedbo 
ekološke cestnine za ves cestni tranzitni promet skozi Slove- 
nijo. Nadaljevali bomo z modernizacijo in rekonstrukcijo 
magistralnega, regionalnega in lokalnega cestnega omrežja 
predvsem na odsekih, kjer kritičnost cestišča ali obseg pro- 
metnih obremenitev to narekuje ali pa, kjer ni ustreznih želez- 
niških povezav. V kartografskem delu na karti 3 - Prometno 
omrežje, omrežje zvez in manj razvita območja so v povezavi 
z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije opre- 
deljene aktivnosti na področju cestnega omrežja. 

Na področju cestnega prometa bomo pospeševali razvoj jav- 
nega potniškega in blagovnega prevoza, medtem ko bomo 
delo režijskih cestnih prevoznikov omejili le na dostavni pro- 
met v okviru urbanih središč in za potrebe večjih gradbišč. 
Javni mestni in primestni promet bo nadomeščal individualne 
prevoze. Z uvajanjem sodobne signalno varnostne opreme in 
informacijskih sistemov za regulacijo prometa bomo povečali 
varnost cestnega prometa. Zaradi zadovoljevanja potreb pot- 
nikov tako glede obsega kot kvalitete avtobusnega prevoza 
bo usklajevan medkrajevni potniški promet. Uvedena bo 
enotna vozovnica v primestnem prometu in usklajevani vozni 
redi med železnico in cestnimi prevozniki. Spodbujali bomo 
uvajanje motorjev z manjšo porabo goriv in goriv, ki vsebujejo 
manj okolju škodljivih snovi ter vgradnjo katalizatorjev. 

V razvoju luške dejavnosti bo poudarek na izgradnji najnuj- 
nejše splošne infrastrukture, izgradnji silosa za žito ter uvaja- 
nju sodobnih tehničnih, tehnoloških in informacijskih siste- 
mov za skladiščenje in pretovor blaga. Usklajevan bo razvoj 
luških in železniških dejavnosti ter bo spodbujano povezova- 
nje luke Koper z vsemi udeleženci in uporabniki v transportni 
verigi. 

Trgovska mornarica bo izboljšala strukturo flote v korist teh- 
nično sodobnega in specializiranega ladjevja in v večji meri 
prevzemala domače in tranzitne blagovne tokove v linijski ter 
v prosti plovbi, s čimer bo omogočila kvalitetnejše prevoze 
v naši zunanjetrgovinski menjavi in zagotovila večji devizni 
priliv. Zato bo, med drugim, potrebno zagotoviti uvoz ladij 
zaradi nadomestitve zastarelega ladjevja. 

Razvoj letališke infrastrukture bo usmerjen v etapno rekon- 
strukcijo obstoječega pristaniškega kompleksa in v priprav- 
ljalna dela za izgradnjo južnega potniškega terminala in usta- 
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novitev proste carinske cone na letališču Ljubljana ter v zago- 
tovitev varnosti zračne plovbe na vseh javnih letališčih v repu- 
bliki. Pospeševali bomo samoupravno in poslovno poveza- 
nost med letališči kot tudi med letališči in zračnimi prevozniki. 
Pospešeno bomo razvijali redni in izredni domači in blagovni 
mednarodni letalski promet z varno in ekonomično zračno 
floto ter STOL letali razširjali sistem zračnih prevozov tudi na 
ostala domača regionalna in gospodarska ter turistična sre- 
dišča v okviru delovne skupnosti Alpe-Jadran. Okrepili bomo 
sodelovanje z jugoslovanskimi zračnimi prevozniki in zagoto- 
vili komercialna dovoljenja za redni mednarodni zračni pro- 
met za najbolj zanimive relacije v Zahodni Evropi. 

V kartografskem delu na karti 3 - Prometno omrežje, omrežje 
zvez in manj razvita območja so v povezavi z obveznimi 
izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije opredeljene aktiv- 
nosti na področju omrežja letališč. 
Razvoj integralnega transporta bo slonel na pospešenem 
uvajanju sodobne transportno manipulativne opreme, smo- 
trni modernizaciji skladiščnih blagovno transportnih centrov, 
predvsem za domači in izvozni zbirni promet ter na samou- 
pravnem in dohodkovnem povezovanju nosilcev integralnega 
transporta tako med nosilci integralnega transporta v okviru 
posameznih prometnih panog kot tudi teh z uporabniki tovrst- 
nih storitev. 
Špediterske organizacije združenega dela bodo na podlagi 
primerjalnih izračunov transportnih stroškov za izbor optimal- 
nega transportnega sredstva in transportne poti racionalizi- 
rale pretok blaga. 

:jr* to 

V razvoju ptt prometa bo poudarek na izboljšanju sp'ei 
obdelave, odprave in dostave pošiljk, uvajanju novih 
nejših obliki storitev in povečanju zadovoljevanja p0'^ 
telefonskih storitvah in na kvalitetnejšem delovanju 
skega omrežja. Povečane in posodobljene bodo zmo9, 
za mednarodne, magistralne in tranzitne zmogljivosti,? 
vozliščne in rajonske avtomatske telefonske centrale 
nosni sistemi med njimi, poštni centri, objekti na manj1 . 
območjih ter objekti posebnega pomena za ljudsko oW Q( 
in družbeno samozaščito. Nosilci funkcionalnih sistem01 

v SRS bodo samoupravno usklajevali razvojne progra"1® 
in RTV kot tudi drugi nosilci funkcionalnih sistem0", 
bodo svoj razvoj usmerili v izgradnjo enotnega telekon® 
cijskega sistema zvez v SR Sloveniji in temu ustrezno P" Ji 
jali svojo samoupravno organiziranost. Prizadevalise 

za večjo stopnjo tehnološke enotnosti in kvalitetnejšeJa 
nje telekomunikacijskih sistemov v SFRJ. V kartogrS

f 
6r 

delu na karti 3 - Prometno omrežje, omrežje zvez i" 
razvita območja so v povezavi z dolgoročnim plar°j # 
Slovenije opredeljene aktivnosti na področju telet"", '■ 
omrežja, javnega omrežja za prenos podatkov, pošt"0 >'( 
metnega omrežja in telegrafskega omrežja. POi 

