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Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga proračunskega memoranduma za leto 1995, na 21. izredni
seji, dne 9. 12. 1994, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu.
SKLEP

1995 v strukturi proračunskih odhodkov predvidi realno enak obseg sredstev za subvencije v komunalne dejavnosti kot v letošnjem letu.
3. Vlada Republike Slovenije naj v toku
leta ugotavlja gibanje prihodkov javnega sektorja in v kolikor ugotovi, da
presegajo opredelitve proračunskega
memoranduma in obveznosti proračuna, predlaga znižanje davčnih in
prispevnih stopenj.

1. Vlada Republike Slovenije naj v letu
1995 zagotovi sredstva za nadzor nad
izvedbo revizijskih postopkov lastninskega preoblikovanja pravnih oseb ter
za izvedbo revizije, ki jo izvaja Agencija za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, sredstva za delovanje
Agencije za denacionalizacijo in sredstva za izvajanje zakona o Družbenem
pravobranilcu Republike Slovenije.

4. Vlada Republike Slovenije naj v proračunu za leto 1995 predvidi tudi dodatna sredstva za posodobitev mejnih
prehodov za izvajanje z zakonom določenih tehničnih pregledov in posodobitev mejnega prehoda z Madžarsko (Dolga vas).

2. Vlada naj pri pripravi proračuna za leto

5. Državni zbor Republike Slovenije nala-

ga Vladi Republike Slovenije, da
gotovi izdelavo normativov in kril
jev za porabo proračunskih sredi
Ta merila naj omogočajo presojo
spodarnosti oziroma racionalna
učinkovitosti in upravičenosti ji
porabe.

Vlada naj o realizaciji te pobude vsa> n
tri mesece poroča Odboru za finan n
In kreditno-monetarno politiko terO
boru za nadzor proračuna in dru
javnih financ.
r
6. Vlada Republike Slovenije naj pri
denju politike zaposlovanja tujcev
je prednost visoko izobraženi delo*
sili.
7. Vlada naj prouči in v proračunu u(J
števa potrebe za sofinanciranje pre<
zov šoloobveznih otrok v šolo.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o financiranju občin
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o financiranju občin - hitri postopek, na 21. izredni
seji, dne 14. 12. 1994, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
1 Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da do
prve polovice leta 1996 pripravi temeljito analizo izvajanja vse zakonodaje,
ki se nanaša na funkcioniranje lokalnih skupnosti, zlasti pa zakona o lokalni samoupravi, zakona o upravi, zakona o delovnem področju ministr-
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stev in posebno še zakona o financiranju občin s poudarkom na merilih za
finančno izravnavo občin.
Na osnovi te analize naj vlada predloži
Državnemu zboru predloge sprememb in dopolnitev zakonov za katere bo analiza pokazala, da so potrebne.
2. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da občinam, ki se jim je
skupen obseg proračunske porabe
v letu 1994, oblikovane po merilih resornih ministrstev, skladno s 50. členom zakona o izvrševanju proračuna
za leto 1994 zaradi plačil odškodnin
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po zakonu o izvrševanju kazens*
sankcij znižal pod 90% povprečne I
rabe na prebivalca v Republiki Slo*
niji, iz sredstev proračuna zagotovi
nančna izravnava za leto 1994 v I'
višini, ki zagotavlja vsaj 88% povpr«
ne porabe na prebivalca v Republ
Sloveniji.
3. Vlada Republike Slovenije naj v ro
treh mesecev pripravi poročila
ukrepe za tiste občine, ki so se prek
merno zadolževale (čez 10%).
4. Vlada Republike Slovenije naj pripr'
predlog strokovne kategorizacije o
čin in kriterije za mestne, gorske
mejne in demografsko ogrožene o
čine.

-Ep
vnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o računskem
šču
" zbor Republike Slovenije je ob
i predloga zakona o dopolnilna o računskem sodišču - hi'°Pek, na 21. izredni seji, dne 8.12.
1av

1994, na podlagi 173. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu.

SKLEP
Predlog zakona o dopolnitvah zakona
o računskem sodišču - hitri postopek,
se ne sprejme.

t«1";
i« EP
javnega zbora ob obravnavi nepravilnosti pri zbiranju podpore volilcev k zahtevi
razpis zakonodajnega referenduma pod geslom »CERTIFIKATI«
ni
zbor Republike Slovenije je ob
j "avl nepravilnosti pri zbiranju podg "olivcev k zahtevi za razpis zakotnega referenduma pod geslom
''PIKATI«, na 21. izredni seji, dne
z 1
- 994, na podlagi 173. člena po-

slovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu.
SKLEP
Vlada Republike Slovenije in Odbor Dr-
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žavnega zbora za notranjo politiko in
pravosodje naj proučita vprašanja
ustreznosti zakona o referendumu in
ljudski iniciativi in čimprej predlagata
spremembe in dopolnitve zakona.
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Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev po zakonu
o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja
v Republiki Sloveniji od 1. 1. do 30. 9. 1994
Na podlagi 5. člena zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) vam pošiljamo Poročilo
o izdvajanju sredstev in namenskih sredstev za gradnjo

I. SISTEM ZAGOTAVLJANJA IN KORIŠČENJA NAMENSKIH
SREDSTEV
Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS. št. 46/
93) je določen način zagotavljanja in uporabe sredstev za
izgradnjo avtocestnih odsekov v Republiki Sloveniji in to
predvsem na smeri vzhod - zahod. Na podlagi zakona se
v proračunu Republike Slovenije od 1.1.1994 do 31.12.1999
namensko zagotovijo sredstva v znesku, ki je enak 16% drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov
in diesel goriv. Sredstva se zagotovijo iz davka od prometa
motornih bencinov in dieselskih goriv na podlagi posebnega
sklepa vlade.
Na podlagi pogodbe med Republiko Slovenijo in DARS d.d. se
višina teh sredstev ugotovi vsakega 25. v mesecu v višini 16%
maloprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in diesel goriv prodanih v Republiki Sloveniji v preteklem
mesecu. Ministrstvo za finance nakaže ta sredstva 25.
v mesecu na posebno podpartijo žiro računa proračuna
Republike Slovenije. Prvo nakazilo je bilo izvršeno 25.1.1994.
Namenska sredstva vodi Ministrstvo za finance na posebni
podpartiji žiro računa proračuna Republike Slovenije in jih
nakazuje DARS-u le na podlagi pisnega zahtevka, ki mora
biti v skladu z letnim planom razvoja družbe in mesečno
napovedjo investicijske porabe. S prostimi denarnimi sredstvi
posebne podpartije žiro računa proračuna Republike Slovenije upravlja Zakladnica Ministrstva za finance in to na enak
način kot z likvidnostnimi presežki proračuna Republike Slovenije. Plasmaji teh sredstev se obrestujejo po obrestni meri,
ki jo s posebnim sklepom določi minister za finance. Prihodki
od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se plačujejo na
podpartijo proračuna Republike Slovenije in jih DARS lahko
uporablja le za namene določene v zakonu o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji.
Prav tako je v Planu razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. za
leto 1994. ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 71.
seji 24. februarja 1994, določeno, da se od pobrane cestnine
v skupni višini 3.700.000.000 SIT nameni za financiranje gradnje avtocest 1.342.930.000 SIT, za vzdrževanje in upravljanje
avtocest 2.357.070.000 SIT.

II. IZDVAJANJE IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV
V LETU 1993
V letu 1993 je bilo iz proračuna Republike Slovenije izplačano
za gradnjo avtocest 3,7 mlrd SIT in za investicijsko vzdrževanje istih 0,2 mlrd SIT, torej skupno 3,9 mlrd SIT.
Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji je v svojem 3. členu določal, da je potrebno v obdobju od 15.8.1993 do 31.12.1993 iz
proračuna Republike Slovenije zagotoviti 1,2 mlrd SIT namenskih sredstev 7a nr><srw>«it»»/ nrarlnin na odsekih Hrušica

avtocestnega omrežia v Republiki Sloveniji od 1/1 do!
1994, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na' seji dne 10. novembra 1994.

- Vrba in Razdrto - Čebulovica ter za dokončanje ^
nih odsekov v gradnji. V istem obdobju so bila iz Pr0f
Republike Slovenije za te namene izplačana sredstva*'
višini 2.851.612.360 SIT in sicer iz naslednjih postav^

1012 Malence - Šmarje
20.327-j
1013 Hrušica - Vrba
1.326.646?
1914 Razdrto - Čebulovica
1.075.266'
1016 Južna obvoznica v Ljubljani
165.88' ]
1018 Razcep Razdrto
96 ;
1019 Šentilj - Pesnica
72.8101605 Dokončanje avtocestnih odsekov v gradnji 7.213-^3
1172 Obnova avtocest
180.3701155 Varovalne ograje na avtocestah
7.213" v
kiti
Poleg navedenega je bila za dela, ki so bila opravljen' ^
1993, obračunana pa kasneje, v letu 1994 izplačf
56.413.800,00 SIT. Po predlogu vlade naj bi se z zaK|'
računom proračuna za leto 1993 tudi ta sredstva knji*'
odhodke proračuna za leto 1993. Navedena sredstva,!
izplačana za dela, opravljena v okviru
1172 Obnova avtocest
1013 Hrušica - Vrba
1019 Šentilj - Pesnica

52.413?
2.862 5*
1.360

III. IZDVAJANJE NAMENSKIH SREDSTEV OD 1.1.1^'
30.9.1994

Na podlagi prilivov iz davka od prometa motornih benj
dieselskih goriv v proračun Republike Slovenije je bj*
i«
obdobje zagotovljena in nakazana na posebno P05^ 2;
proračuna Republike Slovenije naslednja višina sred "

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
SKUPAJ 1-9
Plan 1-9
Plan 1-12
% realizacije 1 -9
% realizacije 1-12

PRILIV BENCINSKI^ 1(
1.105.164
972.202'
1.391.926
1.006.342
1.174.690-jI
1.283.087
087$
1.361.258$
1.400.500$
1.396.4fl$P
H. O91.657 Sj
11.239.700$
14.521.700

V obdobju januar - september leta 1994 se je na Pji
podpartiji
proračuna
Republike
Slovenije Jf
11.091.657.000 SIT namenskih sredstev za gradnjo
nih odsekov v Republiki Sloveniji. V primerjavi z d0V r J
nim planom je odstotek realizacije 99 odstoten, v P 'J
z letnim planom pa predstavljajo zbrana namenska 5 |J
76% zneska, ki je v letu 1994 predviden v proračun"
blike Slovenije.
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v SIT

Priliv - Bencinski tolar
Od 1.1. do 30.9.1994
PLANIRANO
1.1.94 ■ 30.9.94

REALIZIRANO
1.1.94 - 30.9.94

% REALIZACIJE

PROJEKT 1

2.537.500.000

Šentilj-Pesnica
Hoće-Aija v«s
PROJEKT 2

836.000.000
1.701.500.000

1.340.168.679
769.233.614
570.935.065

53
.! f,r
92
34

1.166.100.000
Alja vas-Vransko 1.166.100.000
0
Vransko-Blagovica '
1
955.500.000
PROJEKT 3

1.053.362.577

90

1.036.557.016
16.805.561
703.357.594

89
0

Malence-Šentjakob 1.536.000.000
Zadobrova-Tomačevo 419.500.000
3.593.221.000
PROJEKT 4

491.382.023
211.975.571

32
51

2.012.085.445
558.754.904
484.006.711
250.219.441
26.339.334
629.705.055

56
91
60
30
9
67

GRADNJA NOVIH
AC
io i
a

ESSS9 Predvideno ■§ Realizirano

Razdrto-Čebulovica 614.250.000
Čebulovica-Diva£a 808.860.000
Divaća-Dane
845.880.000
Dane-Fernetiči
284.704.000
Selo-Šempeter
1.039.527.000

Namenska poraba sredstev od 1.1.1994 do
•«.1994
l^kladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe, ki morajo
' usklajene z letnim planom razvoja družbe in mesečno
1jo investicijske porabe, je Ministrstvo za finance na
;a«
Nag
"-jnj.--.di posebnih pisnih zahtevkov DARS-a iz naslova zbrasreclstev
i'# 0^snamenskih
naslednjo višino "kazalo
sredstev: do konca septembra
J

p

RlUvi V LETU 1994

februar
'ebruar
'fibruar
"larec
marec
: "larec
"larec
£ april
april
£ma
j9 i
S-unij
Jiunli
R,Ulii
jb avgust
fi<8.ravgust
avgust
®8ptember
aeptember
®®ptember_
SKUPAJ PRILIVI

STROŠKI
INŽENIRINGA

PRIPRAVA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
PO LETU 1994
405.000.000
DOKONČANJE DEL
NA AC
1.686.700.000
11.731.021.000
SKUPAJ

311.966.330
116.466.019
434.330.963
5.971.737.607

26

PRILIV BENCINSKI TOLAR
18.000. 000 SIT
14.644. 038 SIT
52.366. 472 SIT
399.145 005 SIT
18.034. 446 SIT
38.854 244 SIT
32.068 .852 SIT
184.424. 728 SIT
161.741. 014 SIT
109.512. 694 SIT
60.489. 886 SIT
92.311 126 SIT
274.465. 323 SIT
324.000. 000 SIT
105.000 .000 SIT
50.000 000 SIT
725.000 000 SIT
350.000. 000 SIT
400.000 000 SIT
300.000 000 SIT
200.000.,000 SIT
3.910.057.830 SIT

V skladu z zahtevo Odbora Državnega zbora za infrastrukturo
in okolje so v poročilu prikazana vlaganja v posamezne
objekte po mesečni dinamiki (tabela 1), prikaz vlaganj v nove
avtoceste po namenih v obdobju januar - september (tabela
2) in rekapitulacija vlaganj v nove avtoceste (tabela 3).
Tako smo v prvih devetih mesecih leta 1994 porabili za gradnjo novih avtocestnih odsekov (projekt 1 - Štajerska, projetk 2 - celjski del, projekt 3 - Gorenjska-Dolenjska in
projekt 4 - Primorska) skupaj 5.108.974.295 SIT sredstev
oziroma 56% planirane vrednosti obdobja.
Od tega za:
- projekte

ti Prostimi denarnimi sredstvi, ki se vodijo na posebni podparro raCuna
&i,*'
proračuna
Republike
Slovenije
upravlja
akladnica Ministrstva
za finance
In to na
enak način
kot
i b lik
^vidnostnimi presežki proračuna Republike Slovenije.
i » 5 a med zbranimi namenskimi sredstvi in izplačanimi
' ?„•J81.599.170
in vki DARS-u
prvih devetih
mesecih
leta 1994 znašala
SIT.je vProsta
sredstva
je Zakladnica
oročila
bankah.
Podatkih, ki nam jih je posredovala DARS so bila sredstva
obdobju porabljena za plačilo obveznosti za investicije
n
aslednje objekte:

278.112.116 SIT oz. 5% porabljenih
sredstev

- odkupe zemljišč in spremembo
namembnosti zemljišč
2.254.648.561 SIT oz. 44% sredstev
- za gradnjo
2.495.306.189 SIT oz. 49% sredstev
in
- za ostalo
80.907.430 SIT oz. 2% sredstev
Skupaj

v°
v

387.000.000

36

5.108.974.295 SIT oz. 20% 100

V primerjavi s planom razvoja za obdobje januar - september
leta 1994 je dosežena realizacija po posameznih projektih
naslednja:

Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
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Plan
Realizacija % realizacija
jan-septjan-sept
53
2.537.500.000 1.340.168.679
90
1.166.100.000 1.053.362.577
36
1.955.500.000 703.357.594
61
3.593.221.000 2.012.085.445
5

Za pripravo projektne dokumentacije za avtocestne odseke, ki
se bodo pričeli graditi po letu 1994 je bilo porabljeno
116.466.019 SIT, kar predstavlja 29% planirane porabe sredstev v devetih mesecih leta 1994.
Za stroške inženiringa, ki skrbi za izvedbo projekta in ki za
investitorja v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi opravlja
vsa potrebna investicijska preddela je bilo v prvih devetih
mesecih leta 1994 porabljeno 311.966.330 SIT oziroma 81%
planiranih sredstev tega obdobja.
Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom je
bilo potrebno izvesti še nekatera zaključna in dodatna dela, ki
so bila zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb oziroma pri
tehničnih pregledih za kar je bilo porabljenih 434.330.963 SIT
oziroma 26% planiranih sredstev.
Za vsa navedena vlaganja je bilo v prvih devetih mesecih leta
1994 porabljeno 5.971.737.607 SIT sredstev oziroma 52% planiranih sredstev obdobja.
Dejanska poraba sredstev je zaostajala za planom za
5.759.283.393 SIT (tabela 4). Vzroki za realizacijo plana so
podrobno navedeni v poglavju VII. tega poročila.
V. PRIHODKI OD CESTNIN OD 1.1.1994 DO 30.9.1994
V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. za leto 1994 je
predvideno, da bo v tem letu pobranih za 3.700.000.000 SIT
cestnin, od tega je predvideno za financiranje gradenj avtocest 1.342.930.000 SIT, za vzdrževanje in upravljanje avtocest
2.357.070.000 SIT. V tem obdobju je bilo na račun DARS
plačano:
v SIT
SKUPAJ ZA GRADNJO
januar 1994
februar 1994
marec 1994
april 1994
maj 1994
junij 1994
julij 1994
avgust 1994
sept.1994
SKUPAJ
Plan 1-9
Plan 1-12
% realizacije 1 -9
% realizacije 1-12

ZA VZDR. IN
UPRAVLJANJE

214.833.000
139.850.000
74.983.000
256.259.000
182.950.000
73.309.000
309.478.000
167.080.000
142.398.000
312.881.000
177.950.000
134.931.000
378.872.000
90.000.000 288.872.000
370.479.000
86.100.000
284.379.000
423.793.000
115.600.000 308.193.000
480.128.000
50.300.000 429.828.000
424.586.000
38.500.000 386.086.000
3.171.309.000 1.048.330.000 2,122.979.000
2.700.000.000 1.048.330.000 1.721.670.000
3.700.000.000 1.342.930.000 2.357.070.000
114
100
123
86
78
90

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo v prvih devetih mesecih leta 1994 realizirano za 3.171.309.000 SIT prilivov iz cestnin. kar znaša 114% planiranih prilivov iz cestnin. Od tega je
bilo namenjeno za gradnjo avtocest 1.048.330.000 SIT oziroma 100% predvidenih prilivov, za vzdrževanje in upravljanje
pa 2.122.979.000 SIT oziroma 123% predvidenih prilivov.
VI. UPRAVLJANJE S PRESEŽKI NA PODPARTIJI
PRORAČUNA - SREDSTVA ZA IZGRADNJO AVTOCEST
V REPUBLIKI SLOVENIJI VII. TRIMESEČJU 1994
Stanje depozitov iz presežkov sredstev iz naslova bencinskega tolarja se je v tretjem trimesečju letošnjega leta po
intenzivnejši porabi namenskih sredstev kot v prvem polletju
sicer ponovno povečalo, vendar pa je bil ta porast deponiranih presežkov v višini 1,7 milijarde tolarjev v primerjavi s prvim
in drugim trimesečjem, ko je bilo doseženo povečanje v višini
2.9 oziroma 3,0 milijarde tolarjev, najnižji. Konec septembra je
bilo pri bankah deponirano 7,6 milijarde tolarjev.
Pri deponiranju likvidnostnih presežkov je Zakladnica upoštevala 30.6.1994 sprejet sklep Vlade Republike Slovenije o ukre6

pih za znižanje pasivnih obrestnih mer v bančnem sistemi'
podlagi katerega lahko Ministrstvo za finance likvidno*
presežke proračuna Republike Slovenije, s katerimi upr>*
praviloma deponira pri bankah, ki niso neto upnice na m
bančnem trgu in katerih efektivna pasivna obrestna mer«
presega efektivne pasivne obresne mereči jo objavlja B>'
Slovenije. S tem sklepom je bil opredeljen tudi najvišji liw
delež depozitov, ki jih lahko posamezna banka pridott1
presežkov sredstev proračuna Republike Slovenije, med
ko se kriteriji po katerih lahko banke pridobijo depozite ii'11
presežkov tudi v tem trimesečju niso bistveno spreme
Z uveljavitvijo tega sklepa se je povečalo število bank,
katerih je Zakladnica deponirala presežke iz naslova ben<
skega tolarja z deset na dvanajst je nekoliko padel d<
sredstev deponiranih pri bakah v sanaciji in bankah
dolžnicah na medbančnem trgu.
V povprečju je bilo od julija do septembra pri bankah p"
rano za 6.582 milijonov tolarjev presežkov sredstev iz nasM
bencinskega tolarja, od tega 6.317 milijonov tolarjev ali 96
vezanih depozitov, 118 milijonov tolarjev ali 1,8% na odpo'8
in 0,147 milijonov tolarjev oziroma 2,2% za nadomešt '
dražjih likvidnostnih kreditov na medbančnem trgu. Na odP
klic so bila plasirana sredstva le še v mesecu juliju, v avg"|
in septembru pa so bili vsi plasmaji iz presežkov sreds'
vezani na rok, od tega okoli 80% nad 31 oziroma po naj*"
obrestni meri. Zakladnica je pri plasiranju sredstev ben<?
skega tolarja predvsem sledila cilj ohranjanja realne vredni
sredstev, zato v tem obdobju ni deponirala sredstev za o®
brene kredite gospodarstvu po nižjih obrestnih merah
O
I
V skladu s sklepom Vlade je Zakladnica Republike Slove"
pri deponiranju vseh likvidnostnih presežkov prorat"
Republike Slovenije, s katerimi upravlja, upoštevala
prečno efektivno pasivno obrestno mero, ki jo je obja'
Banka Slovenije in limitiranje obrestnih mer, ki velja
državne sklade. Glede na to. da je znašala prva objavlj®1
efektivna obrestna mera R plus 8,4%, je začel s 1.8.1994 veli
nov Sklep o obrestovanju plasiranih presežkov prora^'2
Republike Slovenije, po katerem so se vezani depo '
v odvisnosti od roka vezave, obrestovali po realni obresj
meri od 1% do 4%, depoziti na odpoklic pa po 11,5% le;
obrestni meri, brez klavzule o revalorizaciji. Za depozita1
nadomeščanje dražjih likvidnostnih kreditov je Zaklad" '
zaračunavala bankam za tri odstotne točke nižjo rea1
obrestno mero, kot je znašala dnevna povprečna ponderiraj
realna obrestna mera za medbančne kredite, ki jo v dnevfljj
časopisu objavlja Banka Slovenije, znižana za stro'1®
obvezne rezerve bank.
Za plasmaje iz sredstev bencinskega tolarja so se sredstva^
podračunu proračuna od začetka julija do konca septetf^
povečala za 223 milijonov tolarjev plačanih obresti bank
Tabel«
UPRAVLJANJE S SREDSTVI BENCINSKEGA TOLARJA

Opis
Priliv iz proračuna
Prejete obresti za depozite
Poraba za namene DARS
Depoziti pri bankah
vrsta depozitov
- na odpoklic
- vezani depoziti
- nadomeščanje dražjih
LK
SKUPAJ
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Stanje
30. 6. 94 30. 9. 94
6.933
11.092
163
386
1.182
3.910
7.564
5.913
Povprečno stanje
junij 94
413
4.458

sept. 94
0
6.902

163
5.034

70
6.972

mena (dež), ki je onemogočal Izvajanje zemeljskih del. Potrebna so bila tudi sanacijska dela na slabo nosilnih tleh.

1

Fizični pregled realizacije pomembnejših postavk:
enota planirano realizirano realizirano realizirano
opis
mere julij • sept. julij - sept. od zaćetka od celote
postavke
gradnie
v %
44
70.500
60.000
70.500
m3
izkop humcsa
129.000
129
000
10
m3 186 000
117.000
117 000
10
m3 147.000
nasipi
34 500
34 500
0
m3
izkop nenosilnih tal
4.500
4.500
m3
0
sanacija nenosilnih tal
44.700
44 700
45.000
26
m3
izkop za regulacijo
19.200
19 200
8
m3
36.000
izkopi na deviacijah
36.000
19.200
19.200
11
m3
nasipi na deviacijah
46
32
32
18
izdelava betonskih pilotov kom
8
8
18.2
8
%
viadukt Kresnica

- Opis Projekta

1.1 Odseki, ki se začnejo graditi v letu 1994
Pr

ogram gradnje AC v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejel
Državni zbor kot prvo branje Nacionalnega programa gradnje
v julju 1993 v smeri zahod - vzhod in sprejeti sklepi
Državnega zbora v juniju 1994, predvidevajo začetek gradnje
naslednjih AC odsekov v letu 1994:
it.
odsek
začetek
konec
1
2
_3
4
„5
JB
7

i

3
!
5

november 1997
junij 1994
Šentilj - pesnica
december 1998
maj 1994
HOČE - ARJA VAS
november 1996
november 1994
ARJA VAS • VRANSKO
november 1996
oktober 1994
ZADOBROVA - TOMAĆEVO
november 1996
oktober 1994
Šentjakob - malence
junij 1994
julij 1995
ČEBULOVICA - DIVAČA
april 1996
junij 1994
SELO - ŠEMPETER
aphl 1996
junij 1994
DIVAČA - DANE
9 DANE - FERNETIČI
november 1996
november 1994
1,2
Odseki, ki se začnejo graditi po letu 1994
it
odsek
začetek
konec
gradnje
gradnje
1 PESNICA - MIKLAVŽ
junij
1998
junij 1996
november
1997
marec 1996
MIKLAVŽ - SLIVNICA
3 SL BISTRICA ■ HAJDINA
december 1999
april 1997
4 HAJDINA - ORMOŽ
april 1997
junij 1999
^5 VRANSKO - BLAGOVICA
oktober 1995
oktober 1995
ma| 1998
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
7 DIVAČA - ČRNI KAL
oktober 1999
februar 1997
februar 1996
april 1998
ČRNI KAL - ANKARAN
9 RAZDRTO - VIPAVA
april 1999
februar 1996
april 1999
marec 1996
i? VIPAVA - SELO
11 MARIBOR - LENAHT
junij 1999
juntj 1996
2
junij 1999
maj 1996
-L LENART - BELTINCI
april 1997
junij 1999
BELTINCI - LENDAVA
*• pregled stanja aktivnosti na posameznih
odsekih
2-1 Splošno

1
5
%
!
i

VII. priprave na gradnjo in gradnja avtocest
» OBDOBJU JULIJ - SEPTEMBER 1994

2.2.2 Hoče - Arja vas
Ta odsek predstavlja dograditev 46.9 km dolge polovične AC
v kompletno štirifcasovnico. Na tem odseku so se dokončevali
projekti za dograditev drugega pasu AC.Predvsem se je vsklajevala vodnogospodarska problematika, katere reševanjevpliva na nekatere zamude pri pridobivanju projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in samega dovoljenja za graditev
posameznih objektov in trase AC. Dela so se izvajala na
naslednjih objektih:
- viadukt 60-21 - Devina - izvajalec SCT d.d., - viadukt
60-24 - škedenj I - izvajalec GIZ Gradiš,
- most 50-41 - Škedenj - izvajalec GIZ Gradiš,
- viadukt 60-25 - Škedenj II - izvajalec GIZ Gradiš,
- viadukt 60-26 - Slatina - izvajalec GIZ Gradiš,
- viadukt 60-27 - Dramlje - izvajalec - GIZ Gradiš,
- viadukt 60-28 - Žepina - izvajalec SCT d.d,
- most 50-40 - izvajalec GIP Pionir,
- most 50-43 - izvajalec GIP Pionir,
- most 50-44 - izvajalec GIP Pionir,
- podvoz 30-35 - izvajalec GIP Pionir.
- Izvajalec SCT d.d. je izkopal in zavaroval 123 m kalote
predora Pletovarje in 30 m stopnice (polni profil).
- Izvajala so se pripravljalna dela za deviacijo regionalne
ceste R 345 - izvajalec GIZ Gradiš.

- odsekih, ki se gradijo v letu 1994,
odsekih, ki se bodo gradili po letu 1994

Dela so se začela izvajati v maju 1993 in potekajo pretežno
v skladu s postavljenimi terminskim! plani. Zaradi začetnih
težav pri zagonu gradblščje bila v tem obdobju manjša
finančna realizacija.

^Stanje Projekta na odsekih, kjer se začne gradnja v letu

Fizični pregled realizacije pomembnejših postavk:

^ nadaljevanju prikazujemo stanje del na:

V obdobju od julija do konca septembra so se odvijale na
Posameznih odsekih naslednje aktivnosti:
J

-2-1. Šentilj - Pesnica

^a tem 9,3 km dolgem odseku so bile v obravnavanem
obdobju opravljene naslednje aktivnosti:
Dela na gradnji tega 9,3 km dolgega odseka so se pričela
16 6.1994. V juliju, avgustu in septembru je bila intenzivnost
manjša od načrtovane. Zato je naročnik zahteval od izvaJ ca, da takoj poskrbi za vse ukrepe, ki bi omogočili hitrejši
'enipo izvajanja. Izvajalec del (SCT) je uvedel nočno izmeno.
Paradi geoloških pogojev, ki zelo vplivajo na delo v povezavi
® Mokrim vremenom, mora izvajalec prilagajati delo in tehno[?9ijo spremenljivim vremenskim pogojem. Drugi izvajalec
Gradiš je pričel dela na viaduktu Kresnica. Prav tako so se
'Rajala dela na deviacijah, regulacijah in premostitvenih
°ojektih do 50 m razpetine (nadvozi, most).
Qe|
a|

Juncem septembra je bila po oceni nadzora na tem odseku
Mbližno tritedenska zamuda. Zamuda je predvsem poslejj'ca
premajhnih kapacitet prevoznih sredstev za zemeljska
a
*la In opreme za vrtanje pilotov, kakor tudi slabega vre-

opis
enota planirano realizirano realizirano realizirano
postavke
mere julij - sept. julij - sept. od zaćetka od celote
gradnie
v %
viadukt 60-21 • Devina
%
38
39,9
39.9
39.9
vadukt 60-24 - šekedeni 1
24
%
21,1
21,1
21.1
most 50-41 - Skedenj
%
70
81
81
81
viadukt 60-25 - Škedenj H
*
20
22,8
22,8
22.8
viadukt 60-26 - Slatina
*
35
29,5
29,5
29.5
viadukt 60-27 - Dramlje
%
30
29.7
29,7
29.7
viadukt 60-28 Žepina
*
40
44.6
44.6
44.6
most 50-40
*
40
31
31
31
most 50-43
*
40
29
29
29
most 50-44
%
25
9
9
9
predor Pletovarie - kalota
m
123
123
17
predor Pletovarje - stopnica
m
30
30
4
2.2.3 Arja vas - Vransko
Na 20,9 km dolgem AC odseku, ki predstavlja nadaljevanje AC
iz Arje vasi proti Ljubljani so se v obravnavanem obdobju
opravljale naslednje aktivnosti:
- pripravljala so se nadomestna zemljišča za hmeljišča v trasi
AC,
- izdelovali so se dokumenti za postopek zaslišanja strank,
- izdelovala se je razpisna dokumentacija.
- izdelovali so se projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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- usklajevalo se je delo med cenilci zemljišč,
- skupaj z občino Žalec se je reševala problematika pridobivanja zemljišč v zvezi z denacionalizacijskimi postopki,
- intenzivirala so se vsa dela na odkupih zemljišč - pridobljeno je bilo približno 60% zemljišč,
- pripravljale so se odločbe za pripravljalna dela, ki omogočajo dela na posameznih zemljiščih pred njihovo pridobitvijo,
- izvršila se je revizija projektne dokumentacije,
- pripravljali so se pismeni odgovori Izvajalcem, ki so dvignili
dokumentacijo za pripravo ponudbe za gradnjo (skupaj so bili
pripravljeni trije dodatki k razpisni dokumentaciji),
- dokumentacijo za pripravo ponudbe je dvignilo skupaj 26
ponudnikov, od tega 19 tujih in 7 domačih,
- začeli so se postopki zaslišanja strank ob trasi AC,
- evidentirali so sa^dodatni objekti, ki jih bo potrebno rušiti,
- pripravljala se je gradnja nadomestne šole v KS Trnava,
- Ustavno sodišče Republike Slovenije je zavrnilo vse
pobude za razveljavitev Uredbe o lokacijskem načrtu,
- izvedeno je bilo plačilo spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč,
- dne 22. 8. je bilo javno odpiranje ponudb za gradnjo tega
odseka; prišlo je 11 ponudb in sicer 2 domači in 9 tujih; le dve
ponudbi sta bili kompletni za vsa dela,
- komisija za pregled ponudb je končala pregled ponudb,
- izdeloval se je investicijski program.
Glede na postavljeni terminski plan je manj kot mesec dni
v zamudi pridobivanje zemljišč. Ostale aktivnosti potekajo
skladno s postavljenim terminskim planom.
2.2.4 Zadobrova — Tomačevo
2.2.5 Šentjakob — Malence
Oba odseka se obravnavata kot ena investicija. Zato se vsi
upravni postopki vodijo skupaj. Odseka predstavljata dograditev obvoznice Ljubljane v skupni dolžini 15 km. V obravnavanem obdobju so bile opravljene naslednje aktivnosti:
- pridobivala so se zemljišča za gradnjo in sicer je bilo do
konca septembra pridobljenih:
- za severno obvozno cesto preko 80% vseh potrebnih zemljišč,
- za vzhodno obvozno avtocesto pa je bilo sklenjeno 50
pogodb od tega pet za objekte z zemljišči.
- urejala se je problematika prestavitve objektov v Psihiatrični kliniki v Polju,
- uskaljevalo se je delo cenilcev,
- dokončevali so se projekti za razpis in pridobitev gradbenega dovoljenja,
- projektna dokumentacija se je revidirala,
- sprejeta je bila odločitev o taki projektni rešitvi predora
Golovec, ki bo omogočila v končni fazi razširitev vozišč
v obeh ceveh na tri vozne pasove,
- urejala se je vodnogospodarska problematika,
- imenovan je bil odbor za ureditev komunalne in cestne
infrastrukture v naselju Bizovik,
- Ustavno sodišče Republike Slovenije je 14. 7.1994 zavrnilo
kot neutemeljene pobude občanov za oceno ustavnosti in
zakonitosti izvedbe postopka in Uredbe o lokacijskem načrtu,
- na Ministrstvo za okolje in prostor je bila posredovana
preliminarna vloga za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo
severne obvozne ceste Tomačevo - Zadobrova,
- Izvršeno je bilo plačilo spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč,
- pridobivala so se soglasja za pridobitev enotnega dovoljenja za graditev,
- pripravljali so se pismeni odgovori Izvajalcem, ki so dvignili
dokumentacijo za pripravo ponudbe za gradnjo AC Tomačevo
- Zadobrova; dokumentacijo je dvignilo 20 potencialnih
ponudnikov od tega 5 domačih,
- dne 10. 8.1994 je bilo odpiranje ponudb za gradnjo odseka
Zadobrova - Tomačevo; ponudbe je oddalo 6 ponudnikov od
tega 4 domači in dva tuja.
- komisija za pregled ponudbene dokumentacije je po pregledu ponudb predlagala, da se dela oddajo podjetju SCT d.
d, i
- pripravljale so se odločbe za pripravljalna dela, ki omogo8

Pod
nad
čajo dela na posameznih zemljiščih pred njihovo pridobitvijo nad
- vršile so se priprave na začetek zasliševanja stra"» nad
v postopku pridobivanja enotnega dovoljenja za graditev, Pod
- dopolnjeval se je investicijski program,
itio«
- dopolnjevali in korigirali so se podatki iz katastrskih n» Pod
črtov,
. viac
- pripravljala se je razpisna dokumentacija za gradnjo ^4 nad
Šentjakob - Malence; dne 13. 9. 1994 so bila podjetja, kis "10!
dobila sposobnost pozvana na dvig dokumentacije (za pred®' Poc
Golovec 28. 9. 1994),
uto.
- s predstavniki mesta Ljubljana so bili razgovori glede so"" nac
nanciranja.
via«
Na odseku severne obvozne ceste Zadobrova - Tomačev«
..i |_ _i.il
». pretežno
__A_.
■ L alf b 1°
potekajo
aktivnosti
po potrjenem»terminske''
iek
planu, s katerim je predviden začetek gradnje v novemb"1
1994.
H
N
Na odseku vzhodne avtoceste Šentjakob - Malence P',
potekajo aktivnosti pretežno po potrjenem spremenjene"1^
terminskem planu, s katerim je predviden začetek gradnl' •ne
v februarju 1995, posameznih objektov pa že v letu 1994.
«ti
2.2.6 Čebulovica - Divača
Ta 5,1 km dolg odsek predstavlja nadaljevanje gradnje AC ^
Čebulovice proti Divači. Dela na tem odseku so se pričel'
koncem julija. Zaradi zelo kratkega roka so izvajalci uved»
nočno izmeno za zemeljska dela. Na trasi so se v obravnav?
nem obdobju izvajala predvsem zemeljska dela.
Dela na trasi izvajata SCT d. d. in SGP Primorje. Objekte P'I
gradijo:
nadvoz 0-40- 1 - GPG Grosuplje,
most 0-50-1 - GIZ Gradiš,
nadvoz 0-40- 2 - SCT
most 0-50-2 - SGP Primorje,
nadvoz 0-40- 3 - GPG Grosuplje
podvoz 0-30- 3 - GPG Grosuplje
podvoz 0-30- 2 - GPG Grosuplje
podvoz 0-30- 1 - SCT
podvoz 0-30- 4 - GPG Grosuplje
Gradnja tega odseka se je začela skladno s postavljeni'"
terminskim planom. Roki za izgradnjo so za traso 12 met*
cev in za dokončanje razcepa Divača 15 mesecev. De"
potekajo skladno s postavljenim terminskim planom.
Fizični pregled realizacije pomembnejših postavk:
opit
postavk«
Izkop humus«
Uroki Izkop kamenin«
nasipi
Izkopi na deviacilah
nasipi na deviacijah
n«dvoz 0-40-1
viadukt 0-50-1
nadvoz 0-40-2
most 0-50-2
nadvoz 0-40-3
podvoz 0-30-3
podvoz 0-30-2
podvoi 0-30-1