' Pripravljena je Študija za celovito presojo vplivov na ^ 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolg°r0 ^ 
in srednjeročnega družbenega plana RS, katere vseb'" #v 
selno sledi 54. členu Zakona o varstvu okolja, čep' jf( 
prehodnih določbah istega zakona do priprave podzal®! 
aktov študije za celovito presojo vplivov na okoli® 
potrebno pripravljati. 
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i^ENJE 
obora za finance in kreditno-monetarno politiko o vodenju tekoče monetarne 

Politike 

«• Odb, 
' 'rert°r ^r*avnega zbora Republike Slovenije za finance in J'tno-monetarno politiko je na 66. seji, dne 7/11-1994, kot 
C1?, delovno telo za nadzor nad poslovanjem Banke Slo- ,i n-'e obravnaval problematiko v zvezi z vodenjem tekoče 

netarne politike. 

'ohi odbora je v uvodnem delu razprave o navedeni ?Po atiki odboru predstavil svoje mnenje, v katerem je 
ju^'avil nekatere probleme v tekoči monetarni politiki in 

Jfost 'udi konkretne predloge za njihovo reševanje. Zaradi 
h ilij a' da je Banka Slovenije v mesecu juniju izdala blagajni- 

(os 
2aP|se z nakupnim bonom, strošek te operacije pa je 

4 Sv edni s,rošek proračuna in znaša približno 6 milijard tolar- 
' d* v°denje monetarne politike prvič postalo javno finančni 
'Ur«;. takšna situacija pa zahteva iskanje primernejših 

•«ui h Posredna posledica pojava blagajniških zapisov je 
strni 'e na borzi v poletnih mesecih prišlo do pravega 
%?' Sa' se 'e Prornet z obveznicami in delnicami strahovito Prav zaradi odselitve kapitala iz borznih dologočnih ,r6d zaraai oaseiuve Kapuaia iz Dorznin aoiogocnin ljn,n°stnih papirjev v kratkoročni vrednostni papir centralne 
i^j Zaradi dejstva, da je oteženo tudi trgovanje z držav- 
na ^veznicami, ki so pomembne za proračun, bi ob tovrst- 
Dr, °Peracijah centralne banke morali razmisliti o njenih 
gostih, saj tako velik posredni proračunski izdatek ver- 

Posega v pristojnost parlamenta. Seveda je potrebno 
'ujn ar'('' da ie bilo ukrepanje Banke Slovenije upravičeno in 
DqS|°' sai bi se pri vse večji precenjenosti tolarja močno 
ri|6 položaj izvoznikov, še vedno pa je prisotno vpraša- 
ja Preiemania ukrepov, ki bistveno vplivajo na delokrog 
%»■ inst«tucij. Poudarjeno je bilo tudi, da z izdajanjem 

zapisov dolgoročno ni mogoče reševati trajnej- 
Problema presežne ponudbe deviz in trenutno edini 

iL^ogospodarsko produktiven način spodbujanja povpra- 
^ la Po devizah je izvoz kapitala, predvsem v lasti fizičnih 
Sl0ve 

nPr v področja, ki so teritorialno blizu Sloveniji in so 
DIH6?cern poznana, v strateške partnerje večjih slovenskih 
Idil.,'I ipd. Izraženo je bilo mnenje, da vodenje monetarne 
i8pr 

6 zaradi večjega števila njenih ciljev razumljivo postaja 
1emo®'eclno' zaradi tega pa bo sčasoma postalo povsem *JW. merjenje učinkov posameznih inštrumentov 
W,ne politike. Za preglednejšo denarno politiko bi bilo 
<evi'n° zmanjšati obseg neposrednih inštrumentov (npr. 
'oijri minimum) in uvesti vsaj notranjo konvertibilnost 
[>0|6'

a Ena od ovir pri vodenju učinkovite denarne politike je 
Snf 0c'So,nosti enotnega deviznega trga tudi razpršenost 
'Vne9a trga med udeleženci t. im. sivega denarnega trga 
tikojn

Prob'em bi lahko reševali z restriktivnejšo davčno poli- 
Vil Seveda z učinkovitejšim izvajanjem zakona o bankah in 
Sli n"

lcah. Poudarjeno je bilo tudi, da je sproščanje možno- 
vai0 finančnih kreditov v tujini v pomembni meri vpli- 

^"'ževanje aktivnih obrestnih mer, hkrati pa priliv teh 
!ena°

v v času presežka deviz otežuje vodenje učinkovite 
S ne Politike, zato bi bilo smiselno odpraviti konflikt teh 
"d ^ ''nkov z določitvijo točke, kjer so negativni učinki večji 
'tj l0,'!'

vnih in z ustreznim ukrepanjem centralne banke na 
"Porn Siceršnje počasno zniževanje obrestnih mer pa je S^bni meri tudi posledica malo donosne devizne aktive 
%j0

nih bank, poleg njihove delne odgovornosti pa je 
*«li t *a relativno majhno donosnost gotovo potrebno pripi- 

administrativnim ukrepom, ki so sicer namenjeni 
'isotn n'u inflacije kot primarnemu cilju denarne politike. 
Si k ? Pa ie vprašanje, če tudi ta dva nasprotujoča si cilja 

II ,U||r '   ■ 1 m°fi bolje uskladiti. Eden zelo primernih ukrepov za 
% o^tetno vodenje denarne politike je tudi sprememba 

a 0 Banki Sloveniji, na podlagi katere bi bila pretrgana 

zveza med državnim proračunom in centralno banko, tako 
z vidika obveznosti proračuna do pokrivanja morebitne 
izgube Banke Slovenije kot tudi predvidenega nakazovanja 
presežka prihodka nad odhodki Banke Slovenije v državni 
proračun. Utemeljitev navedenega predloga izhaja iz dejstva, 
da niso realna pričakovanja, da bi problem presežka deviz 
v Sloveniji tako kot v nekaterih državah (npr. Singapur, 
Taivvan) reševali s suficitom v eni od javnih blagajn, prav tako 
pa je nemogoče, da bi v odkup deviznega presežka vključili 
suficit v paradržavnih skladih. Rešitev je torej izvoz kapitala in 
odkup na podlagi presežka prihodkov nad odhodki banke 
Slovenije. Poudarjeno je bilo tudi, da Banka Slovenije zaradi 
uporabe različnih neposrednih finančnih instrumentov ne 
sodeluje na deviznem trgu kot ena od strank, kar bi bilo 
pričakovati z vidika notranje konvertibilnosti. Če bi namreč 
Banka Slovenije razpolagala z določeno količino denarja, 
s katero bi odkupovala devize na deviznem trgu, ne bi obsta- 
jala potreba po izdajanju blagajniških zapisov. 

V nadaljevanju so navedeni nekateri poudarki iz uvodne 
besede predstavnika Banke Slovenije na seji odbora, in sicer: 

- Skrb za stabilnost valute je najpomembnejši cilj centralne 
banke in s kratkoročnega vidika je pri tem uspešna, če uspe 
znižati inflacijo, kar se je v letošnjem letu tudi zgodilo. V dalj- 
šem obdobju pa se bo manevrski prostor centralne banke za 
vodenje denarne politike v skladu z 2. členom zakona o Banki 
Slovenije zožil, ker na dogodke v gospodarstvu centralna 
banka preprosto ne more vplivati v tolikšni meri, da bi lahko 
v celoti zagotovila osnovne predpogoje za izvajanje njenih 
ciljev. Na neustrezno naravnanost nekaterih ukrepov v gospo- 
darstvu opozarjajo podatki o strukturi stroškov v gospodar- 
stvu: 28% predstavljajo plače, 26% prispevki za javni sektor 
ter 6% vse plačane obresti, preostalih 40% vseh stroškov pa 
so stroški uvoza. Z makroekonomskega vidika je obseg izpla- 
čanih plač prevelik in ukrepi ekonomske politike bi bili lahko 
naravnani ravno v zmanjšanje stroškov iz tega naslova, saj že 
najmanjši dvig plač izniči dodatni dohodek izvoznikov, ki ga 
dobijo zaradi dviga deviznega tečaja. 

- V majhni ekonomiji centralni banki velike težave posle- 
dično povzroča neskladje med rastjo cen v neamenjalnem 
sektorju, ki ne tekmuje na tujih trgih in rastjo cen v menjalnem 
sektorju ki vključuje vse izvoznike, saj so realne obrestne 
mere ob upoštevanju stopnje rasti tečaja za izvoznike zelo 
visoke (cca 20%), obrestne mere za namenjalni sektor pa 
rahlo pozitivne in v nekaterih obdobjih celo realno negativne. 

- Trenutni temeljni problem, k reševanju katerega je usmer- 
jena denarna politika, je amortizacija velikega pritoka tujega 
denarja v državo brez dodatne emisije denarja, ker bi central- 
na banka s takšnim ukrepom povečala inflacijo. Najpomemb- 
nejša naloga centralne banke pa je znižanje inflacije na evrop- 
sko primerljivo raven in to v dovolj kratkem časovnem 
obdobju. Banka mora ob doseganju navedenega cilja skrbeti 
seveda tudi za dolgoročno likvidnost v državi in preko tega za 
devizni tečaj. Zaradi morebitnega večjega znižanja deviznega 
tečaja, zaradi katerega bi za izvoznike nastopili veliki pro- 
blemi, centralna banka ni mogla dopustiti, da bi se devizni 
tečaj za podjetja, ki je za gospodarstvo relevanten, oblikoval 
prosto glede na samo podjetniško ponudbo in povpraševanje 
deviz, zato je Banka Slovenije v mesecu juniju izdala blagajni- 
ške zapise z nakupnim bonom v tolarjih in v tujem denarju. Ta 
zelo donosen in izredno varen kratkoročni vrednostni papir je 
bil izdan s ciljem, da centralna banka umakne iz obtoka 

poročevalec, št. 48 57 



določeno količino tolarjev in jih na drugi strani vrne v obtok 
prek poslovnih bank, seveda ob določenem pogojevanju, da 
se doseže dvig deviznega tečaja. Računsko dokazljivo je 
namreč dejstvo, da bi se devizni tečaj brez izdaje blagajniških 
zapisov centralne banke znižal in ustavil na ravni približno 70 
tolarjev, to pa bi povzročilo izgubo določenega števila margi- 
nalnih izvoznikov v obsegu približno 10% slovenskega izvoza 
(oziroma 600 mio dolarjev), 

- Ob izraženi pripombi, da je Banka Slovenije z operacijo 
blagajniških zapisov z nakupnim bonom pri vodenju mone- 
tarne politike prvič prišla v nasprotje s politiko javnih financ, 
je potrebno poudariti, da centralna banka s tem instrumen- 
tom ni uničila borznega trga, na katerem so vsi vrednostni 
papirji pravzaprav nominirani v DEM in že omenjeni padec 
deviznega tečaja bi na tem trgu povzročil bistveno večjo 
škodo od tiste, ki je nastala zaradi odselitve kapitala iz borz- 
nih dolgoročnih vrednostnih papirjev v blagajniške zapise 
Banke Slovenije. Operacijo blagajniških zapisov je centralna 
banka izvedla s polno odgovornostjo, strošek, ki ga bo zaradi 
te operacije imela, pa bo znašal v tem letu za prvi del opera- 
cije največ 4 milijarde tolarjev, za drugi del operacije, ki se bo 
izvedel, ob vpisovanju blagajniških zapisov v tujem denarju 
šele prihodnje leto, pa še dodatni 2 milijardi. Glede bojazni, 
da Banka Slovenije ob vrnitvi tega denarja v obtok ne bo 
mogla ustrezno ukrepati in denarja enostavno umakniti iz 
obtoka, je potrebno upoštevati dejstvo, da je centralna banka 
denar, ki ga je z izdajo zapisov vzela iz obtoka, na drugi strani 
vračala v obtok prek poslovnih bank z začasnimi finančnimi 
instrumenti, ki jih ima na voljo. Ob zapadlosti oziroma izpla- 
čilu blagajniških zapisov bo banka prek finančnih instrumen- 
tov isto količino denarja vzela iz obtoka in tako ne bo nikakrš- 
nih sprememb glede količine denarja v obtoku. Poudarjeno je 
bilo tudi, da bo Banka Slovenije nadaljevala z izdajanjem 
blagajniških zapisov (guverner Banke Slovenije je dne 28/10- 
1994 izdal sklep o drugi izdaji blagajniškega zapisa z nakup- 
nim bonom) in ta novi finančni inštrument, ki ga je vpeljala, bo 
skušala obdržati, dokler bo ugotavljala njegove pozitivne 
učinke. 