10
•not« planirano r«*iizir«no r««iizirano realizira'
m«r« julij - s«pt. julij • sapt. od zadatka od cek>W
gradnia
v
133 ^
123.500
m3
93.000 123.500
24
m3
332.500
332.500
310.000
30 m3
300.000 310.500
310.500
54
m3
4.900
5.080
5.080
- _
.
m3
•
%
8.8 _
8.6
3,0
3,0
%
. ^
%
5,0^
3,0
2,0
5,0
*
. _
%
5.0_
%
2,0
2.0
5.0
5,0^
5,0
%
5.0
2.0
4.5
%
4,5
1.5
4,5
10,0^.
8,0
7.0
10.0
*

2.2.7 Salo - Šempeter
Ta 11,8 km dolg odsek predstavlja nadaljevanje gradnje ^
mejnega prehoda Vrtojba v notranjost Slovenije, Na odsek"
sta izvajalca SCT d. d. in SGP Primorje začela dela na trfl'
koncem julija. Objekte izvajajo naslednji izvajalci:
- podvoz 3-9 - SGP Primorje,
- most 5-9 - GP Kraški zidar,
- nadvoz 4-14 - SGP Primorje,
- most 5-11 - GP Kraški zidar,
- podvoz 3-9a - SGP Primorje,
- nadvoz 4-15 - SCT,
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Podvoz 3-10 - SGP Primorje,
"advoz 4-16 - SGP Primorje,
"advoz 4-17 - SGP Primorje,
"Mvoz 4-18 - SGP Primorje,
»dvoz
3-11 - SGP Primorje,
m
ost 5-13 - SCT,
Podvoz 3-12 - SGP Primorje,
'adukt Lijak - Italstrade,
"advoz 4-19 - SGP Primorje,
*0st5-i4 - SCT,
Podvoz 3-13 - SGP Primorje,
"i°st 5-15 - GP Kraški zidar,
"advoz 4-20 - SGP Primorje,
"adukt Šempeter - SGP Primorje

2.2.9 Dane - Fernetiči
To je zadnji 3,8 km dolg odsek pred mejo z Republiko Italijo.
Na tem odseku so potekale v obravnavanem obdobju naslednje aktivnosti:

i"lekti.
S* so se predvsem zemeljska dela, propusti in nekateri
"dnja tega odseka se je začela skladno s postavljenim
* 7""skim planom. Roki za izgradnjo so za traso 22 mese* De'a potekajo skladno s postavljenim terminskim
|i »"om.
<*ni Pregled realizacije pomembnejših postavk:
opt»
planirano realizirano realizirano realizirano
K*lavke
julij - sept. julij - sept. od začetka od celote
Kamenine
_Qevtaci|ah

— izdeloval se je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
— objavljena je bila mednarodna predkvalifikacija za gradnjo
tega odseka,
— oddaja ponudb za ugotavljanje sposobnosti je bila 10 8
1994; ponudbe je oddalo 14 domačih in 16 tujih ponudnikov,
— izdeloval se je predlog lokacijskega načrta,
— pridobivala so se soglasja na lokacijski načrt,
— usklajevale in preverjale so se še nekatere projektne rešitve
in predlogi iz javne razgrnitve (izvennivojsko križanje s Partizansko cesto),
— reševale so se zasnove servisnih platojev,
— reševale so se nakatere odškodninske zadeve (bencinski
servis na obstoječi cesti).
Na tem odseku je zaradi spremombe trase in s tem spremembe lokacijskega načrta nastala enoletna zamuda.
Zamudo bi morali s pospešenim postopkom nadoknaditi do
konca leta. Ministrstvo za okolje in prostor še ni posredovalo Vladi RS predlog za sprejem uredbe o lokacijskem
načrtu. To dejstvo zmanjšuje možnosti začetka gradnje
v letošnjem letu.
2.2.10 Razdrto - Čebulovica - viadukta
Na tem odseku so dela na trasi, ki jih izvaja italijanska firma
Italstrade v zaključeni fazi. V letošnjem letu so se začela dela
na obeh viaduktih in sicer gradi:

SSr

- viadukt Goli vrh - SCT d. d. in
- viadukt Bandera - SGP Primorje.
§Tjt

Dela potekajo skladno s postavljenim terminskim planom,
tako, da bo možno desno polovico AC izročiti v promet 20.
novembra 1994. Druga polovica bo izročena v promet koncem maja 1995.
Fizični pregled realizacije pomembnejših postavk:

Divača - Dane
S dolgim odsekom se bo nadaljevala gradnja AC od
ro,i
61 ^
odsekujulija.
je izvajalec
zidar
*'4er
izvajati Sežani.
dela na Na
trasitem
koncem
ObjekteKraški
gradijo:
POdvoz 0-30-5 - SGP Kraški zidar
POdvoz 0-30-6 - SGP Kraški zidar
Podvoz 0-30-7 - SGP Primorje
^advoz 0-40-4 - SCT
®dvoz 0-40-5 - SCT
a so se predvsem zemeljska dela in objekti.
''r!?.nla tega odseka se je začela skladno s postavljenim
,™^*kim planom. Roki za izgradnjo so za traso 22 mese4,' 'a sredini avgusta je izvajalec uvedel nočno delo. Dela
* io skladno s postavljenim terminskim planom.
U nl
pregled realizacije pomembnejših postavk:

kamenine
>SL_deviaci|ah
Ldeviacijah
ll^<5^30;7
£-^£40-4

planirano realizirano realizirano realizirano
julij - sept. julij • sept. od začetka od ceiote
gradnjt
75.584
113.578

opis
postavke
viadukt Goli vrh
viadukt Bandera

enota
mere
%
%

planirano realizir.
julij-sept. julij-sept.
44
44
25
25

realizir. od
začetka realizir.od
gradnje celote v %
64
64
56
56

2.2.11 Zaključna dela na avtocestah
2.2.11.1 Hrušica — Vrba
- projektirali so se ukrepi za zaščito proti plazovom,
- urejala se je neurejena zemljiška problematika.
- izvajala so so dela na deviacijah in urejanju voda ob cesti
(hudourniki).
2.2.11.2 Malence - Šmarje Sap
- urejala se je neurejena zemljiška problematika,
2.2.11.3 Šmarje Sap - Višnja gora
- urejala se je neurejena zemljiška problematika,
- izvajala so se dela na zaključni plasti zgornjega ustroja in
protihrupnih ukrepih.
2.2.11.4 Koper - Ankaran
- pripravljala se je dokumentacija za nekatera nedokončana
dela (obrabna plast,
Pobeška cesta)
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2.2.11.5 Razcep Razdrto
- izvajala so se dela na dokončanju odvodnjavanja in zgornjega ustroja,
2.2.11.6 Razdrto Čebulovica (brez viaduktov)

V tem obdobju so se po določitvi, da poteka AC proti M<
ski v tem koridorju izvršile naslednje aktivnosti:
Vol
nos
- Izdelovala se je študija variant
ta
Vse aktivnosti, ki so v teku omogočajo možni priče" -J
v letu 1997.
c

- dopolnjevala se je projektna dokumentacija,
- izvajala so se dela na hortikulturni ureditvi in zaščiti brežin,
- izvajala so se nekatera dela po zahtevah tehničnega prevzema

2.3.6 Vransko - Blagovica
2.3.7 Blagovica - Šentjakob

2.2.11.7 Vrtojba - Šempeter

Na odsekih Vransko - Blagovica in Blagovica v dolžini 14,1 km oz. 21,4 km so bile v obravnavanem
opravljene naslednje aktivnosti:

- pripravljala se je projektna dokumentacija za dokončanje
mejnega prehoda Vrtojba,
- pripravljala se je projektna in lokacijska dokumentacija za
obvoznico Šempeter.
2.2.11.8 Šentilj - Pesnica (MMP Šentilj)
Za sanacijo plazu se je pripravljala projektna dokumentacija.
2.3 Pregled stanja aktivnosti na odsekih, kjer se gradnja
prične po letu 1994
2.3.1 Pesnica - Miklavž
2.3.2 Miklavž - Slivnica
Na teh dveh 13,0 km in 5.5 km dolgih odsekih, ki predstavljata
tudi obvoznico Maribora so se v obravnavanem obdobju izvajale naslednje aktivnosti:
- izdelovala se je dodatna študija poteka tras AC,
- izdelovala se je prometna študija,
- izdelovala se je primerjava variant AC na območju Dravskega AC vozlišča s predlogom za izbor najustreznejše variante na odseku Miklavž - Pesnica v okviru izdelave lokacijskega načrta,
- opravljene so bile predstavitve variant na občinah Maribor.
Lenart, Ptuj.
V skladu s terminskim planom bi morale biti študije izdelane
do konca januarja 1994. Tako je nastala pri tej fazi zamuda
preko 9 mesecev. Razlog za zamudo je predvsem v zahtevnem definiranju trase AC proti Lendavi. Ta trasa je bila
junija 1994 dodatno vključena v program izgradnje AC do
leta 1999. Ocenjujemo, da bomo to zamudo do začetka
gradnje v letu 1996 nadoknadili.

- preverjale so se tehnične možnosti prehoda AC v k0"°
Trojan,
- dopolnjevale so se študije variant,
j
- študije variant so bile posredovane na Vlado RS.
Domžale in Žalec,
>
- študijo variant je obravanaval odbor za infrastruk"
Državnem zboru.
i
- nove variante je obravanaval Projektni svet DARS»
recenzijska komisija pri Ministrstvu za okolje in prost".
- pridobljena so bila mnenja občin Kamnik in Zagorje®
antah AC,
- občina Domžale je organizirala javni strokovni s®
o predlaganih variantah, - variante je obravanaval IS
Domžale,
- opravljena je bila javna razprava o predlaganih vai
v posameznih krajevnih skupnostih občine Domžale,
- skupščina občine Domžale je na svoji izredni seji sP
varianto trase AC po domžalskem in trojanskem kori'"'!
- nadaljevalo se je delo na izdelavi idejnega p'°t
lokacijskega načrta.

Por
za i
Gle

Poi
Pri|

2.3
2.3
Na
*a<
me
Vi,

na

o»1
jsii so na obeh
ODen odsekih
oasemn glede
gieae na
n« ~j
Planirane aktivnosti
terminski plan v zamudi približno 8 mesecev. Za""1 1
nastala kot posledica dolgotrajnih usklajevanj in pri *
variant v okviru postopka izdelave lokacijskega nacn
Delo na pripravi lokacijskega načrta bo potreb"®
pospešiti, da bo omogočen začetek gradnje konc«1"
1995.
2.3.8 Divača - Črni Kal
Ta odsek je sestavljen iz treh odsekov in sicer:

2.3.3 Slovenska Bistrica - Hajdina
2.3.4 Hajdina — Ormož in
2.3.5 Ormož - Plnce

- Divača - Kozina,
- razcep Kozina in
- Kozina - Črni Kal

Ti trije odseki predstavljajo 88 km dolgo povezavo med Slovensko Bistrico, Ormožem in Pincami, ki poteka pretežno po
ali v koridorju obstoječe ceste.

v skupni dolžini 20 km. Na odseku sta bili opravljeni• n»aS^
aktivnosti:

Aktivnosti na teh odsekih so vezane na nove opredelitve
v Nacionalnem programu gradnje AC. V tem obdobju so
potekale aktivnosti le na obvoznici Ormož, kjer je bila izdelana programska študija obvoznice Ormož. Zamude na teh
odsekih so velike in se bodo še povečevale, saj jih pogojuje
nov koncept navezave AC na Madžarsko.
Glede na dejstvo, da tu ne bo potekala AC ampak »cesta
ustreznega standarda« so se povečale aktivnosti za rekonstrukcijo posameznih odsekov magistralne ceste in za novogradnjo obvoznic.

- izdelovala se je geodetska karta v merilu 1 1000. m
- izveden je bil razpis za izdelavo lokacijskega načrta.Jj,
izvajalec PANPROSTOR iz Ljubljane in sklenjena poQ°^
" I
iA
Na tem odseku je nastala devetmesečna zamud*'
pogojena predvsem z zahtevami MOP-ZPP po novih1
tah AC (po obstoječi cesti) in posledično z za" " ■■
i
pripravi gradiva, ki je podlaga za pripravo loka'
načrta.
J
MOP jer za ta AC odsek namreč smatralo, da je f"ee J*
zaradi okoljevarstvenih razlogov nujna dodatna P' ^
možnosti poteka AC po trasi obstoječe magistralne c* ^
bi v primeru drugačnega poteka AC bila odločno
zionirana, AC sama pa bi pomenila v tem primeru n«"
čeno velik poseg v okolje in prostor.

Po terminskih planih nastopa na teh odsekih zamuda preko
enega ieta. Zamuda je nastala predvsem pri izdelavi lokacijskega načrta. Njegovo izdelavo je pogojevala dokončna
definicija statusa te ceste v okviru Nacionalnega programa
gradnje AC In Prostorskega plana Slovenije.
2.3.3A Maribor - Lenart,
2.3.4A Lenart - Beltinci
2.3.5A Beltinci - Lendava
10

2.3.9 Črni Kal - Ankaran
To je 8,2 km dolg odsek, ki bo pripeljal AC Šentilj (Lfll/
- Koper do že zgrajene obalne ceste.
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nost>raVnavanem obdob'u so bile 0Prav|iene naslednje aktiv•,
-~ Studija
'Zc,elova'a
se jeseštudija
varian|,
variant
je revidirala,
~ opravljena je bila predstavitev rezultatov študije,
" na osnovi poziva k oddaji ponudb so se pripravljale
p>nudbe
za izdelavo primerjalne študije variant s predlogom
'a izbor variante in za izdelavo lokacijskega načrta.
enlF G'ede na terminski plan nastopa na tem odseku devetmeoPj *®tna zamuda, ki izhaja iz priprave lokacijskega načrta in
^Hedično iz zamude pri pripravi gradiva, ki je podlaga za
Pnpravo lokacijskega načrta.
(Olf
'3.10 Razdrto - Vipava
*•*•11 Vipava - Selo
J1®(12,6 km dolgem odseku Razdrto - Vipava, ki predstavlja
*®cetek priključne ceste iz AC Ljubljana - Koper v smeri proti
J!®inemu prehodu Vrtojba in na 15,2 km dolgem odseku
„'Pava - Selo, so v obravnavanem obdobju potekale nasledI® aktivnosti:
'^delovale so se dodatne študije variant,
" variante so se vrednotile v okviru izdelave lokacijskega
ačrta,
~ izdelovala se je reambulacija topografskih načrtov,
j.bor
"a osnovi sklepa odbora za infrastrukturo pri Državnem
~n u je MOP naročil generalno preveritev Kraške, Vipavske
Colske variante
n

^'®de na terminski plan nastopa na tem odseku sedemmestna zamuda, ki izhaja iz priprave lokacijskega načrta in
J°®ledlčno
iz zamude pri pripravi gradiva, ki je podlaga za
Pr
'Pravo lokacijskega načrta.
I'STANJE PRIPRAV NA ODSEKIH, KI NISO NA SMERI
^HOD - VZHOD
'•1 Miklavž - Hajdina
5)® tem odseku, ki je nadaljevanje Phymske AC v smeri proti
®9rebu, se niso nadaljevale nobene aktivnosti, saj je potek
®se med Miklavžem in Hajdino pogojen s spremembo Pror
n° skega plana Slovenije in Nacionalnim programom grad-

3.7 Koseze - Šentvid
Osnutek lokacijskega načrta, ki ga izdeluje LUZ Ljubljana, je
v zaključni fazi. Rešuje se še problem navezave Celovške
ceste na AC v smeri proti Kosezam.
3.8 Višnja gora - Bič
Izdelovale so se vodnogospodarske rešitve in pridobivala
soglasja k lokacijskemu načrtu. Izdelava predloga lokacijskega načrta je v zaključni fazi.
3.9 Bič - Trebnje
3.10 Trebnje - Hrastje
Izdelana je b(la prometno-ekonomska študija variant. Projektivni atelje izdeluje tehnični del podlag za izbor variant. Izdelovalec lokacijskega načrta je izdelal primerjalno študijo variant poteka tras AC s predlogom za izbor variante.
3.11 Hrastje - Kronovo
V izdelavi je prometno-tehnično-ekonomski del vrednotenja
variant, kot podlaga za izbor variante, ki se bo obdelala
v lokacijskem načrtu. Tehnični del elaborata obdeluje SCT
PNZ Ljubljana. Izdelovalec lokacijskega načrta je izdelal primerjalno študijo variant poteka tras AC s predlogom za izbor
variante.
3.12 Kronovo - Smednik
3.13 Smednik - Krška vas
V izdelavi je reambulacija geodetskih podlog za izdelavo
predloga lokacijskega načrta.
3.14 Krška vas - Obrežje
Za ta odsek MOP-ZPP pripravlja projektno nalogo za lokacijski načrt.
3.15 škofije - Ankaran
3.16 Koper - Izola
3.17 Jagodje - Lucija
3.18 Lucija - Dragonja
Delo na vseh teh odsekih na obalni cesti je pogojeno z opredelitvijo cestne smeri proti Istri, v Prostorskem planu Slovenije in Nacionalnem programu gradnje AC.

'•2 Hajdina - Gruškovje
*udi na tem odseku je stanje enako kot na prejšnjem.

6. ZAKLJUČEK
V juliju, avgustu in septembru so se intenzivirala dela na
naslednjih gradbiščih:

Vrba - Črnivec
d

J|® tem odseku sta Zavod za varstvo pri delu Republike Slove'1® in Vodnogospodarski inštitut intenzivno preverjala variite poteka mimo Radovljice. Izdelana je bila kompleksna
i p vPosoja vplivov na okolje in tehnično - ekonomska presoja
d« ®riant.

AC Šentilj - Pesnica
AC Hoče - Arja vas
AC Razdrto - Čebulovica
AC Čebulovica - Divača
AC Divača - Dane
AC Selo - Šempeter

' Črnivec — Podtabor
ce
na ,em
"i
' '°v prejšnji
odseku je vezano na preverjanje variant
!*« I*?'
P'sano
točki.

^

3,5

Podtabor - Naklo

''I ki8 'em oc'se'<u i® v zaključni fazi priprava lokacijskega načrta,
§,9® izdeluje Domplan Kranj, za sprejem na Vladi Republike
"d mrenl'e- "e®uie se problematika oz. drugačen način odvajaJ Meteornih vod s cestnih površin, kot je bil določen v predOu lokacijskega načrta. Problematika se rešuje skupaj
Predstavniki Direkcije za vode.
3

® Naklo - Kranj vzhod
Ac

I?
odsek predstavlja le dograditev polovične AC v komok
Stiripasovnico. Za začetek gradnje ni potrebno izvajati
°®8žnejših predhodnih del.

9.3 km
46,9 km
8,8 km
5,1 km
8.4 km
11,8 km

Gradbena dela so se odvijala pretežno v skladu s planiranimi
roki na 90 km novih AC v Sloveniji.
V tem obdobju je skupščina občine Domžale sprejela domžalski in trojanski koridor. S to odločitvijo je bilo v prostoru
usklajenih 30 km nove trase AC in to na zelo pomembnem
odseku med Ljubljano in Celjem.
Na vseh odsekih AC, ki gredo v gradnjo po letu 1994 ugotavljamo nalednje zamude:
- Pesnica - Miklavž in Miklavž - Slivnica
V skladu ■ terminskim planom bi morale biti študije variant
izdelane do konca januarja 1994. Ker študije še niso izdelane |e nastala pri tej fazi zamuda preko 9 mesecev. Razlog
za zamudo je predvsem v zahtevnem definiranju trase AC
proti Lendavi. Ta traaa je bila junija 1994 dodatno vključena
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v program izgradnje AC do leta 1999. Ocenjujemo, da bomo
to zamudo do začetka gradnje v letu 1996 nadoknadili.
- Slovenska Bistrica - Ptuj — Ormož

bi v primeru drugačnega poteka AC bila odločno predi"'
zionirana, AC sama pa bi pomenila v tem primeru neup,r
čeno velik poseg v okolje in prostor.
- Črni kal - Ankaran

t

Po terminskih planih nastopa na teh odsekih zamuda preko
enega leta. Zamuda je nastala predvsem pri izdelavi lokacijskega načrta. Njegovo izdelavo je pogojevala dokončna
definicija statusa te ceste v okviru Nacionalnega programa
gradnje AC in Prostorskega plana Slovenije.

Glede na terminski plan nastopa na tem odseku deva"
sečna zamuda, ki izhaja iz priprave lokacijskega naft"
posledično iz zamude pri pripravi gradiva, ki je podlag*
pripravo lokacijskega načrta.

- Vransko - Blagovica - Šentjakob

- Razdrto - Vipava - Selo

Planirane aktivnosti so na obeh odsekih glede na osnovni
terminski plan v zamudi približno 8 mesecev. Zamuda je
nastala kot posledica dolgotrajnih uskaljevanj in primerjanj
variant v okviru postopka izdelave lokacijskega načrta.

Glede na terminski plan nastopa na tem odseku sede""1 11]
sečna zamuda, ki izhaja iz priprave lokacijskega natt ^
posledično iz zamude pri pripravi gradiva, ki je podla!)'
pripravo lokacijskega načrta.

- Divača - Črni kal

Zamude že resno ogrožajo realizacijo programa izgradnj«
do leta 1999. Zato bo potrebno delo na izdelavi in spw"
lokacijskih načrtov in pridobivanju zemljišč močno posP8.!
Resno bo potrebno analizirati zakonska določila, ki ovi™
pospešitev teh postopkov in predlagati morebitne nujne sP
membe.

Na tem odseku je nastala devetmesečna zamuda, ki je
pogojena predvsem z zahtevami MOP—ZPP po novih variantah AC (po obstoječi cesti) in posledično z zamudo pri
pripravi gradiva, ki je podlaga za pripravo lokacijskega
načrta.
MOP jer za ta AC odsek namreč smatralo, da je predvsem
zaradi okoljevarstvenih razlogov nujna dodatna preveritev
možnosti poteka AC po trasi obstoječe magistralne ceste, ki

PRILOGE
- terminski plani
- tabele in grafi

OPOMBA: del priloge - terminski plani so na voljo
v strokovni službi zbora
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Investicije v projektih
Od 1.1. do 30.9.1994

KSSS Predvideno m Realizirano
IAIELA 1: PRIKA/ VIACANJ V KOV! AC PO NAHIN1N V 0B00BJU JANUAR SEPIENBER 1994
P«O1lI! 1
AC HALCNCC • ŠENTJAKOB
INVESTICIJA V TEKU

(ONIO

027150

VIACAKJA 00
io. i. m«

REV.
jo.i. 1994

VLAC.JULIJ
1994

VLAC.AVCUST
19»

VtAC.SEPTEflflER VLAC.JAN. SIPI.
1994
199«

-projekti
-odkupi
-gridnji
-oitilo

i7.334.09B
175,445
0
9,441,415

1,770,71«
7.905
0
390,914

' 7,111,53«
0
0
1,504,397

0
321,454,473
0
2,310,314

33,747,289
4i.419.S3S
0
1,454,230

108,214,923
341,049,(73
0
15,117,421

SKUPAJ

77,140,149

4,149,537

1,415,932

323,744,719

11,141,053

491,312,023

M »MIHOVA • TONACEVO
INVESTICIJA V TEKU
-projlkti
•odkupi
-gridnji
-ostalo
STUPAJ

'

KONtO

027190

VLAGANJA 00
30.4.1994

REV.
30.4.1994

VLAC.JULIJ
1994

INVESTICIJA V TEKU

VLAC.SEPT.
1994

VLAC.JAN. SEPI.
1994

91,000
349,400
0
841,038

5,094
20,415
0
55,509

241,500
24,900,027
0
1,094,800

1,345,027
154,745,182
0
297,403

9,444,27}
12,540,955
0
2,033,041

11,130,799
194,574,243
0
4,241,509

1,218,438

11,219

21,231,327

151,401,512

24,040,295

211,975,571

PI0J[lI 2
AC AIJA VAS • VRANSKO

VLAC.AVCUST
1994

v
KONTO

027140

VLACANJA 00
30.4.1994

REV.
30.4.1994

VLAC.JULIJ
1994

VLAC.AVCUST
1994

VLAC.SEPTEHBER VLAC.JAN,- SEPT.
1994
1994

•projokti
-odkupi
-gridnji
-Oltllo

40,144.500
324.545
O
31,431,123

2,579,939
14,495
0
2,191.821

4,941,479
3,047,102
0
3.222,993

5,577,230
595,001,945
0
1,848,400

5,017,574
315,375,045
0
2,804,439

74,470,915
913,771,374
0
44,314,454

SKUPAJ

99,409,111

4,784,455

11,252,474

402,427,575

323,247,079

1,034,557,014

AC VRANSKO - 8LAC0VICA

KONTO

027170

VLACANJA 00
30.4.1994

»EV.
30.4.1994

INVESTICIJA V TEKU

VLAC.JULIJ
1994

VLAC.AVCUST
1994'

VLAC.SEPTEHIER VLAC.JAN,- SEPT.
1994
1994

-projlkti
-odkupi
-gridnji
-ostilo

10,942.408
0
0
«

418,085
O
O
t

3,299,940
0
»
5,000

2,552,018
«
O
4,195

14,794,344
0
t
11,195

SKUPAJ

10,942,401

418,085

3,304,940

?,551,213

14,105,541

^ fcHlUI ViACAKJ V NOVI AC PO NAMCNIH V OBOO0JU JANUAR S(PltH|(ft 1114
'J t I I£ 4
»UfclUA * »VlOV!CA I.
077100
ION V O
totStlClJA v mu
'Nrttl
•Wkvp|
f4*j,
•Hiil#
K

KOVICA • DIVACA

'"»UlItlM V 7(KU
'»•ilkti
Mkupi
t'4*«j,
Hlilo
* hmca - DANI
"»LUCIJA v mu
*»Jmi
•*ti|.
C

*

- rcMtnci

Nsiiciia v mu
Nolti
"•Hi
#

>t»lo
HlIPAJ
5

*w SCJINIU

'"LUCIJA V mu
»'•Jlkli
Kli.pl
fHAjl
**VPAJ

VIACANJA DO
30.4.19^4

VIAC. JUH J
1114

MV.
JO.4.1114
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2,444.771
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O
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JO.4.1114
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O
O
O
O
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1114

0
0
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O

0
0
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O
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0
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7.444.771

81.170.071

701.47J.780

S58.754.104

VlAC.AVGUSr
1114

.I.540.475
140.550.741
17.775.584
845.754

45,817
4.117.093
105.077
78.707

O
O
7,385,437
O

577,013
O
17.074,101
O

140.737.034

7,111.485
077130

7,385,437

17,403,707

KONTO
VLAGANJA DO
30.4.1114

MV.
30.4.1114

VIA«.JUIIJ
1114

VLAC.AVCUSI
1114

11.487
77.454,137
4.141.735
3.048.071

3.780
3.081.887
377.475
14.808

O
51,780
O
O

O
O
8,781.375
O

85.545.478

3.501.145

51,780

8,781,375

K0N10

077140

VLAGANJA DO
30.4.1114

MV.
30.4.1114

VIAC.JUIIJ
1114

VLAC.SCPIIMCI VIAC.JAN.- SIPI.
|11«
1114

VLAC.AVCUSI
1114

DANI AVANS!
JULIJ 1114

DANI AVANSI
AVGUST 1114

704,155,740
DANI AVANSI
JUIIJ 1114

DANI AVANSI
AVCUSI 1114

34,107,145

41,731.313

O
O
O
173,013

O
131,501
O
51,154

111,080
30
O
O

74,071.311
131.531
O
188,484

75,884,444

1.700.187

173.013

110.445

111,110

24.311,334

VLAGANJA DO
30.4.1114

PIV.
30.4.IH4

1,487.000
44,414.487
77,047.800
713,811
15,178.017

VIAC.JUL IJ
1114

44.710
7.574,128
1,784.475
10,185
4,438,371

285.000
37,710
3,155.401
75,451
3.553,450

VLAC.AVCUSI
1114
1,512,740
41,228,141
211,124
43.03J.434
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7.087.518
138.710.557
137,101,844
1,043,554

18.330.800

484.004.71?

VIAC.SCPI.
1114

57.443,150

VIAC.JAN.- StP?.
1114
11,487
81.147.773
40.758.7J4
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750.711.441
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1114
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1.700.113
O
O
41
077170

VIAC.JAN.- SIPI.
1194

O
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717.800

4,447.311
47.007,473
1,008.144

75.880.731
O
O
4.734
RONIO

VIA«.SIPI.
1114

DANI AVANSI
JULIJ 1114

774.434.483

DANI AVANSI
AVCUSI 1114

VIAC.SCPI.
1114

VIAC.JAN.- StPI.
1114

110,400
O
254,141,374
53,214

1.877,400
48.045.037
345.513,573
554,417

754,305,110

417.705.054
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INVESTICIJA V IlIU

PLAN
1114

SIANJC
I.1.1114

IRCALIZACIJC

INVESTICIJA V IE1U

M0J(II 4

P80JCI1
AC SENIILJ PESNICA
-projokti
-odkupi
-gridnji
-oitllo

AC MIO.- CEIDL.VIADUKTA
-projaktl
-odkupi
-jridoji
-OlUll

4)4,2S0,OOO

SSt.7S4.904
J,500,000
0
ssi.7as.183
3,446,121

ac Ceiulovica ■ divaca
-projikti
-odkupi
-jridnji
-OlUlO

101,140,000

414,004,711
2,017,Sli
13S.7fO.SS7
342.04S.083
I.043.SS4

AC DANE - KMETICI
-projikli
-odkupi
-jridnji
-Oitllo

2(4,704,000

24,391,334
24,079,311
131,53?
I
IM, 414

PI0Jtt1 2
AC AftJA VAS - VRANSKO
-projokti
-odkupi
•pridnji
-oitllo

K OIVAfA • DANE
-projik 11
■odkupi
-jridnji
-oitllo

I4S.880.000

2S0.211.441
11,482
81,142,723
144,100,111
4.0S4.24S

AC VRANSKO - BLAGOVICA
-projlktl
-odkupi
-«r*dnji
-oitllo

AC SELO - SENCE fCR
•projlktl
-odkupi
-indaji
-oitllo

1.031,527,000

412,705,055
1,877,600
48,045,037
422,228,004
SS4.412

StUPAJ GRADNJA NOVIN AC

1,252,321,000

5.108,174,215

tR0JlU 3
AC MLINCE • SENIJAK08
-projikti
-odkupi
-gridnji
-oitllo

EM

00 KM M:
INVESTICIJE f IIIU
-projlktl
-odkupi
-fridnjl
-oitllo
SLUPAJ (MDNJA MV1« AC
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AC NOĆE - ARJA VAS
-projikti
-odkupi
-tudnji
-oitllo

VLACANJA
JAN.SEM.1114

AC 1A00M0VA - 10NAČEVO
-projlktl
-odkupi
-gridnji
-oitllo

VLACANJA
JAN.SEPT.I114

278,112.114
2,254,448,541
2.41S.304.109
80,107,430

S
44
41
2

S.I08,174,215
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' VLACANJA
PLAN
JAN.SEPI.1114 JAN.SEPI.1114
836,000,000.

761,233,414
1,104,021
432,744,652
321.3SI.608
6,031,325

1,701,500,000

570,135,065
30,751,104
54,576,741
484,772,318
834,103

1,144,100,000

1,036,557,016
76,470,185
113,771,374
0
44,314,654
16,805,561
14,714,344
0
0
11,115

1,534,000,000

411,382,023
108,214,123
348,041,473
0
15,117,428

411,500,000

21I.17S.S71
11.130,711
114,574,243
0
4,248,501

»•EALII*1

Vlaganja v nove avtoceste
v obdobju jari-sep. 1994

projekti

odkupi
gradnja
ostalo
pogodbe razne fctudlje
vrednosti v milijardah SIT

1««(LA 4: >111*/ VI M* t« MM I MCI JO PtOCRAJM V 0I00IJU JAR. SIPIIMI« 1114

SIUPAJ • «111*1
- RAAIRSII OAVII M 60*1*0
'KHCIMKI TOLAR'
• IUJA POSOJIL*
• 0(1 CCSIMIH I* (M0MJ0 AC
• ORVCt VIII

MAN
PRILIVI
PlAR-PRHIVl
JAI.-HH.III« JAR.-SIPI.1114 JM.SCM.IN4 %RIAI!IACIJC
11.787.030.000 I2.IJ1.1IJ.000 I.«42.041.000
11.211.700,000 ll.01l.4J7.000 141.041.000
1.414.000.000
0 1,414.000.000
1.04«. 110.000 1.04«, »0.000
0
0
0
0

PORA««
(MORJA R0VIN AC
SIVPAJ • 001 IVI

11.711.021.000 i.171,71).«07 5.751.211.M

P ROJU! I
AC SCHVIIJ PCSRICA
AC NOCt AIJA VAS
P ROJIH 2
AC ARJA VAS VRARSIO
AC VRARSIO IlAfiOVICA
pROJin 1
AC HALIKI-SlHlJAtO«
AC IAOOIROVA-IOKACIVO
P ROJIH 4
AC RAi.-C(I.VlAOUnA
AC CIMIOVICA - OIVACA
AC OIVACA • OARI
AC OARI • KRMHCI
AC S(10 SMPIIfR

2.S17.SOO.OOO 1,140,141,471
114,000.000 741.211.414
1.701.500.000 S70.11S.04S
1.144.100,000 I.OS1.142.S74
1.144,100.000 1.014.S57.014
I4.00S.S4I
I.1SS.S00.000 701.1S7.S14
1.514.000.000 411.112.021
4I1.S00.000 2II.17S.S7I
1.Sil,221.000 2.012,OtS.445
4I4.2SO.OOO SSI.7S4.104
«0«.040.000 4(4,004,712
I4S.8IO.OOO 2S0.2I1.44I
24,111,114
214,704.000
I.011.S27.000 412.70S.0S4

S1R0SKI IRKHIRJA
PRIPRAVA PROJ.OOUMIRIACIJI
OOIOHCARJI 011 RA OtS.AC

J«7,000,000
405.000.000
1.414.700,000

1.117,HI.121
44.744.114
1. 110.544.115
112,717,424
121,542.184
(14.BOS,541)
1,252.142,404
1,044,417,177
207.524.421
I.Sil,115.SSS
55,415.014
124.IS1.20«
515,440,551
251,104,444
144,121,144

111.144,110
75.011,470
114,444,011 211.511.111
414.110,141 1,252,141.017
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Program dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1995
- EPA 921
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 obravnavala:
- PROGRAM DELA DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 1995,
ki vam ga pošiljamo v soglasje na podlagi 6. člena zakona
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 57/93).
Navedeni program je pripravila Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, DARS, d. d.

Predlog Programa dela družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1995 je pripravila In sprejela
Uprava družbe na svoji 34. seji dne 18. 10. 1994:
Jože Brodnik, dipl. Ing., I. r.
Lado Prah, dipl. ing., I. r.
Mag. Stanko Debeljak, dipl. oec., I. r.
Metod Di Batista, dipl. ing, I. r.
Stanko Štrajn, dipl. iur., I. r.
Gordana Višinski, dipl. Ing., I. r.
Osnova za program dela Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji v letu 1995 je predlog Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze,
- Jože BRODNIK, predsednik uprave DARS, d. d.

1.2. Organiziranje in vodenje nadaljevanja gradnje avtoce*''
nlh odsekov, ki so se pričeli graditi v letu 1994
Pri tem bo DARS d.d.:
- izvedla javne razpise za še ne oddana gradbena dela;
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nad'
zor pri gradnji ;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjklivosti pri izvajanju del.
1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov,
ki bodo končani v letu 1995
Za te odseke bo DARS d.d.:

1. PROGRAM DELA DRUŽBE
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju
DARS d.d.) je bila ustanovljena in registrirana na sedežu
v Celju dne 7. 12. 1993 na podlagi Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. list R Slovenije št. 57/93).
V skladu z nalogami in pristojnostmi, določenimi v 3. členu
navedenega zakona, v skladu s predlogom Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in v skladu
s programom avtocestne smeri zahod - vzhod, ki je sestavni
del predloga Nacionalnega programa, bo DARS d.d. v letu
1995 izvajala naslednja dela:
1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in
izdelave investicijskih programov, projektno tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1995 in
kasneje

- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjklivosti pri izvajanju del;
- pridobila vse potrebne ateste o kakovosti izvedenih delin
vgrajenih materialov;
- organizirala tehnične preglede izvedenih del;
- organizirala in vodila odpravo vseh pomanjklivosti, ugotovljenih pri tehničnih pregledih;
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih
odsekov.
1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih avtocestnih odsekov
Pri tem bo DARS d.d.:

- organizirala in vodila izdelavo vseh študij in raziskav,
potrebnih za odločitve pri načrtovanju in gradnji avtocest;

- izvedla javne razpise za oddajo gradbenih del;
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji;
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.

- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih programov;

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja obstoječih avtocestnih odsekov

- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije za te avtocestne odseke, pri čemer bo:
- razpisovala in oddajala projektna dela;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri izdelavi projektne dokumentacije;
- organizirala revizije izdelane projektne dokumentacije
- potrjevala projektno dokumentacijo;
- Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljala potrebne strokovne podlage za postopke določitve poteka avtocestnih tras
v prostoru;

Na že zgrajenih avtocestah bo DARS d.d. organizirala
vodila izvajanje rednega vzdrževanja in obnavljanja vozi^'8
objektov in opreme v takem obsegu in kvaliteti, ki zagotavlja'
uporabnikom avtocest tekoč in varen promet.

Pri tem bo DARS d.d.:

- organizirala in vodila odkupe zemljišč in nepremičnin in
sklepala odškodninske pogodbe.
18

Zato bo DARS d.d.:
- organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja avtocest;
- razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč, objektov i"
opreme;
- organizirala in vodila nadzor nad izvajanjem obnavljani8
vozišč, objektov in opreme;
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„organizirala in vodila pobiranje cestnine s postopnim uvalaPri? m
'30'3'ran'a brez ustavljanja.
den ac'30 na
^ARS
d.d. skrbela, da bodo navedena dela izve"ion / '? ve
'no 'nelkvalitetno in v takem obsegu, da bo
0V|
nnuik
^'' odsekov.
^ Pobranih cestnin nameniti za graditev
n avtocestnih

finančne zadeve in direktor za pravne zadeve. Sistemizacija
DARS d.d. skupno z upravo predvideva 32 zaposlenih. Trenutno je v DARS d.d. zaposlenih 23 delavcev, v polni sestavi
pa bo družba v začetku leta 1995.
Za opravljanj« vseh navedenih nalog bo DARS d.d. v letu
1995 porabila 309 mlo SIT.

Opravljani« finančnega Inženiringa
Jj'ianciranje graditve in vzdrževanja avtocest je omogočeno
Predvsem na podlagi Zakona o zagotavljanju namenskih sred®'®v za izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
wr. Ust r Slovenije št. 46/93) ter na podlagi Pogodbe o pre"osu avtocest v Republiki Sloveniji v upravljanje DARS d.d.
Jsd
Republiko Slovenijo in DARS d.d. S to pogodbo je DARS
a
d. dobila od države Slovenije v upravljanje že zgrajene
poceste in s tem tudi pravico do pobiranje cestnine, ki je vir
"nančnih
sredstev za vzdrževanje in upravljanje avtocest in
9raditev novih avtocestnih odsekov.
Jj" financiranju graditve in vzdrževanja avtocest bo DARS

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST. KI
JIH BO ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d.

J" za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi po letu
'995, ob sodelovanju z Ministrstvom za finance vodila razgo"Ore s tujimi in domačimi finančnimi institucijami o najetju
Potrebnih posojil za realizacijo tega programa;

- lokacijski načrt (v nadaljevanju LN) z vrednotenjem variant
- naroča in vodi Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Zavod za prostorsko planiranje (v nadaljevanju
ZPP);

j", sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za prido®'Vanje potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja in
°omača posojila, ki jih bo DARS d.d. rabila za sofinanciranje
Saditve avtocestnih odsekov v letih 1995 in 1996;

- pripravo predloga uredbe na LN - vodi MOP-ZPP;

~ zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti že
"Sjetih posojil za nove avtocestne odseke;
O
~'ujim posojilodajalcem (EBRD in EIĐ) bo v okviru že podpisih posojilnih pogodb redno dostavljala vse podatke in
Poročila
o realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je
v
skladu s temi pogodbami dolžna pripravljati;
~ v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanje realne
•rednosti investicijskih sredstev s katerimi upravlja.

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
V okviru postopka pridobitve ustreznih dovoljenj za graditev
nastopajo pri pripravi ustrezne tehnične in prostorske dokumentacije določene značilne faze, ki jih vodijo:
- študije poteka variant s prometno - ekonomskim delom
- naroča in vodi DARS d.d.;

- projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja ( v nadaljevanju PGD ) naroča in vodi DARS d.d..
Realizacija nalog iz 2. in 3. alinee, ki jih v skladu s svojimi
pristojnostmi vodi MOP, je možna v predvidenih rokih, ki so
navedeni v nadaljevanju po posameznih odsekih, v kolikor:
- bodo predhodno oziroma pravočasno rešena vsa vprašanja
konceptualnega značaja (sistem pobiranja cestnine in cestninskih postaj, standard nekaterih cestnih povezav, avtocestne in druge cestne povezave vezane na prometno
omrežje sosednjih držav, prečni profili, lokacije in kategorizacija spremljajočih objektov ob AC, ipd.);
- bo čas trajanja postopkov obravnave in sprejemanja pripravljenih gradiv na Vladi RS, Državnem zboru RS oziroma
Odboru za infrastrukturo in okolje DZ RS, na občinah kratek,
oziroma kot ga dopuščajo drugi predpisi;

Ostal« nalog«
Poleg vseh navedenih nalog bo DARS d.d.:
^ Pripravljala poročila in podatke za Državni zbor R Slovenije,
^organe upravljanja, Skupščino DARS d.d. (Vlado Republike
Slovenije) in Nadzorni svet DARS d.d.;
T.
C|

Pripravljala poročila in podatke za strokovne organe Skupšne DARS d.d., to je za Finančni svet in Projektni svet;
sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom
okolje in prostor in Ministrstvom za finance pri nalogah, ki
ta ministrstva kot upravni organi izvajajo pri graditvi avto-

~ sodelovala z Odborom za infrastrukturo in okolje Državna
zbora pri sprejemanju letnega programa dela DARS d.d.
'a leto 1996 in pri predhodnih obravnavah predlogov variant
pocestnih odsekov, ki se bodo pričeli graditi v letu 1995 in
^sneje.
" sodelovala z občinami preko katerih potekajo trase novih
Avtocest.
Notranja organizacija DARS d.d.

- bodo občine sprejemale spremembe in dopolnitve planskih
aktov v delu, ki jih bodo opredeljevali lokacijski načrti, ne da
bi bilo potrebno odločanje prenesti v pristojnost Državnega
zbora RS;
- bo čas, potreben za pripravo primerjalnih študij, strokovnih
podlag in lokacijskega načrta sicer skladen z zakonskimi
določbami, vendar zadosten za sprejemanje pravilnih odločitev.
2.1.1. Priprava dokumentacij« za odseke, ki so v gradnji in
za odsek«, ki s« pričnejo graditi v letu 1995
Za odseke, ki so že v gradnji oz. se bo gradnja pričela še
v letošnjem letu, so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja že gotovi ali pa so v zaključni fazi. V letošnjem letu bodo
izvedeni tudi projekti za izvedbo, tako da v letu 1995 ni
pričakovati porabe sredstev za pripravo projektne dokumentacije. Eventuelne spremembe oz. dopolnitve bodo izvedene
v okviru posameznih investicij.
Odseka Vransko - Blagovica in Blagovica - Šentjakob

^ela organiziranja in vodenja navedenih nalog DARS d.d.
°Pravlja v štirih sektorjih in sicer: tehnična priprava in izvajale del, vzdrževanje in upravljanje avtocest, finančni sektor in
Pravni sektor.
Oprava DARS d.d. šteje šest članov (predsednik uprave,
P°niočnik predsednika uprave, direktor tehnične priprave in
'dajanja del, direktor vzdrževanja in upravljanja, direktor za

Osnutek lokacijskega načrta bo za oba odseka pripravljen
v decembru 1994. Glede na to, da je predviden pričetek
gradnje obeh odsekov konec leta 1995, bo potrebno pripraviti pradlog uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na
Vladi najkasneje do konca |unija 1995.
2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo
graditi po letu 1995 - smer zahod - vzhod
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Odseka Slivnica - Miklavž in Miklavž - Pesnica
Za navedena odseka se v septembru vrši vrednotenje variant
kot prva faza izdelave LN. Tako bo predlog izbora variante
pripravljen v oktobru 1994. Takoj nato se bo pričela izdelava
idejnega projekta kot osnove za izdelavo osnutka LN.
V letu 1995 bo v januarju gotov idejni projekt ter v marcu
osnutek LN. Predlog uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi bo potrebno pripraviti najkasneje do novembra 1995. Na podlagi Uredbe se bo pričela izdelava PGD, ki se
bo nadaljevala in končala v letu 1996.
Odsek Maribor - Lenart
Za navedeni odsek je izdelana študija variant. V oktobru 1994
bo potrebno začeti z vrednotenjem variant, tako da bo predlog izbrane variante pripravljen v začetku leta 1995.
V januarju 1995 se bo pričela izdelava Idejnega projekta, ki bo
gotov aprila 1995 in bo osnova za izdelavo osnutka LN.
Osnutek LN bo gotov julija 1995. Do konca leta se bodo vršile
aktivnosti na pripravi predloga LN in programskih zasnovah
kot osnovi za sprejem planov.
Predlog uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi
bo potrebno pripraviti najkasneje do februarja 1996.
Odsek Lenart - Beltinci

V januarju in februarju 1995 bo še potekala izdelava idejne^ 1
projekta, v maju 1995 bo izdelan osnutek LN. Predlog ured
o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi bo potreb*
Me
pripraviti najkasneje do decembra 1995.
Odsek Črni kal - Ankaran

itu
Vrednotenje variant bo potekalo od oktobra do decem' let
*lli
1994.
Pri
V letu 1995 bo potekala izdelava idejnega projekta, v maju" to|
izdelan osnutek LN. Predlog uredbe o lokacijskem načrtuj '
obravnavo na Vladi bo potrebno pripraviti najkasneje od
decembra 1995.
»n
Odsek Razdrto - Vipava - Selo
Vrednotenje variant bo zaključeno oktobra 1994, tako da
bo pričela izdelava strokovnih podlag oz. idejnega proje'*'
v novembru 1994.
V letu 1995 se bo nadaljevala izdelava strokovnih podlag
LN, katerega osnutek bo gotov februarja 1995. Predi
uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi *
potrebno pripraviti do oktobra 1995.
2.1.3. Priprava dokumentacije za odseke, ki se prlčn'
graditi po letu 1999 — smer sever - jug
Odseka Vrba - Črnivec - Podtabor

Pododsek Lenart - Cogetinci
Za navedeni pododsek je izdelana študija variant. V oktobru
bo potrebno začeti z vrednotenjem variant, tako da bo predlog izbrane variante pripravljen v začetku leta 1995.
V januarju 1995 se bo pričela izdelava idejnega projekta, ki bo
gotov aprila 1995 in bo osnova za izdelavo osnutka LN.
Osnutek LN bo gotov julija 1995. Oo konca leta se bodo vršile
aktivnosti na pripravi predloga LN In programskih zasnovah
kot osnovi za sprejem planov.

Za ta dva odseka je izdelana študija variant s prome"1'
»
- ekonomskim delom ter presojo vplivov na okolje.
Ni
Predlog ministra za promet in zveze za izdelavo lokacijski jj1
načrta bo podan v oktobru 1994.
Predlog uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na VI*'
bo potrebno pripraviti do julija 1996.
Odsek Podtabor - Naklo

Predlog uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi
bo potrebno pripraviti najkasneje do februarja 1996.

V izdelavi je predlog LN. Predlog uredbe o lokacij*"«' J11
načrtu
za obravnavo na Vladi bo pripravljen do konca I''!"
1
"4.
£

Pododsek Cogetinci - Beltinci
Pobuda ministra za promet in zveze za pričetek postopka bo
dana v septembru 1994.

Odsek Naklo - Kranj vzhod

Do aprila 1995 bo končan izbor variant in se bo pričela
izdelava idejnega projekta, ki bo končan avgusta 1995. Osnutek LN bo pripravljen do decembra 1995.
Predlog uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi
bo potrebno pripraviti do avgusta 1996.

Odsek Šentvid - Koseze
Za ta odsek je v pripravi osnutek LN. Glede na nove rešitve^
potrebno predlog ministra za promet in zveze podati v js"
arju 1994.
Predlog uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na
bo potrebno pripraviti do decembra 1996.

Odsek Beltinci - Lendava
Pobuda ministra za promet in zveze za pričetek postopka bo
dana v septembru 1994.
Do aprila 1995 bo končan izbor variant in se bo pričela
izdelava idejnega projekta, ki bo končan avgusta 1995. Osnutek LN bo pripravljen do decembra 1995.
Predlog uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi
bo potrebno pripraviti do avgusta 1996.
Odseka Slovenska Bistrica - Hajdina in Hajdina - Ormož
Za oba odseka se bo pripravljala projektna dokumentacija za
rekonstrukcijo obstoječe ceste.
Odsek Divača - Kozina - Črni kal
Vrednotenje variant za ta odsek bo potekalo od septembra do
novembra 1994. Decembra 1994 se bo pričela izdelava idejnega projekta.
20

Na tem odseku je potrebno dograditi drugi pas AC. LoM^'®
sko dovoljenje je veljavno za končno fazo avtoceste.

Odsek Višnja Gora - Bič
Za ta odsek bo v septembru 1994 izdelan predlog LN, v ojjJJ V,
bru 1994 bo pripravljen predlog uredbe o lokacijskem nać"
za obravnavo na Vladi . V novembru 1994 se bo pri"
izdelava PGD.

V letu 1995 bo v januarju potekala izdelava PGD, pričeti h
v letu 1994. Projekt bo revidiran In potrjen marca 1995.
\i
Odsek Bič - Trebnje - Hrastje

''c

Za ta dva odseka je izvedeno vrednotenje variant. Takoj
potrebno pristopiti k izdelavi idejnega projekta, ki bo 9°' t %
v letu 1995. Prav tako je mogoče v tem letu pričako*"
osnutek LN., ki bo gotov v juniju 1995.
ft<
Predlog uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na ^
bo pripravljen v marcu 1996.
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,
redi "k Hrastje — Kronovo
reW fl
J'lavi je vrednotenje variant, ki bo zaključeno v novembru
• Takrat se bo pričela izdelava idejnega projekta.
j 1995 bo v januarju potekala izdelava idejnega projekta,
mt* J'ega v letu 1994. V juliju 1995 bo izdelan osnutek LN.
lo
9 uredbe o lokacijskem načrtu za obravnavo na Vladi
""Pravljen do maja 1996.
i

Kronovo - Krika vas
Jj^sek je v izdelavi predlog LN. Predlog uredbe o lokacij^ načrtu za obravnavo na Vladi bo pripravljen v marcu

5. Zadobrova - Tomačevo. štiripasovna avtocesta, dolžina
4,2 km
Projekt 4 - Primorska
6. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km
7. Dane - Fernetičl, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km
8. Selo - Šempeter, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,8 km
Skupno je to nadaljevanje gradnje 68,9 km novih štiri
nih avtocest In 46,9 km dodatnih dveh pasov na že žgrd]<
dvopasovni avtocesti.
2.3.1.2. IZVAJANJE GRADBENIH DEL

Krška vas - Obrežje

2.3.1.2.1. Odsek ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,3 km

,e

"! odseku se ne pričakuje aktivnosti v letu 1995.

igiMpravo projektno tehnične dokumentacije bo v letu
dl«P Potrebnih 994 mio SIT.
-SgKUPI ZEMUIŽĆ IN NEPREMIČNIN
n

" J^upe zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki
P^nejo graditi v letu 1996 in kjer bo potrebno z odkupi
•ji že v drugi polovici leta 1995, ter za dokončno premoMo pravno ureditev zemljišč na že zgrajenih avtocestnih
"kih, je predvidenih 342 mio SIT.
eti*
pocestni
odsek Blagovica - Šentjakob je od celotne
j?n°sti del 1.253 mio SIT v letu 1995 za plačilo 30% spre:fl
> 8r namembnosti kmetijskih zemljišč, na podlagi študije
7 iave variant, predvidenih 660 mio SIT, za plačilo zemjn nepremičnin pa 388 mio SIT. Za plačilo preostalih 70%
^embe namembnosti kmetijskih zemljišč, kar znaša 1540
SIT, pa je bila posredovana Vladi RS vloga za oprostitev
sa
Plačila.
av,0c
Jwno estni

odsek Vransko - Blagovica je od celotne
2 J; sti del 1.330 mio SIT v letu 1995 za plačilo 30% spree
k namembnosti kmetijskih zemljišč, na podlagi študije
J^rjave variant predvidenih 160 mio SIT, za plačilo zem?'n nepremičnin pa 200 mio SIT. Za plačilo preostalih 70%
l^jiembe namembnosti kmetijskih zemljišč, kar znaša 374
I SIT, pa je bila posredovana Vladi RS vloga za oprostitev
cha Plačila.
'"nska plačila spremembe namembnosti zemljišč in plačila
•i.t ^ bodo izvršena na podlagi odločb, ki jih bodo izdali
*°jni občinski organi.
*1 Radnja avtocest
nadaljevanje gradnje novih avtocestnih
I^CKOV, KI SO SE PRIČELI GRADITI LETA 1994
p-1. OPIS ODSEKOV
t
1995 se bo nadaljevala gradnja na naslednjih naslednjih
ji I ""n avtocestnih odsekih:
»L.0)
®kt 1 - štajerska
' (Stilj _ Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km
- Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina
km
I°iekt 2 - Celje
,j*rla vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9

A. TRASA
A. a. Zemeljska dela bodo izvajana (od km 2.6 do 9.9
- skupaj 7.3 km) v naslednjih količinah:
izkop humusa
izkopi
nasip
humus, brežin
gramoz, posteljica

86.300 m3
558.000 m3
558.000 m3
26.700 m2
102.600 m2

Zaradi neugodnih geološko-geomehanskih razmer, bo ponekod potrebno sproti reševati problematiko temeljenja nasipov
in sanacije ukopnih brežin. Napredovanje del je v veliki meri
odvisno od vremenskih razmer.
Nadaljevanje zemeljskih del v letu 1995 se bo predvidoma
pričelo izvajati v mesecu marcu (operativni plan), kar pa bo
predvsem odvisno od vremenskih razmer in stanja terena.
Zaključevala se bodo v mesecu novembru z vgrajevanjem
gramoznih materialov v posteljice in delno s humusiranjem
brežin.
Do konca leta 1995 bo predvidoma izvedenih 71 % vseh
zemeljskih del na trasi AC.
A.b. Zgornji ustroj bo izvajan (od km 4.0 do 8.5 - skupaj 4 5
km) v naslednjih količinah:
nevezana nosilna plast
s cem. stabiliz. nos. plast
bituminizirana nosil, plast

13.200 m3
55.100 m2
39.000 m2

Izgradnja zgornjega ustroja je planirana v obdobju od avgusta
do konec novembra 1995.
Do konca leta 1995 bo izvedeno predvidoma 17 % zgornjega
ustroja na trasi AC.
A.c. Odvodnjavanje ob in v trasi AC bo izvedeno predvsem na
tistem delu AC, kjer se bodo izvajala tudi dela na zem. delih in
zgornjih ustrojih. Tako se bodo izvajala dela med km 4.5 in km
10.0.
A.d. Oprema ceste. V letu 1995 postavljanje opreme na trasi
AC ni predvideno.
A.e. Deviacije
V letu 1995 se bodo dela nadaljevala na vseh začetih delih iz
leta 1994 in sicer na trinajstih deviacijah. Razen ene, bodo vse
deviacije končane v letu 1995.
Na petih deviacijah bodo dela pričeta v letu 1995, končana pa
v letu 1996.

Sekt 3 - Gorenjska - Dolenjska in Ljubljana
^alence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,6

Magistralna cesta M 10 in križišče M 10 in M 10-1 bo izvedeno v letu 1995.
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A.f. Regulacije
V letu 1995 je predvidena
lacija potoka Kresnica od
dela na oblaganju struge
Do konca leta 1995 bodo
dene 100%.

B.2. Objekti dolžine nad 50 m
regulacija potoka Cirknica in regukm 4.5 - km 10.2. Izvajala se bodo
regulacije oz. dela do dokončanja.
regulacije na AC predvidoma izve-

Na v I. 1994 pričetem viaduktu »Devina«, dolžine lv letu 1995 izvršena finalizacija (izolacija, robni *
ograje, asfalt) do konca maja 1995.
Pododsek Slov. Bistrica - Slov. Konjice, dolžina 9,11'
A. TRASA

B. OBJEKTI
V voqigB
B.a. Objekti dolžine 5 — 50 m

V letu 1995 se ne bodo izvajala nobena dela na tri'
Konec leta 1995 bo izveden razpis za izbor izvajalca. I*1*
del bo v letih 1996 in 1997.

V gradnji bodo 4 nadvozi, 1 most in 1 podvoz, vsi začeti v I.
1994. V letu 1995 bodo v delu zgornje konstrukcije in oprema
in zaključna dela. Vsi objekti bodo zaključeni maja 1995.
V letu 1994 bo izvršeno cca 40% vseh del na teh objektih, 60%
del pa v letu 1995.

B.a. Objekti dolžine 5 — 50 m se ne bodo izvajali, izvr^
le razpis za izbor izvajalca. Izvedba v letu 1996.

B.b. Objekti dolžina nad 50 m

B.b. Objekti dolžine nad 50 m

Edini objekt je viadukt iKresnical dolžine 584,80 m. Dela na
temeljenju in izdelavi podporne konstrukcije ter izdelava
nosilcev so se pričela v letu 1994.

Za viadukt 60-22 Vrhole, dolžine 338 m in viadukt 6?
Preloge, dolžine 540 m bo v začetku I. 1995 izvršen ratf
izbor izvajalca. Gradbena dela se bodo pričela aprila'
V letu 1995 se bodo na obeh viaduktih izvajala naslednja®

V letu 1995 se bodo izvajala naslednja dela:
- izdelava nosilcev (80%), zaključena v I. 1995
- temeljenje za levo polovico objekta (70%), zaključeno v I.
1995
- montaža nosilcev (100%) zaključeno v I. 1995
- voziščna plošča, vse v I. 1995
- oprema desne polovice viadukta (dilatacije, ograje, izolacija, asfalt); desna polovica bo zaključena in prevozna novembra 1995.
V letu 1995 bo Izvedenih cca 50% vseh del.
2.3.1.2.2. Odsek HOĆE - ARJA VAS, dolžina 46,9 km
Podosek Hoče - Slov. Bistrica (dolžina 11,46 km)
A. TRASA
A.a. Zemeljska dela
Zemeljska dela se bodo izvajala na celotni dolžini trase ter
bodo dokončana poleti 1995. Količina zemeljskih del, izkopi
humusa in lahke Zemljine znašajo 140.000 m3. Količina nasipov je cca 90.000 m3. Izvedba se nanaša na dograditev leve
polovice AC.
A.b. Zgornji ustroj

B. OBJEKTI

- izgradnja podporne konstrukcije (stebri, temeljenje'
izvršeno)
- ocena izvršenih del v letu 1995 glede na celoto je *
Pododsek Slov. Konjice - Dramlje, dolžina 10,87 km
A. TRASA
V začetku I. 1995 bo izvršen postopek za oddajo del 5®
bena dela se bodo pričela junija 1995 ter bodo ob ®
dograditev levega pasu AC.
A.a. Zemeljska dela se bodo izvajala v dolžini 5 k"
priključkov Dramlje do predora Pletovarje. Izvršeno W
60% zemeljskih del oz. cca 100.000 m3
A.b. Zgornji ustroj se bo izvajal na dolžini 6 km. Ocenj«"1
to 60% vseh del.
A.c. Odvodnjavanje se bo izvajalo na dolžini 6 km.
A.d. Oprema ceste
Razen postavitve varovalnih ograj v srednjem ločilnem
ne bo druge opreme. Ograje cca 6.000 tekočih metrov
B. OBJEKTI

Dela se bodo izvajala na celotni dolžini in bodo dokončana
v letu 1995.
Količine glavnih pozicij del: tampon 17.000 m3
stabilizacija95 000 m2
bitudrobir 150.000 m2
asfalt beton 96.000 m2
A.c. Odvodnjavanje

1*
V I. 1995 (maj) bo dokončanih 5 objektov pričetih v letUj
Pretežni del bo izvršen v letu 1994, v letu 1995 pa le Hp>
cija (izolacija, asfalti, robni venci, ograje).

Razen odvodnega sistema na AC bodo izvajani tudi ukrepi za
zaščito vodotokov pred onesnaženjem.

Nadaljevala se bo gradnja viaduktov pričetih v 1.1994 i"®*

Vsa dela bodo Izvedena v 1.1995.
A.d. Oprema ceste
Vsa dela bodo zaključena v letu 1995. Izvajala se bodo
v začetku leta (varovalne ograje) in jeseni (prometna signalizacija). Na tem odseku bo v celoti nadomeščena vertikalna
signalizacija z novo (zelena barva).
B. OBJEKTI
B.1. Objekti dolžine 5 - 50 m

*
Nadaljevana in zaključena bo izgradnja 6 objektov - prepustov in mostov, pričetih v 1.1994. Zaključek del bo maja 1995.
22

B.a. Objekti dolžine 5 - 50 m

B.b. Objekti dolžine nad 50 m

- viadukt 60-24, Škedenj I, temeljenje podpor za
del konstrukcije, izdelava prekladne prosto konzoin®v j(t
strukcije, montaža nosilcev prekladne konstrukcije; 6tln
1995 bo izdelano cca 60% del glede na celoto; zaklju'
v maju 1996.
- viadukt 60-25, Škedenj II, v letu 1994 bo izvedencu
porna konstrukcija (stebri); v letu 1995 bo izvršena
prednapetih nosilcev, betoniranje plošče, izdelava robn^jj
mentov in delno oprema ceste; ostala finalizacija v '•
(maj); skupno v letu 1995 60% vseh del.
- viadukt 60-26, Slatina, v letu 1995 bo dokončana ^°fj>
nosilcev, Izdelana plošča, Izvršena finalizacija vi*%|
Objekt bo zaključen. V letu 1995 bo izvršenih 70% v«"
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B.c. Predori

A.TRASA

V letu 1995 se bo nadaljevalo in zaključilo z gradnjo predora
Pletovarje (dolžina 724 m). V začetku 1.1995 bo predor prebit
(maj 1995), nakar se bo izvršila obloga predora, finalizacija,
izdelava cestišča in oprema predora. Predor bo končan do
konca 1.1995. V začetku leta bo izveden še razpis za oddajo
del opreme predorov.

Preddela se bodo izvajala v prvi polovici leta 1995, ko bodo
tudi v celoti zaključena. Poleg zakoličbe trase in postavitve
profilov
bo potrebno posekati 34.400 dreves, porušiti 31.500
m2 cest in 3.000 m2 objektov.

I
,««

Količine del: izkop cca 40.000 m3 (ostalo izvršeno v I. 1994)
oblogacca 9.000 m3 betona
beton, cestiščecca 6.000 m2
brizgani betonccal 0.000 m2

uf

V I. 1995 se bodo spomladi (marec) pričela dela na Izkopu
Predora Golo rebro (dolžina 733 m). Izkop bo zaključen
junija, nakar se bodo nadaljevala finalna dela kot so obloga
Predora in cestišče. Obseg Izvršenih del v 1.1995 cca 80%.
Ostala dela, vključno z opremo predora, bodo izvedena do
maja 1996.

Dela se bodo izvajala na celotni trasi, priključkih in deviacijah
skozi vso
leto 1995. Skupaj bo potrebno Izkopati približno 1,7
mio m3 zemljin in izdelati približno 1 mio m3 nasipov.
V deponije bo potrebno zvoziti približno 0,7 mio m3 nenosiinega
materiala. Do konca leta 1995 bo predvidoma Izvršenih približno 75% zem. del.

f
I

;0
p
t
i'
i
0

Količine del: izkop cca 54.000 m3
betoni cca 9.000 m3
beton, cestišče cca 6.000 m2
.
Pododsek Dramlje - Hudinja, dolžina 8,45 km
A. TRASA

g

A.a. Zemeljska dela

^

V l, 1995 se bodo zemeljska dela izvajala na polovici trase AC
in bo Izvedeno cca 50% vseh zemel|sklh del, oz. cca
70-80.000 m3.

'

A.b. Zgornji ustroj se v letu 1995 ne bo izvajal. Prav tako ne
druga dela (oprema, odvodnjavanje)

^

B. OBJEKTI

P

d

'
P

P

Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta 1995. 2 Skupaj bo
potrebno vgraditi 170.000 rrrtampona, 550.000 m cementne
stabilizacije, 620.000 m2 bitudrobirja, 380.000 m2 drenažnega
asfalta in 23.700 m New Yersey ograj. Do konca leta 1995 bo
predvidoma izvršenih približno 10% del na zgornjem ustroju.

Dela se bodo izvajala skozi vso leto 1995. Skupaj bo potrebno
vgraditi 22.000 m drenaž, 7.300 m kanalizacije, 900 jaškov,
1000 m cevnih prepustov in 18 kom ploščatih prepustov. Do
konca leta 1995 bo predvidoma izvršenih 45% del na odvodnjavanju.
A.d. Priključki
Dela se bodo izvajala
skozi vse leto 1995. Skupaj
bo potrebno
izkopati 52.500 m3 zemljin, vgraditi
97.000 m3 nasipov, v depo3
nije odpeljati približno 17.000 m nenosiinega materiala, vgraditi 20.000 m3 tampona, 26.500 m2 bitudrobirja in 26.500 m2
asfaltbetona. Do konca leta 1995 bo predvidoma Izvršenih
približno 70% vseh del na priključkih.
A.e. Deviaclje

Izvajala se bo gradnja objektov pričetih v letu 1994 in dokončala v celoti v letu 1995. V gradnji bodo objekti 50-47 in
50-48. V I. 1995 bo dokončana zgornja konstrukcija In
oprema objekta kar znaša cca 60% vseh del (ostalo v letu
1994).

Dela se bodo izvajala3 skozi vse leto 1995. Skupaj bo3 potrebno
izkopati 125.000 m zemljin, vgraditi 211.500 m nasipov,
v deponije3 odpeljati 47.500 m32 nenosiinega materiala, vgraditi
27.000
m tampona, 11.000 m cementne stabilizacije, 60.000
m2 bitudrobirja in 45.000 m2 asfaltbetona. Vgraditi bo
potrebno tudi 400 m kanalizacije, 80 jaškov, 1.800 m cevnih
prepustov, 700 m drenaž in 7 ploščatih prepustov. Do konca
leta 1995 bo predvidoma Izvršenih 75% vseh del na deviacijah.

B.b. Objekti dolžine nad 50 m

A.f. Regulacije

V letu 1994 se je pričela gradnja 2 viaduktov, ki bo zaključena
v letu 1995.

Dela se bodo izvajala skozi vse leto 1995. Zgraditi bo potrebno
26 regulacij vodotokov. Do konca leta 1995 bo predvidoma
zaključenih 65% del na regulacijah.

B.a. Objekti dolžine 5-50 m

1

A.b. Zgornji ustroj

A.c. Odvodnjavanje

Za traso AC bo v letu 1995 Izveden razpis za najugodnejšega
Ponudnika. Pričetek del na trasi bo 1. septembra 1995. Zaključek v letu 1996.

,

A.a. Zemeljska dela

- Viadukt 60-27 Dramlje, dolžina 140 m1. V letu 1995 bo
Izdelana voziščna plošča ter finalna dela na objektu (ograje,
izolacija, asfalti, odvodnjavanje). To znala cca 40% del na
objektu. Rok za dokončanje objekta je konec avgusta 1995.

j
j}

- Viadukt 60-28 Žepina, dolžina 140 m1. V letu 1995 bo
izvršena finalizacija objekta, kar je cca 20% vseh del (ostalo
v|. 1994). Rok za dokončanje objekta je maj 1995.

'

Pododsek Hudinja - Arja vaa, dolžina 6,94 km

1
j
i

Fizično ne bo nobenih del na tem odseku. Konec l. 1995 bo
Izvršen Izbor najugodnejših ponudnikov za gradnjo objektov
do 50 m in trase AC.

^

V letu 1995 se bodo na celotni trasi AC gradile protihrupne
ograje v dolžini cca 8.000 m1 in to na že zgrajeni polovici AC,
kakor tudi na levi polovici, ki bo v gradnji.

j

2.3.1.2.3. Odsek ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km

A.g. Tuje storitve
Dela se bodo izvajala skozi vse leto 1995. Skupaj bo potrebno
rekonstruirati 24 hmeljsklh žičnic, 2 namakalna sistema,
7 melioracijskih sistemov, izvesti 7 križanj z plinovodom,
4 križanja z VN vodi, prestaviti 32 vodov NN, prestaviti 17 TT
vodov, izvesti križanja z obstoječo kanalizacijo na 9 mestih in
z vodovodom na 3 mestih ter izvesti javno razsvetljavo na
5 priključkih in začasni cestninski postaji. Do konca leta 1995
bo predvidoma Izvršenih 70% del.
A.h. Zaščita podtalnice
Dela se bodo predvidoma izvajala v zadnjem tromesečju
1995
leta. Skupaj bo potrebno izvršiti približno 26.000 m3 izkopov,
zgraditi 4.500 m kanalizacije, zgraditi 87 jaškov, 8 lovilcev olj
in 3 peskolove. Do konca leta 1995 bo predvidoma Izvršenih
5% vseh del.
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B. OBJEKTI

A.«. Deviacije

B.a. Objekti dolžin« S - 30 m in nad 30 m

Hkrati z napredovanjem del na glavni trasi in na objektih bodo
izvajana tudi dela na vseh deviacijah, predvsem v območju
premostitvenih objektov (začasni obvozi). V delu bodo tako
zemeljska dela kot tudi deloma dela na zgornjem ustroju
Zaključena bodo dela na deviacijah -ozdnih cest v območju
razcepa Malence.

Dela se bodo izvajala skozi vse leto 1995. Zgraditi bo potrebno
11 podvozov (dolžine 5 - 30 m), 17 nadvozov (dolžine nad 30
m), 13 mostov (od tega 8 dolžine 5 - 30 m in 5 daljših od 30 m)
in podporni krilni zid. Do konca leta 1995 bo predvidoma
izvršenih 70% del na objektih.
B.b. Križanje železnice z avtocesto
Dela se bodo izvajala skozi3 vse leto 1995. Izkopati bo
potrebno približno 46.000 m zemljin, zgraditi 2,6 km nove
železniške proge z ureditvijo prehodov, železniške postaje
v Šempetru in vgraditvijo signalno varnostnih naprav. Do
konca leta 1995 bo predvidoma zaključenih 90% vseh del.
2.3.1.2.4. Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 9,6 km
A. TRASA
A.a. Zemeljska dela
Zemeljska dela se bodo izvajala na celotni dolžini odseka to je
na dolžini 11,2 km.
Na celotnem odseku se bodo začeli izvajati vsi nasipi in ukopi,
tako da bo skupna količina izkopanega materiala ca 800.000
m3, prav toliko materiala bo vgrajeno v nasipe oziroma manjši
del v deponije.
Večjih težav pri izvedbi zemeljskih del ni pričakovati, razen na
območju Bizovika. Na tem delu gre za razmeroma slab material, za debelo plast preperine, tako da bo napredovanje del
močno odvisno od vremena.
V februarju 1995 bodo zemeljska dela pričeta na potezu od
razcepa Zadobrova do predora Golovec, kasneje, predvidoma
jeseni, pa tudi na razdalji od Šentjakoba do razcepa Zadobrova, ter v območju razcepa Malence.
Ob koncu leta 1995 bo predvidoma izvršeno 55% vseh
zemeljskih del.
A.b. Zgornji ustroj
Dela na zgornjem ustroju se bodo izvajala na dolžini 1,5 km
v območju razcepa Malence.
Na omenjenem odseku bodo v izvedbi tamponi in polaganje
nosilnih asfaltno betonskih plasti (bitudrobirji in deloma asfaltbetoni).
*
/
Omenjena dela bodo izvajana v jeseni 1995.
Ob koncu leta 1995 bo izvedeno 10% vseh del na zgornjem
ustroju na celotnem odseku.
A.c. Odvodnjavanje
Hkrati z napredovanjem zemeljskih del bodo izgrajeni tudi
propusti in jarki ob avtocesti. Ob koncu leta bo izvedeno 40%
vseh del na odvodnjavanju.

A.e. Regulacije
V letu 1995 bodo pričeta dela na regulaciji Bizoviškega
potoka (zadrževalniki, propusti). Ob koncu leta bo izvedeno
40% vseh del na regulacijah.
B. OBJEKTI
B.a. Objekti dolžine 5 - 30 m
Na obravnavanem odseku so štirje podvozi z naslednjim'
oznakami: 3-1, 3-2, 3-3 in 3-4.
Na vseh podvozih bo v letu 1995 izvedeno temeljenje in dol
spodnje konstrukcije.
•
Vsi objekti se bodo začeli graditi maja 1995, razen objekta
3-1, ki bo pričet v jeseni 1995.
Do konca leta 1995 bo dokončano 30% vseh del na podvozih.
B.b. Objekti dolžine nad 30 m
Nadvozi skupina 1
V tej skupini so štirje nadvozi na odseku od Šentjakoba do
razcepa Zadobrova.Za dva nadvoza bo v letu 1995 izvedeno
temeljenje, za dva pa temeljenje in del spodnje konstrukcijo.
Dva nadvoza se bosta začela graditi poleti 1995, dva pa jeseni
1995.
V letu 1995 bo izvedeno 20% vseh del na nadvozih skupin*
1.
Nadvozi skupina 2
V tej skupini so trije nadvozi v razcepu Zadobrova.
Za vse tri nadvoze bo v letu 1995 izvedeno temeljenje in večji
del spodnje konstrukcije.
Pričetek del na vseh treh nadvozih bo julija 1995.
Do konca leta 1995 bo izvedeno 40% del na vseh nadvozih
skupine 2.
Nadvozi skupina 3
V tej skupini so štirje nadvozi od razcep Zadobrova do pr®"
dora Golovec.
Za vse štiri nadvoze bo v letu 1995 izvedeno temeljenje in večji
del spodnje konstrukcije.
Pričetek del na vseh štirih nadvozih bo julija 1995.
Do konca leta 1995 bo Izvedeno 40% del na vseh nadvozi
skupine 3.
Nadvoza v območju razcepa Malence

A.d. Oprema ceste
Dela na opremi ceste se bodo izvajala na dolžini 1,5 km
v območju razcepa Malence.
Na omenjenem odseku bo v delu vertikalna in horizontalna
signalizacija ter dela na odbojnih ograjah. Pričeta bodo tudi
dela na klicu v sili.