- Izpostavljena je bila problematika obrestnih mer. Temeljni 
problem, na katerega opozarja centralna banka, je pri izvoz- 
nem delu gospodarstva, ki zaradi zaostajanja rasti tečaja za 
rastjo inflacije plačuje bistveno višje realne obrestne mere, 
inflacijo pa v največji meri povzroča nemenjalni sektor ozi- 
roma sektor, ki ne tekmuje na mednarodnih trgih. Zaradi tega 
Banka Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance 
pripravlja rešitev problema negotovosti kot tistega elementa, 
ki je v največji meri povzročil visoke pasivne obrestne mere in 
posredno seveda tudi aktivne obrestne mere. Pomen pasivnih 
obrestnih mer je v tem, da se zaradi različnosti njihove višine 
v bančnem sistemu sistemski riziko pravzaprav prenaša na 
državo, ki mora v skladu s sedaj veljavno zakonodajo plačati 
vloge, ki so pod zavarovanjem depozitov. Zato ima država 
dolžnost in pravico v okviru možnosti zmanjšati to negoto- 
vost, da bi preko tega vplivala na znižanje pasivnih obrestnih 
mer oziroma posredno aktivnih obrestnih mer, s čimer bi bile 
dane možnosti za doseganje večje učinkovitosti gospodar- 
stva. 

- V zvezi s sanacijo bančnega sistema je bilo poudarjeno, da 
le-ta po ocenah centralne banke v tokovnem smislu poteka 
zelo zadovoljivo, saj tri banke, ki so trenutno v sanaciji, 
postopoma izpolnjujejo vse ukrepe in zahteve, ki veljajo za 
zdrave banke in s tem postajajo normalne banke, zato obstaja 
realna možnost, da bo njihova sanacija zaključena že v pri- 
hodnjem letu. 

Opozorjeno je bilo na instrument deviznega minimuma, ki je 
pomemben tako z vidika vodenja monetarne politike kot 
z vidika varovanja solventnosti bančnega sistema, saj je pro- 
blem deviznih hranilnih vlog v preteklosti že povzročil neza- 
upanje občanov v bančni sistem. Centralna banka zato 
v okviru deviznega minimuma predpisuje, da morajo banke 
določen odstotek vlog imeti na računih v tujini, da se v pri- 
meru likvidnostnih težav ali nesolventnosti, obveznosti banke 
lahko izpolnejo na način, ki je v bančnem sektorju povsem 
običajen. V bančnem sektorju so sicer prisotne kritike instru- 

menta deviznega minimuma, potrebno pa je poudarit1 

bil devizni minimum v mesecu septembru presežen za P 
300 milijonov dolarjev, kar pravzaprav priča o presežkuf, 
Banka Slovenije tistim bankam, katerih devizni miniraj JPre 
sega njegovo 100-odstotno realizacijo, omogoča tudi.?'' JJNsi 
sežna sredstva iz tega naslova usmerijo v devizno kred"1 

svojih komitentov. Ta možnost do sedaj še ni bila v "J . 
izkoriščena, zato bi bilo povpraševanje po devizah m™ 
povečati tudi s tega vidika. ^r 

V razpravi odbora so bila izražena različna mnenja Sj 
vodenja tekoče monetarne politike oziroma različne 
ukrepov Banke Slovenije pri zagotavljanju stabilnosti d° 
valute. Poudarjeno pa je bilo, da je sedanja politika cen' 
banke dovolj premišljena in v danih razmerah uspešna 

Zastavljena so bila vprašanja glede višine planirane in "1 

rane inflacije v prihodnjem letu, ukrepov Vlade FteP1 

Slovenije glede znižanja obrestnih mer ter glede znižam® 
nemenjalnega sektorja, glede poteka dela na Pr0 

reforme plačilnega prometa, s katerim se ukvarja Bank"' 
venije, glede zunanje konvertibilnosti in glede odprave'. 
sacijskega mehanizma na področju obrestnih mer. Izraz® J 
bilo tudi mnenje, da bi Banka Slovenije varčevalcem " 
posredovati podatke o boniteti posameznih bank in hra1 

lahko pa bi posredovala tudi več navodil glede de"^ 
kreditiranja varčevalcev kot ustreznega ukrepa za zn' 
presežka deviz. 

Med odgovori na navedena vprašanja je bilo pojasnjeni. 
vprašanje glede odprave indeksacije (R), pri čemer \e (Tli1" 

a KO' za finance poudaril, da bo ministrstvo verjetno že do p 

tega leta pripravilo določene začne ukrepe, seveda v p" J 
da na nivoju združenja bank ne bo sklenjen ustrezen 
zum. Ministrstvo proučuje možnost uporabe za^(t 
ukrepa t. i. maksimiranja pasivnih obrestnih mer po P°5tp 
nih ročnostih teh obrestnih mer, nasprotuje pa kakršne" , 
uvajanju zamrznitve marž ali uvajanju davkov na aj 
obrestne mere in podobnim ukrepom, ker je osnovnev 

potrebno iskati pri depozitnih obrestnih merah. Ob 
predstavnik Banke Slovenije opozoril na absurdnost oe|

f 
da se pri nas obrestuje a vista denar in to je pravzaprav 
največjih problemov, ki ga je potrebno rešiti, zato p° 
vem mnenju ni primerna rešitev, da bi indeksacijo ow 
kar z administrativnim ukrepom. 