V tej skupini sta dva nadvoza v območju razcepa Malence.
Za oba nadvoza bo v letu 1995 izvedeno temeljenje in večji do1
spodnje konstrukcije.
Delo na obeh objektih bo pričeto marca 1995
Do konca leta 1995 bo izvedeno 45% vseh del na ob«*
objektih

Vsa omenjena dela bodo pričeta v jeseni 1995.

Železniška nadvoza

Ob koncu leta 1995 bo izvedeno 10% vseh del na opremi
ceste.

V tej skupini gre za dva nadvoza v križanju trase z obstoječimi
železniškimi tiri.
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Za oba nadvoza bo v letu 1995 izvedeno temeljenje, spodnja
konstrukcija in večji del prekladne konstrukcije.
Delo na obeh objektih bo pričeto aprila 1995.
Do konca leta 1995 bo izvršeno 80% vseh del na obeh
objektih.
Mostovi
Na trasi sta dva mostova in sicer prečkanje reke Save in reke
Ljubljanice.
Za oba mostova bo v letu 1995 izvedeno temeljenje in del
spodnje konstrukcije.
Delo na obeh objektih bo pričeto maja 1995 (pripravljalna dela
*e prej, v decembru 1994).

A.c. Odvodnjavanje
Hkrati z napredovanjem zemeljskih del bodo izgrajeni tudi
propusti in jarki ob avtocesti.
Ob koncu leta bo izvedeno 32% vseh del na odvodnjavanju.
A.d. Oprema ceste
Dela na opremi ceste se bodo izvajala na dolžini 1,5 km
v območju razcepa Malence.
Na omenjenem odseku bo v delu vertikalna in horizontalna
signalizacija ter dela na odbojnih ograjah. Pričeta bodo tudi
dela na klicu v sili.
Vsa omenjena dela bodo pričeta v jeseni 1995.

Do konca leta bo izvršeno 25% vseh del na obeh mostovih.

Ob koncu leta 1995 bo izvedeno 5% vseh del na opremi
ceste.

Viadukti

A.e. Deviacije

Tik pred predorom Golovec bo potrebno izgraditi viadukta
6
~1 d in 6-1 c. V bistvu gre za en viadukt, ki pa ima za vsako
snier ločena in razmaknjena objekta.
Za oba dela viadukta bo v letu 1995 izvedeno temeljenje in
večji del spodnje konstrukcije.
"ričetek del na obeh objektih bo v juniju 1995.

Hkrati z napredovanjem del na glavni trasi in na objektih bodo
izvajana tudi dela na vseh deviacijah, predvsem v območju
premostitvenih objektov (začasni obvozi). V delu bodo tako
zemeljska dela kot tudi deloma dela na zgornjem ustroju.

Do konca leta 1995 bo Izvedeno 30% vseh del na obeh
objektih.

Na tem odseku ni regulacij.

A.f. Regulacije

B. OBJEKTI
Predori

B.a. Objekti dolžine 5 — 30 m

trasi sta projektirana tudi dva predora, to je predor Golobe in predor Strmec (gre za pokriti ukop, ki pa bo vsaj
deloma grajen po tunelskih principih Za oba predora bodo
v
letu 1995 izvedena vsa pripravljalna dela in bo pričeto delo
n
a samem izkopu.
p
nčetek del na obeh predorih bo aprila 1995 (pripravljalna
dela že prej, v decembru 1994).
Do konca leta 1995 bo izvedeno 40% vseh del.

Na obravnavanem odseku sta dva podvoza in dva podhoda
Na obeh podvozih in obeh podhodih bo v letu 1995 izvedeno
temeljenje in del spodnje konstrukcije.
Vsi objekti se bodo začeli graditi maja 1995
Do konca leta 1995 bo dokončano 40% vseh del na podvozih
in podhodih.
B.b. Objekti dolžine nad 30 m
Nadvozi skupina 1

2-3.1.2.5. Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,2 km
A. TRASA
A-a. Zemeljska dela
Zemeljska
dela se bodo izvajala na celotni dolžini odseka to je
n
a dolžini 3,8 km.
Na celotnem odseku se bodo začeli izvajati vsi nasipi in ukopi,
'ako da bo skupna količina izkopanega materiala ca 300.000
JJi. prav toliko materiala bo vgrajeno v nasipe oziroma manjši
°el v deponije.
Večjih težav pri izvedbi zemeljskih del ni pričakovati, saj gre
Po celi trasi za razmeroma ugodne materiale.

V tej skupini so štirje nadvozi med Leskovškovo cesto in
Kopno potjo.
Za vse štiri nadvoze bo v letu 1995 izvedeno temeljenje in večji
del spodnje konstrukcije.
Pričetek del na vseh štirih nadvozih bo maja 1995.
Oo konca leta 1995 bo izvedeno 30% del na vseh nadvozih
skupine 2.
Nadvozi skupina 2
V tej skupini so štirje nadvozi med Jarško cesto in rondojem
Tomačevo.
Za vse štiri nadvoze bo v letu 1995 izvedeno temeljenje in
večji del spodnje konstrukcije.
Pričetek del na vseh štirih nadvozih bo aprila 1995.

V novembru 1994 bodo zemeljska dela pričeta na celotnem
odseku od razcepa Zadobrova do priključka na obstoječo
severno obvoznico.

Do konca leta 1995 bo izvedeno 35% del na vseh nadvozih
skupine 2.

Ob koncu leta 1995 bo izvršeno 50% vseh zemeljskih del.

2.3.1.2.6. Odsek DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km
A.a. Zemeljska dela

A.b. Zgornji ustroj
Dela na zgornjem ustroju se bodo izvajala na dolžini 1,5 km
v območju rondoja Tomačevo.
Na omenjenem odseku bodo v izvedbi tamponi in v manjši
meri polaganje bitudrobirja.
Omenjena dela bodo izvajana v jeseni 1995.
Ob koncu leta 1995 bo izvedeno 5% vseh del na zgornjem
"stroju na celotnem odseku.

V letu 1995 se bodo izvajala zemeljska dela v dolžini 3.900 km:
- izvajala se bodo dela na izkopih (300.000 m3) in nasipih
(180.000 m3);
- istočasno se bodo vršile sanacije kraških vrtač in jam:
- dela na izkopih in nasipih se bodo izvajala od januarja 1995
do avgusta 1995.
Do konca leta 1995 bo izvedenih 100% zemeljskih del.
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A.b. Zgornji ustroj

A.c. Odvodnjavanje

V letu 1995 se bodo izvajala dela na zgornjem ustroju v dolžini
5.930 km:

Izvajalo se bo odvodnjavanje na celotni trasi. Predvsem se
bodo izvajala dela na propustih.

- izvajala se bodo dela na izdelavi tamponov (60.000 m3),
cementni stabilizaciji (20.000 m3) in izdelavi
nosilno obrabni
plasti bitumiziranega drobirja (105.000 m2);
- dela na zgornjem ustroju se bodo izvajala od julija 1995 do
decembra 1995;
8,8 erjišlob
Do konca leta 1995 bo izvedenih 80% del na zgornjem
ustroju, ostala dela se bodo izvršila v letu 1996.

Do konca leta bo izvršenih 75% vseh del na odvodnjavanju.

A.c. Odvodnjavanje
V letu 1995 se bodo izvajala dela na odvodnjavanju na celotni
trasi:
- izvajala se bodo dela na izdelavi prepustov (390 m ), tlakovanju jarkov (9000 m'), betonskih koritnicah (400 m') in izdelavi kanalizacije (160 m');
- dela na odvodnjavanju se bodo izvajala od januarja 1995 do
oktobra 1995.

A.d. Oprema ceste
V letu 1995 se ne bo izvajala.
A.e. Deviacije
Izvajala se bodo dela na deviacijah magistralnih cest v dolžini
780 m', regionalnih cest v dolžini 1000 m', godznih in poljskih
poti v dolžini 2420 m'.
Izvršenih bo 20% vseh deviacij. Izvedena bo tudi začasna
deviacija železniške proge v dolžini 600 m'.
A.f. Komunalne prestavitve.
Izvršene bodo prestavitve vodovoda, daljnovoda in PTT kabla

Do konca leta 1995 bo izvedenih 100% del na odvodnjavanju.

B. OBJEKTI

A.d. Oprema ceste

Dela se bodo izvajala na petih podvozih. Izvršenih bo 90%
vseh del.

V letu 1995 se bodo izvajala dela na opremi ceste v dolžini
5.930 km:
- izvajala se bodo dela na izdelavi »klica v sili«;
- dela na izdelavi »klica v sili« se bodo izvajala od julija 1995
do decembra 1995;
- do konca leta 1995 bo izvedenih 40% del na opremi ceste,
ostala dela bodo izvršena v letu 1996.
Do konca leta 1995 bo izvedenih 40% del na opremi ceste.

B.a. Objekti dolžine od 5 do 65 m

Na dveh nadvozih bodo dela Izvršena 80%, na dveh pa 10%B.b. Predori
Izvajala se bodo dela na predoru »TABOR«, leva cev dolžine
210 m' (brez portalnih konstrukcij) in desna cev dolžine 200
m' (brez portalnih konstrukcij).
Izvršeno bo 70% del.
2.3.1.2.8. Odsek SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km

A.e. Deviacije

A. TRASA

V letu 1995 se bodo izvajala in dokončala dela na ureditvi
0.840 km krajevnih poti in 4 538 km poljskih poti :

A.a. Zemeljska dela

- izvajala se bodo zemeljska dela, dela na voziščni konstrukciji in odvodnjavanju.
B. OBJEKTI
B.a. Objekti dolžine 5 - 50 m
V letu 1995 se bodo izvajala dela na treh podvozih in dveh
nadvozih.
Dela na objektih se bodo izvajala od februarja 1995 do oktobra 1995.

Zemeljska dela v letu 1995 se bodo izvajala v dolžini 11,06 km
in sicer:
- večji del trase poteka skozi flišne hribine, manjši (cca 25%)
v grušču;
- nasipi ležijo po večini na slabo nosilnih tleh (predvidena
zamenjava temeljnih tal cca 120.000 m3);
- v dolinah v območju nasipov je velika prisotnost vode;
- napredovanje del močno odvisno od vremenskih prilik;
- zamenjava nenosilnih tal; do 30.5.1995 bo izvedeno 100°/»
zamenjav nenosilnih tal.
Do konca leta 1995 bodo izvedena vsa zemeljska dela.

Do konca leta 1995 bo izvedenih 100% del na objektih.

A.b. Zgornji ustroj

2.3.1.2.7. Odsek DANE - FERNETIĆI, dolžina 3,8 km
A. TRASA

Dela na zgornjem ustroju v letu 1995 se bodo izvajala na
dolžini 6,6 km in sicer tampon, cementna stabilizacija i"
bitudrobir.

A.a. Zemeljska dela

Do konca leta 1995 bo izvedenih 38% del zgornjega ustroj*'

V letu 1995 se bodo izvajala zemeljska dela na dolžini 3.6 km:

A.c. Odvodnjavanje

— izvršenih bo 75% vseh zemeljskih del, kar predstavlja:
900.000 m3 izkopov in 650.000 m3 nasipov.

Izvajanje tlakovanja jarkov, asfaltnih koritnic, drenaž, kanali'
zacije, jaškov in propustov bo 100% izvršeno do 10. 2. 1996'

A.b. Zgornji ustroj

A.d. Deviacije

Dela na zgornjem ustroju se bodo začela proti koncu leta in
bodo izvršena cca 10%.

Deviacije v skupni dolžini 5,21 km (15 deviacij) bodo do konc'
leta 1995 izvedene 76 odstotno.
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*••• Regulacije

2.3.2. AVTOCESTNI ODSEKI, KI BODO DOKONČANI V LETU
1995

j®9ulacije v skupni dolžini 3876 m in tlakovanje jarkov bosta
"Sena do konca leta 1995 85 odstotno.

2.3.2.1. OPIS ODSEKOV

6

V letu 1995 bosta dokončana naslednja avtocestna odseka:

OBJEKTI

8

'<- Objekti dolžine od 5 - 50 m

Projekt 4 - Primorska

v

" a podvoza bosta 100% izvedena v letu 1995.
nadvozov bo končanih v letu 1995, pri čemer bo en
voz realiziran 70 odstotno, en nadvoz pa 80 odstotno.

ad

mostova bosta končana v letu 1995.
" k Objekti dolžine nad 50 m
'is mostovi bodo končani v letu 1995.
la

N" dukta 6-14 »Lijak« in 6-15 »Šempeter« bosta končana do
ca leta 1995.
PRIKAZ časovnega poteka izvajanja del
ODSEK

PRIĆETEK
DEL

KONEC
DEL

„Pesnica
vas
- Vransko
- Sent|akob
fr-^Sžgvo - Zadobrova
fr^Oane
uane
N-Ž^Pernetiči
ipeter

julij 1994
maj 1994
november 94
december 94
november 1994
julij 1994
julij 1994

julij 1996
november 96
junij 1997
julij 19
december 96
tulit 1996

TRAJENJE
DEL

. t f Sidrflt
1.mRazdrto — Cebulovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,8
k .
5t9| BSl
2. Cebulovica - Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1
km.
Na avtocestnem odseku Razdrto - Čebulovica bosta spomladi leta 199Š dokončana oba manjkajoča viadukta (Goli vrh
in Bandera). Skupaj z avtocestnim odsekom Čebulovica
- Divača bo v smeri od Razdrtega proti Kopru in Fernetičem
predano prometu 13,9 km nove štiripasovne avtoceste, kar
bo precej izboljšalo kakovost povezave koperskega pristanišča z notranjostjo Slovenije in povezavo naše države z Italijo.
2.3.2.2. IZVAJANJE GRADBENIH DEL
2.3.2.2.1. Odsek RAZDRTO - ČEBULOVICA, DOLŽINA 8,8
KM
Ta avtocestni odsek je končan, nedograjena sta viadukta
Bandera in Goli vrh, ki bosta dokončana dokončana v letu
1995.
Na teh dveh obiektih se bodo izvajala naslednja dela;
- spodnja konstrukcija in
- zgornja konstrukcija z zgornjim ustrojem viaduktuv.
Polovici obeh viaduktov bosta zgrajeni do 20.11.1994, popolnoma dokočana v štiripasovni izvedbi pa bosta do 30.5.1995.

graditev dodatnih dveh pasov

Poleg izgradnje obeh viaduktov je potrebno:
- urediti začasno pobiranje cestnine;
- pripraviti in izvesti prometno ureditev za čas od 20.11.1994
do konca maja 1995.

2.3. 1-4. VREDNOST DEL
i "vi
®dnost in struktura finančnih sredstev za dela na teh odse'h je naslednja:
Vrednost del v
letu 1995 v
000 SIT

ODSEK
Pesnica
iS
rr-^Arja vas
ŽgLjai - Vransko
-• Šentjakob
oeni|aKoo
5N~5^evo
Zariohrrv
^53g*yo
•- Zadobrova
6
P * - Ogng
9ana
^S^fernetiči

Lastna
sredstva
v 000 SIT

Posojila
EBRD. EIB
v 000 SIT
926.900 EBRD
936.000 EBRD***
1.811.100 EIB
1.938.750 EIB

2.3.2.2.2. Odsek ČEBULOVICA - DIVAČA, dolžina 5,1 km
A. TRASA
A.a. Zemeljska dela
V letu 1995 se bodo izvajala zemeljska dela v dolžini 4.000 km
in sicer:
- izvajala se bodo dela na izkopih (860.000 m3) in nasipih
(260.000 m3);
- istočasno se bodo izvajale sanacije kraških vrtač in jam;
- dela na izkopih in nasipih se bodo izvajala od januarja 1995
do julija 1995.

11,8

Vgraditev dodatnih dveh pasov
. v tem znesku so predvidena tudi sredstva Mesta Ljubljana
Pogodbi o sofinanciranju in sicer za leto 1995 v višini
3
39.ooo 000 SIT; v primeru, da pogodba ne bo pravočasno
^Pisana (21. 10. 1994 še ni bila), bo potrebno ta sredstva
®'asno nadomestiti z bencinskim tolarjev;
EBRD še ni dokončno potrdila uporabe razlike v višini 12,6
USD za odsek Hoče - Arja vas;

Do konca leta 1995 bo izvedenih 100% zemeljskih del.
A.b. Zgornji ustroj
V letu 1995 se bodo izvajala dela na zgornjem ustroju v dolžini
10.047 kmin sicer:
- izvajala se bodo dela na izdelavi tamponov (105.000 m3),
cementni stabilizaciji (27.000 m3), izdelavi nosilno obrabni
plasti bitumiziranega drobirja in obrabno-zapornih plasteh
(166.000 m2)
- dela na zgornjem ustroju se bodo izvajala od februarja 1995
do avgusta 1995
Do konca leta 1995 bo izvedenih 100% del na zgornjem
ustroju.
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A.c. Odvodnjavanje

2.3.2.4. VREDNOST DEL

V letu 1995 se bodo izvajala dela na odvodnjavanju na celotni
trasi.

Vrednost in struktura finančnih sredstev za dela na teh d'
odsekih je naslednja:

Oela na odvodnjavanju se bodo izvajala od januarja 1995 do
septembra 1995.
Do konca leta 1995 bo izvedenih 100% del na odvodnjavanju.
A.d. Oprema ceste

ODSEK
Razdrto - Čebulovica
čebuiovica Divača
SKUPAJ

Dolž. Vrednost del v
v
letu 1995 v
km
000 SIT

Lastna
sredstva
v 000 SIT

8.8
5,1
13,9

263 500
1.818 569
2.082.069

263 500
1 818 569
2.082.069

Posojil«
EBRD.
v 000 SUJ
^
>
>

V letu 1995 se bodo izvajala dela na opremi ceste v dolžini
10,047 km in sicer:

2.3.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI, KI SE PRIČNEJO G1"
DITI LETA 1995

- izvajala se bodo dela na izdelavi »klica v sili«, vertikalni in
horizontalni signalizaciji in odbojnih ograjah;
- dela na opremi ceste se bodo izvajala od januarja 1995 do
avgusta 1995.

2.3.3.1. OPIS ODSEKOV

Do konca leta 1995 bo izvedenih 100% del na opremi ceste

V letu 1995 se bo pričela gradnja naslednjih dveh no'
avtocestnih odsekov:

A.e. Deviacije

Projekt 2 - Celje

V letu 1995 se bodo izvajala in dokončala dela na ureditvi 2,1
km magistralnih in krajevnih poti in 1,7 km poljskih poti.

1. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina
km
,,,
2. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dol"
21,4 km

Izvajala se bodo zemeljska dela, dela na voziščni konstrukciji
in odvodnjavanju.
B. OBJEKTI

Skupno je to pričetek gradnje 35,5 km novih štiripaso'
avtocest.
2.3.3.2. IZVAJANJE GRADBENIH DEL

B.a. Objekti dolžine 5 — 50 m

2.3.3.2.1. Odsek VRANSKO - BLAGOVICA

V letu 1995 se bodo izvajala dela na štirih podvozih in treh
nadvozih.
Dela na objektih se bodo izvajala od januarja 1995 do aprila
1995
Do konca leta 1995 bo izvedenih 100% del na objektih.
B.b. Objekti dolžine nad 50 m
V letu 1995 se bodo izvajala dela na sledećih objektih:
VIADUKTI 0-50-1; izvajala se bodo dela na temeljenju,
spodnji in zgornji konstrukciji, opremi
in zaključnih delih;
0-50-2; izvajala se bodo dela na temeljenju,
spodnji in zgornji konstrukciji, opremi
in zaključnih delih.

A. TRASA IN OBJEKTI
A.a. Predhodna dela
V letu 1995 bodo pospešeno izvajana naslednja predhod
dela: postopek razgrnitve in sprejema LN in družbenihi
r
nov, odkupi zemljišč, zakoličba trase, geološke raz's^p
izdelava projektov za pridobitev dovoljeni za gradnjo, pri" >
tev dovoljenj za gradnjo, izdelava študije upravičeno*'
investicijskega programa, predkvalifikacija za oddajo d«
razpis za oddajo del.
A.b. Preddela in zemeljska dela

Dela na objektih se bodo izvajala od januarja 1995 do aprila
1995.

V letu 1995 je predviden pričetek del pri čiščenju te't'e*\*.
zakoličevanju profilov, rušenju vozišč, ograj in zgradb r8" ^
videno je tudi izvajanje pripravljalnih del za pričetek g %
predorov. Detaljne fizične količine del na sedanji stopnji ^
lave tehnične dokumentacije (idejna rešitev trase v M t:5™
še niso izdelane.

Do konca leta 1995 bo izvedenih 100% del na objektih.

2.3.3.2.2. Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB

2.3.2.3. PRIKAZ ČASOVNEGA POTEKA IZVAJANJA DEL
V letu 1994 se je pričela gradnja manjkajočih viaduktov na
trasi avtoceste razdrto - Čebulovica. Prvi polovici obeh
viaduktov bosta končani do 20.11.1994, drugi polovici pa do
konca maja 1995.
Na odseku Čeblovica - Divača se je gradnja pričela v juliju
1994 in bo končana v celoti do sredine poletja leta 1995.
ODSEK
Razdrto čebulovica
čebulovica - Divača
SKUPAJ
28

Doli.
v
km

PRIČETEK
DEL

KONEC
DEL

8.8
5.1
13,9

april 1994
lulii 1994

mai 1995
iuiil 1995

TRAJENJE
DEL
14 mesecev
12 mesecev

A. TRASA IN OBJEKTI
A.a. Predhodna dela

ICIU 1995
IUUUU
moioui IJU K'
,. „
V letu
bodo pospešeno itvojona
izvajana inaslednja
predh"
iH U
dela: postopek razgrnitve in sprejema LN in družbenih
^ zemljišč, zakoličba trase,wgeološkeH
iiwi
nov, odkupi
razi*
ILizdelava
UDiava yjprojektov
i ujorviu* za
*.a pridobitev
yj\ iuuuiic« uv»uijvi
■ uui ijw( rPr',; p|i>
dovoljenji j «.u
za gradnjo,
tev dovoljenj za gradnjo, izdelava študije upravičenos0 i()
investicijskega programa, predkvalifikacija za oddajo
razpis za oddajo del.
A.b. Preddela
V letu 1995 je predviden pričetek del pri čiščenju
zakoličevanju profilov, rušenju vozišč, ograj in zgrad°konca leta 1995 bo predvidoma izvršenih 40 % preddel-
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A-c. Zemeljska dela
Konec leta 1995 je predviden pričetek zemeliskih del (odstani>ev humusa, izkopi, nasipi). Dela se bodo izvajala na celotni
'rasi. priključkih 3in deviacijah. Skupaj bo potrebno izkopati3
preko 1,4 mio m zemljin in v nasipe vgraditi 1,15 mio m
Materiala. Do konca leta 1995 bo predvidoma izvršenih do
5 % vseh zemeljskih del.
•.
2.3.3.3. PRIKAZ ČASOVNEGA POTEKA IZVAJANJA GRADBENIH DEL
008EK
dansko - Blagovica
Blagovica - Šentjakob
5KUPAJ

KONEC
DEL

TRAJENjE
DEL

14,1 november 1995 oktober 98
21,4 november 1995 iuntj 1998
35,5

36 mesecev
32 mesecev

Oolž.
V
km

PRIĆETEK
DEL

-3.3.4. VREDNOST DEL

Vfansko - Blaqovica
.Blagovica - šentiakob
LSKUPA j
vPregledno

prilogi 3.

2

Doli. Vrednost del v
v
letu 1995 v
km
000 SIT
14,1
21.4
35,5

1 330.000
1.253.500
2.583.500

Lastna
sredstva
v 000 SIT

Posolila
EBRD. EIB
v 000 SIT

1 330.000
1.253.500
2.583.500

A. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
Redno vzdrževanje avtocest opravlja Podjetje za vzdrževanje
avtocest, ki je bilo ustanovljeno izključno za vj$ržqy^nje
avtocest in pobiranje cestnine.
,u(mbv
Za vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza,
v kateri je za vsa redna vzdrževalna dela na razpolago delovna
posadka in ustrezna mehanizacija. Za večja vzdrževalna dela,
katerih delavci, zaposleni na delih rednega vzdrževanja,
zaradi prevelikega obsega del ne morejo opraviti, se oddaiajo
drugim izvajalcem na podlagi javnih razpisov.

je program gradenj avtocest v letu 1995 prikazan

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je
Potrebno izvesti še nekatera zaključna in dodatna dela, ki so
bila zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb al: pa so bila
Zahtevana
pri tehničnih pregledih in jih zaradi dolgotrajnosti
n
ekaterih postopkov ni bilo mogoče zaključiti v letu 1994,
'eprav so bila predvidena v programu dela DARS d.d. za to
'eto in se tako prenašajo v leto 1995
^ nadaljevanju je podana rekapitulacija potrebnih sredstev za
'a dela.
s

mer zahod - vzhod
Koper - Ankaran
Razcep Razdrto
Obvoznica Šempeter
skupaj

60 mio SIT
24 mio SIT
153 mio SIT
237 mio SIT

smer sever - jug
Hrušica - Vrba
Malence — Šmarje
Šmarje Višnja gora
skupaj

308 mio SIT
51 mio SIT
200 mio SIT
559 mio SIT

VSE SKUPAJ

796 mio SIT

V letu 1995 bo za redna vzdrževalna dela porabljeno cca 824
milijonov SIT. Ocena je nareiena na osnovi porabe v letu 1994.
S tem predvidenim obsegom sredstev bodo zagotovljeni
naslednji kriteriji:

3.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH

^

3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST

Število delavcev Podjetja za vzdrževanje avtocest je za vzdrževalna dela dimenzionirano za izvajanje zimske službe.
V obdobju leta, ko ne poteka zimska služba, pa ti delavci
opravljajo druga vzdrževalna dela.

2

OOSEK

3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST. Kr jIFTBO ORGANIZIRALA IN IZVAJALA~DARS d.d.

p

odroben prikaz zaključnih del na avtocestah je v prilogi 2.

2-4. STROKOVNA DELA »INŽENIRJA«
"Inženir« je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija,
ki za investitorja opravlja vsa potrebna tehnično - strokovna opravila za izvedbo projekta. Tako organizacijo za
'zvajanje strokovnih nalog zahtevajo tudi mednarodne
"nančne ustanove ( EIB in EBRD ) kot enega izmed pogojev
*a dodelitev posojil. Delo Inženirja za DARS d.d. je bilo
oddano na podlagi javnega razpisa.
opravljanje strokovno tehničnih opravil za DARS d.d. bo
delo Inženirja potrebnih 950 mio SIT.

-

prometna varnost,
prevoznost,
ohranjanje in varstvo avtocest,
varovanje okolja in
urejen videz avtoceste

V letu 1995 bo tako kot v letu 1994 posebna pozornost
posvečena racionalizaciji vzdrževanja na račun povišanja
delovnega učinka in zniževanja cene, tako da bo mogoče kar
največji del pobranih cestnin porabiti za nove investicije.
3.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME
Za obnovo vozišč, objektov in opreme na vseh avtocestah so
za leto 1995 predvideni stroški v višini 759 milijonov SIT in
sicer:
- 500 milijonov SIT za popravilo viadukta Ravbarkomanda,
- 40 milijonov SIT za obnove poškodovanih cestišč,
- 30 milijonov SIT za ureditev brežin ob obstoječih avtocestah,
- 40 milijonov SIT za obnovo talnih označb,
- 20 milijonov SIT za zamenjavo dotrajanih sanitarnih objektov na počivališčih,
- 20 milijonov SIT za popravilo poškodovanih cestninskih
kabin,
- 20 milijonov SIT za obnovo in nadomestitev poškodovane
vertikalne signalizacije (prometni znaki, obvestilne table),
- 10 milijonov SIT za obnovo svetlobne signalizacije,
- 20 milijonov SIT za popravilo kabelskih povezav in elementov v sistemu klic v sili vzdolž avtocest,
- 16 milijonov SIT za zamenjavo poškodovanih odbojnih
ograj in varovalnih mrež,
- 10 milijonov SIT za popravila elektrostrojne opreme,
- 33 milijonov SIT za ostala vzdrževalna dela investicijskega
značaja.
Vsa navedena dela bodo oddana najugodnejšemu ponudniku
preko javnih razpisov.
3.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH
AVTOCESTAH
Stroški za naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest
bodo znašali cca 380 milijonov SIT. Izvršena bodo naslednja
dela in nabave:
- izdelava cevne kanalizacije za potrebe prenosa podatkov
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vzdolž avtoceste in zamenjava obstoječega sistema klic v sili
na odseku Postojna - Razdrto,
ocena potrebnih sredstev: 100 milijonov SIT,
- nabava in instalacija prototipnega sistema za plačilo cestnine brez ustavljanja na cestninski postaji Torovo,
ocena potrebnih sredstev: 100 milijonov SIT,
- nabava novih osnovnih sredstev in nadomestitev dotrajanih
ocena potrebnih sredstev: 100 milijonov SIT,
- nabava-specialnega vozila za preglede in popravila mostov,
ocena potrebnih sredstev: 80 milijonov SIT.

- zakupi medijskega prostora v petih
slovenskih dnevnikih

6.000.000 SIT I

- prikaz realizacije programa v strokovnih
publikacijah

2.000.000 SIT

- sponzorstvo strokovnih srečanj

2.000.000 SIT

3.4. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE

3.6. RAZVOJNE NALOGE

Od 1.1.1994 dalje se pobrana cestnina steka na račun DARS
d.d.

Izgradnja, vzdrževanje in upravljanje avtocestnega sistema
narekuje razvoj najsodobnejših sistemskih rešitev, metodologij, tehnične regulative, postopkov in metodologij. Zato bo
potrebno oblikovati planske postavke »Razvojne naloge«, p"
čemer bo oddaja nalog potekala v dvofaznem postopku, ugotavljanje sposobnosti izvajalcev in poziv za oddajo avtorskih
nalog, oziroma del določenih s projektnimi nalogami.

Sedanji način pobiranja cestnine obsega naslednje večje
vrste del:
-

pobiranje cestnine v cestninskih kabinah,
obračun gotovine pobrane cestnine,
odvoz pobrane cestnine do ustrezne banke,
prodaja abonentskih bonov, mesečnih in točkovnih kart.

Strokovnjaki DARS d.d. so v letu 1994 intenzivno iskali možnosti za uvedbo alternativnih načinov pobiranja cestnine in
možnosti za posodobitev sedanjega načina pobiranja, kar
naj bi zmanjšalo škodljive vplive na okolje in racionaliziralo
postopek pobiranja cestnine. S tem delom bodo nadaljevali
tudi v letu 1995.
Sklepa Državnega zbora, da se s 1.7.1994 ukine neposredno
pobiranje cestnine in se uvede plačilo cestnine brez ustavljanja, zaradi objektivnih razlogov ni bilo mogoče realizirati,
zato je DARS d.d. zaprosila Državni zbor za podaljšanje roka
za pričetek uvajanja novega načina pobiranja cestnine.
V letu 1994 bo izdelana študija o problematiki pobiranja
cestnine v Sloveniji, s katero bo:
- izbran najbolj ustrezen tarifni sistem,
- preverjene lokacije obstoječih cestninskih postaj,
- določene lokacije novih cestninskih postaj in
- izdelan predlog za postopno opremljanje cestninskih
postaj za prehod na plačilo cestnine brez ustavljanja.
Na osnovi smernic in zaključkov navedene študije bo v letu
1995 izveden javni razpis za nabavo in instalacijo prototipnega sistema za plačilo cestnine brez ustavljanja na cestninski postaji Torovo na avtocesti Ljubljana - Naklo.
Stroški pobiranja cestnine bodo v letu 1995 znašali ca 450 mio
SIT.

Skupni predvideni stroški za odnose z javnostmi bodo 27,6
mio SIT.

V letu 1995 so predvidene naslednje razvojne naloge:
- izdelava tehničnih specifikacij in uvajanje evropskih standardov za protipotresno gradnjo premostitvenih objektov na
avtocestah;
- izdelava tehničnih specifikacij in tehničnih predpisov
s področja gradnje in vzdrževanja avtocest;
- izdelava sodobnih postopkov računalniškega projektiranja
avtocestnih gradenj;
- razvojne naloge in modelne raziskave zadrževalno-čistilnih objektov za odvodnjo padavinskih voda. za ovrednotenje
arheološkega potenciala, za sanacijo cestnih brežin na biološki osnovi, za ugotavljanje onesnaževanja s težkimi kovinami,
za ocene obremenitve s prometnim hrupom in druge naloge
s področja varovanja okolja
- študije možnosti lastnih virov za pridobivanje in uporab o
temeljnih surovin pri gradnji avtocest (eruptivni agregati,
sekundarne surovine, kot je žlindra, itd.);
- razvoj integralnega informacijskega sistema cestnega
gospodarstva in posameznih aplikacij ter podsistemov Prl
gradnji in gospodarjenju z avtocestami;
- razvojne naloge za izboljšanje prometne varnosti na avtocestah v zvezi z vodenjem prometa, vertikalno in horizontalno
signalizacijo, nevarnosti bočnih vetrov, itd.;
- naloge v zvezi s postopnim uvajanjem brezkontaktnega
pobiranja cestnine;
- naloge v zvezi z zagotavljanjem in potrjevanjem kakovosti
materialov ter izvedenih del pri gradnji in vzdrževanju cestni"
objektov.
Predvideni stroški za razvojne naloge bodo 60 mio SIT.

3.5. ODNOSI Z JAVNOSTJO
Za zagotavljanje transparentnosti programa izgradnje avtocest oziroma uresničitve nacionalnega avtocestnega programa bi bilo potrebno v finančnem načrtu DARS za leto 1995
oblikovati postavko z nazivom »Odnosi z javnostjo«. Celovito
obveščanje javnosti, ki je predvideno v različnih oblikah
komuniciranja, je zahteva Državnega zbora, kot tudi najširše
javnosti.
Skladno s »Programom aktivnosti v odnosih z javnostmi
- komunikacijsko strategijo v odnosih z mediji ob realizaciji
programa izgradenj avtocest« (avgust 1993) so predvidene
naslednje aktivosti:

4. PRIKAZ FINANCIRANJA DEL V LETU 1995
- REKAPITULACIJA PRILIVOV IN ODLIVOV FINANČNIH
SREDSTEV
VIRI
4.1. FINANČNI VIRI ZA GRADITEV AVTOCEST
VOOOSjJ
4.1.1. NAMENSKI DAVEK NA GORIVO ZA GRADITE^"
AVTOCEST
4.1.1.1. IZ LETA 1995
4.1.1.2. IZLETA 1994 - PRENOS

16.796.000
2.900.000

- izdaja gradiv in brošur (vključno s tiskom) .., 4.500.000 SIT

4.1.2. TUJA POSOJILA

6.062.900

- organizacija ogledov gradbišlč in novinarskih konferenc
2.000.000 SIT

4.1.3. DEL CESTNINE ZA FINANCIRANJE
GRADENJ AVTOCEST
4.1.3.1. IZ LETA 1995
4.1.3.2. IZ LETA 1994 - PRENOS

2.270.400
949.000

- foto in video dokumentiranje programa graditve avtocest
8.000.000 SIT
- izdelava celostne medijske podobe
programa
30

3.000.000 SIT

4.1.4. DRUGI VIRI - MESTO LJUBLJANA
SKUPAJ FINANČNI VIRI
ZA GRADITEV AVTOCEST
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1.339.000
30.317.300

M'NANČNI viri za vzdrževanje _in upravljanje
^OCEST
!21 DEL CESTNINE ZA VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE
^OCEST
2.729.000
2

' -2. NAJEMNINE ZA SERVISNE OBJEKTE

80.000

SKUPAJ FINANČNI VIRI ZA VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST

2.809.600

?UPAJ VIRI ZA PROGRAM DELA DRUŽBE

33.126.900

PORABA
V 000 SIT
^GRADITEV AVTOCEST
4.3.1. PREDHODNA DELA. PRIPRAVA TEHNIČNE
DOKUMENTACIJE IN ODKUPI ZEMLJIŠČ ^ .336.000
4.3.2. NADALJEVANJE GRADENJ AVTOCEST 22.147.957
4.3.3. DOKONČANE AVTOCESTE V L. 1995

2.082.069

4.3.4. GRADNJA NOVIH AC ODSEKOV

2.583.500

4.3.5. ZAKLJUČNA DELA NA AC

796.000

4.3.5. »INŽENIR«

950.000

4.3.6. STROŠKI FINANCIRANJA

417.790

S

*UPAJ GRADITEV AVTOCEST

30.313.316

^VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTOCEST
4.2.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST

824.000

4.2.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ iN OBJEKTOV
759.000
NA AVTOCESTAH
4.2.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA
OBSTOJEČIH AVTOCEST

380.000

4.2.3. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE

450.000

5.2.4. STROŠKI UPRAVLJANJE DARS d.d.

309.000

5.2.5. ODNOSI Z JAVNOSTJO

27.600

5.2.6. RAZVOJNE NALOGE

60.000

SKUPAJ VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE
AVTOCEST
SKUPAJ PROGRAM DELA DRUŽBE
RAZLIKA MED VIRI IN PORABO

2.809.600
33.122.916
dsntog
3.984

5. DINAMIKA GRADITVE IN VIROV SREDSTEV
AVTOCESTNEGA PROGRAMA ZAHOD - VZHOD
V OBDOBJU 1994-1999
V prilogi 1 je podan prikaz dinamike graditve in virov sredstev
avtocestnega programa zahod - vzhod (Koper - Lendava,
z odcepi na Fernetiče, Novo Gorico in Šentilj) v obdobju 1994
-1999 po sprejetih sklepih in odlokih Državnega zbora z dne
25.4.1994 in 8.6.1994. Vse vrednosti so v ameriških dolarjih.
Prikazana so potrebna investicijska sredstva za graditev vsakega avtocestnega odseka posebej po letih. Poleg tega so
izračunani in prikazani tudi stroški financiranja in vraćila
posojil po letih in za celoto.
Viri sredstev so tudi navedeni po letih. Prikazani so lastni viri
(bencinski tolar, cestnine, sofinanciranje Mesta Ljubljane),
kratkoročni in komercialni krediti in tuja posojila (EIB in
EBRD).
Glede na sprejete sklepe Državnega zbora dne 8.6.1994 je
program graditve razširjen za 168,55 mio USD, kar |e več kot
10% dodatnih sredstev, ki jih mora po sklepu Državnega
zbora zagotoviti Vlada Republike Slovenije.
V Dopolnilu 2 Programa dela DARS d.d. za leto 1994, ki
upošteva sklepe Državnega zbora z dne 8.6.1994, so predvidena dodatna sredstva v obliki komercialnih in kratkoročnih
kreditov, ki so za investicije v infrastrukturo neugodni viri.
Zato je potrebno že v letu 1995 zagotoviti povečanje lastnih
virov in to s povečanjem prilivov iz bencinskega tolarja in
cestnin. Poleg tega je potrebno zaradi izboljšanja strukture
virov zagotoviti tudi ustreznejše dolgoročne kredite. V letu
1995 bo potrebno pričeti z aktivnostmi za zagotovitev dodatnih kreditov EIB in EBRD.
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priloga 2 - podroben prikaz zaključnih del na
AVTOCESTAH - v 000 SIT
A. SMER SEVER-JUG
1-HRUŠICA- VRBA
~ protihrupna zaščita naselja Blejska Dobrava
48.000
~ zaščita avtoceste pred snežnimi in kamnitimi plazovi
180.000
~ hortikulturne zasaditve
10 000
~ zaščita pred plazovi v plazni drči I. in IV
20.000
podvoz 3-3a
50.000
SKUPAJ
308.000

3. ŠMARJE SAP - VIŠNJA GORA
- zaščita ukopnih brežin
184.000
- delež DARS d.d. za sanacijo poškodb na Tomšičevi ulici
v Višnji Gori nastalih pri gradnji AC Šmarje SAP - Višnja Gora
16.000
SKUPAJ
200.000
SKUPAJ SEVER - JUG

559.000

B. SMER ZAHOD - VZHOD
1. KOPER - ANKARAN - dokončanje del na obalni cesti
60.000
2. RAZCEP RAZDRTO - dokončanje del

24.000

4. VRTOJBA - ŠEMPETER
2- MALENCE - ŠMARJE SAP
- križišče Razdrto v Šmarju
~ rekonstrukcija R-331
SKUPAJ 0

- gradnja obvoznice Šempeter

153.000

22.000
29.000

SKUPAJ ZAHOD - VZHOD

237.000

51 000

VSE SKUPAJ

796.000

POROČILO
Odbora Vlade Republike Slovenije za gospodarstvo k predlogu programa dela Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji za leto 1995
POSTOPEK: Gradivo je pripravilo in v obravnavo odboru
Predložilo Ministrstvo za promet in zveze.
TOČKA: 1d točka, 89. seja dne 8. 11. 1994
SKLEP:
Odbor je bil uvodoma podrobno seznanjen z vsebino predloženega gradiva, ki je pripravljeno na osnovi 6. člena zakona
o DARS. V gradivu so podrobno predstavljeni in finančno
ovrednoteni tisti odseki, katerih gradnja naj bi se v letu 1995
nadaljevala. Teh je osem, finančno bodo angažirali okoli 22,5
iilrd SIT in njim bo v letu 1995 dana največja teža Ob tem so
v
Programu prikazani tudi odseki, katerih gradnja se bo v letu
1
995 zaključila in tisti, ki se bodo pričeli graditi, hkrati pa
Program opredeljuje tudi področje vzdrževanja avtocest.
Odbor je v razpravi predloženi program sicer podprl, ob tem
Pa ugotovil, da ga je potrebno v točki 2.1.1. in 2.1.2. še
uskladiti z Ministrstvom za okolje in prostor iri sicer

v točki 2.1.1. naj se rok, ki je predviden za pripravo
predloga uredbe o lokacijskem načrtu prestavi v september
1995 (sedaj junij);
- v točki 2.1.2. pa naj se navede, da bo osnutek za oba
lokacijska načrta za v tej točki navedena avtocestna odseka
pripravljen v juliju in ne v juniju.
Ob tem je odbor tudi sklenil, da naj predlagatelj do seje
Vlade gradivo tudi dopolni s prikazom sredstev, ki bi jih bilo
potrebno nameniti za plačilo odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda in to za vsak
AC odsek posebej (tak sklep je namreč Vlada sprejela ob
obravnavi problematike izgradnje AC).
Po razpravi je odbor sklenil, da predlaga Vladi, da gradivo, ki
je predvideno tudi za obravnavo na novembrski seji Državnega zbora, obravnava na seji 10. 11. 1994, ga sprejme in
pošlje Državnemu zboru.
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Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - EPA 278
DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 113. seji dne 10. novembra
1994 sprejela:

avtocest v Republiki Sloveniji, ki smo vam ga poslali
z dopisom št. 340-06/93-6/30-8 z dne 12/7-1994

- NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST
V REPUBLIKI SLOVENIJI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo za novembrsko
sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65 člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

Nacionalni program je dopolnjen v skladu z mnenjem
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in v skladu
s sklepi Odbora za infrastrukturo in okolje Državnega
zbora. S predloženim besedilom nacionalnega programa
nadomeščamo besedilo nacionalnega programa izgradnje

- Igor UMEK, /ninister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze,
- Anton ŠAJNA, direktor Republiške uprave za ceste

tjacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
10

CILJI NACIONALNEGA PROGRAMA

Cilje nacionalnega programa predstavljajo strateški in strukturni cilji. Strateški cilji določajo prednostne razvojne smeri,
strukturni cilji pa določajo prioritete znotraj razvojnih smeri.

1,1

Izhodišča in osnove za izdelavo Nacionalnega programa

Spremenjen položaj Slovenije ter spremenjene razmere
v Evropi narekujejo deloma spremenjen pristop k načrtovanju
avtocestnega omrežja Pri tem je potrebno upoštevati zlasti
naslednje:
- osamosvojitev Slovenije in s tem spremenjeno prometno
vlogo posameznih smeri bistvene spremembe prometnih
tokov zaradi vojne na Balkanu in spremenjenih razmer v srednji in vzhodni Evropi
- zahteve po vključevanju Slovenije v evropske prometne
tokove, potrjene na konferenci na Kreti.

* leta 1989 in 1991 je bil izdelan predlog Nacionalnega
'°9rama. ki je temeljil na analizi razvojnih možnosti slovendržavnih cest in na strokovnih predlogih za ukrepe na
J^tnem
omrežju kot podlaga za Nacionalni program in Proran
" "i razvoja in vzdrževanja državnih cest do leta 2000.
L
* te strokovne podlage so bile narejene na osnovi promet^ razmer v letu 1990. V obdobju po tem letu pa je prišlo do
'Zvenih sprememb, ki vplivajo, tako na dejanske razmere na
ustnem omrežju kot na vsebino potrebnega Nacionalnega
Pr
°9rama. Pri tem moramo poudariti predvsem:
jjjamosvojitev Slovenije in s tem spremenjeno prometno poliKo ter vlogo posameznih prometnih smeri;
T bistvene spremembe prometnih tokov zaradi vojne na Balin spremenjenih razmer v srednji in vzhodni Evropi;
. Zahteve po vključevanju Slovenije v evropske prometne
'Okove;
sporazum z Evropsko unijo na področju prometa.
zvezi s tem je bil sprejet program izgradnje avtocestnega
"irežja v smeri zahod - vzhod, ki je opredeljen v vseh
Kmentih.
^ te pogoje je bilo potrebno na novo analizirati in vgraditi
gospodarska, prometna in finančna izhodišča za izdelavo
/*cionalnega programa, ki bo ustrezal razvojnim potrebam in
°*nostim države Slovenije.
°|eg že naštetih pogojev, ki narekujejo vsebino Nacionalna programa, pa so pomembni elementi oz. osnove tudi
/•'lavne prostorske sestavine dogoročnega in srednjeročna družbenega plana Republike Slovenije.
.,r! tem je potrebno poudariti pomembno razliko med Prostorplanom in Nacionalnim programom:
Prostorski plan postavlja dolgoročno vizijo zasnove cestna omrežja, predvsem v odvisnosti od poselitvenega konl*Ma in manj od sedanjega prometa, prometnega dela, virov
^ brez časovne dimenzije,
^a,1Nacionalni program cest pa, v odvisnosti od prostorskega
J a, na osnovi obstoječega in predvidenega stanja, prometna dela, prometnih tokov in prometne varnosti ter znotraj
J^jenih
finančnih in drugih virov, postavi ustrezne priori,e
. ki jih umesti v čas.

Predloženi nacionalni program je sestavni del širšega programa razvoja in vzdrževanja cest in razvoja prometa
1.2 Cilji nacionalnega programa izgradnje avtocest
Za izgradnjo predlaganega avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji zasledujemo naslednje cilje:
Izgrajeno avtocestno omrežje bo notranje povezalo Slovenijo.
- Predlagano avtocestno omrežje bo povečalo varnost udeležencem v cestnem prometu.
- S sodobnimi cestnimi povezavami znižujemo stroške transporta, s čimer se povečuje konkurenčna sposobnost gospodarstva.
- Kvalitetno cestno omrežje vključuje Slovenijo v evropski
gospodarski prostor.
- Takojšna priprava dokumentacije bo omogočila pridobiti
finančna sredstva, ki jih Evropska unija namenja za izgradnjo
cestne infrastrukture.
- Investicije v cestno infrastrukturo omogočajo gospodarski
zagon.
- Gradnja v času gospodarske recesije bo omogočila doseči
najnižje stroške pri uresničitvi programa.
- Varstvo okolja je v predloženem programu upoštevano
enakovredno ostalim kriterijem.
Postavljene cilje lahko razdelimo na strateške cilje in strukturne cilje.
1.2.1 Strateški cilji
- Zagotoviti ustrezno notranjo povezanost države
Dograditev AC sistema bo omogočala boljši in učinkovitejši
pretok blaga, storitev in ljudi, kar bo vplivalo na nadaljnji
policentrični razvoj, decentralizacijo in enakomernejši razvoj
države.
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- Izboljšati prometno varnost
Prometna varnost je v Sloveniji eden ključnih problemov.
Glede števila prometnih nezgod na enoto prevoženih kilometrov smo žal v evropskem vrhu. Izboljšava in dograditev cestnega sistema mora pomembno prispevati k izboljšanju prometne varnosti, k zmanjašnju števila mrtvih in poškodovanih
ter k zmanjšanju materialne škode, ki tako nastaja.
- Zagotoviti povezavo s širšim evropskim prostorom
Čeprav je v Sloveniji v strukturi celotnega prometa le okoli
15% zunanjega in 85% notranjega prometa, je naša država
močno soodvisna od svojega okolja, kar je še posebej izraženo zaradi njene relativne teritorialne in populacijske majhnosti. Boljše prometno povezovanje s širšim evropskim prostorom bo Sloveniji prineslo povečanje trga in boljše možnosti za vključitev v evropske integracijske procese.
- Vzpodbuditi gospodarski razvoj države
V obdobju po osamosvojitvi in s tem povezanimi procesi je
ključnega pomena izgradnja solidnega gospodarskega temelja države, saj je to podlaga za razvoj vseh drugih dejavnosti.
Ob tem pospešena vlaganja v prometno infrastrukturo predstavljajo strateški poseg, ki bo vzpodbudil gospodarsko rast,
saj bodo ta vlaganja prinesla poleg razvojnih tudi neposredne
multiplikativne gospodarske učinke. Pospešena gradnja cest
bo začasno hitro privedla do povečanega povpraševanja,
ustrezno urejena cestna infrastruktura pa bo v nadaljevanju
eden od garantov za nadaljnjo rast.
1.3.1 Strukturni cilji
Poleg osnovnih strateških ciljev ima izgradnja avtocestnega
omrežja tudi naslednje naloge:
- zagotoviti in povečati mora neposredne ekonomske
učinke,
- zmanjšati negativne prometne vplive na okolje in
- omogočiti širše gospodarske, socialne in turistične koristi,
- ohranjati že zgrajeno avtocestno omrežje AC
Te naloge so si pogosto nasprotne: usklajevanje posameznih
vplivov ter iskanje rešitev, ki dajejo optimalne, uravnotežene
učinke, je zahtevna naloga, ki jo morajo v okviru realizacije
nacionalnega programa rešiti strokovne službe. Posebno
občutljivo je vprašanje vplivov novogradnje na okolje oz.
posegov v prostor Nova avtocesta je smotrna le, če je prometno učinkovita, sicer ne služi svojemu namenu in tudi ne
razbremeni okolja obstoječih cest. Zato je potrebno najti
rešitev, ki bo sprejemljiva za okolje in prometno učinkovita.
2.0 IZHODIŠČA NACIONALNEGA PROGRAMA
Slovenija je po osamosvojitvi postavljena pred nalogo, da se
kulturno, politično in gospodarsko vključi v procese, ki nam
bodo omogočili uresničiti cilje, verificirane v Državnem zboru.
V tem okviru se Slovenija vklaplja tudi v infrastrukturni sistem
cest Evrope. Politika, ki jo na tem področju Evropska unija
izvaja, temelji na naslednjih dokumentih:
- memorandum o vlogi Evropske unije pri gradnji prometne
infrastrukture (ABI 1981 C 144, 77),
- akcijski program na področju prometne infrastrukture
( uredba št. 1738/93, ABI 1993 L 161) in
- pogodba o Evropski uniji, čl. 129b - d EGV, ki uvaja
možnost subvencioniranja transevropskih prometnih mrež.
Slovenija se je vključila v to skupno politiko s Sporazumom
med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa /v nadaljevanju Transportni sporazum/, ki je bil ratificiran v Državnem zboru julija 1993,
v evropskem parlamentu pa septembra 1993. V njem je dan
posebni poudarek izgradnji prometne infrastrukture, v kateri
opredeljuje tiste slovenske avtoceste, ki so bile usklajene
s transevropsko prometno mrežo:
3Š

- avtocesta v smeri jugozahod - severovzhod od Kopra d
Šentilja z odcepi do italijanske in madžarske meje,
- avtocesta v smeri severozahod - jugovzhod od prede'
Karavanke do Obrežja,
- avtocesta Maribor - Macelj.
Evropske države usklajujejo transevropsko prometno mre'
na treh nivojih:
- nivo projektov, kjer s projektom TEM /transevropsko avt'
cestno omrežje/ uskljajujejo nacionalne programe razv«
avtocestnih sistemov,
- regionalni nivo, kjer je Slovenija sodelovala v okviru dri'
srednje Evrope na:
- sestanku ministrov za transport srednje Evrope *
Dunaju marca 93 in januarja 94, kjer je bil sprejet do^
ment »Vienna paper«,
- sestanku ministrov za transport srednje EvroP
v Sopronu septembra 93,
- regionalni koferenci ministrov za transport sred"!
Evrope na Brionih februarja 94,
- nivo evropskih držav, kjer Slovenija sodeluje na
vrstah konferenc:
- ECMT: evropska koferenca ministrov za transport,'
sedaj povezuje 32 stalnih članic in ene države opazovalk'
Predloge avtocestnih smeri je Republika Slovenija uveli'
vila na 77. zasedanju v maju v Noordwijku, Nizozemska"
na 78. zasedanju maja 94 v Anesyju v Franciji,
..
- panevropski konferenci ministrov za transport, ki jj
bili oktobra 91 v Pragi in marca 94 na Kreti. Zaklju''
dokument nosi naziv »Smernice za nadaljni razvoj (vser
vropske infrastrukture« in je rezultat skupnega predlo?
Evropske komisije, sekretariata Konference evrops*'
transportnih ministrov in Ekonomske komisije ZN. Sme
niče obsegajo skupni pristop pri načrtovanju infrastr""
ture v treh nivojih:
- nivo 1: dolgoročne perspektive za razvoj vseevrops"'
infrastrukture, ki je v skupnem interesu evropskih drža"'
njegovo zrcaljenje v mednarodnih dokumentih,
- nivo 2: prioritete skupnega interesa v srednjeročn6'
razvoju. Za centralno in vzhodno Evropo so to prioritet^
smeri do leta 2010, med katere je uvrščena pod št. V. f
smer Trst/Koper - Postojna - Ljubljana - Budimpešta.
- nivo 3: kraktoročne prioritete skupnega interesa za iz^
katerih so opredeljene skupine kriterijev.
Dokumenti, ki so bili sprejeti na dosedanjih mednarod^
forumih, dosledno uveljavljajo smeri, ki so bile usklajelJ
s Transportnim sporazumom z Evropsko unijo. Ta 3
členu določa, da bo Evropska unija finančno podprla g' ,
njo v obliki posojila Evropske investicijske banke z bsfL
cirano obrestno mero in vzpodbujala uporabo dodal"
virov, kot sovlaganja držav članic Evropske unije iz javn0 >.
ali zasebnih skladov. Slovenija je ob podpisu transp
nega sporazuma sklenila tudi finančni protokol.
Državni zbor Republike Slovenije je 22. aprila 93 s sklepaj
naložil Vladi, da pripravi program pospešene izgrad^
prednostne smeri od Kopra do Šentilja z odcepi do itaNj%
ske in madžarske meje, pridobi dodatne dolgoročne vi'e
upošteva predlog poslancev o uvedbi »bencinskega
larja«.
Mi
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi 9raV
0
»Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji« na 11. seji, J
27.7.1993 sprejel to besedilo kot prvo obravnavo Naci<>%
nega programa gradnje avtocestnega sistema. Pri tel",
zadolžil Vlado, da pripravi Nacionalni program Repu"L
Slovenije za drugo branje z upoštevanjem stališč in
po v s te seje. S posebnim sklepom je gradivo »Gra^J,
avtocest v Republiki Sloveniji« in »Poročilo o stanju P •„
jektne dokumentacije in postopkov priprav za 9ra ,5l
avtocestnega sistema Republike Slovenije« potrdil 3 ^
osnovo, ki jo lahko Vlada Republike Slovenije uporabilK
nadaljevanje že začetih aktivnosti ter v mednarodnih r
taktih in kontaktih z mednarodnimi finančnimi institu
jami.
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S sprejetjem ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SRS, UL 32/89 in 4/91 je
prenehal veljati sistem planiranja v cestnem gospodarstvu,
s katerim je Vlada dobila nalogo pripraviti nov Zakon
o javnih cestah, ki bo opredeljeval status Nacionalega
programa državnih cest. Nacionalni program izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji je sestavni del Nacionalnega
programa državnih cest. Zakon o javnih cestah je predložen Državnemu zboru v prvo branje.
V zvezi s prioritetno cestno povezavo je Državni zbor
Republike Slovenije v letih 1993 in 1994 sprejel vrsto zakonov, ki zagotavljajo pogoje za izgradnjo avtocestnega
sistema, in sicer:
- Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (UL RS 46/93),
- Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (UL
RS 57/93)
- Zakon o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (UL RS 71/93),
- Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za
najetje kredita pri EBRD (ULRS 23/94)
- Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz
pogodbe o najetju kredita EBRD za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica - Šentilj (UL RS 23/94)
Eno od izhodišč za določitev Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, je dolgoročni plan SR
Slovenije 1986 - 2000, dopolnjen leta 1989. V pripravi je
dokument »Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije«. Predlog nacionalnega programa izgradnje
avtocest je usklajen s predlogom omenjenega dokumenta, ki
je tudi ena izmed osnov za njegovo pripravo. (Priloga 2).

3.3 Kapacitete prometnega omrežja
Kapacitetna analiza obstoječih cest v smereh bodočih avtocest kaže, da so že v osnovnem letu prometne razmere kritične na 8% dolžine omrežja, na naslednjih 5% dolžine pa se
približujejo kritičnim. Ta slika se še bistveno poslabša, če bi
v analizo vključili tudi odseke cest skozi naselja: večino ozkih
grl na teh cestah, drugače kot z novogradnjami, sploh ni
mogoče reševati.
V planskem obdobju 20 let pa bi bile, v primeru da ne gradimo
avtocest, prometne razmere kritične na polpvjci dolžine
obravnavanega omrežja.
3.4 Prometna varnost
Analiza prometne varnosti kaže, da bi gradnja avtocest v Sloveniji bistveno prispevala k izboljšanju le-te. Stopnja nezgod
z mrtvimi, ki je najpomembnejše merilo prometne varnosti, bi
se glede na razpoložljive podatke znižala tudi do 4 krat.
V povprečju bi se zmanjšalo število mrtvih za polovico, približno za toliko pa bi bilo maniše tudi število poškodovanih.
Z dograditvijo avtocestnega sistema bi zmanjšali letne stroške
nezgod za približno 22 mio. USD .
3.5 Varstvo okolja v nacionalnem programu
Cestno omrežje ima nedvomno pomembne vplive na okolje.
Vsem vplivom na okolje se pri gradnji cest ni mogoče izogniti.
Potrebno pa se jim je izogniti v največji možni meri. Pri tem je
potrebno upoštevati okolje kot celoto, ki jo sestavlja zelo
veliko število različnih sestavin.
Zakon o varstvu okolja predvideva naslednje zaporedje varstvenih dokumentov:

3.0 OSNOVE ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA PROGRAMA
3. t Splošno

- Študije ranljivosti okolja, ki se pripravijo na državni in na
lokalnih ravneh, kot vhodno gradivo za prostorske plane in
razvojne programe.

Osnova priprave nacionalnega programa je analiza stanja in
razmer na obstoječih cestah. Upoštevali smo le tiste ceste, ki
so v koridorjih razvojnih smeri avtocestnega sistema, opredeljenih v poglavju 3, razen poteka cest skozi mestna področja.

- Celovita presoja vplivov na okolje, ki se pripravi za prostorske plane kot strateška presoja vplivov na okolje.

Za ustrezen prikaz in izračun primerljivosti razmer na obstoječi in predvideni novi mreži smo določili alternativne odseke
obstoječih cest. Alternativni odseki so bili izbrani glede na
smiselno primerljive gradbene odseke bodočih novogradenj
cest.
Glede na projekcijo razvoja prometa smo naredili tudi nekatere ocene razmer na cestah v letu 2012. Analizirali smo
predvsem prometne obremenitve, prometno varnost, kapaciteto in ekološke razmere.
3.2 Prometne razmere
Tudi prometne obremenitve dokazujejo, da so najpomembnejše ceste v smereh »cestnega križa«: na njih je zlasti intenziven notranji promet med najpomembnejšimi gospodarskimi
centri v Sloveniji ter zunanji in tranzitni promet, ki v skupnem
Prometu na teh cestnih smereh predstavlja sicer le 10 - 15%
delež. Zunanji in tranzitni promet v smeri jugozahod-severovzhod narašča vsa zadnja leta, v drugi smeri - proti jugovzodu - pa ga onemogočajo trenutne razmere, kar se kaže
v velikem zmanjšanju prometa. Vendar prometni potencial
v teh smereh zagotavlja po normalizaciji razmer ponovno
oživitev prometnih tokov. Zato lahko predpostavimo naslednji
razvoj:
notranji promet bo v naslednjih letih naraščal s podobno
intenzivnostjo, kot je v preteklem 10-letnem obdobju,
~ mednarodni promet v smeri proti jugovzhodu se bo po
normalizaciji razmer ponovno intenziviral in
~ mednarodni promet jugozahod-severovzhod bo še nadalje
naraščal.

- Presoje vplivov na okolje, ki se pripravlja za vsak posamezen projekt na različnih ravneh njegove dodelanosti.
Z nacionalnim programom opredeljujemo naslednje oblike
preverjanja okoljske sprejemljivosti avtocestnega omrežja
v Sloveniji:
- Študije ranljivosti okolja se pripravijo vzporedno z natančnejšim opredeljevanjem prostorskega položaja tras ter
v okviru strateških presoj vplivov na okolje.
- Na vsakem koraku podrobnejšega načrtovanja tras avtocest v prostoru se izvede posebna presoja vplivov.
- Analize, študije in spoznanja iz presoje vplivov na okolje
morajo biti predstavljene javnosti skupaj s projekti in načrti
avtocest in se izdelujejo v sklopu:
- splošne analize vplivov na okolje,
- vplivov hrupa,
- vplivov na onesnaženje zraka,
- vplivov na vodne vire
Avtoceste vplivajo na okolje:
- pozitivno v splošnem zmanjšanju negativnih vplivov prometa v območju obstoječih cest, ki jih avtoceste razbremenijo,
- negativno pa predvsem z novim posegom v prostor, ko letega dodatno obremeni in trajno spremeni njegovo namembnost.
Zlasti slednje zahteva obširne raziskave in pretehtane odločitve. Usklajevanje trase v prostoru naj bi dalo rešitev, ki bo kar
najmanj zmanjševala kvaliteto prostora, istočasno pa učinkovito prevzemala osnovne funkcije avtoceste .
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3.6 Vzdrževanje in upravljanje avtocest
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji organizira in vodi
tudi vzdrževanje že zgrajenih avtocest, ki obsega redno vzdrževanje in obnavljanje vozišč in objektov.
Osnovni namen vzdrževanja cest je zagotavljanje:
-

prometne varnosti
prevoznosti
ohranjanja in varstva avtocest,
varovanja okolja in
urejenega videza avtoceste
- Redno vzdrževanje obsega predvsem zimsko službo,
košnjo trave, vse vrste signalizacije, krpanje udarnih jam,
zalivanje reg in razpok, barvanje, popravilo ograj in vzdrževanja sistemov odvodnjevanja.
- Obnavljanje vozišč in objektov na avtocestah predstavlja
predvsem obnovo vozišč, sanacije objektov, sanacije brežin in ostala investicijska dela pri obnovi avtocest.
- V okviru upravljanja z avtocestami Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji vrši tudi pobiranje cestnine in najemnine za servisna območja.

- omrežje predlaganih avtocest, razen ac Maribor - Gruškovje,
- del omrežja drugih magistralnih (oz. daljinskih) cest. in
sicer cesti M 3, SI. Bistrica - Ptuj -Ormož in M 10-5 Razdrto
- Vrtojba ter po variantnem predlogu tudi cesto M 2 Škofije
- Sečovlje.
Cesti SI. Bistrica - Ormož in Razdrto - Vrtojba sta v Nacionalni program vključeni na osnovi transportnega sporazuma
z Evropsko unijo, oziroma na osnovi sklepov Državnega
zbora.
To omrežje smo analizirali na osnovi:
- splošnih izhodišč,
- ciljev nacionalnega programa in
- analize obstoječega stanja in projekcije do leta 2012.
Omrežje obravnavamo v okviru priprave nacionalnega programa, prikazanega na karti (priloga 3), in vključuje vrste
ukrepov in delitev omrežja na gradbene odseke
V tabeli 1 so prikazane dolžine izgradnje omrežja, ki je predlagano v nacionalnem programu po vrstah ukrepov, medtem ko
je v tabeli 2 prikazan seznam vseh odsekov, ki so bili analizirani v okviru priprave nacionalnega programa.

4.0 PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA
4.1 Omrežje
Predlog omrežja nacionalnega programa omogoča realizacijo dveh zastavljenih ciljev:
- notranje povezave Slovenije, torej predvsem medregionalne povezave in istočasno
- ustrezno vključevanje države v mednarodne tokove.
Omrežje že v sedanjih razmerah prevzema vlogo daljinskih
cest in bo to vlogo prevzemalo tudi v bodoče. Za osnovo ima
omrežje, ki je opredeljeno kot zasnova cestnega omrežja
v Dolgoročnem planu SR Slovenije 1986 - 2000, dopolnjenem 1989 in korigirano na posameznih smereh. Predlagano
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omrežje je usklajeno s predlogom Sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije s tem, da vsebuje:

Tabela 1 :
Vrsta ukrepa

Dolžina

izgradnjo štiripasovnih avtocest
dograditev dvopasovnih avtocest v štiripasovne
izgradnjo cest ustreznega standarda *

389 km_
56 km_
59 mn

* upoštevana je tudi obalna cesta kot varianta ceste v zaledju
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Tabela 2 : Seznam gradbenih odsekov po smereh oziroma krakih
Izgradnja štiripasovnih avtocest
Šifra

opis

Primorska smer
Čebulovica - Divača
Divača - Kozina
Obvoz Kozina in razcep
Kozina - Črni kal
Črni kal - Srmin
Škofije - Srmin
• Krak - Sežana
A
Divača - Dane
A
Dane - Fernetiči
• Krak - Gorica
.Ap
Razdrto - Vipava
Vipava - Selo
-Ap
Selo - Šempeter
-Ap
Štajerska smer
a
Šentilj - Pesnica
A
Pesnica - Miklavž
A
Miklavž - Slivnica
A
Arja vas - Vransko
A
Vransko - Blagovica
A
Blagovica- Šentjakob
A
Šentjakob - Malence
HC
Zadobrova - Tomačevo
• Krak - Prekmurje
A
Maribor - Lenart
A
Lenart - Beltinci
A
Beltinci - Lendava dm
• Krak - Dravski
A
Miklavž - Hajdina
A
Hajdina - Gruškovje
Gorenjska smer
A
Vrba - Črnivec
A
Črnivec - Podtabor
A
Podtabor - Naklo
A
Šentvid - Koseze
Dolenjska smer
A
Višnja gora - Bič
A
Bič - Trebnje
A
Trebnje - Hrastje
A
Hrastje - Kronovo
A
Kronovo - Smlednik
A
Smlednik - Krška vas
A
Krška vas - Obrežje
-SKUPAJ 4 PASOVNE AC
A
A
A
A
A
A

dolžina (km)

širina
prečnega
prereza (m)

tip profila

stanje projektne
dokumentacije

5.100
6.900
2.500
10.600
8.200
3.000

28
25
25
25
25
20.4

A-0
A-2
A-2
A-2
A-2
A-3

PGD
Idejna študija
Idejna študija
Idejna študija
Idejna študija
Idejni projekt

8.400
3.800

26
26

A-2
A-2

PGD
Idejni projekt

12.400
15.400
11.800

19
19
19

A-3
A-3
A-3

Idejna študija
Idejna študija
PGD

9.300
13.000
5.500
20.9«)
14.100
21.400
9.600
3.500

26
26
26
26
26
26
28
28

A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-0
A-0

PGD
Študija
Študija
PGD
Študija
Študija
PGD
PGD

14.000
31.000
22.000

25
25
25

A-2
A-2
A-2

Študija
Študija
Študija

14.100
17.700

25
25

A-2
A-2

Idejna študija
Idejna študija

25
25,10
25
28

A-2
A-2
A-2
A-0

Študi|a
Idejna študija
Idejni projekt
Idejni projekt

26
26
26
26
26
26
26

A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2

Idejni projekt
Idejna študija
Idejna študija
Idejna študija
Idejni projekt
Idejni projekt
Idejni proiekt

7.500
4.500
4.500
3.728
11.900
11.300
9.900
12.000
13.200
13.700
12.300
388.700

* A - avtoceste, HC - hitre ceste, Ap - priključna avtocesta
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Dograditev dvopasovnih avtocest v štiripasovne
šifra

opis

Štajerska smer
A
Slivnica - Arja vas
Naklo - Kranj V.
A
SKUPAJ DOGRADITEV V 4
PASOVN1CE

dolžina (km)

46.900
8.700
55.600

Širina
prečnega
prereza (m)
26.0
28.0

Elementi prečnega profila
odstavni pas
št.voz.pas./
smer
2
2

da
da

Novogradnja oz. rekonstrukcija cest ustreznega standarda
šifra

opis

• Obdravski krak
SI.Bistrica - Hajdina
Hajdina - Ormož
• Obalna cesta
M
Koper - Izola
Jagodje - Lucija
M
Lucija - Sečovlje
M
SKUPAJ CESTE USTREZNEGA
STANDARDA
SKUPAJ VSE NOVOGRADNJE

M
M

dolžina (km)

17.200
29.200
3.300
4.500
5.000
59.200

Širina
prečnega
prereza (m)
11,9
11,9
20,4
20,4
20,4

Elementi prečnega profila
odstavni pas
St.voz.pas7
smer
1
1

da
da

2
2
2

ne
ne
ne

„

_
„
_
_
_

503.500

* M - magistralne ceste
4.2 Karakteristični prečni profili

projekt odsek - druge magistralne ceste

Na osnovi:
- prometnih,
- prometno-varnostnih,
- psiholoških,
- ekonomskih,
- prostorskih in varstvenih in
- kriterijev vzdrževanja cest,
so določeni karakteristični prečni profili za vse avtocestne
odseke, ki se prikazujejo v tabeli 2 skozi število voznih pasov
in ostalih elementov prečnega profila.
Projekti so zaključene funkcionalne enote, sestavljene iz
odsekov, opisanih v tabeli 3.
Tabela 3
projekt—odsek — avtoceste
projekt Sežana
projekt.Gorenjska
odsek Šentvid - Koseze
projekt Ljubljana - Novo mesto
projekt Novo mesto - Obrežje
projekt Maribor - Gruškovje
projekt Šentilj - Pesnica
projekt obvoznica Maribor
projekt Celje - Ljubljana
odsek Zadobrova - Tomačevo
odsek Čebulovica - Divača
projekt Divača - Koper
projekt Maribor - Drž. meja
odsek Naklo - Kranj V.
odsek Slivnica - Arja vas
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projekt Vipavska dolina
projekt Obalna cesta
projekt SI. Bistrica - Ormož
4.3 Prioriteta realizacije
4.3.1 Predlagana dinamika
Prioriteta realizacije posameznih AC odsekov je določena i®
osnovi:
- prometno-ekonomske upravičenosti,
- razvojne pomembnosti projekta,
- medsebojne povezanosti,
- prometne varnosti,
- vplivov na okolje.
Znotraj projektov z enako stopnjo prioritete vpliva na predlo?
vrstnega reda realizacije stopnja pripravljenosti projektne d?
kumentacije.
Za obdobje do leta 1999 je - ne glede na zgoraj naveden®
kriterije - v skladu z določili Zakona o zagotovitvi namenski"
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v R Sloveniji, v pr°;
gram vključena realizacija odsekov na smeri zahod - vzhod;
(državna meja pri Lendavi - državna meja pri Novi Goric'rl
z avtocestnima odsekoma za Koper ter državno mejo P
Sežani in Šempetru) ostali odseki AC se po prioriteti uvrstijo
v program po letu 1999.
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abela 4 : Prioriteta gradenj posameznih projektov

PROJEKT

RAZVOJNA
INT. ST. POMEMBNOST MEDSEB.
DONOSN. PROJEKTA
POVEZ.

STOPNJA
PRIPRAVE
DOKUMENT.