Po mnenju ministra za finance na področju doSe'< 
popolne zunanje konvertibilnosti ni priporočljiva Pre f 
naglica, saj za državo, kakršna je v tem trenutku SI°V 
zadošča konvertibilnost na principu tekočega računa " 
bilance. 

Glede vprašanja o projektu reforme plačilnega Pr0,T1!/ 
predstavnik Banke Slovenije pojasnil, da je centralna 
oblikovala delovne skupine za izvedbo tega projekta,v K: 
so vključene tudi posamezne banke in Agencija za P' i 
promet, nadziranje in informiranje. Pripravljeno je pf 
podrobneje razčlenjuje razloge za reformo plačilnega 
meta ter gradivo, ki organizacijsko razčlenjuje P0' .j 
korake za prehod v drugačen sistem. Navedeno gradW°y 
sedaj predmet razprave v okviru delovnih skupin. Dru9 .» 
dela pa se nanaša na tekoče opravljanje plačilnega Pr% 
pri katerem ima centralna banka v skladu z novo zakori 
določene pristojnosti, zato je že zaprosila prej n.avV 
Agencijo za čimprejšnje posredovanje vseh potrebni*1 ,;> 
za katere je sedaj pristojna banka. V okviru sedanjegaw j 
Ijanja plačilnega prometa pa je potrebno posodobiti te ^ 
gijo, da zaradi iztrošenosti opreme ne bo prihajalo do 
trebnih zastojev. 

Ha P' Po končani razpravi je odbor zavzel enotno stališče, 0 ,j 
blematika vodenja tekoče monetarne politike ne zahtevi 
prave na seji Državnega zbora. Odbor pa je kot m8 (j 
delovno telo za nadzor nad poslovanjem Banke Slove% 
podlagi pripomb iz razprave odbora, ki nakazujejo na P" 
po iskanju novih rešitev, oblikoval in sprejel naslednja 
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^ČA: 

\ Hor j 
Presežek ponudbe deviz trajnejši problem, ki ga z novimi 

tifflm*jl'ami vrednostnih papirjev Banke Slovenije ne 
J zadovoljivo rešiti. 

r*a finance in kreditno-monetarno politiko meni, da 

bo 

meni, da je s tekočo ekonomsko politiko (vključno 
j enarno politiko) potrebno spodbujati povpraševanje po V|zah, predvsem z izvozom kapitala. 
0(knje monetarne politike v letu 1994 je z izdajo blagajni- 

ških zapisov z nakupnim bonom prvič pomembneje vpli- 
valo na strukturo javnih financ. Odbor zato predlaga Vladi 
Republike Slovenije, da pripravi spremembo zakona 
o Banki Slovenije, s katero bi prekinila medsebojne obvez- 
nosti proračuna in Banke Slovenije in po proučitvi more- 
biti omejila obseg možnih posegov pri sterilizaciji deviz- 
nega priliva. 

4. Odbor meni, da bi morala Banka Slovenije pri vodenju 
denarne politike uporabljati več operacij na odprtem kapi- 
talskem trgu. 
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ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo ZMAGA 
JELINČIČA za celostno rešitev severozahodne 
obale mesta Piran in za rešitev prometnega 
rešima v mestu oziroma na Obali 

Poslanec Zmago Jelinčič oziroma poslanska skupina SNS 
v uvodu svoje pobude ugotavlja, da ima Slovenija izredno 
malo (morske) obale in ter da jo moramo zato varovati in 
primerno urejati, v nadaljevanju pa predlaga, naj Republika 
Slovenija sprejme projekt, ki ga je zlasti za nove gradnje na 
sami morski obali izdelal Igor Blumenau 

Projekt g. Blumenaua govori sicer tudi o potrebni sanaciji 
opornega zidu pod župno cerkvijo Sv. Jurija z zvonikom in 
krstilnico, vendar pa sanacije ne rešuje v gradbeno-tehnič- 
nem smislu, temveč jo uporabi za to, da vzhodno in zahodno 
od opornega zidu postavi stanovanjske in hotelske objekte 
(ter Piransko opero). Projektant predvideva pozidavo navede- 
nega dela že tako neustrezno zazidane slovenske obale zgolj 
zato, ker da je severozahodna obala piranskega polotoka 
oziroma mesta Pirana »neizkoriščena gospodarsko in turi- 
stično«, pri tem pa v celoti (zavestno ali nezavestno) zanemari 
zgodovinsko kontinuiteto celotnega urbanega tkiva starega 
mestnega jedra, vključno s prav tako zaščitenim mestnim 
obzidjem in zavarovanimi pogledi na enkratne vizualne zna- 
čilnosti celotnega piranskega polotoka 

Projekt g. Blumenaua govori sicer tudi o potrebni gradnji 
garažnih oziroma parkirnih mest in nujnosti prepovedi motor- 
nega prometa na območju starega mestnega jedra, pri čemer 
pa projekt navedene problematike ne razreši niti v gradbeno- 
tehničnem, funkcionalnem, prometnem, varnostnem in eko- 
nomskem smislu niti pri tem ne upošteva veljavne urbani- 
stične zasnove mesta Pirana oziroma zahteve po varovanju 
mestne strukture kot kulturnega spomenika državnega po- 

Na podlagi navedenega se Vlada Republike Slovenije strinja 
z ugotovitvami iz uvodnega dela poslanske pobude - da ima 
Slovenija izredno malo morske obale, da jo mora zato varovati 
in temu dejstvu primerno urejati ter da je treba čim prej 
sanirati oporni zid in razrešiti problematiko mirujočega pro- 
meta na zaščitenem območju starega mestnega jedra Pirana 
Vlada Republike Slovenije je svojo načelno podporo takšni 
ideji izrazila s tem, da je Ministrstvo za okolje in prostor 
oziroma Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje 
organiziralo plansko delavnico v letu 1993. Vlada Republike 
Slovenije preostalega dela poslanske pobude ne le ne pod- 
pira, ampak tudi nasprotuje načinu, da bi mimo veljavnega 
prostorskega plana, urbanističnih zasnov in prostorskega 
izvedbenega akta, brez predpisanega postopka javnega raz- 
pisa in brez predhodnega sodelovanja s prizadeto lokalno 
skupnostjo ter brez predhodnega sodelovanja pobudnika 
s pristojnimi strokovnimi službami in ustanovami, država 
potrdila predloženi projekt g. Blumenaua. 