PROMET. EKOLOG. PRIORIVARNOST
TETA

HOČE - ARJA VAS (A)

18,99

CELJE - Ljubljana (A)

18,53

OBVOZNICA MARIBOR (A)

15,08

.1,

ŠENTILJ - PESNICA (A)

14,98

1

DIVAČA - KOPER (A)

8,50

SLOV BIST. - ORMOŽ (R)

15,00

MARIBOR LENDAVA dm (A)

11,86

VIPAVSKA DOLINA (Ap)

6,57

SEŽANA (A)

6,87

GORENJSKA (A)

12,33

U - NOVO MESTO (A)

12,07

NOVO MESTO - OBREŽJE

7,73

i
^ avtocesta
- priključna avtocesta
■rekonstrukcije obstoječe magistralne ceste
* Stroški investicije
°snovi dimenzioniranja elementov avtocestnih odsekov so
'9iunane količine posameznih postavk gradbenih del,
batnih del in storitev ter odkupov. Te količine so določene
'osnovi različne faze izdelave projektne dokumentacije. Za
količine
in dela so za vsak odsek izračunani skupni investi[lsM stroški, ki poleg skupnih gradbenih stroškov zajemajo
'oške odkupov zemljišč, 30% stroškov spremembe
'"lembnosti zemljišč, projektov in nadzora ter deleža
'Predvidenih
del. Pri tem izračunu je upoštevan nivo cen
!
'a. opreme in materiala iz decembra 1993. V tabeli 5 so
fazani stroški investicij v mio SIT in v mio USA$ za 48
''dbenih odsekov, ki so obravnavani v nacionalnem pro'»mu.
'ml man
iSe natančnosti osnov za izračun investicijskih
so ana
la jo določena
'izirane
stopnje
zanesljivosti
na podlagi
ekspertnih
ocen ocene. Odstopa-

Rezultati analize kažejo, da je verjetnost, da je izračunana
vrednost investicije v polju 5% odstopanja po gradbenih
odsekih med 17,22% in 100%, v polju 10% odstopanja pa med
28,89% do 100%. Ocenjeno je 39 odsekov, njihova povprečna
verjetnost, da je skupna izračunana vrednost investicije
v polju 5% odstopanja je 62,34%, v polju 10% odstopanja pa
90,68%.
Investicijska vrednost dograditve celotnega avtocestnega
sistema v dolžini 491 km (ni upoštevana »obalna cesta«) po
tem programu znaša 1850,30 mio USD. Pri tem je upoštevana
nova štiripasovna avtocesta med Mariborom in Lendavo (dm)
po »severni varianti« v dolžini 73 km, rekonstrukcija magistralne ceste SI. Bistrica - Ormož v dolžini 46,4 km ter viadukt
na odseku Razdrto - Čebulovica. Poleg tega so v skupni
investiciji zajeta še sredstva za dokončanje del na avtocestah
in projektno dokumentacijo v letu 1994. Za dograditev smeri
zahod - vzhod bo potrebnih 1345,05 mio USD, za dograditev
smeri sever - jug, pa 376,71 mio. USD (brez AC Maribor
- Gruškovje).
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Tabela 5:
ŠIFRA OPIS
ODSEKA
SK15
Divača - Kozina
Obvoz Kozina
SK16
SK17
Kozina - Črni kal
§K18„ Črni kal - Srmin
Razdrto - Vipava
RVU1
RV02
Vipava - Selo
RV03
Selo - Šempeter
DS01
Divača - Dane
DS02
Dane - Fernetiči
SK09
Šentjakob - Malence
SK08
Blagovica - Šentjakob
SK07
Vransko - Blagovica
SK06
Arja vas - Vransko
SK05
Slivnica (Hoče) - Arja vas
SK04
Miklavž - Slivnica
SK03
Pesnica - Miklavž
SK02
Šentilj - Pesnica
ZT01
Zadobrova - Toinačevo
BOOIO Slov Bistrica - Hajdina
BO02
Hajdina - Ormož
K(X)3
Vrba - Črnivec
KO04 Črnivec - Podtabor
KO05
Podtabor - Naklo
KO06 Naklo - Kranj V
KO08
Šentvid - Koseze
KO 13
Višnja gora - Bič
KO 14
Bič - Trebnje
Trebnje - Hrast je
KO 15
K016 Hrastje - Kronovo
KO 17
Kronovo - Smlednik
K018 Smlednik - Krška vas
KO 19 Krška vas - Obrežje
KS01
m.p. Kr. potok - Kozina
KS02
Kozina - Podgrad
KS03
Podgrad - Starod
MG01 Miklavž - Hajdina
M (302 Hajdina - Gruškovje
MP01
Maribor - Lenart
M 1*02
Lenart - Beltinci
M 1*03
Beltinci - Lendava dm
PJ01
Postojna - Pivka
PJ02
Pivka - Ilirska Bistrica
PJ03
Ilirska Bistrica - Jelšane
SS01
Škofije - Srmin
Koper - Izola
SS03
SS04
Izola - Jagodje
SS05
Jagodje - Lucija
SS06
Lucija - Dragonja

DOLŽINA (m)
6.900
2.500
10.600
8.200
12.400
15.400
11.800
13.500
3.800
9.600
21.400
14.100
20.900
46.900
5.500
13.000
9.300
3.500
17.200
29.200
7.500
4.500
4.500
8.700
3.700
11.900
11.300
9.900
12.500
13.200
13.700
12.300
3.200
14.200
11.700
14.100
17.700
14.000
31.000
22.000
8.000
14.500
8.700
3.000
3.300
4.000
4.500
5.000

INVESTICIJA
v mio $ USA*
v mi« SIT
2.763,80
21,26
14,18
1.843,40
40,22
5.228,60
6.139,90
47,23
51,90
6.747,00
6.103,50
46,95
40,88
5.314,40
7.940,40
61,08
26,05
3.386,50
10.953,80
84,26
11.948,30
91,91
14.612,00
112,40
11.485,50
88,35
90,91
11.818,30
3.129,10
24,07
7.257,90
55,83
36,70
4.771,00
18,11
2.354,30
29,20
3.796,00
5.669,30
43,61
36,04
4.685,33
19,90
2.587,33
10,67
1.387,66
8,90
1.157,58
4.805,82
36,97
36,40
4.731,68
48,03
6.244,07
4.839,97
37,23
63,54
8.260,06
33,46
4.349,96
2.638,57
20,30
3.283,96
25,26
37,04
4.815,68
44,31
5.760,65
34,84
4.528,57
8.820,92
67,85
7.889,92
60,69
94,77
12.319,45
14.652,99
112,72
50,06
6.507,46
23,77
3.090,40
3.968,89
30,53
25,94
3.371,73
15,72
2.043,76
2.194,64
16,88
465,66
3,58
5.248,68
40,37
29,96
3.894,51

upoštevano je menjalno razmerje 1USA$ = 130 SIT
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StZANESLJIVOS
-0,05+
-0,1 »i
58.53%
85.15%.
58.07%
83.75%.
58.01%
83.03%.
37.67%
59.73%
89.36%
56.13%
100.00#
90.00%
57.59%
85.10%
100.00% 100.001
100.00% 100.004
100.00% 100.00?
100.002
75.00%
75.00%
43.75%
88.89$
55.56%
100.00% 100.004
90.24%
100.00?
75.00%
100.003
28.89#
17.22%
76.68%
99.45#
99.ni
77.95%
93.87%
100.005
100.001
99.53%
68.94%
93.31#
99.97#
76.67%
62.88%
91.58#
61.00%
88.81#
59.44%
84.54#
99.04#
74.45%
100.00;
85.67%
78.32%
99.91%
'
Ah
ioo.oq
75.00%
100.00
75.00%
48.81%
80.951!
88.89$
55.56%
88.89$
55.56%
"
>
66.273 \
38.61%
59.33^
32.95%
lOO.Ojj <
91.54%
78.24j.»
47.26%
74.56j v
46.05%

4-5 Finančna možnost za realizacijo programa izgradnje
avtocest

investicijskih sredstev za gradnjo novih avtocestnih odsekov
na smeri sever-jug in drugih smereh.

<•5.1 Finančne možnosti

Del Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji, je program izgradnje avtocestne smeri Koper-Lendava, s priključki na Fernetiče, Novo Gorico in Šentilj, do
konca leta 1999. Strošek investicije, skupaj s stroški financiranja za ta program je 1.559 mio USD.
Struktura porabe za smer vzhod - zahod je naslednja (v mio
USD)

Za oceno finančnih možnosti realizacije nacionalnega progama avtocest smo ocenili na eni strani možne finančne vire
in na drugi strani potrebna sredstva za realizacijo. Pri tej
oceni smo izhajali iz že sprejetih predpisov t.j. zakona
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Zakona
o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji in programa gradnje avtocest
v Republiki Sloveniji.
Razpoložljiva sredstva smo ocenili na osnovi ocene bencinskega tolarja, pobrane cestnine in pridobitve kreditov tujih
finančnih inštitucij. Ocene so izdelane na osnovi fiksnih cen
december 1993.
Bencinski tolar smo ocenili na osnovi pogonskih goriv, ocene
letno prodanih količin in strukture prodanih goriv.

- Investicijski stroški izgradnje avtocest
- Stroški financiranja
- Skupaj

1 345mioUkD
214 mio UsD
T555 mioTJSO

Struktura virov financiranja je naslednje:
Lastna sredstva
Tuji krediti
Drugi viri
Skupaj

948 mio USD (61%)
333 mio USD (21%)
278 mio USD (18%)
"1.559 mio USD (100%

Pobrano cestnino smo ocenili na osnovi ocene višine cestnine, ocene razmerij med cestninskimi kategorijami, strukture
motornih vozil, rasti prometa in predvidenega vključevanja
avtocestnih odsekov na katerih se bo pobirala cestnina po
Zaprtem oz. odprtem sistemu.

Ob zagotovitvi financiranja avtocest z bencinskim tolarjem
tudi po letu 1999. je možno nadaljevati z gradnjo drugih
avtocestnih odsekov v letu 20001 in nacionalni program
izgradnje avtocest v Sloveniji zaključiti v letu 2004.

Tuja posojila smo ocenili na osnovi ocenjenih možnosti pridobitve kreditov pri mednarodnih finančnih institucijah (EIB in
EBRD) in meddržavnih kreditov.

Z zagotovitvijo dodatnih virov financiranja v obdobju
1995-1999 in z zagotovitvijo bencinskega tolarja do konca
leta 2004 je možno zagotoviti izgradnjo AC omrežja v R Sloveniji do leta 2004 (priloga 5).

Kot .Drugi viri' so ocenjeni viri iz naslova finančnih kreditov in
Obveznic ter sofinanciranja Mesta Ljubljane.
Kot potrebna sredstva smo ocenili sredstva za nove investicije, stroške financiranja, stroške dokončanja investicij v teku,
Stroške investicijskega vzdrževanja, stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja, stroške pobiranja cestnine in vračilo
Posojil.
Potrebna sredstva za nove investicije smo ocenili na osnovi
Predizmer izdelanih idejnih projektov in idejnih študij ter
anotnih cen za gradnjo in pripravo zemljišč.
Stroške financiranja smo ocenili na osnovi dinamike črpanja
kreditov in odplačilnih pogojev teh kreditov.
Stroške dokončanja investicij v teku smo ocenili na osnovi
ocene del potrebnih za dokončanje cestnih odsekov v gradnji,
W bodo dokončani v letu 1994.
Stroške investicijskega vzdrževanja smo ocenili na osnovi
stroškov na 1 km v letu 1993 za že zgrajene odseke avtocest in
nove odseke v skladu z dinamiko njihovega vključevanja
v
promet.
Stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja smo ocenili na
Osnovi stroškov na 1 km v letu 1993 za že zgrajene odseke
avtocest in nove odseke v skladu z dinamiko njihovega vključevanja v promet.
Stroške
pobiranja cestnine smo ocenili na osnovi stroškov
v
letu 1993, dinamike vključevanja novozgrajenih odsekov
v
promet in predvidenega zaprtega in odprtega sistema pobir
anja
Vračilo posojil smo ocenili na osnovi predvidene dinamike
'rpanja in predvidenih odplačilnih pogojev.
0 Ocenjeni viri in potrebna sredstva so po letih prikazani v tabeli
®v in grafični prilogi 5. Iz tabele in grafikona je razvidno, da so
času gradnje avtocestnih odsekov na smeri vzhod - zahod
v
jj obdobju 1994 - 1999, za katerega je nacionalni program
Usklajen s programom DARS-a, v letih 1996 do 1999 potrebni
Premostitveni krediti, ki bodo vrnjeni v letih 2000 do 2001 iz
bencinskega tolarja in dela cestnine za nove investicije in
Odplačilo kreditov. V obdobju 1994 -2000 tudi na razpolago

V primeru, da se pokažejo finančne možnosti za gradnjo AC
odsekov v smeri Karavanke - Obrežje bo vlada na predlog
DARS- a,d.d. v skladu s pristojnostmi predlagal Državnemu
zboru Republike Slovenije ustrezne dopolnitve nacionalnega
programa v smislu določanja prioritet.
4.5.2 Potrebni dodatni viri
Za sofinanciranje programa izgradnje AC iz virov Evropske
unije so v okviru Transportnega sporazuma preko Evropske
investicijske banke ( EIB ) zagotovljena sredstva v višini 90
mio ECU. Ta sredstva bodo angažirana oz. porabljena do leta
1996
Za zagotovitev dodatnih sredstev iz virov EIB je poleg že
odobrenih sredstev v okviru Transportnega sporazuma
potrebna intervencija države za uvrstitev Slovenije v skupino
srednje evropskih držav To bo omogočilo dostop do posojil
iz sredstev dogovorjenih na sestanku Evropskega Sveta
v Edinburgu decembra leta 1992 in dodatnih sredstev dogovorjenih na sestanku istega Sveta v Kopenhagnu junija 1993.
4.5.3 Bencinski tolar
Ob zagotovitvi financiranja z bencinskim tolarjem tudi po letu
1999 bi bilo možno nadaljevati z gradnjo tudi drugih avtocestnih odsekov in nacionalni program izgradnje avtocest v Sloveniji zaključiti v letu 2005.
4.5.4 Cestnina
Na osnovi dosedanjih študij in sklepov posvetovanja o cestnini, v mesecu februarju v Ljubljani je bilo ugotovljeno:
- da večina evropskih držav prehaja na cestninski sistem,
- da je pavšalna cestnina za avtocestni sistem v Sloveniji
neustrezna,
- da je možno postopno uvajanje sistema plačevanja cestnine brez ustavljanja.
V pripravi je celovita preveritev cestninskega sistema v Sloveniji, ki vključuje predlog postopnega uvajanja plačevanja
cestnine brez ustavljanja, predlog dimenzioniranja cestninskih postaj in predlog lokacij cestninskih postaj za prehodno
in končno fazo. Cestninski sistem bo zasnovan tako, da bo
praviloma obremenjeval predvsem uporabnike v daljinskem
prometu ter stimuliral uporabo ac v notranjem prometu.
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PROBLEMATIKA NEKATERIH AVTOCESTNIH SMERI
^ Povezava z Madžarsko
•1-1 Mejni prehod z Madžarsko
I Pocestni mejni prehod z Madžarsko še ni dokončno doloj *1. Vlada Republike Slovenije bo v dogovoru z madžarsko
i
dorekla avtocestni mejni prehod, ki bo v skladu z oprej Stvarni v predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih
*stavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
° lePublike Slovenije vključen v ta nacionalni program.
:

^-2 Avtocesta proti Madžarski

i 'r°tietno bolj smotrna in ekonomsko bolj upravičena je
j Radnja avtoceste proti Madžarski preko Maribora in Mur!
Sobote, kot pa izgradnja preko Ptuja in Ormoža. Zato se
* zgradi v »severnem koridorju-.
"adnja
avtoceste v smeri proti Madžarski v koridorju Mari0r
~Murska Sobota - državna meja se začne v letu 1996 in
0r)
ta leta 1999.
* Obalno področje

5.4.3. Cesta Divača - Koper
izgradnia AC na odseku Divača - Koper sicer ne kaže visoke
stopnje prometno-ekonomske upravičenosti, kar je predvsem posledica zelo visokih investicijskih stroškov. Glede na
strateške in gospodarsko-razvojne zahteve pa realizacija AC
na tem odseku izkazuje visoko prioriteto. Stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije za ta odsek pa ne omogoča
takojšnjega začetka gradnje.
Na ostalih AC na.primorskem kraku je višja stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije posledica obvez iz Osimskih
sporazumov, s katerimi se je Slovenija (Jugoslavija) obvezala,
da bo modernizirala oz. zgradila cestne povezave Fernetiči
- Razdrto, Vrtojba - Razdrto in Krvavi potok (Kozina) - Rupa
(ali varianta Sočerga). Prvi dve, katerih realizacija je bila tudi
v slovenskem interesu, sta bili vključeni v plane že v preteklih
letih ter je zato zanju dokumentacija že pripravljena.
6.0 ZADOLŽITVE DRUGIH RESORJEV

'^alna cesta, ki je bila vključena v analizo v okviru priprave
,c
ionalnega programa, predstavlja novogradnjo v obalnem
•su in naj ne bi imela funkcij daljinske ceste. Zato se bo
^ogradnja
M2 reševala v okviru nacionalnega programa
J
9istralnih in regionalnih cest. Prikazana je v vseh analizah
vrednotenjih v nacionalnem programu, razen v predlogu
JJančne realizacije. To pomeni, da v predloženem nacionalen programu ni uvrščena v predlog realizacije.

1

sko ni upravičena. Na avtocesti Postojna - Jelšane se zaradi
potreb notranjih povezav sicer kaže kot upravičena realizacija
dvopasovne avtoceste na odseku Pivka - Ilirska Bistrica, ki jo
bo potrebno ločeno obravnavati.

tozoriti
je potrebno, da vključitev gradnje avtoceste v zale11
ali gradnja magistralne ceste M2 v okviru avtocestnega
ograma do leta 1999 ni možna, ker predstavlja za to
"dobje povečanje investicij, ki ni pokrito s predvidenimi viri.
£ odločitvi za realizacijo ceste (v zaledju) ali novogradnje
s®9istralne obalne ceste na tem območju, ki bo usklajena
{Ji na meddržavni ravni, se ustrezno dopolni tudi nacionalni
' '°gram.
m
^Avtocesta Maribor - Ptuj - Gruikovje
\1 ^danjih razmerah, zaradi spremenjenih prometnih razmer,
^Jnia avtoceste na teh odsekih razvojno in prometno-eko»""isko ni upravičena.
j * Posamezne smeri drugih magistralnih - daljinskih cest
7' *1 Povezava z Madžarsko
rt
|S pocestna
povezava z Madžarsko se zgradi v »severnem
j 'idorju«. Glede na obveze v okviru transportnega spora>! ^a in upoštevajoč sklep državnega zbora pa se izvede tudi
S, konstrukcija ceste Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož.
^ ®dstva za ta ukrep so zagotovljena v programu DARS v letih
jr? - 1999, financiranje v obdobju 1994 - 1997 pa se
> Jasno zagotavlja iz republiškega proračuna s sofinanciraJ *»i EBRD.
Cestni povezavi Postojna - Jelšane in Krvavi potok
•j °«ina) - Starod (ali varianta Sočerga)
1Sedanjih
.
razmerah gradnja teh avtocestnih odsekov oz.
ji^Jistralnih cest ustreznega standarda, prometno-ekonom4)
!

Nacionalni program izgradnje avtocestnega omrežja je
možno realizirati le z velikim angažiranjem in usklajenim
sodelovanjem vseh pristojnih ministrstev in občin.
V teh postopkih sodelujejo:
Ministrstvo za promet in zveze,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za gospodarstvo,
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo,
Ministrstvo za kulturo in
občinski upravni organi na področjih, kjer avtoceste potekajo.
7.0 OBLIKOVANJE NOVIH GOSPODARSKIH CON
Gradnja avtocest v glavnih tranzitnih smereh povezuje
pomembnejše slovenske gospodarske centre. Avtoceste
omogočajo ne le hitro povezavo med slovenskimi poslovnimi
centri, ampak tudi hiter in ekonomičen pretok blaga in surovin s tujino. Ob zmanjšanju stroškov in hitrejšem dostopu do
domačih in tujih trgov nastajajo pogoji za decentralizacijo
slovenskega gospodarstva s tem, da ob avtocestah nastanejo
nove ali povečane skladiščne, predelovalne ali distribucijske
točke - gospodarske cone. S tem je, ob zmanjšani potrebi po
vožnji na delo v obstoječe gospodarske centre, dana možnost
za dodatno zaposlitev in za uvajanje dodatnih gospodarskih
dejavnosti v krajih ob avtocestah ali na ustreznih novih lokacijah - gospodarskih conah.
8.0 ZAGOTAVLJANJE IN IZKORIŠČANJE GRADBENIH
MATERIALOV - MINERALOV
Na nekaterih odsekih se bodo pojavili viški in manjki kvalitetnih kamnitih materialov zato se v izvedbenih prostorskih aktih
določijo rešitve v zvezi z izravnavo mas in uporabo morebitnih
viškov materialov. S komercialnim izkoriščanjem ter materialov bi bilo možno znižati stroške na nekaterih odsekih novih
AC. To velja za viške materialov pri trasah, kjer so v lokacijskih
načrtih posebej določeni ukrepi zaradi varovanja okolja,
(poglobitve tras, galerije itd.).
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OBRAZLOŽITEV
Obrazložitev je po naročilu Ministrstva za promet in zveze
'•#Publiške uprave za ceste izdelala Fakulteta za arhitekturo.

gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo - Prometnotehniški intštitut

■O UVOD

Na podlagi rezultatov analiz sedanjega stanja na naših cestah
ter na podlagi prognoz prometa v bodočnosti je v pričuioćem
dokumentu potrjeno, da so bile predhodno sprejete odločitve
pravilne in da je pospešena izgradnja avtocest potrebna, če
hočemo v naslednjih letih na naših cestah zagotavljati boljšo
prometno varnost, če nočemo doživljati prometnih infarktov,
če hočemo biti medsebojno povezani in če nočemo biti izolirani od sosedov.

Jacionalni program izgradnje in vzdrževanja avtocest v Repu"iki Sloveniji je bil v prvi obravnavi v državnem zboru na 11.
Jji kot gradivo gradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Stain sklepi državnega zbora so v predlog nacionalnega
lr
ograma za drugo obravnavo upoštevani v celoti. V nacionalom programu je obravnavano tudi vzdrževanje in upravljanje
lv
'ocest, kar izhaja iz mnenja Sekretariata za zakonodajo in
''avdne zadeve.
^ločitev o izgradnji avtocestnega sistema v Sloveniji je bila
Vejeta
že proti koncu šestdesetih let. Spomladi leta 1970 se
6
Pričela gradnja prvega avtocestnega odseka med Vrhniko
" Postojno. Osnova za gradnjo je bil Zakon o modernizaciji
^ste Državna meja pri Šentilju - Maribor - Celje - Ljubljana
' Postojna - Državna meja pri Novi Gorici.
Radnja prvega avtocestnega odseka se je pričela v skladu
'Podrobnim
programom izgradnje celotnega avtocestnega
|ri*a, ki bi po takratnih predvidevanjih moral biti dokončan do
'"nca leta 1985. Program je bil za tiste čase nedvomno
'redno ambiciozen.
j9 celotno obdobje do leta 1991 se je pokazalo, da takratni
Ifužbeno politični sistem in v okviru Jugoslavije nepredvid|lve, stalno se spreminjajoče razmere glede možnosti izgrad'le avtocest, kjer je bil vedno prisoten ključ delitve razpoložljivi
sredstev na vse republike, niso dopuščale narediti kaj več.
J
° konca leta 1993 je bilo zgrajenih vsega le 198 km štiripa"Ovnih in dvopasovnih avtocest.
'osamosvojitvijo Slovenije so nastale nove razmere in s tem
!?<ii nove možnosti za hitrejšo izgradnjo avtocestnega
Jstema
V letu 1992 je imela naša nova država še veliko
r
oblemov okrog utrditve njene državnosti navzven in navz'°ter, tako da je pravi trenutek za ponovno oživitev ideje
'Prepotrebni hitrejši izgradnji avtocestnega sistema nastopil
®° izvolitvi novega parlamenta in nove vlade konec leta 1992.
|6>o 1993 je bilo prelomno. Dozorelo je spoznanje, da hitrejši
°spodarski razvoj naše države ni več mogoč brez dobrih
°tranjih cestnih povezav, ki bodo hkrati omogočale tudi
obre povezave s sosednjimi državami. V pričujočem Naci^alnem programu o izgradnji avtocest v Republiki Sloveniji
® Poleg ostalega navedeni zakoni, programi in sklepi, ki sta
sprejela slovenski Parlament In Vlada glede gradnje avto*st v obdobju po volitvah v decembru leta 1992 pa do danes.
" ti dokumenti nedvomno kažejo, da bo Slovenija v relativno
Jatkem času zgradila svoj avtocestni sistem. Prav tako je bila
Wejeta odločitev, da ima prednost izgradnja avtoceste med
°Prom in Lendavo in s posebnim zakonom je bil zagotovljen
'®težni del potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo te
""eri.
"ovenska odločitev o pospešeni gradnji avtocest je tudi
Evropi naletela na ugoden odmev. S podpisom Transportna sporazuma z Evropsko unijo nam je bila dana možnost
l^iščenja zelo ugodnih posojil za gradnjo avtocest in posoJobitev železnic. Na konferenci evropskih prometnih mini"rov na Kreti spomladi letos je bila avtocestna smer Koper
" Lendava uvrščena v seznam prednostnih panevropskih
*0ridorjev navezav Evropske unije s sosednjimi in vzhodnoj^opskimi državami, kar nam bo omogočilo dostop do
^daljnjih ugodnih posojil za izgradnjo našega avtocestnega
I lstema.
'Nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Slo#
"iji na novo ne utemeljujemo izgradnje avtocest v Sloveniji.

Ob vseh teh ugotovitvah pa se je potrebno zavedati, da so
avtoceste le del celotnega cestnega omrežja Slovenije
Napačno bi bilo, če bi ob realizaciji avtocestnega programa
zanemarili ostalo cestno omrežje, posebno magistralne in
regionalne ceste. Poiskati bo potrebno sredstva in načine, da
bodo, ob pospešeni gradnji avtocest, tudi te ceste doživele
svojo renesanso. Nacionalni program gradnje avtocest je zato
le del Nacionalnega programa razvoja slovenskih cest, ki bo
v svojem drugem delu opredelil bodoči razvoj magistralnih in
regionalnih cest.
Vse ceste skupaj so le del prometnega sistema naše države,
vendar morajo z ostalimi prometnimi sistemi tvoriti celoto.
Šele taka uravnoteženo razvita prometna celota da|e garancijo za hiter vsestranski napredek. Izgradnja avtocestnega
sistema ne bo nobene od ostalih vrst prometa potisnila
v drugi plan Nasprotno, ob izgradnji avtocest bo potrebno
istočasno prizadevati tudi za posodobitev železnice, tako da
bo ta postala bolj zanimiva za prevoz težkih tovorov in za
prevoz tovornjakov, kar bo pripomoglo k zmanjšanju obremenitev okolja ob naših avtocestah.
2.0 SPLOŠNA IZHODIŠČA
2.1 Družbeno gospodarske razmere
2.1.1 Splošna predstavitev
Po zadnjem popisu je imela Slovenija 1.998.912 prebivalcev.
Gostota prebivalstva na km* je znašala 98.7, kar je nekoliko
pod evropskim povprečjem. V državi je 5949 naselij, od katerih imajo le štiri več kot 30 tisoč prebivalcev. In sicer je bilo
leta 1991 v Ljubljani 276.153 prebivalcev, v Mariboru 108.122,
v Celju 41.279 in v Kranju 37.318
Leta 1991 je bilo v Sloveniji 14.766 km kategoriziranega cestnega omrežja, od tega 10.701 km s sodobnimi vozišči. Dolžina
železniških prog je leta 1991 znašala 1.201 km, od tega je bilo
499 km elektrificiranih.
Leta 1992 je bilo prepeljano:
Tabela 1:
Vrsta transporta
cestni promet:
- javni
- režijski
- individualni
železniški promet
zračni promet
luški promet
pomorski promet
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Potniški promet
mio potnikov

Blagovni promet
11HMI ton blaga

146

6.411
21.753

500
12
0.3
0.013

13.045
3.13
4.540
3.363
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2.1.2 Rast prebivalstva
Prebivalstvo Slovenije je v letih 1981-1992 naraščalo po 0.4%
letni stopnji rasti. Relativno nizka povprečna letna stopnja
rasti je posledica manjšega naravnega prirastka ter delno
odseljevanja prebivalstva. Projekcija rasti prebivalstva Slovenije je zasnovana na študiji Urbanističnega inštituta Republike Slovenije »Projekcija prebivalstva in zaposlitvena
bilanca Slovenije« (maj 1990). Od dveh variant je izbrana tista
prognoza, ki predvideva oceno, da bo povprečna letna stopnja rasti prebivalstva v obdobju 1991 — 2010 dosegla 0.2%.

Mednarodni promet je pogojen:
- z intenzivno družbeno in gospodarsko povezavo z drugI
evropskimi deželami,
- s turističnim prometom oz. pričakovanim razvoj*
turizma in
- z možnostjo razvoja pristaniiča Koper, ki predstavlja
velik del srednje in južne Evrope najugodnejši dostop1
pomorskih poti.
2.2 ZNAČILNOSTI CESTNEGA MOTORNEGA PROMETA

2.1.3 Družbeni proizvod

2.2.1 Splošne značilnosti

Leta 1990 je v Sloveniji bruto družbeni proizvod na prebivalca
znašal 5.600 USD, s čimer se naša država uvršča na 20. mesto
v Evropi. Napoved rasti temelji na študiji ekonomskega razvoja Slovenije, ki )0 je izdelal Industrijski biro leta 1991 in
predvideva nekoliko višje rasti kot Zavod Republike Slovenija
za makroekonomske analize in razvoj. Predvidene so naslednje povprečne letne stopnje rasti družbenega proizvoda: leta
1994 1.5%, leta 1995 3.0%, od leta 1996 do 2010 pa 3.5%.
Slovenija je leta 1990 realizirala 4.120 mio. USD izvoza oziroma 4.727 mio. USD uvoza.

V Sloveniji se velika večina potniških potovanj izvrši znol'
države. Kot vidimo iz diagrama 1. je:
-okoli 90% notranjih (potovanja znotraj države),
-okoli 7% ciljno-izvornih (potovanja ki imajo cilj ali iz*1
v državi) in
- le okoli 3% tranzitnih potovanj (potovanja, ki imajo cilj'
izvor izven države).
Pri tem so količine izražene v številu potovanj.

2.1.4 Turizem

Če potovanja izrazimo v potniških kilometrih, potem je:

Od leta 1990 do leta 1992 se je v Sloveniji zaradi vojne na
Balkanu število vseh gostov zmanjšalo za 46.1%, število tujih
gostov pa za 61.4%. Leta 1992 je bilo v Sloveniji 423 tisoč tujih
gostov. Projekcija števila tujih gostov temelji na že omenjeni
študiji, ki jo je izdelal Industrijski biro iz Ljubljane, kjer je
v naslednjih letih predviden znaten porast tujih gostov, in
sicer je do leta 1995 glede na leto 1990 predviden 8.6-odstotni
porast, do leta 2000 29-odstotni in do leta 2010 70-odstotni
porast.

- okoli 15% tranzitnega in ciljno-izvornega potniškega P1*
meta in
- okoli 85% notranjega prometa.
Takšno razmerje je v največji meri značilno za osebni moto'
promet, medtem ko je pri javnem prometu delež tranzitni
in ciljno-izvornega prometa še manjši. To razmerje j®'
potniški promet tudi razmeroma stabilno.
Diagram 1 : Odnos med tranzitnimi,
clljno-lzvornimi
notranjimi potovanji v Sloveniji1

2.1.5 Luka Koper
Od ustanovitve pa do danes je Luka Koper v nenehnem in
hitrem razvoju. Vlogr. in mesto Luke Koper v srednjeevropskem prostoru je v veliki meri odvisna od njene tehnološke
konkurenčnosti ter celovite učinkovitosti in kvalitete pri delu,
predvsem pa konkurenčnosti celotne transportne poti skozi
slovenski prostor in navezavo na prometne sisteme sosednjih
dežel.

VRSTA POTOVANJ V ODSTOTKIH

Dinamičen razvoj, uvajanje in modernizacija luške infrastrukture, istočasno pa povečanje prometa in dvig kvalitete uslug,
zahteva tudi kvalitetnejšo prometno povezavo z zaledjem.
Perspektivo razvoja vidi Luka Koper v posodobitvi železniške
infrastrukture in direktno povezavo z Madžarsko Predvsem
pa je nujna izgradnja avtocestne povezave v smeri Ljubljana- Maribor z odcepoma z Avstrijo in Madžarsko.
T - IranzJtni promet
O-I - ciIjno-irvomi jrromet
N - notranji promet

2.1.6 Zunanji vplivi
Slovenija leži na križišču dveh važnih evropskih poti. Na eni
strani je to os zahodna Evropa - bližnji vzhod, ki je trenutno
zaradi znanih razmer praktično prekinjena. Na drugi strani pa
vse bolj dobiva na veljavi in pomenu os vzhod - zahod, ki tudi
zaradi znanih razmer v vzhodni Evropi Slovenijo umešča in
vpenja v evropske prometne tokove te smeri. Sosednje dežele
Italija, Avstrija, kot delno tudi Madžarska so svoje avtocestne
sisteme praktično pripeljale do naših meja. To pomeni, da je
potrebno nemudoma pričeti z gradnjo in začete gradnje končati v najkrajšem možnem času in s tem omogočiti navezavo
na sosednje AC sisteme in nadalje na širši evropski AC sistem.

Spremenjen družbeno-politični status Slovenije po osamosvojitvi zahteva dobro notranjo povezanost države, poleg
tega pa optimalno vsestransko vključevanje v evropski prostor. Značilnosti Slovenije so disperzna poselitev, koncept
policentričnega razvoja ter razmeroma visoka stopnja motorizacije in s tem ustrezno visok delež cestnega prometa
v skupnem prometu.
54

Pri blagovnem prometu je to razmerje bolj odvisno od qo$
darskih in političnih razmer, zato se tudi bolj spreminja K®
razvidno iz diagrama 2. obstaja tudi precejšna razlika "j
cestnim in železniškim prometom. Za cestni promet je Z11*
len razmeroma velik delež notranjega in majhen delež tra",p
nega in ciljno-izvornega prometa, pri čemer je treba ome
da se slednji z leti relativno krepi. Pri železnici pa prevlad"!
tranzitni in ciljno-izvorni promet, medtem ko je delež r">
njega prometa manjši.

1

Raziskava potniških tokov v Sloveniji, SCT PNZ.
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Diagram 2: Delež prepeljanega blaga v Sloveniji leta 19922

30% (vključen tudi promet znotraj naseli)).
Vzroki za tako delitev modalitete prometa so:
- v relativno majhni površini države, ki pogojuje kratka potovanja,
- v geografskih in konfiguracijskih pogojih,
- v razpršeni poselitvi in
- v relativno majhnih urbanih središčih, kjer javni promet ni
razvit.
d soriElid
Za našo stopnjo motorizacije to pomeni razmerortš' visok
delež tistih, ki se vozijo z avtomobili. Ta delež je rVpr. višji kot
v Italiji ali Švici in nižji kot v Avstriji in Nemčiji. (V Italiji se napr.
54% potovanj opravi z osebnim avtomobilom, v Švici 66%,
v Avstriji 75%, v (zahodni) Nemčiji 81%). Če se bo pri nas
sedanja razvojna smer nadaljevala, bo v prihodnje ta delež še
višji.

PREVOŽENO BLAGO V ODSTOTKIH
ILOOfc)

N 18700%}

T - tranzitni promet
Ic-I - riijno-izvorni promet
PO @ELEZNICl IN - notranji promet
U7-0O%)

N tjlOO^

Podoben razvoj lahko ugotovimo tudi pri blagovnem prometu. Medtem ko je bilo še leta 1980 50% blaga prepeljanega
po cesti in 50% po železnici, je danes že 75% blaga prepeljanega po cestah in le še 25% po železnici.
Ugotovimo lahko, da cestni promet terja novo in boljšo infrastrukturo. po drugi strani pa nas ta dejstva opozarjajo, da bo
v prihodnje potrebno večjo pozornost nameniti tudi sodobnemu, predvsem na železnici temelječem, potniškem javnem
prometu in sodobnemu železniškemu in kombiniranemu blagovnemu prometu.

Dejstvo je, da na cestah prevladuje potniški in ne blagovni
promet. Po drugi strani pa je treba upoštevati, da je na cestah
višjega reda relativno več zunanjega prometa (tj. tranzitnega
in ciljno-izvornega) kot znaša slovensko povprečje. Kljub
temu pa na tej podlagi lahko ugotovimo, da na cestah prevladuje notranji promet in da je pri razvoju cestnega omrežja
posebno pozornost treba posvetiti predvsem znotraj državnim povezavam.
Primerjava prometnega dela (tonski km) kaže, da je zaradi
večje dolžine zunanjih potovanj delež tega prometa večji.

2.2.2 Motorizacija
Po letu 1960 je tudi pri nas začela naraščati motorizacija in
raba osebnega avtomobila. Od takrat dalje stopnja motorizacije nenehno narašča in ni upadla niti v najbolj kriznih časih.
Leta 1960 smo imeli v Sloveniji 16.831 osebnih avtomobilov,
leta 1970 že 150.807, leta 1980 416.448, leta 1990 578.268, leta
1992 pa že 606.820. Danes je v Sloveniji stopnja motorizacije
3.3 prebivalce na vozilo. V razvitih zahodno evropskih državah
pa je ta stopnja 2 do 3 prebivalcev na osebno vozilo, v Nemčiji
npr. 2.2. V obdobju od leta 1980 do 1992 je stopnja motorizacije naraščala s povprečno 3.2 odstotka letno. V obobju 1992
- 2010 je predvidena povprečna 2.0-odstotna letna rast
motorizacije, tako da bo leta 2010 stopnja motorizacije znašala 2,4 prebivalca na osebno vozilo. To se pravi, da pričakujemo, da se bo do leta 2010 stopnja motorizacije povečala še
za okoli 40%.

Glede odnosa med individualnim motornim in javnim potniškim3prometom4 lahko ugotovimo, da se je v Sloveniji že leta
1977 60% vseh potnikov prepeljalo z osebnimi avtomobili in
40% z javnimi prometnimi sredstvi. Danes ocenjujemo, da
delež tistih, ki se vozijo z osebnimi avtomobili znaša okoli
70%, delež tistih, ki se vozijo z javnim prometom pa le še okoli

3

Mesečni statistični pregled RS, oktober 1993.
'4 Vir (1).
Vključeni so tudi potniki v lokalnem prometu.