Vlada Republike Slovenije tudi sicer nima pristojnosti, da bi 
mimo organov lokalne skupnosti sprejemala takšne vrste pro- 
jektov. Če že ne pobudnik, pa bi vsaj projektant moral vedeti, 
da v Republiki Sloveniji so ustanove, ki so pristojne, stro- 
kovno usposobljene in odgovorne za varovanje slovenske 
naravne in kulturne dediščine in drugih dobrin splošnega 
pomena, med katere na eno najbolj vidnih mest (tudi svetov- 
nega pomena) spada celotno staro urbano jedro mesta 
Pirana, ter da so ustanove, ki so na lokalni in državni ravni 
pristojne, strokovno usposobljene in odgovorne za (razvojno) 
planiranje, urbanistično načrtovanje in arhitekturno oblikova- 
nje, pa tudi, da obstojita uzakonjeni institut javnega natečaja 
ter moralni institut strokovnega preverjanja in tekmovanja 

idej Projektant pa bi moral tudi vedeti, da ima FW 
Slovenija kot tudi občina Piran prostorski plan, ProS,J 
izvedbene akte ter predpise o zaščiti naravnih in k"" 
spomenikov. 

Vlada Republike Slovenije ni seznanjena, da bi Pr0l 
navedenih novogradenj na severozahodni piranski oW 
ideje predhodno uskladil ali vsaj poskušal uskladiti Prl 

navedenih ustanovah, da bi z njimi v strokovnem dial° 
podlagi svojih strokovnih argumentov) obrazložil in u -V1JI 
svoje ideje za pozidavo tega dela slovenske obale,n ^'oje 
svoje ideje preveril v sklopu veljavnih prostorskih pM 
drugih prostorskih izdvedbenih aktov, tako občine P" 
Republike Slovenije ter pristojnim državnim oziroma10 "fjurba 
organom predlagal njihove spremembe oziroma dop® 
Poslanska pobuda oziroma projekt g. Blumenaua jel\ 
tudi v neskladju z veljavnimi planskimi in prostorski"11' 
benimi akti občine Piran (razen tistega dela, da I® 
statično sanirati oporni zid in da je treba rešiti P' 
mirujočega prometa in obalne ceste). Predlagani Pr°Jy 
prav tako v nasprotju z obveznimi izhodišči državnih P*E 
aktov s področja varovanja naravne in kulturne dedis lile 
se nanašajo na zavarovano območje starega jedra pgf; 
Piran. 

Ker Vlada Republike Slovenije ni seznanjena, da bi Pr0' 
svoje ideje oziroma projekt pozidave severozahodne^ 
piranskega polotoka predstavil svojemu stanovskemu' 
nju ali drugim strokovnim ustanovam (Univerza, 
varstvo naravne in kulturne dediščine ipd.) in jih 
o ustreznosti svojih predlogov, tudi ugotavlja, da je ta 
ska pobuda poskus, da se ne zaobide samo stroka, , 
tudi uzakonjeni institut javnega razpis, tako da bi m'; 
nega natečaja in soglasja zlasti prizadete lokalne sK ^ 
ter strokovnih in upravnih institucij oziroma organov P 
delo določen projektant ali celo investitorska skupin3 

Iz navedenih razlogov Vlada Republike Slovenije P°®L 
pobude g Jelinčiča oziroma poslanske skupine SNS J 
pira in predlaga Državnemu zboru Republike SloveniJ^l 
ne sprejme. Vlada Republike Slovenije pobudniku 
projektantu poslanske pobude g. Blumenauu) P'e"% 
se, kot je to sicer običajno v razvitem in demokratične"1 ( 
s svojimi projektantskimi predlogi obrne najprej na P j 
službe in organe lokalne skupnosti ter pristojne str J 
ustanove, da se v ustreznem strokovnem in javnem 

s 
USt; 
Ug( 

'Ho 

najprej preveri sprejemljivost predlaganih posegov v Lj 
tako iz okoljskega, funkcionalnega in oblikovnega y'a J 
nazadnje pa tudi, da se na obravnavanem območju J 
skega polotoka preverijo obstoječa lastninsko-pn 
merja. 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da favoriziranje ^ 
nega projekta s poslansko pobudo ni primerna " 
s katero naj bi se varovala slovenska morska obala^ 
postopkovno in vsebinsko sporen pristop k reševanju 
blematike. 

Tudi dosedanja praksa urejanja mesta Pirana je v Pr'!J!^[|i 
so se posegi v prostor izvedli z neposrednimi naročil' 
nadzora in sodelovanja (strokovne) javnosti, dokaza , 
streznost dejanja prednosti le določenemu projektu 0 

določenemu projektantu. 
PirA Podobno kot urejanje prometnega režima v samem ■ 

treba obravnavati tudi predlagano »predorsko« v
eflj' 

cestne povezave med Koprom in Izolo. To je namreč le i 
možnih inačic rešitve poteka trase obalne ceste. 
o tem, katera je najboljša, se mora opraviti na podlag1 O 
jalnih študij in potrditi v planskih in prostorskih iz^e 

aktih. Pred tem pa je nujno določiti vplive oziroma ^ 
navedene obalne ceste v povezavi s preostalim c «< 
omrežjem. Gre za nalogo, za katero se v nacionalne 
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J 9 rad nje avtocest že konkretno predlaga, da se razreši lru nacionalnega programa razvoja celotnega (držav- 
Cestnega omrežja splošnega pomena. 

Ja ^publike Slovenije pa dodatno tudi ugotavlja, da 
pobuda Zmaga Jelinčiča konstruktivno prispeva 

e^
a|o zavzetemu in premalo resnemu odnosu lokalne in 

II. J^žbene skupnosti, kot tudi pristojnih strokovnih in 
lri) ustanov, do izredno pereče problematike ureditve 
j ,a na celotni slovenski obali, nujne sanacije oziroma 

\4 (0^
ukcije opornega zidu pod župno cerkvijo Sv. Julija 

li: in krstilnico ter dokončanja prenove celotnega 
tj »a mestnega jedra. 

e« Republike Slovenije bo zato aktivno sodelovala pri 
ji J!' Navedenega podpornega zidu ter si prizadevala, da se 
S» tJ^,ne rešitve celostne prenove mesta Pirana, vključno 
s« s "viio mirujočega prometa in izbora najustreznejše vari- 
ki ,pk

0,eka trase obalne ceste, čim prej izvede javni republi- 
• yrDar: - - 

t JOVOR 

i ^Publike Slovenije na vprašanje in 

»' yst 
1992 je Slovenija postala članica številnih mednarod- 

ni u Q
anov- Glede na to je dobila možnost pridobitve različ- 

a»°dnih posojil, kot tudi tujo tehnično pomoč. Glavni 
11 so PHARE, British Know-How Fund in USAID. 

i gflan 

n|stično-arhitektonski natečaj. 

MIHAELE LOGAR o izvajanju PHARE 

mo vam seznam projektov I., II. in III. indikativnega 
% Pr°9rama za le,a 1992, 1993 in 1994, poročilo u stanju projektov. 
Uvi 

Nacionalnega programa PHARE v Sloveniji potekajo 
jjj na naslednjih področjih: prestrukturiranje in privati- 
l er razvoj drobnega gospodarstva, znanost in tehnolo- 
ijerr^Cl9nalna kakovost, infrastruktura, telekomunikacije, ,iriance in bančni sektor. Specifikacija projektov iz 
fega

inih Področij je razvidna iz prilog prvega, drugega in jI' lndikativnega programa. 

^MGqZ"' Proiekti potekajo na različnih ministrstvih: 

U 

' mf, MPZ, meor, mkg. 

''too Vsi Pr°iek,i iz '■ Indikativnega PHARE programa za 
(0V|,1

SO že zaključeni, iz priloge pa je razvidno kateri in u<-inek. 

)|j j^r°iektov iz II Indikativnega PHARE programa se še 
'lili r Pnloge pa je razvidno, kateri so že zaključeni. Sred- 

1, indikativnega PHARE programa se bodo lahko pričela 
' Hn?8c le'ošnjega leta, trenutno pa potekajo na posa- 
p ^Cnistrs«vih priprave na priprave na pričetek izvajanj 

\8n- i iij6 rj!ja se je vključila v program PHARE leta 1992, ko 
t 'liCriJ 0 odobrenih skupaj 9 MECU. Od tega 7 MECU K - vuuuiciiim drvu^aj C7 IVIL.V_/L;. wu icya i IVI 

Ttpomoči, 2 MECU pa je bilo namenjenih izobraževa- 
^PUS programu. 

^frnSmo za PHARE program prejeli skupaj 10 MECU U teh.   
"t \ 

pom., 2,5 MECU TEMPUS). 

i., j e"r» Smo dobili odobrenih 15 MECU (12,5 MECU teh. 
g UTEMPUS)' 

{ Sll^ftanje po posameznih projektih je razvidno iz prilog 
.Psrs 's Progres report za leti 1992 in 1993. Projekti iz leta 

,.n a' vs' v celoti zaključeni in tudi sredstva so bila S; a v 93%. Projekti iz leta 1993 tudi uspešno potekajo a,,iu. Do sedaj je bilo porabljenih že 64% sredstev. 

Večina projektov je bila s strani nosilnih ministrstev zelo 
dobro ocenjena. 

OPOMBA: priloge, omenjene v odgovoru, so na voljo 
v glavni pisarni državnega zbora. 

ODGOVOR 
Ministrstva za okolje in prostor na vprašanje in 
pobudo dr. LEA ŠEŠERKA o prevozu gramoza iz 
Mute na Soči do Vrtojbe 

V zvezi s poslanskim vprašanjem in pobudo poslanca g. dr. 
Lea Šešerka: »Vlado Republike Slovenije VPRAŠUJEM, zakaj 
v vodnogospodarskem soglasju, z dne 28. 3.1994, izdanem na 
podlagi Zakona o vodah (Ur. I. SRS, 38/81 in 29/86 ter Ur. I. RS 
15/91) Zavod za varstvo okolja in vodni režim: 

1. ne upošteva tudi določil Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS 
32/93), posebej še v zvezi s povračili lokalnim skupnostim ob 
izrabi naravnih dobrin (80. člen - odškodnine zaradi onesna- 
ževanja in razvrednotenja okolja ter poslabšanja pogojev živ- 
ljenja); 

2. v obrazložitvi izrecno opredeljuje transport velikih količin 
gramoza po cesti (40 km od Mosta na Soči do Vrtojbe) 
namesto po železnici. 

Zaradi številnih utemeljenih razlogov ugotovljenih v Sanacij- 
skem programu za HE Doblar (Soške elektrarne, november 
1993), na katerega se Ministrstvo za okolje in prostor sklicuje 
v soglasju in zaradi opozoril s strani občin Tolin in Nova 
Gorica dajem Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti (Področje energetike) ter Ministrstvu 
za promet in zveze POBUDO: 

- da prekličejo dovojenje za prevoz gramoza po cesti in 
izdajo soglasje za prevoz gramoza po železnici ter da vskla- 
dijo svoje delovanje s širšimi družbenimi interesi pri črpanju 
rečnih naplavin iz doblarske akumulacije « daje Ministrstvo za 
okolje in prostor naslednje stališče: 

Ad. 1. 
V Zakonu o varstvu okolja ima lokalna skupnost po 21. členu 
pravico zahtevati plačilo za podeljeno koncesijo na naravni 
dobrini. Obravnavano odstranjevanje proda v skupni količini 
cca 20.000 m3 na sotočju Idrijce in Bače, sodi v sklop vzdrže- 
valnih del s katerimi se zmanjšuje poplavna ogroženost na 
tem območju. Predvideno je odstranjevanje novo odloženega 
proda, kar je na podlagi inšpekcijskega ogleda dne 11. 2. 1994 
zahteval Medobčinski inšpektorat. Zato za ta dela ni potrebna 
koncesija in tudi ni osnove za odškodninski zahtevek lokalne 
skupnosti. 