Diagram 3 : Rast števila prebivalcev In stopnje motorizacije
PREBIVALCI IN AVTOMOBILI 1970 - 1992

£
1.8 1

1976

1978

1982
1984
LETO

OA - jtavilo oaabnih vozil v 1 OOO «

1

PRFB - It«vilo p> »bivalo« v v 1 OOO i
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v prejšnjih letih. Vse to naglo poslabšuje razmere na slovenskih cestah. V prihodnje sicer predvidevamo bolj umirjeno
rast prometa, vendar kljub temu pričakujemo, da se bo
v naslednjih 20-ih letih količina motornega prometa podvojila.
Že danes kritične razmere se bodo še poslabšale, vse to
zahteva naglo in temeljito ukrepanje

2.2.3 Razvoj motornega prometa
Z naraščanjem motorizacije je prišlo tudi do rasti cestnega
motornega prometa. Raba osebnega avtomobila je hitro
narašćala vse do konca sedemdesetih let, ko je prišlo do
znanih omejitvenih ukrepov glede porabe goriva (v letih 1979
- 1980 sodi - lihi, v letih 1983 - 1984 boni s hkrati povišano
ceno goriva). Videti je, da naraščajoča motorizacija vse do
leta 1986 ni bistveno vplivala na povpraševanje po javnem
prometu, kar pomeni, da se je z večjim razmahom motorizacije mobilnost prebivalstva bistveno povečala. Ker današnji
način življenja ne prenese zmanjšanja stopnje mobilnosti
prebivalstva, se je v času stagnacije osebnega motornega
prometa (v letih 1979 - 1985) močno povečalo povpraševanje
po javnem prometu. Z odpravo omejitvenih ukrepov in z znižano ceno goriva je po letu 1985 prišlo do strmega porasta
individualnega motornega prometa in hkratnega upada povpraševanja po javnem prometu.
Če prej omenjeno obdobje lahko označimo kot obdobje
zastoja pri rasti osebnega motornega prometa, pa čas po
osamosvojitvi lahko označimo kot obdobje preokreta daljinskih tokov. S političnimi spremembami v državi in vzhodni
Evropi ter vojno na Balkanu je do tedaj prevladujoča tranzitna
smer severozahod - jugovzhod izgubila na pomenu, aktualna
pa je postala smer jugozahod - severovzhod. Posledica tega
je bila, da je npr na pesti Ljubljana - Obrežje obseg prometa
upadel, na smeri iz Ljubljane proti štajerski pa se je povečal.
V zadnjih letih motorni promet zelo hitro narašča. Samo
v zadnjem letu je bil na pomembnejših republiških cestah
zabeležen celo 15. do 30-odstotni porast, kar je zelo veliko. Ta
- izreden - porast je predvsem posledica zastane rasti

2.2.4 Prometna varnost
Nizka raven prometne varnosti v Sloveniji, ki nas v primerjavi
z drugimi zahodnoevropskimi državami uvršča na dno
lestvice evropske varnosti, zahteva da z različnimi pristopi
odkrivamo in iščemo poti za izboljšanje izredno slabega stanja. Pregled statističnih podatkov za nekatere pokazatelje
prometne varnosti od leta 1970 dalje kaže na to, da je večina
držav zahodne Evrope dosegla najvišje število mrtvih v prometnih nezgodah v letih 1970/71. V Sloveniji smo tako stanje
dosegli slabih deset let kasneje z najvišjim številom mrtvih
(735) v prometnih nezgodah v letu 1979. Od tedaj pa se je to
število z manjšimi nihanji navzgor postopoma zmanjševalo.
Če se je do leta 1991 število prometnih nezgod, mrtvih in
poškodovanih zmanjševalo, moramo žal v letu 1992 ugotoviti,
da se je krivulja ponovno obrnila navzgor. Zadnji dve leti
kažeta na to, da v blizu 6000 nezgodah v letu umre okrog 500
in se poškoduje okoli 7000 oseb. Samo v smereh (koridorju)
slovenskega avtocestnega križa umre vsako leto okoli 120
oseb, preko 1000 pa se jih lažje ali težje poškoduje. Ogromna
materialna škoda je le drobec tistega kar družba izgublja
z mrtvimi in invalidnimi. Le ukrepi na cestni infrastrukturi bi:
lahko prispevali k večjemu izboljšanju stopnje prometne varnosti in znižanju makroekonomskih stroškov nastalih zaradi
prometnih nezgod.

Diagram 4 : Gibanje števila prometnih nezgod, mrtvih In ranjenih v letih 1970 -1992
PROMETNE NEZGODE 1970 - 1992

LETO
4» N - (te vilo prometnih nezgod v 1

SM - {tovilo mrtvih v 100

Večino (90%) potniškega in približno polovico blagovnega
prometa v Sloveniji prevzemajo ceste. V tem prevladuje
notranji promet, ki ga je ca 85% - ostalo je ciljno - izvorni in
tranzitni promet. Stopnja motorizacije je že razmeroma
visoka - motorno vozilo na 3.3 prebivalce, se pa še intenzivno povečuje - predvidevamo, da se bo do leta 2010
povečala še za 40%.
Na razvoj prometa na cestah v Sloveniji vplivajo družbenopolitične in gospodarske razmere v Sloveniji in okrog nje; po
nenadnem zmanjšanju prometa, predvsem tujega, v letu
1991 se promet ponovno veča, tako, da v letu 1993 ugotav56

m S P - (tevilo po{kodoven»h v 1 000

ljamo na nekaterih magistralnih cestah celo 10-15% stop*
nje rasti.
Stopnja prometne varnosti je na cestah v Sloveniji kritičn*1
samo na magistralnih cestah v smereh bodočega avtocest'
nega križa umre vsako leto približno 120 ljudi. Le ukrepi
cestni infrastrukturi bi lahko prispevali k večjemu izbolji*'
nju prometne varnosti in znižanju makroekonomskih stro*
škov zaradi nastalih prometnih nezgod.
2.3 Cestna Infrastruktura
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2.3.1 Splošni podatki
Leta 1993 smo imeli v Sloveniji imeli 14.719 km kategoriziranih cest, ki so deljene v naslednje kategorije:

2.4 Vel|avni planski dokumenti

državne ceste
magistralne ceste
- štiripasovne avtoceste
- dvopasovne avtoceste
- druge magistralne ceste
regionalne ceste
lokalne ceste
skupaj

142 km
56 km
1.357 km
3.391 km
9.773 km
14.719 km

V Sloveniji je danes 4.946 km državnih cest (ki so predmet
nacionalnega programa) in 9773 km lokalnih cest.
2.3.2 Zgrajeni odseki avtocestnega sistema

Tabela 2: Od leta 1972 dalje zgrajeni odseki avtocestnega
sistema
Odsek

dolžina št. pasov datum otvoritve

Vrhnika Postojna
Postoj na-Razdrto
Hoie-Hudinja(Celje)

32.0 km
9.0 km
44.0 km
7.0 km
11.4 km

Celje-Arja vas
Brezovica - Vrhnika
MPP Vrtojba
Zah.obvoznica v Ljubljani
Črnuče-Tomačevo
Tomačevo-Celovška c.
Maribor I.etapa
Maribor Il.etapa
Naklo-Ljubljana

Južna ob v. v Ljubljani
Šmarje Sap-Viinja gora
Maribor IH.etapa
Razcep Razdrto
MPP Šentilj
Predor Karavanke
Malence-Šmarje Sap
HruJica-Vrba

0.7 km
10.0 km
2.5 km
3.8 km
1.5 km
1.1 km

4 pas
4 pas
2 pas
2 pas
4 pas
4 pas
4 pas
4 pas
4 pas
4 pas
4 pas

8.4 km
20.6 km
7.0 km
11.8 km
4.6 km
1.7 km
1.8 km
6.0 km
6.7 km
13.0 km

2 pas
4 pas

8.9 km
1.9 km

4 pas
4 pas

4 pas
2 pas
4 pas
4 pas
4 pas
2 pas
4 pas
4 pas

V gradnji so odseki:
Razdrto - Čebulovica
Šempeter - Vrtojba

Stanje izgrajenosti avtocestnega sistema v Slove/ifi zaostaja za dejanskimi potrebami. Pri sedanji dinamiki 200 k»n
zgrajenih avtocest v 22 letih ne bo mogoče slediti zahtevam
gospodarskega razvoja oziroma ustvariti razmere zanj.

29.12.1972
14.09.1974
21.07.1976
19.12.1977
21.09.1979
17.06.1980
12.11.1981
12.11.1981
29.11.1983
01.04.1983
01.08.1985
26.06.1985
26.06.1985
28.10.1988
12.07.1989
30.06.1989
22.08.1990
18.09.1991
01.06.1991
24.11.1992
18.10.1993

Načrtovanje gradnje avtocest in cest ustreznega RiurKiartli
temelji na naslednih dveh veljavnih dokumentih (prilogu 2 in
3):
in 98ŠI slel
- Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje odl$td'V$WKb
leta 2000, Ur.l. RS št. 36. 10. 10. 1990 in
«on idom ejip
- Dolgoročni plan razvoja avtomobilskih in drupi?i mscjis ialnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1986 2000, Ur. I. SHS 5t. 22.
16. 6. 1989.
*
Na osnovi teh dveh dokumentov so določene naslednje sireii
AC oz. daljinskih cest:
- Šentilj - Ljubljana - Koper
- Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož - Ljutomer - državna
meja
- Divača - Ferneliči
- Karavanke - Ljubljana - Obrežje
- Maribor - Ptuj - Gruškovje
Poleg teh so določene še smeri cest ustreznega standarda.).
je lahko tudi standard avtoceste. Izgradnjo teh lahko naroki,
jejo prometne potrebe:
-

Razdrto - Nova Gorica
Postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane
Krvavi potok - Kozina - Starod
Koper - Izola - Jagodnje - Lucija - Sečovlje

Razpoložljivo plansko dokumentacijo je zaradi spremenjenih
razmer potrebno ponovno preveriti v novih razmerah.
Zaradi spremenjenih družbeno političnih razmer bi bilo
potrebno veljavne planske dokumente, ki da|ejo osnovo za
načrtovanje ukrepov ponovno preveriti in ovrednotiti.
2.5 Program gradnje avtocest v Republiki Sloveniji - juHj
1993
Državni zbor je 22. 4. 1993 sprejel sklep, da je pri gradnji cest
v Republiki Sloveniji prva prioriteta avtocestna povezava
Koper-Nova Gorica-Lendava-Šentilj. Na podlagi tega
sklepa je Ministrstvo za promet in zveze v juniju istega leta
pripravilo gradivo z naslovom Gradnja avtocest v Republiki
Sloveniji, v katerem je predvidelo izgradnje avtocestne povezave od Kopra do Lendave do konca leta 1999 (v nadaljevanju
program).
V navedenem Programu je bil celoten projekt finančno Ovrednoten ter podan podroben terminski plan i/gradnje posameznih avtocestnih odsekov na tej avtocestni povezavi v obdobju
od leta 1994 do leta 1999.
Program je obravnaval in sprejel Državni zbor na 11. seji dne
27. 7. 1993 kot prvo branje bodočega Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Kot sestavni del tega
programa je Državni zbor na isti seji sprejel tudi Poročilo
o stanju projektne dokumentacije in postopkov priprav za
gradnjo avtocestnega sistema Republike Slovenije, kjer je
zelo podrobno za vsak avtocestni odsek posebej navedeno
predvideno trajanje postopka do pridobitve lokacijske
odločbe, mesec in leto pričetka gradnje ter mesec in leto
njenega zaključka.
Izgradnja avtoceste Kopar-Lendava s priključnimi kraki r.a
Femetiče, Novo Gorico in Šentilj je glede na sklede Državnega zbora del Nacionalnega programa izgradnje avtocest
v Sloveniji.
Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avto-
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cestnega omrežja v Republiki Sloveniji, ki ga je Državni zbor
sprejel poleti 1993 (Ur. list RS it. 46, 6. 8. 1993), zagotavlja
sredstva za realizacijo avtoceste Koper-Lendava do konca
leta 1999, kar ne dopušča nobenega odlašanja pri realizaciji
tega programa.
Že sprejeti zakonski akti omogočajo realizacijo programa
izgradnje avtocestnega omrežja v smeri vzhod-zahod oz.
pripravo programov za celotno omrežje. Potrebno je pripraviti še ustrezno zakonodajo za celotno avtocestno omrežje.
2.6 Zakonodajni okviri
Razvoj in vzdrževanje državnih cest oz. avtocest urejajo tudi
naslednji zakoni:
- Zakon o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju
- Maribor - Celje - Ljubljana - Postojna - državna meja pri
Novi Gorici, Ur. list št. 9 SRS, 1969.
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju-Maribor-Celje-Ljubljana-Postojna-državna meja pri Novi Gorici »Toplakov
zakon« Uradni list RS, št. 24, od 22. 5. 1992.
- Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 46,
6. 8. 1993.
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in
Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa,
Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 14, 12. 8. 1993.
- Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, Uradni
list RS, št. 57, 14. 10. 1993.
Prvi zakon določa način zagotavl|anja in uporabe sredstev za
uresničitev izgradnje posameznih avtocestnih odsekov prednostno na smeri vzhod - zahod (državna meja pri Lendavi
- državna meja pri Novi Gorici z avtocestnima odsekoma za
Koper ter državno mejo pri Sežani in Šentilju).
V proračunu Republike Slovenije se od 1. 1. 1994 do 31. 12.
1999 namensko zagotavljajo sredstva za graditev avtocest
v znesku, ki je enak 16% drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in dieselskih goriv.
Drugi zakon med drugim določa, da je, za EU, in/ali Slovenijo
posebno zanimiv razvoj prednostnih magistralnih cestnih in
železniških smeri, ki bo določal uporabo lastnih sredstev
Slovenije in sofinanciranje EU za projekte v teh smereh, in
sicer (za ceste):
- avtocesto v smeri jugozahod/severovzhod, ki poteka od
italijanske meje do Šentilja (na avstrijski meji) preko Postojne,
Ljubljane, Celja in Maribora naprej do Lendave (na madžarski
meji) skozi Slovensko Bistrico, Ptuj, Ormož in Ljutomer,
-avtocesto v smeri severozahod/jugovzhod, ki poteka od
predora Karavanke (na avstrijski meji) do Obrežja (na slovensko-hrvaški meji) preko Ljubljane in Novega mesta,
- avtocesto Maribor - Ptuj - Gruškovje.
Pogodbenici sta se sporazumeli, da bo njun skupni cilj čimprejšna zgraditev glavnih prometnih povezav, ki so navedene
v prvem odstavku.
Sporazum določa, da bo EU finančno podprla gradnjo navedene infrastrukture. Ta finančni prispevek bo lahko v obliki
posojila Evropske investicijske banke ali v katerikoli drugi
obliki financiranja, ki lahko zagotovi dodatna sredstva.
V ta namen bo EU dala Sloveniji na voljo finančna sredstva na
podlagi Protokola o finančnem sodelovanju med EU in Slovenijo za obdobje 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
Tretji zakon je podlaga za ustanovitev in delovanje Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji. Družba opravlja finančni inženiring, pripravlja, organizira in vodi gradnjo in vzdrževanje
avtocest ter upravlja avtoceste v Republiki Sloveniji, skladno
z odločitvami Državnega zbora Republike Slovenije. Družba je
javno podjetje v obliki delniške družbe. Edini ustanovitelj je
Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije.
Viri sredstev za poslovanje družbe so.
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- vplačani kapital družbe,
- najeta posojila,
- sredstva, zbrana z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji,
- druga namensko zbrana sredstva,
- sredstva, zbrana s cestninami za ceste, ki jih upravlja
družba,
- sredstva, zbrana z izdajanjem vrednostnih papirjev,
- prihodki od oddaje spremljajočih dejavnosti na avtocestah,
- sredstva iz proračuna Republike Slovenije in
- drugi viri.
Družba mora za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil
in izdajo obveznic ter izdajo garancij predhodno dobiti
soglasje Državnega zbora Republike Slovenije s posebnim
zakonom.
V zadnjih dveh letih so bili sprejeti zakoni, ki nas uvrščajo
v Transportni sistem in nam omogočajo hitrejšo izgradnjo
AC sistema v Sloveniji. S tem so dane realne materialne
možnosti za izvedbo AC programa.

3.0 CILJI NACIONALNEGA PROGRAMA
3.1 Izhodišča in osnove za izdelavo Nacionalnega programa
Že leta 1989 in 1991 je bil izdelan predlog Nacionalnega
programa, ki je temeljil na analizi razvojnih možnosti slovenskih državnih cest in na strokovnih predlogih za ukrepe na
cestnem omrežju, kot podlaga za Nacionalni program in Program razvoja in vzdrževanja državnih cest do leta 2000.
Vse te strokovne podlage so bile narejene na osnovi prometnih razmer v letu 1990. V obdobju po tem letu pa je prišlo do
bistvenih sprememb, ki vplivajo, tako na dejanske razmere na
cestnem omrežju, kot na vsebino potrebnega Nacionalnega
programa. Pri tem moramo poudariti predvsem:
- osamosvojitev Slovenije in s tem spremenjeno prometno
politiko ter vlogo posameznih prometnih smeri;
- bistvene spremembe prometnih tokov zaradi vojne na Balkanu in spremenjenih razmer v srednji in vzhodni Evropi;
- zahteve po vključevanju Slovenije v evropske prometne
tokove;
- sporazum z Evropsko Unijo na področju prometa.
V zvezi s tem je bil sprejet program izgradnje avtocestnega
omrežja v smeri zahod - vzhod, ki je opredeljen v vseh
dokumentih.
Vse te pogoje je bilo potrebno na novo analizirati in vgraditi
v gospodarska, prometna in finančna izhodišča za izdelavo
Nacionalnega programa, ki bo ustrezal razvojnim potrebam in
možnostim države Slovenije.
Zaradi velikih gospodarskih sprememb v širši okolici, temeljijo tudi dolgoročne projekcije predvsem na kvalitativnem
scenariju razvoja držav v srednji in vzhodni Evropi.
Poleg že naštetih pogojev, ki narekujejo vsebino Nacionalnega programa, pa so pomembni elementi oz. osnove tudi
veljavne prostorske sestavine dogoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije. Za načrtovanje
novih cest so zlasti pomembni naslednji elementi teh sestavin:
- omrežje naselij,
- povezanost urbanega sistema z zasnovo prometnega, energetskega in drugega infrastrukturnoga omrežja,
- področje prometa in zvez, vključno z zasnovo avtocestnega
omrežja,
- varstvo naravnih dobrin in
- varstvo naravne in kulturne dediščine,
Pri tem pa moramo poudariti pomembno razliko med Prostorskim planom in Nacionalnim programom:
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- Prostorski plan postavlja dolgoročno vizijo zasnove cestnega omrežja, predvsem v odvisnosti od poselitvenega koncepta in manj od sedanjega prometa, prometnega dela, virov
in brez časovne dimenzije,
- Nacionalni program cest pa, v odvisnosti od prostorskega
plana, na osnovi obstoječega in predvidenega stanja, prometnega dela, prometnih tokov in prometne varnosti ter znotraj
omejenih finačnih in drugih virov, postavi ustrezne prioritete,
ki jih umesti v čas.
Cilje nacionalnega programa predstavljajo strateški in strukturni cilji. Strateški cilji določajo prednostne razvojne smeri,
strukturni cilji pa določajo prioritete znotraj razvojnih smeri.
Spremenjen položaj Slovenije ter spremenjene razmere
v Evropi narekujejo deloma spremenjen pristop k načrtovanju avtocestnega omrežja. Pri tem je potrebno upoštevati
zlasti naslednje:
- osamosvojitev Slovenije in s tem spremenjeno prometno
vlogo posameznih smeri
- bistvene spremembe prometnih tokov zaradi vojne na
Balkanu in spremenjenih razmer v srednji in vzhodni Evropi
- zahteve po vključevanju Slovenije v evropske prometne
tokove potrjene na konferenci na Kreti.

nosti. Boljše prometno povezovanje s širšim evropskim prostorom bo Sloveniji prineslo povečanje trga in boljše možnosti za vključitev v evropske integracijske procese.
Nacionalni program avtocestnega omrežja ima naslednje
strateške cilje:
- vzpodbujanje gospodarskega razvoja države,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotoviti notranjo povezanost države,
>u
- zagotoviti povezavo s širšim evropskim proif^fofr^ j
3.3 Strukturni cilji

v ni

.s '

Medtem ko nam strateški cilji povejo, zakaj so potrebna
pospešena vlaganja v prometno infrastrukturo in kaj nacionalni program prinaša na državni ravni, nam strukturni cilji
povejo, kakšni morajo biti ukrepi, ki so sestavni del nacionalnega programa. Vsak ukrep mora zadostiti naslednjim trem
ali štirim strukturnim ciljem, (ki niso navedeni po prioritetnem
vrstnem redu):
- zagotoviti in povečati neposredne ekonomske učinke,
- zmanjšati negativne prometne vplive na okolje in
- omogočiti širše gospodarske, socialne in turistične koristi.

3.2 Strateški cilji

Če v prometno infrastrukturo ne bi več vlagali, bi:

Nacionalni program zasleduje pet temeljnih ciljev, ki so
v skladu z interesi Republike Slovenije in so predstavljeni po
predlaganem prioritetnem vrstnem redu.

- postopoma prišlo do zelo nedostopnih ključnih mest in
območij,
- oteženo bi bilo delovanje države,
- transportni stroški bi bili izredno veliki,
- slovensko gospodarstvo bi bilo manj konkurenčno in
- splošna blaginja bi bila ogrožena.

3.2.1 Vzpodbuditi gospodarski razvoj države
V obdobju po osamosvojitvi in s tem povezanimi procesi je
ključnega pomena izgradnja solidnega gospodarskega temelja države, saj je to podlaga za razvoj vseh drugih dejavnosti.
Ob tem pospešena vlaganja v prometno infrastrukturo predstavljajo strateški poseg, ki bo vzpodbudil gospodarsko rast,
saj bodo ta vlaganja prinesla poleg razvojnih, tudi neposredne multiplikativne gospodarske učinke Kajti v Sloveniji je
okrepitev povpraševanja in s tem pospešitev stabilne gospodarske rasti odvisna od rasti izvoza, ta pa od vrste dejavnikov,
med katerimi v Sloveniji, zaradi svoje strateške lege,
pomembno mesto zavzema prometna infrastruktura. Pospešena gradnja cest bo začasno hitro privedla do povečanega
povpraševanja, ustrezno urejena cestna infrastruktura pa bo
v nadaljevanju eden od garantov za nadaljnjo rast.
3.2.2 Izboljšati prometno varnost
Prometna varnost je v Sloveniji eden ključnih problemov.
Glede števila prometnih nezgod na enoto prevoženih kilometrov smo žal v evropskem vrhu. Izboljšava in dograditev cestnega sistema mora pomembno prispevati k izboljšanju prometne varnosti, k zmanjašnju števila mrtvih in poškodovanih
ter k zmanjšanju materialne škode, ki tako nastaja.
3.2.3 Zagotoviti ustrezno notranjo povezanost države
Prometno omrežje mora preko lastnega ozemlja povezovati
slovenska mesta in naselja, ki so ključni nosilci gospodarskega in družbenega razvoja, v učinkovito proizvodnjo, tržno
in organizacijsko urbano aglomeracijo, tako na državni, kot
na lokalni ravni. Le tako je možno zagotoviti ustrezno funkcioniranje države in le tako, lahko izkoristimo in animiramo vse
slovenske potenciale, ki so na voljo.
Dograditev AC sistema bo omogočala boljši in učinkovitejši
pretok blaga, storitev in ljudi, kar bo vplivalo na nadaljnji
policentrični razvoj, decentralizacijo in enakomernejši razvoj
države.
3.2.4 Zagotoviti povezavo s širšim evropskim prostorom
Čeprav je v Sloveniji v strukturi celotnega prometa le okoli
15% zunanjega in 85% notranjega prometa, je naša država
močno soodvisna od svojega okolja, kar je še posebej izraženo zaradi njene relativne teritorialne in populacijske majh-

Zato je vlaganje v prometno infrastrukturo danes nujnost, saj
bo to prispevalo k večji mobilnosti prebivalstva, to pa k rasti
družbenega proizvoda. Obstaja tesna obojestranska soodvisnost med mobilnostjo prebivalstva in blaga ter velikostjo
družbenega proizvoda. Neposredne ekonomske učinke prinaša pocenitev potovanj, ki je posledica večjih voznih hitrosti,
skrajšanja potovalnih razdalj in izboljšanja drugih voznih
pogojev. Ti prihranki morajo biti ustrezno večji od stroška, ki
ga zahteva določena izboljšava.
Cestni motorni promet je eden od onesnaževalcev okolja
predvsem z emisijami hrupa, plinov in novimi posegi v prostor. S tem vpliva na naravno, bivalno in kulturno krajino.
Izboljšava cestnega sistema mora negativne vplive na okolje
zmanjšati.
Izboljšava prometnega sistema prinaša tudi širše gospodarske, socialne, turistične in druge koristi. Skrajšani potovalni
časi lahko pomembno pripomorejo k boljši dostopnosti do
delovnih mest, šol, kulturnih ustanov, ipd., povečujejo socialni prostor trga, povečujejo vrednost turističnih in rekreacijskih območi| itd. lzbol|šava prometnega sistema mora prinašati tudi koristi v tem oziru.
Poleg osnovnih strateških ciljev ima izgradnja avtocestnega
omrežja tudi naslednje naloge:
- zagotoviti in povečati mora neposredne ekonomske
učinke,
-zmanjšati negativne prometne vplive na okolje in
- omogočiti širše gospodarske, socialne in turistične koristi.
Te naloge so si pogosto nasprotne: usklajevanje posameznih vplivov ter iskanje rešitev, ki dajejo optimalne, uravnotežene učinke je zahtevna naloga, ki jo v okviru realizacije
nacionalnega programa morajo rešiti strokovne službe.
Posebno občutljivo je vprašanje vplivov novogradnje na
okolje oz. posegov v prostor. Nova avtocesta je smotrna le,
če je prometno učinkovita, sicer ne služi svojemu namenu in
tudi ne razbremeni okolja obstoječih cest. Zato je potrebno
najti rešitev, ki bo sprejemljiva za okolje in prometno učinkovita.
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3.4 Osnovne prioritete
Na podlagi strateških ciljev, zakonskih osnov in mednarodnega sporazuma z Evropsko gospodarsko skupnostjo na
podroć|u prometa, izhajajo osnovne prioritete ukrepanja na
avtocestnem sistemu Prioritete predstavljajo strateške razvojne smeri, ki prvenstveno temeljijo na hierarhiji strateških
ciljev. Ob tem imajo prednost predvsem tiste razvojne smeri,
ki so v največji meri v interesu naše države, hkrati pa so
upoštevane določbe Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji in
Zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in
Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa.
3.4.1 Splošne prioritete ukrepanja
Nekaterih prometnih problemov, drugače kot z izgradnjo AC,
ni moč rešiti, zato se v obdobju, ki je pred nami, usmerjamo
predvsem v novogradnje, dograditve in temeljitejše rekonstrukcije. Za obstoječe cestno omrežje bo izdelan poseben
program razvoja, vzdrževanja in ohranjanja tega omrežja.
V naslednjem srednjeročnem obdobju bo imela gradnja avtocest prednost pred drugimi novogradnjami cest. To se pravi,
da imajo prednost vlaganja, ki prinašajo večje gospodarske
koristi. Poleg tega se ta usmeritev sklada s sprejetima, že
omenjenima, zakonoma.
3.4.2 Razvojne prioritete ukrepanja

Za ostalo cestno omrežje M in R cest pa bo izdelan Nacionalni program državnih cest, v katerem bo opredeljen
program razvoja gradnje in vzdrževanja, ki bo zagotavljal
osnovno prevoznost in varnost na obstoječem cestnem
omrežju.
Prednostne smeri, določene v Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo AC omrežja v R Sloveniji in Zakonu
o ratifikaciji sporazuma med R Slovenijo in E.U. na področju
prometa so:
- državna meja pri Lendavi - državna meja pri Novi Gorici
z AC odsekoma za Koper ter državno mejo pri Sežani in
Šentilju,
— avtocesta v smeri severozahod—|ugozahod, ki poteka od
predora Karavanke (na slovensko — avstrijski meji) do
Obrežja (na slovensko-hrvaški meji) preko Ljubljane in
Novega mesta.
Glede na sedanje prometne razmere ter zahteve gospodarskega razvoja so določene naslednje razvojne prioritete
gradnje avtocest:
1. celotna povezava vzhod - zahod, ki vključuje povezavo
Šentilj - Maribor - Ljubljana - Koper In povezave z Italijo,
preko Fernetičev in Gorice in povezavo do madžarske meje.
2. Karavanke - Ljubljana
Ljubljana - Novo mesto
3. Novo mesto - Obrežje

Pospešitev gospodarske rasti bo najučinkovitejša tam, kjer je
že danes gospodarski potencial največji. Koncentracija najmočnejših prometnih sistemov hkrati določa ključne republiške razvojne osi. To praktično pomeni, da bo največja koncentracija prometne infrastrukture med Mariborom in Ljubljano z nadaljevanjem do Kopra, ki predstavlja s svojim pristaniščem pomembno slovensko okno svet. To bo hrbtenica
republiškega razvoja, ki ima poseben pomen in predstavlja
prvo prednostno razvojno smer.

Osnova za pripravo nacionalnega programa izgradnje avtocest v Sloveniji je omrežje, ki je predstavljeno v prilogi 5.
Določeno je bilo na osnovi:

Na podlagi transportnega sporazuma z Evropsko skupnostjo
spadajo k tej hrbtenic tudi odseki do avstrijske, madžarske in
italijanske meje, ki Slovenijo navezujejo na avtocestno
omrežje sosednjih držav in tako omogočajo povezavo s širšim
evropskim prostorom.

- veljavnega dolgoročnega plana,
- zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo AC
omrežja v R Sloveniji in
- zakona o ratifikaciji sporazuma med republiko Slovenijo in
EGS na področju prometa.

S stališča integritete države je pomembna medsebojna povezava pomembnejših središč, da bodo vsi deli države ustrezno
vključeni v celoto. Drugo prednostno razvojno smer predstavljajo torej ceste, ki bodo ustrezno povezovale središča višjega
reda in niso vključena v prvo prioriteto.

Dodatno smo, glede na sklep parlamenta (z dne 27.7.1994),
v obravnavano omrežje vključili še varianto avtoceste Maribor
- madžarska meja.

Tretjo prednostno razvojno smer predstavlja povezava Slovenije s Hrvaško. Dokler se razmere na Balkanu ne normalizirajo
in stabilizirajo, bo povezovanje slovenskega AC sistema
s Hrvaško v nekoliko podrejenem položaju.
Na osnovi zgoraj navedenih izhodišč smo opredelili prednostne razvoine smeri za gradnio avtocest. Predlagane prednostne razvojne smeri temeljijo na strateških ciljih in veljavnih
zakonskih podlagah in niso dokončna predloga časovno
opredeljenih prioritet posameznih gradbenih odsekov, pač pa
le generalne razvojne smeri. Dokončni časovno opredeljen
predlog po gradbenih odsekih bo določen na podlagi
dodatno upoštevanih strukturnih ciljev in stopnje pripravljenosti dokumentacije za posamezne odseke. Opredeljene so
naslednje prednostne razvojne smeri (priloga 4).
Prednostne razvojne smeri so se že v preteklosti izoblikovale v smereh »cestnega križa«, ki povezuje najpomembnejše gospodarske centre v Sloveniji ter se navezuje na
avtocestno omrežje sosednjih držav. Na obstoječih magistralnih cestah v teh smereh je obseg prometa ža dosegel
stopnjo, ko s posameznimi ukrepi na obstoječem omrežju
prometnih razmer ni več možno ustrezno reševati in je edina
možna rešitev izgradnja avtocest.
Zato je izgradnja avtocestnega omrežja v najpomembnejših
smereh prednostna naloga. Ta se rešuje v tem programu.
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4.0 DOLOČITEV OMREŽJA AVTOCEST
4.1 Definicija omrežja

Omrežje je usklajeno s predlogom Zasnove omrežja državnih
cest v predlogu Sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana
in srednjeročnega plana R Slovenije.
Cestno omrežje je usklajeno s predlogom Sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.
To omrežje smo analizirali na osnovi:
- splošnih izhodišč,
- ciljev nacionalnega programa in
- analize obstoječega stanja in projekcije do leta 2012.
Rezultati teh analiz so dali osnovo za določitev omrežja avtocest in drugih cest ustreznega standarda, ki jih v zaključku
predlagamo kot Nacionalni program avtocestnega omrežja
v Sloveniji.
Omrežje obravnavano v okviru priprave nacionalnega programa (priloga 5.) vključuje:
Tabela 3:
Vrsta ukrepa
izgradnjo štiripasovnih avtocest
dograditev dvopasovnih avtocest v Štiripasovne
izgradnju cest ustreznega standarda
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Dolžina
323 km
56 km
180 km

- 14 odsekov pa predstavlja gradnjo cest ustreznega standarda.
Omrežje, ki je bilo osnova za pripravo predloga nacionalnega programa avtocest v Sloveniji, je prikazano v prilogi 5.
Določeno je bilo na osnovi:
- veljavnega dolgoročnega plana,
- zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo AC
omrežja v R Sloveniji
- zakona o ratifikaciji sporazuma med republika Slovenijo
in EGS na področju prometa (transportni sporazum)
- sklepa parlamenta, da se izgradi AC do madžarske maje
od Maribora preko Murske Sobote in Lendave in rekortstruira magistralna cesta od Slovenske Bistrice preko Nuja do
Ormoža.

Avtocesta je praviloma večpasovna cesta s fizično ločenimi
smermi vožnje. Izraz avtocesta pomeni na eni strani tehnični
standard ceste, na drugi strani pa se v svetu uveljavila tudi kot
kategorija ceste. Zato omrežje avtocest v tem programu, ki
obravnava avtoceste kot standard ceste, ni nujno identično
s kategorijo avtocest, kot je predlagana v novem Zakonu
o državnih cestah.
Izraz cesta ustreznega standarda pomeni moderno projektirano novogradnjo ceste skladno z njeno funkcijo in prometnimi zahtevami. Ta cesta ima lahko tudi vse elemente in
standarde avtoceste, če njena funkcija in prometne zahteve to
opravičujejo.
Celotno obravnavano omrežje je deljeno na 48 gradbenih
odsekov, kjer:

4.2 Delitev omrežja na gradbene odseke

32 odsekov predstavlja izgradnjo štiripasovnih cest,
- 2 odseka predstavljata dograditev dvopasovnic v štiripasovnice,

Delitev omrežja na gradbene odseke je prikazana v tabeli
v kateri je za vsak. odsek prikazan tudi predlagan karakteristični profil.

~\
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Tabela 4:
Seznam gradbenih odsekov
Izgradnja štiripasovnih avtocest
šifra

opis

stanje projektne
dokumentacije
PGD

DS01

Divača - Dane

DS02

Dane - Fernetiči

KO03

Vrba - Črnivec

7.500

25

A-2

Studija

KO04

Črnivec - Podtabor

4.500

25

A-2

Idejna študija

KO05

Podtabor - Naklo

4.500

25

A-2

Idejni projekt

KO08

Šentvid - Koseze

3.700

28

A-0

Idejni projekt

KOI 3

Višnja gora - Bič

11.900

26

A-2

Idejni projekt

KO 14

Bič - Trebnje

11.300

26

A-2

Idejna študija

KO 15

Trebnje - Hrastje

9.900

26

A-2

Idejna študija

K016

Hrastje - Kronovo

12.00

26

A-2

Idejna študija

K017

Kronovo - Smlednik

13.200

26

A-2

Idejni projekt

KO 18

Smlednik - Krška vas

13.700

26

A-2

Idejni projekt

KO 19

Krška vas - Obrežje

12.300

26

A-2

Idejni projekt

MG01

Miklavž - Hajdina

14.100

25

A-2

Idejna študija

MG02

Hajdina -Gruškovjc

17.700

25

A-2

Idejni projekt

RV01

Razdrto - Podnanos

9.800

19

A-3

Idejna študija

RV02

Podnanos - Selo

18.500

19

A-3

Idejna študija

RV03

Selo - Šempeter

11.800

19

A-3

PGD

SK02

Šentilj - Pesnica

9.300

26

A-2

PGD

SK03

Pesnica - Miklavž

13.000

26

A-2

Študija

SK04

Miklavž - Slivnica

5.500

26

A-2

Študija

A-2

PGD

Idejne projekt

SK06

Aija vas - Vransko

20.900

26

SK07

Vransko - Blagovica

14.100

26

A-2

Studija

SK08

Blagovica - Šentjakob

21.400

26

A-2

Študija

SK09

Šentjakob - Malence

9.00

28

A-0

PGD

SK14

Čebulovica - Divača

5.100

28

A-0

PGD

SK15

Divača - Kozina

6.900

25

A-2

Idejna študija

SK16

Obvoz Kozina in razcep

2.500

25

A-2

Idejna študija

SK17

Kozina - Črni kal

10.600

25

A-2

Idejna študija

SK18

Črni kal - Srmin

8.200

25

A-2

Idejna študija

SS01

Škofije . Srmin

3.000

20,4

A-3

Idejni projekt

ZT01

Zadobrova - Tomačevo

3.500

28.

A-0

PGD

MP01

Maribor - Lenart

14.000

25

A-2

Študija

MP02

Lenart - Beltinci

31.000

25

A-2

Štidija

IVIP03

Beltinci - Lendava dm

22.000

25

A-2

Študija
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dolžina
širina preč. tip profila
prereza (m)
(km)
A-2
8.400
26
3.800
A-2
26

389.700 J

Dograditev dvopasovnih avtocest v štiripasovne
šifra

opis

šrina preč.
prere/.a (m)

tip
profila

26.0
28.0

A-2
A-0

šrina preč.
prereza (m)

tip
profila

stanje projektne
dokumentacije

17.200
29.200

11,9
11,9

.

Idejni projekt
Študija

3.300
4.500
5. 000
59.200
503.50«

20,4
20,4
20,4

A-3
A-3
A-3

Idejnaštudija
Idejni projekt
Idejni projekt

dolžina (km)

Štajerska smer
A
Slivnica - Ar j a vas
A
Naklo - Kranj V.
SKUPAJ DOGRADITEV V 4 PASOVN1GE

46.900
8.700
55.600

stanje projektne
dokumentacije

1

PGD
Idejni projekt
i—
invri

Novogradnja oz. rekoastrukcija cest ustreznega standarda
šifra

opis

dolžina (km)

• Obdravski krak
SI.Bistrica - Hajdina
Hajdina - Ormož
• Obalna cesta
M
Koper - Izola
M
Jagodje - Lucija
M
Lucija - Sečovlje
SKUPAJ CESTE USTREZNEGA TANDARDA
SKUPAJ VSE NOVOGRADNJE
M
M

M - magistralne ceste
Omrežje, ki je bilo analizirano v okviru priprave programa je
razdeljeno na 48 gradbenih odsekov, ki so določeni tako, da
se lahko vsak zase smiselno vključuje v promet.
Del predlaganega omrežja predstavljajo odseki sedanjih
avtocest, ki so zgrajene le kot prva faza, torej je predvidena
dograditev v štiripasovno avtocesto, nekateri avtocestni
odseki pa so obravnavani variantno, kot predlog dvo- ali
štiripasovne avtoceste.

dogajanja prometnih nesreč, struktura prometa, širina bankin
in kontrola dostopa,
- psihološki kriterij, na katerega vpliva relief in tipizacija
elementov,
- ekonomski kriterij, kjer je bila upoštevana investicijska
vrednost, stopnja vračanja in širina ločilnega pasu,
- prostorski kriterij, kjer je upoštevana poraba zemljišč, omejitve v prostoru in ekološke omejitve in
- kriterij vzdrževanj cest, kjer je upoštevana standardizacija
dimenzij površin.