V istem zakonu po 80. členu ima lokalna skupnost možnost, 
da predpiše takso za obremenjevanje okolja. Povečana obre- 
menitev okolja nastopa v tem primeru le ob cestnem tran- 
sportu proda. Smatramo, da frekvenca dodatnega prometa, ki 
jo v tem primeru povzroča izvajanje teh del in znaša cca 20 
voženj na dan, za republiško cesto ni take velikosti, da bi jo 
lahko obravnavali kot obremenjevanje okolja v smislu 80. 
člena Zakona o varstvu okolja in za njo predpisovali takse za 
obremenjevanje okolja. 

Ad. 2. 
Obravnavano odstranjevanje proda v skupni količini cca 
50.000 m3 sodi v sklop vzdrževalnih del s katerimi se zmanj- 
šuje poplavna ogroženost tega območja. Ukrep je nujno izve- 
sti čim prej, zato je edina možnost, da se ta prod transportira 
po cesti. Organizacija in izvedba železniškega transporta zah- 
teva daljše priprave in ustrezne ureditve ter velika vlaganja 
finančnih sredstev, ki jih ta interventni ukrep ne bi časovno in 
stroškovno prenesel. 
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Pobuda poslanca, g. dr. Lea Šešerka se pokriva z namero 
Soških elektrarn, da bodo transport prodanih materialov 
v okviru celovitega Sanacijskega programa akumulacije HE 
Doblar, ki predvideva tudi odstranjevanje starih prodnih 
nanosov, organizirale po železnici. 

UTEMELJITEV: 

Problematika poplavljanja naselij in cest na območju akumu- 
lacije Doblar je bila, kot ugotavlja tudi dr. Leo Šešerko, pred- 
met številnih strokovnih obravnav, študij, fizičnih in matema- 
tičnih modelov. Zaradi specifičnih morfoloških in hidroloških 
značilnosti celotnega akumulacijskega bazena Doblar kot 
tudi njegovih vplivnih območij na korenih zajezitve v soškem 
in idrijskem kraku je določitev celovitega Sanacijskega pro- 
grama akumulacije HE Doblar zelo kompleksna in občutljiva. 
Mnenja strokovnjakov, ki so obravnavali hidrološke in hidra- 
vlične fenomene Doblarske akumulacije se v posameznostih 
še razlikujejo in jih je potrebno na strokovnem nivoju uskla- 
diti. 

Reševanje problematike poplavljanja na tem območju bo dol- 
gotrajen proces, ki se bo zaradi predvidenih občutljivih pose- 
gov v okolje, obsežnih del na več lokacijah (širjenje posamez- 
nih ožin in odstranjevanje starih rečnih nanosov) in velikih 
stroškov izvajal v fazah. Za vse posege bo v okviru Sanacij- 
skega programa potrebno izdelati Presoje vplivov na okolje 
na podlagi Poročil o vplivih na okolje v skladu z Zakonom 
o varstvu okolja. Na podlagi končnih odločitev o sanacijskih 
ukrepih bo potrebno izdelati ustrezno investicijsko in izved- 
beno dokumentacijo ter pridobiti vsa potrebna soglasja in 
dovoljenja. 

Odstranjevanje proda, na katerega se nanaša zadevno vodno- 
gospodarsko soglasje, sicer sodi v načrtovani Sanacijski pro- 

gram, vendar pa po obsegu in značaju del sodi P,( 

v sklop vzdrževalnih del, s katerimi se odstranjuj® 
odloženi prod v korenih zajezitve in zmanjšuje poplav"' 
ženost območja zaradi novo odloženega proda. Medo' 
inšpektorat zahteva na podlagi inšpekcijskega ogleda1 

2. 1994 čim prejšnje odstranjevanje proda na teh ob"" 

Predvideni transport proda po cesti je v tem primež 
rešitev, saj je sicer v bodoče predvideni železniški t" 
v tako kratkem času nemogoče tehnično izvesti in ort 
rati. 

Pridobljeni podatki o odstranjevanju proda so sledeč' 
tek del 9. 5. 1994, predvideni zaključek del v skladu s* 
jem Ribiške družine Tolmin 15. 6. 1994. V tem časti ' 
venca maksimalno 20 voženj na dan s skupno kapaci" 
m3/dan. 

Negativni vplivi, ki nastopajo pri cestnem transportu Pfl 

okolje in na infrastrukturo ter na povečanje potencia111 

metne nevarnosti so seveda nezaželjeni, vendar v tem f 
upravičeni, saj se z odstranjevanjem proda, z"11 

poplavna ogroženost tega istega območja. Potrebno Jf 
mevanje in določena strpnost vseh prebivalcev '■ 
območju, čeprav so s poplavami prizadeti predvseC 
valci nižje ležečih hiš. 

Odškodnina na odvzeti prod iz akumulacijskega baz' 
plačuje v skladu s 33. členom Zakona o vodah (Uradni^ 
št. 38/81) in Uredbo o vodnih povračilih (Uradni list P- 
94). Odvzemanje proda v tem primeru ne razvredno'1 

o čemer govori 80. člen Zakona o varstvu okolja (Ufa' 
RS št. 32/93), saj je odvzem nujno potreben zaradi zma' 
poplavne ogroženosti tega območja. 
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Odgovorna urednica. 

(061) 12 61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p o , 
ake tri mesece. - Žiro r" ~ " ' ' ~ ' 
(061) 12 58-173.   

m 

telefon (061) 
"."faksš 

.oJobuljac - Naslov uredništv 
Ljubljana - Cena izvoda 190 

ibljana, 50100-845-! 


	ZAČETNE STRANI
	DRUŽBENI PLAN REPUBLIKE SLOVENIJE
	Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije - EPA 728 PRVA OBRAVNAVA

	Iz razprav v delovnih telesih državnega zbora
	POBUDE POSLANCEV