4.3 Normalni prečni profili

S tem predlogom se je doseglo, da:

V letu 1993 je bil pripravljen predlog prilagojenih normalnih
prečnih profilov za avtocestni sistem Republike Slovenije.* Pri
izdelavi so bili upoštevani naslednji kriteriji za oceno ustreznosti elementov normalnih prečnih profilov:

- bodo prečni profili na vseh odsekih AC enotno oblikovani,
- bo poraba prostora za gradnjo AC kar najbolj racionalna,
- da bodo prečni profili omogočali optimalno prometno
varnost in standard uporabnikov in
- da bo gradnja optimalna tudi iz ekonomskih vidikov

- prometni kriteriji, kjer je upoštevana najvišja dopustna
hitrost, kapaciteta ceste in prepustnost pri izbrani hitrosti,
- prometno-varnostni kriterij, kjer je upoštevana pogostost

A-0 4-pusovnica - obstoječa

Na osnovi tega predloga naj bi se pri načrtovanju bodočih
novogradenj praviloma uporabljali naslednji prečni profili:
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Za vsak odsek avtocestnega omrežja so bili . določeni
karakteristični prečni profili na osnovi naslednjih šestih
kriterijev:
prometni kriteriji
— prometno-varnostnl kriterij
— psihološki kriterij
— ekonomski kriterij,
— prostorski kriterij,
— kriterij vzdrževanja cest.
* FAGG PTI
1993

-K
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0.15

Normalni prečni profili sistema AC, avgust

5.0 OSNOVE ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA PROGRAMA
5.1 Splošno
Osnova priprave nacionalnega programa je analiza stanja in
razmer na obstoječih cestah. Upoštevali smo le tiste ceste, ki
so v koridorjih razvojnih smeri avtocestnega sistema opredeljenih v poglavju 3, razen poteka cest skozi mestna področja.
Za ustrezen prikaz in izračun primerljivosti razmer na obstoječi in predvideni novi mreži smo določili alternativne odseke
obstoječih cest. Alternativni odseki so bili izbrani glede na
smiselno primerljive gradbene odseke bodočih novogradenj
cest.
Glede na projekcijo razvoja prometa smo naredili tudi nekatere ocene razmer na cestah v letu 2012. Analizirali smo
predvsem prometne obremenitve, prometno varnost, kapaciteto in ekološke razmere.
5.2 Podatki o odsekih alternativne obstoječe cestne mreže
Odseke obstoječih cest iz banke cestnih podatkov smo
ustrezno združili v alternativne odseke bodočih novogradenj.
Ugotavljamo, da so elementi obstoječih cest na večini alternativnih odsekov neustrezni glede na funkcijo ceste, prometne
razmere in tehnične predpise, ki urejajo to področje. To stanje
pa se odraža v kapacitetni analizi, analizi prometne varnosti,
analizi ekoloških razmer in ekonomski analizi.

5.3 Prometne razmere
Na magistralnih in regionalnih cestah (izven naselij) se v Sloveniji letno realizira dobrih 5.000 mio voznih Kilometrov.
V tem prometu je cca 10% vozil s tujo registracijo ter 14%
tovornih vozil - domačih in tujih.
Največ prometa prevzamejo magistralne ceste v smereh
bodočih AC. Na teh cestah, ki po dolžini predstavljajo le
dobrih 14% vsega državnega cestnega omrežja, se realizira
več kot 50% vsega prometnega dela. Te ceste so v povprečju
trikrat bolj obremenjene kot je povprečje vseh cest.
Največje spremembe prometnih obremenitev v zadnjih letih
so se pojavile prav na cestah v smereh bodočih avtocest:
zmanjšanje mednarodnega prometa v nekaterih smereh,
delna selitev prometa na cestno smer vzhod - zahod ter
istočasno pojav novega prometa iz vzhodne Evrope. Te spremembe so precej spremenile dosedanja razmerja na magistralnih cestah.
Zaradi vojne na Balkanu in zaradi političnih sprememb
v Vzhodni Evropi je po letu 1990 prav v teh smereh prišlo do
bistvenih sprememb. Medtem ko promet na ostalih magistralnih in regionalnih cestah ni bistveno upadel, (tako da imamo
danes na teh cestah prometne obremenitve enake ali večje
kot leta 1990), pa se je tranzitni promet na nekaterih magistralnih cestah po letu 1990 zmanjšal. Groba slika sprememb
prometnih obremenitev v zadnjih letih je razvidna iz tabele 5.
Zelo očitna je razlika v razvoju prometa med posameznimi
odseki oz. prometnimi smermi; predvsem ceste, ki vodijo
proti meji s Hrvaško so izgubile velik del mednarodnega
prometa.
Na cestni smeri vzhod-zahod pa promet narašča predvsem
zato, ker na tej cesti prevladuje promet domačih vozil, ki tudi
na drugih cestah ni upadel. Drug pomemben razlog pa je
pojav močnejših prometnih tokov iz vzhodnih dežel, rast tega
prometa, ki je bil v preteklosti zelo malo zastopan, bo prav
zato še nekaj let zelo intenzivna.
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Tabela S: Prometne obremenitve na nekaterih cestnih odsekih

M I
A l
M 1
MJ
M 10
M K)
A 10
M 10
M3
M U
M 10 - 1
M 12

PLDP 1993»
voz/dan
11.000- 15.000
9.900 - 15.000
17.574- 7.600
6.700- 5.000
9.300 - 11.200
11.200 - 30.000
20.100- 12.500
10.100- 14.000
10.100
3.800
7.700- 5.300
1.760

odsek

cesta

1 Irušica - Kranj
Naklo - Ljubljana
Ljubljana - Novo mesto
Novo mesto - Obrežje
Maribor - Celje
Celje - Ljubljana
Ljubljana - Razdrto
Razdrto - Koper
M;iribor - Ptuj
Ptuj - Gruškovje
Maribor - Lendava
mp Dolga vas

razmerje promet,
obremenitev 1993/1990
1,10
0,91
0,85 - 0,64
0,56 - 0,38
1,60- 1,53
1.22 - 1.09
1,08 - 1,03
1,10
0.73
0,42
1,38- 1,24
2,56

' Podatki so dani v razponu od najnižjih do najvišjih prometnih obremenitev na posameznem odseku.

- mednarodni promet jugozahod-severovzhod bo še nadalje naraščal.

Na vseh magistralnih cestah v smereh bodočih avtocest ugotavljamo v zadnjem letu zelo visoke letne stopnje rasti notranjega prometa.

5.4 Kapacitete cestnega omrežja
V smeri koridorjev načrtovanih novogradenj smo analizirali
odseke magistralnih in regionalnih cest. ki po smeri, dolžini in
legi ustrezajo odsekom načrtovanih novogradenj. Za te
odseke je ocenjena ustreznost z razmerjem, med dejansko
prometno obremenitvijo v merodajni uri in kapaciteto ceste (v
nadaljevanju razmerje V/C). Za lažje razumevanje povejmo,
da:
- prepustnost ceste predstavlja število vozil, ki v časovni
enoti prevozijo prerez ceste pri danih prometnih razmerah
(teren, smerna porazdelitev prometa in neprehitevalna
območja) in dimenzijah normalnega prečnega prereza (NPP).
Njena skrajna vrednost se imenuje kapaciteta ceste (C).
- prometna obremenitev (V) predstavlja dejansko število
vozil, ki prevozijo dani prerez ceste v časovni enoti in se
določi kot % PLDP-ja (povprečni letni dnevni promet) na
osnovi krivulje distribucije urnih obremenitev v danem letu.

5.3.1 Promet na avtocestah
Prognoza preselitve prometa na predvideno AC omrežje upošteva specifične razmere na posameznih odsekih. Avtoceste
bodo pritegnile praktično ves daljinski promet, pa tudi del
znotraj regionalnega prometa. Razbremenile bodo obstoječe
magistralne ceste ter na območju večjih naselij prevzele funkcijo obvoznic.
Napoved prometa za leto 2012 je osnovana na ocenah razvoja
prometa s predpostavkami:
- da bo razvoj notranjega prometa v Sloveniji naraščal tudi
v naslednjih letih s podobno intenzivnostjo kot je v preteklem
10- letnem obdobju,
-da bo mednarodni promet predvsem v smeri proti Balkanu
še nekaj let stagnirai, po ureditvi razmer pa bo intenzivno
naraščal in
- da bo mednarodni promet v smeri jugozahod - severovzhod počasi a vztrajno naraščal, kar zaradi nizkih začetnih
vrednosti pomeni razmeroma visoke stopnje rasti.
V prilogi 6 prikazujemo napoved prometnih obremenitev na
planiranih avtrocestah v predvidenih razvojnih smereh za leto
2012.
Predvidene prometne obremenitve na posameznih AC odsekih so služile kot osnova za dimenzioniranje ter prometno
- ekonomsko vrednotenje predlaganih investicij.
Tudi prometne obremenitve dokazujejo, da so najpomembnejše ceste v smereh »cestnega križa«: na njih je zlasti
intenziven notranji promet med najpomembnejšimi gospodarskimi centri v Sloveniji ter zunanji in tranzitni promet, ki
v skupnem prometu na teh cestnih smereh predstavlja sicer
le 10 — 15% delež. Zunanji in tranzitni promet v smeri
jugozahod- severovzhod narašča vsa zadnja leta, v drugi
smeri - proti jugovzhodu - pa ga onemogočajo trenutne
razmere, kar se kaže v velikem zmanjšanju prometa. Vendar
prometni potencial v teh smereh zagotavlja po normalizaciji
razmer ponovno oživitev prometnih tokov. Zato lahko predpostavimo naslednji razvoj:
- notranji promet bo v naslednjih letih naraščal s podobno
intenzivnostjo kot je v preteklem 10 letnem obdobju,
- mednarodni promet v smeri proti jugovzhodu se bo po
normalizaciji razmer ponovno intenziviral in
66

Kapaciteta cest se določa na osnovi elementov cest in strukture prometa.
Izbrani so razredi razmerja V/C, ki ponazarjajo ustreznost
obravnavane ceste. Za lažjo predstavitev opisujemo posamezne razrede s prometom in hitrostjo vozil:
- V/C do 0.5 - promet in hitrost sta neovirana - DOBRO,
- V/C 0.51 do 0.80 - promet je neoviran, hitrost je prilagojena
ostalim vozilom - ŠE USTREZNO,
- V/C 0.81 do 1.0 promet je delno oviran, hitrost vidno pade
- SLABO,
- V/C nad 1.0 promet je dosegel kapaciteto ceste, zato nastajajo občasno kolone vozil, potrebno je izboljšanje tehničnih
elementov ceste ali preusmeritev prometa na drugo cesto
- NEUSTREZNO.
V prvem koraku je izdelana analiza ustreznosti na podlagi
razmerja (V/C) na obstoječi cestni mreži na osnovi prometa iz
leta 1992. Rezultati izkazujejo neustreznost cestnih odsekov
(V/C nad 1.0) v smereh (priloga 7):
-

Ljubljana - severovzhod (Domžale - Ljubljana, Ločica
Blagovica in okolici Šempetra)
Ljubljana - jugozahod (Razdrto - Senožeče, Kozina
Dekani in Koper - Izola)."

V drugem koraku je izdelana enaka analiza za isto cestno
mrežo, torej brez načrtovanih novogradenj za napovedani
promet leta 2012. Rezultati izkazujejo neustreznost cest na
skoraj vseh izbranih odsekih jugozahodnega dela, na odsekih
Arja vas - Ljubljana, Višnja gora - Novo mesto in Vrba
- Kranj zahod (priloga 8).
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Tabela 6: Skupni rezultati kapacitetne analize.

ocena
Dobro
Se ustrezno
Slabo
Neustrezno

V/C
do 0.5
0.51-0.80
0.81 - 1.0
nad 1.0

I'ROMET 1992
dolžina
409.326
154.995
33.330
52.709

PROMET 2012
%
63
24
5
8

%

dolžina
97.237
187.228
41.306
278.664

16
31
7
46
M I 1

(7i

Dolžina ... dolžina obravnavanih cest, ki spadajo v posamezni razred
%
... % od skupne dožine obravnavanih cest, ki spadajo v posamezni razred
Rezultati kapacitetne analize kažejo, da je do nedavnega
kritična smer Ljubljana - Obrežje sedaj popolnoma ustrezna
z vidika razmerja V/C. Vzrok temu je sprememba prometnih
tokov zaradi razmer na Balkanu in ne izboljšanje tehničnih
elementov cest. Iz istega vzroka so se poslabšale razmere
v smeri Koper - Lendava. Ta ugotovitev nam lahko služi za
določitev prioritete določenih novogradenj.
Zaradi velikosti izbrane cestne mreže je bila izdelana samo
makroanaliza razmerja V/C, kar pomeni, da odseki skozi naselja niso posebej obdelani. Pri detaljni analizi odsekov, ki
potekajo skozi naselja bi dobili še nekoliko bolj neugodna
razmerja V/C.

Diagram 5: Prikaz povprečnih stopenj nezgod z mrtvimi za
leto 1992
STOPNJA NEZGOD Z MRTVIMI
na 100 mio prevoženih km
10 «—
(i • - 4.- l ■-

Kapacltetna analiza obstoječih cest v smereh bodočih avtocest kaže, da so že v osnovnem letu prometne razmere
kritične na 8% dolžine omrežja, na naslednjih 5% dolžine pa
se približujejo kritičnim. Ta slika se še bistveno poslabša, če
bi v analizo vključili tudi odseke cest skozi naselja: večino
ozkih grl na teh cestah, drugače kot z novogradnjami, sploh
ni mogoče reševati.
V planskem obdobju 20 let pa bi bile, v primeru da ne
gradimo avtocest, prometne razmere kritične na polovici
dolžine obravnavanega omrežja.
S.5 Prometna varnost
Analiza obsega preveritev prometnovarnostnih razmer na
obravnavanem omrežju obstoječih cestah, ki potekajo vzdolž
bodočih novogradenj. Analiza podatkov o prometnih nezgodah za obdobje 1988 do 1992 je pokazala, da je povprečna
stopnja nezgod z mrtvimi (S) okrog 7 mrtvih na 100 milijonov
prevoženih km, kar nas v evropskem merilu uvršča na dno
lestvice oziroma ob bok Španije in Portugalske. Na avtocestah zahodne Evrope se ta vrednost giblje med 1.3 in 3.0.
Ta stopnja je na nekaterih najbolj kritičnih obstoječih cestnih
odsekih tudi enkrat večja. Nasprotno tem kritičnim odsekom
pa je bila povprečna stopnja nezgod (S) na že zgrajenih
štiripasovnih AC okrog 1,7, kar v evropskem smislu pomeni
stopnjo nezgod, ki jo beležijo najbolj varne AC v zahodni
Evropi npr. Nizozemska in Danska.
Analiza, petletnega obdobja in primerjava z letom 1992, pa je
tudi pokazala, da so se spremembe odražale tudi na prometni
varnosti. Na t.i.l»cesti smrti« med L|ubljano in Obrežjem se je
ob približno 50% zmanjšanju prometa tudi število prometnih
nezgod, mrtvih in ranjenih zmanjšalo za polovico. Preusmeritev prometnih tokov je imela za posledico občutno poslabšanje prometne varnosti, kar se je odražalo tudi na stopnji
nezgod z mrtvimi, ki je na nekaterih najbolj kritičnih odsekih
dosegla vrednosti tudi do 18. V diagramu 5 so prikazane
povprečne vrednosti stopnje nezgod z mrtvimi za različne
vrste cest v Sloveniji.
Detajlna slika prometnovarnostnega dogajanja v letu 1992 je
prikazana v tabeli 7. Pri tem je potrebno opozoriti tudi na to,

A('

M._2
M
vrsta ccstc

M_M'I

da so vsi podatki in analize napravljeni za t.i. gradbene
odseke, ki lahko vsebujejo enega ali več cestnih odsekov.
Vse prometne nezgode je potrebno tudi ekonomsko ovrednotiti, pri čemer izhajamo iz stroškovnih postavk za preprečeno
nezgodo (materialno škodo in poškodbe oseb), kot so jih
ugotovili v nemškem zveznem zavodu za ceste. Navedene
stroškovne postavke zajemajo:
vrednost nastalih makroekonomskih izpadov produkcije
glede na vrsto in resnost nesreč,
- izgubo blaginje zaradi invalidnosti,
- izpad prostega časa in
- stroške stacionarnega in ambulantnega zdravljenja.
Upoštevani pa so bili tudi sorazmerni deleži upravnih stroškov
zavarovalnic, stroški sodnih postopkov in stroški policije. Ker
do danes v Sloveniji te stroškovne postavke še niso bile
raziskane, so vse nemške vrednosti zmanjšane v razmerju 1:4,
to je v razmerju sedanjih brutonacionalnih dohodkov Slovenije in Nemčije. Ob upoštevanju tako dobljenih stroškovnih
postavk kaže primerjava med stroški na avtocestah in stroški
na bolj obremenjenih magistralnih cestah razmerje med 1:3
do 1:6. Povprečni stroški nezgod/km:
- na avtocesti ne presegalo 25.000 USD, medtem ko
- na kritičnih odsekih magistralnih cestah ta vrednost dosega
100.000 USD/km in več.
Prikaz je v diagramu 6.
Celotni letni stroški prometnih nezgod vzdolž bodočega avtocestnega omrežja tako znašajo okrog 42 milijonov USD.
Analiza odsekov Kranj-Ljubljana, Ljubljana-Razdrto kaže na
to, da skupni letni stroški nezgod/km tako na avtocesti, kot na
pripadajoči magistralni cesti, znašajo okrog 60.000 USD kar je
2 do 3 krat manj, kot na najbolj nevarnih odsekih magistralnih
cest vzdolž katerih nimamo avtocestne povezave. Zanimiva je
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r>ir>gsam 6: Povprečni letni stroški prometnih nezgod na
t km ceste za leto 1992

Diagram 7: Stroški nezgod na km ceste v odvisnosti od
PLDP za leto 1992
LETNI STROŠKI NEZGOD NA km CESTE
v odvisnosti od prometa v 000 USD

LETNI STROSKI NEZGOD
na km ceste v 000 USD

•H" -i

|rfi. ; ' f '

20

Legenda: AC - avtocesta
AC-2 - polovična avtocesta
M - magistralna cesta
M-AC - magistralna cesta vzdolž avtoceste
A<:

\C_2
M
vrsta teste

M AC

Legenda: AC - avtocesta
AC 2 - polovična avtocesta
M ~ magistralna cesta
M AC - magistralna cesta vzdolž avtoceste
tudi primerjava letnih stroškov nezgod/km med polovično
avtocesto med Hočami in Arjo vasjo (75.000 USD) ter že
zgrajenimi štiripasovnimi avtocestami (25.000 USD), kar samo
še potrjuje, kako nevaren je tak profil ceste.
Odsek Hoče-Arja vas je do konca leta 1989 veljal za izredno
varnega, v letu 1990 pa beležimo veliko število prometnih
nezgod (v 20 prometnih nezgodah 6 mrtvih in 27 ranjenih), to
število pa je do konca leta 1993 naraslo na 35 nezgod, v katerih je 11 oseb izgubilo življenje, 59 pa se jih je telesno
poškodovalo. Poleg teh nezgod pa na tem odseku beležimo
letno še okrog 100 nezgod z materialno škodo, izredno pa je
naraslo tudi število kršitev cestno prometnih predpisov (414).
Vzrok tako slabemu stanju prometne varnosti lahko iščemo
v porastu prometa od leta 89 do leta 93 za okoli 40%, pri tem
pa je velik tudi delež tovornih vozil (26% celotnega PLDP-ja),
vse to pa ima za posledico številnejša prehitevanja, ki ob
velikih hitrostih, ki jih geometrijski elementi ceste omogočajo,
povečujejo število konfliktnih situacij. Izredno nevarna mesta
na tem cestnem odseku so tista, s tremi prometnimi pasovi,
kjer prometna signalizacija dopušča prehitevanje v obeh smereh hkrati.
Primerjava letnih stroškov nezgod na tekoči km v odvisnosti
od prometa pa kaže za obstoječe avtoceste vrednost 1 USD/
vozilo, pri polovičnih avtocestah znaša povprečje 5 USD/
voiilo. Na najbolj obremenjenih odsekih magistralnih cest pa
se ta vrednost giblje med 5 in 10 USD/vozilo. Na magistralnih
cestah vzdolž obstoječih avtocest znaša ta vrednost okrog
3USD/vozilo (diagram 7).
Analiza povprečnega števila mrtvih/km in povprečnega števila
pametnih nezgod na že zgrajenih štiripasovnih avtocestah in
ustreznega števila na polovičnih avtocestah oziroma magistralnih cestah (diagram 8) kaže na to, da bi z dograditvijo
avtocestnega omrežja zmanjšali sedanje število mrtvih (120)
najmanj za polovico, približno za toliko pa bi bilo tudi manjše
število poškodovanih, da ne govorimo tudi o precej manjši
materialni škodi. S tem bi celotne letne stroške prometnih
nezgod na avtocestnem omrežju zmanjšali na okrog 20 milijonov USD. To pomeni, da bi sedanje tovrstne stroške prepolovili oz. jih zmanjšali za 22 milijonov USD.
Izgradnja novih cest pa ne pomeni, da prometnih nezgod na
starih magistralnih cestah ne bo več. Vendar pa bo teh zaradi
zmanjšanja prometa bistveno manj, manjše bodo tudi posledice, kar nedvomno potrjujejo tako analize prometne varnosti
na magistralnih cestah vzdolž že zgrajenih štiripasovnih avtocest in polovičnih avtocest. Primerjava med polovično avtoce68

sto in magistralno cesto kaže na to, da je na polovičnih
avtocestah sicer manj prometnih nezgod, vendar pa so posledice le teh hujše. Kako vpliva zmanjšanje prometa na varnost
pa na drugi strani kaže tudi podatek o 50% zmanjšanju prometnih nezgod na dolenjskem kraku.
Prometno varnost zagotavljajo različni dejavniki med katerimi
prevladujejo človek, vozilo in cesta. Povezanost vseh dejavnikov zahteva tudi skladno in načrtno delo, saj usmerjanje dela
le na erio področje - akcija »-10%« - ne bo dalo takih
rezultatov kot če bi prometno varnost obravnavali kot sistem.
Ambiciozno in dolgoročno zasnovana akcija »-10%« je dokazala zmanjšanje števila prometnih nezgod in žrtev, opravljene
analize pa kažejo, da bi z načrtovanimi ukrepi tudi na
področju cest lahko dosegli še dodatnih 10% mrtvih manj na
naših cestah. Analiza prometne varnosti v koridorjih bodočih
AC je prikazana v tabeli 7.
Prikaz prometne varnosti je v prilogi 9.
Diagram 8: Povprečno število nezgod in mrtvih na km ceste
za leto 1992
ŠTEVILO MRTVIH IN NEZGOD NA km

Ac;_2

vrsta ceste
I r~~l neieod« f I mrtvi

M

Legenda: AC - avtocesta
AC-2 - polovična avtocesta
M - magistralna cesta
M-AC - magistralna cesta vzdolž avtoceste

Analiza prometne varnosti kaže, da bi gradnja avtocest
v Sloveniji bistveno prispevala k Izboljšanju le-te. Stopnja
nezgod z mrtvimi, ki je najpomembnejše merilo prometne
varnosti bi se glede na razpoložljive podatke znižala tudi do
4 krat V povprečju bi se zmanjšalo število mrtvih za polovico, približno za toliko pa bi bilo manjše tudi število poškodovanih. Z dograditvijo avtocestnega sistema bi zmanjšali
letne stroške nezgod za približno 22 mlo. USD.
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Zakon o varstvu okolja predvideva naslednje zaporedje varstvenih dokumentov:

5-6 Varstvo okolja v nacionalnem programu
Ceste in promet so bili eno od prvih področij, pri katerih so se
zahteve varstva okolja najprej in najbolj poudarjale. Sorazmerno zgodaj so se pri gradnji prometnic začela uveljavljati
načela varstva okolja. Najprej so se ta uveljavila pri urejanju
neposrednega okolja cest, predvsem zemljišč, ki so jih poško-f
dovala gradbena dela. Sanacija zemljišč ob cestah ni bila
namenjena samo zaščiti površine pred erozijo, ugodno je
v
Plivala tudi na naravno življenje, zaščito obcestnega pro-'
štora pred vplivi - onesnaženje zraka, voda, hrup, smrad ipd.
Na Slovenskem so prva sanacijska dela spremljala cestogradnjo že v 60-letih. Tedaj so se uveljavila načela ozelenjevanja
cest po nemških in švicarskih vzorih, ki pa so jih domači
strokovnjaki prilagodili našim razmeram. Od izgradnje ceste
Ljubljana - Zagreb naprej se je okolje vseh večjih novih cest
(avocest) urejalo s posebnimi ureditvenimi načrti. V 70—tih
letih se je težišče skrbi za varstvo okolja v cestogradnji preneslo na skrb za izbiro okolju najmanj boleče trase s posebnim
načrtovalnim dokumentom - presojo vplivov na okolje. Med
Prvimi novimi cestami, za katere se je pripravila presoja vplivov na okolje, so bile avtoceste: Ljubljana - Kranj, avtocestni
ring okrog Ljubljane, sistem ljubljanskih obvoznic, odseki
Dolenjske avtoceste itd. Domače izkušnje so na tem področju
dokaj bogate in so uveljavljene tudi ob najnovejših načrtovanjih avtocest v Sloveniji. Za vse se že med preverjanjem
alternativnih tras pripravljajo tudi analize vplivov na okolje.
Cestno omrežje ima nedvomno pomembne vplive na okolje.
- Zasede prostor, s tem onemogoči druge rabe neposredno
ter tako rekoč za vselej (ali vsaj za daljša časovna obdobja).
Posebno so tu občutljiva tista zemljišča, ki imajo poseben
Pomen za določeno družbeno okolje. V Sloveniji so to kmetijska zemljišča, območja bogatih podtalnic, območja posebno
vrednih naravnih kakovosti močvirja, obvodni svet, gozdovi
ter rekreacijska območja.
- V prostoru ima cesta tudi posredne vplive: večja strnjena
območja posameznih rab preseka v manjše tudi za rabe manj
Zanimive dele, hkrati pomeni oviro, ki oteži dostopnost posameznih delov prostora. Cesta je ovira tudi za naravne oblike
življenja v prostoru in njihove koridorje - večje živali zaradi
ograje, manjše živali zaradi prometa (povoženje).
- Posredno vpliva tudi z emisijami: hrup, različni plinski
oksidi (žveplov, dušični, ogljikov monoksid), neizgoreli
ostanki ogljikovodikov, ostanki olj in podobnih tekočin,
odbruski od gum, cestišča, zavornih oblog ipd. Še posebno
so nevarni izlivi tovorov ob nesrečah, nenazadnje tudi ostanki
vozil.
- Cesta je sama po sebi velika sprememba prostora in z gradnjo vsaj začasno prizadene sorazmerno velike površine, ki so
tedaj motene v vseh funkcijah, nenazadnje je moteno tudi
družbeno okolje v številnih vidikih: prijetnost bivanja, družbene navade, dohodki, rekreacija itd.
Vsem vplivom na okolje se pri gradnji cest ni mogoče izogniti.
Potrebno pa se jim je izogniti v največji možni meri. Pri tem je
potrebno upoštevati okolje kot celoto, ki jo sestavlja zelo
veliko število različnih sestavin. Te moramo obravnavati
hkrati:
- kot vire za različne človekove dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo, vodno in energetsko gospodarstvo, rudnine, rekreacijo in turizem, bivanje,
- kot naravne značilnosti okolja: tla, zrak, podtalno vodo,
vodotoke, morje, sneg in led, žive sestavine naravnega okolja
- rastline, živali in kompleksne biotske kakovosti - ekosisteme in habitale,
- kakovosti človekovega okolja: kulturne in materialne
dobrine, naravno in kulturno dediščino, kulturno krajino,
kakovosti družbenega okolja ter prijetnosti okolja.

- Študije ranljivosti okolja, ki se pripravijo na državni in na
lokalnih ravneh, kot vhodno gradivo za prostorske plane in
razvojne programe.
- Celovita presoja vplivov na okolje, ki se pripravi za prostorske plane kot strateška presoja vplivov na okolje.
- Presoje vplivov na okolje, ki se pripravlja za vsak posamezen projekt na različnih ravneh njegove dodelanosti.
Z nacionalnim programom opredeljujemo naslednje oblike
preverjanja okoljske sprejemljivosti avtocestnega omrežja
v Sloveniji:
- Študije ranljivosti okolja se pripravijo vzporedno z natančnejšim opredeljevanjem prostorskega položaja tras ter
v okviru strateških presoj vplivov na okolje. (Doslej so bile
pripravljene oblike strateških presoj vplivov na okolje v okviru
Ministrstva za okolje in prostor za nekaj odsekov avtocest
v Sloveniji). Na tej stopnji se preverjajo alternativne trase,
iščejo se tudi nove možne rešitve, če jih narekujejo tudi vidiki
varstva okolja. Za presojo je potrebno upoštevati kolikor
mogoče popolno podobo okolja z vsemi njegovimi sestavinami in vsemi interesi, ki so s temi sestavinami povezani. Pri
tem se skozi javne razprave preverja intenzitete posameznih
družbenih interesov z namenom, da se na podrobnejših ravneh presoj tem posveti večja pozornost.
- Na vsakem koraku podrobnejšega načrtovanja tras avtocest v prostoru se izvede posebna presoja vplivov. Ta mora
izhajati iz temeljne metodološke strukture, kot |o določa
Zakon o varstvu okolja, ter iz spoznanj presoj na bolj splošnih
ravneh načrtovanja.
- Analize, študije in spoznanja iz presoje vplivov na okolje
morajo biti predstavljene javnosti skupaj s projekti in načrti
avtocest.
5.6.1 Analiza vplivov na okolje - splošno
V analizi so upoštevani naslednji negativni vplivi na okolje:
- vpliv hrupa,
- vpliv na onesnaženje zraka in
- vpliv na varovane vodne vire.
Ceste povzročajo tudi druge negativne vplive, kot npr. na
kmetijske, gozdne in druge površine, na dragocene biotope,
na naravno in kulturno dediščino ipd. Vendar ti vplivi niso
predmet nacionalnega programa izgradnje cest, pač pa so
upoštevani ob trasiranju posameznih cest in pri iskanju najustreznejših variant. Zato v tem okviru ti vplivi niso upoštevani.
Ceste so izrazit longitudinalni objekt v prostoru in zato tudi
njegov veliki porabnik. Ocenjujemo, da:
- obstoječe kategorizirane ceste v Sloveniji zasedajo 5.130
ha zemljišč ali 0.25% celotne površine države,
- da že zgrajene AC zasedajo 620 ha zemljišč ali 0.03%
celotne površine države ali 12 % celotne površine vseh cest,
- da bodo s tem programom planirane novogradnje zasedle
dodatnih 1.900 ha zemljišč ali dodatnih 35% zemljišč, ki so
pod obstoječimi cestami ali dodatnih 0.1% zemljišč celotne
površine države,
- da bodo s tem programom planirane novogradnje zasedle
570 ha kmetijskih zemljišč ali 0.07% vseh kmetijskih zemljišč
v Sloveniji.
5.6.2 Vpliv hrupa
Vpliv hrupa je računan po metodologiji, ki obsega:
- izračun izofon,
- določitev območij, prizadetih s prekomernim hrupom, in
- vrednotenje prizadetih prebivalcev z ustreznimi faktorji.
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Pri izračunu je upoštevan povprečni letni dnevni promet
s strukturo vo.<il. Upoštevane so dejanske hitrosti. Ugotovljen
je vpliv hrupa na prebivalce, ki so izpostavljeni večjemu hrupu
kot 55 dB(A).
Ugotovljen je negativni vpliv hrupa na sedanjem omrežju leta
1992, poleg tuga pa je ugotovljeno tudi zmanjšanje imisije
hrupa leta 2012, ki je posledica izgradnje novih cest.
RpzUlfftU analize sedanjega stanja so predstavljeni v grafični
p<ijygi iSi. 10. Kot je razvidno, glede prizadetosti s hrupom
fciaiveno odstopa območje Ljubljane (ekvivalentni odseki
g>a'iUfi;jli odsekov Šentjakob - Malence in Šentvid
- Kost..o), kjer je največ območij prizadetih s prekomernim
hrupom. Glede prizadetosti s hrupom bolj izstopajo še
območja, ki pripadajo gradbenim odsekom Miklavž - Slivnica. Lenart - Beltinci, Blagovica - Šentjakob in Pesnica
~ Miklavž. Med najbolj problematične odseke spadajo ceste,
ki so sestavni del smeri severovzhod - jugozahod.
Novozgrajene ceste bodo v skladu z Zakonom o varstvu
okolja in Odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za
posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za
bivalne prostore protihrupno ščitene povsod, kjer pričakujemo prekomeren hrup. Zato hrup, ki bi ga povzročile nove
ceste, ni upoštevan, saj bo le-ta z aktivno protihrupno zaščito
zmanjšan pod dovoljeno mejo. Upoštevana pa je zmanjšana
prizadetost s hrupom na obstoječih cestah (ki v mnogih
primerih potekajo skozi nasejja). Te bodo z izgradnjo novih
cest razbremenjene daljinskega prometa. Z izgradnjo novih
cest se vpliv hrupa najbolj zmanjša:
- na območju Ljubljane (Šentjakob - Malence) in
- Maribora (Miklavž - Slivnica).
Večje zmanjšanje negativnega vpliva je ugotovljeno še na
odsekih:
t
-

Pesnica - Miklavž,
Arja vas - Vransko,
Blagovica - Šentjakob,
Šentvid - Koseze,

poleg tega pa še na odseku Beltinci - Lendava ali (alternativno) na odseku Hajdina - Ormož. Do zmanjšanega negativnega vpliva hrupa bo prišlo povsod, kjer je predvidena izgradnja novih cest.
Rezultati obremenitve okolja s prometnim hrupom za planirano stanje leta 2012 so prikazani v prilogi 11.
5,6.3 Vpliv na onesnaženje zraka
Ker je emisija plinov odvisna tudi od kakovosti avtomobilskega motorja in goriva, ki se z leti spreminja, so za izračun
stanja v letu 1992 upoštevane nemške smernice za leto 1985,
za izračun stanja leta 2012 pa nemške smernice za leto 2000.
Ugotovljeno je. da je promet na celotnem republiškem cestnem omrežju (vse avtoceste, magistralne in regionalne ceste)
leta 1992 emitiral.
142 t ogljikovega monoksida (CO) na dan,
23 t ogljikovodikov (HC) na dan,
67 t dušikovih oksidov (NOx) na dan,
- 0 09 t svinca (Pb) na dan in
4 t žveplovega dioksida (S02) na dan.
Ugotovljeno je bilo, da največ onesnaženja povzroča promet
.'ta obstoječih cestah po katerih se- danes odvija promet, ki ga
bo v bodoče prevzela novo zgrajena avtocestna mreža:
- Ljubljana (Šentvid - Koseze, Zadobrova - Tomačevo,
Šentjakob - Malence),
- r(a Oba-i (Koper - Izola),
- v območju Maribora (Pesnica - Miklavž, Miklavž - Slivnica), in
-- na drugih odsekih štajerske in gorenjske ceste.
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Z izgradnjo novih cest se bo leta 2012 emisija škodljivih
plinov, glede na sedanje omrežje v letu 2012, na celotnem
obravnavanem območju zmanjšala za:
- 5.6 t ogljikovega monoksida na dan,
- 7.7 t dušikovih oksidov na dan,
v- 0.7 t žveplovega dioksida na dan
Ugotovljeno je bilo, da največje zmanjšanje emisije ogljikovega monoksida prinaša izgradnja:
-

avtoceste Šentjakob - Malence, sledijo pa
cesta Koper - Izola,
avtocesta Blagovica - Šentjakob,
avtocesta Arja vas - Vransko in
avtocesta Šentvid - Koseze

Na dobri polovici gradbenih odsekov se bodo razmere glede
emisije ogljikovega monoksida izboljšale, na drugih se bodo
pa poslabšale. Povsod, kjer bodo novozgrajene avtoceste
omogočile zelo velike vozne hitrosti, hitrosti na sedanjem
cestnem omrežju pa tudi brez avtocest ne bi bile majhne, bo
z izgradnjo avtocest prišlo do povečane emisije ogljikovega
monoksida (in tudi drugih škodljivih plinov).
Vplivi onesnaženja zraka na alternativnih odsekih obstoječega omrežja so prikazani v prilogi 10. Rezultati onesnaženja
zraka za planirano stanje leta 2012 pa so prikazani v prilogi
11.
5.6.4 Vpliv na varovane vodne vire
Vplivi na varovane vodne vire so ugotovljeni na podlagi upoštevanja dolžine nevarovanih cest, ki potekajo preko varovanega vodnega vira ali neposredno ob njem, količine prometnih obremenitev in velikosti varovanega vodnega vira. Pri
avtocestah je upoštevano, da bodo le-te varovane in torej ne
bodo negativno vplivale na vodne vire.
Obravnavano sedanje cestno omrežje ogroža varovane vodne
vire:
-

Dravsko polje,
Ptujsko polje,
Ormoško polje in
Ljubljansko polje (Hrastje).

Ugotovljeno je bilo, da sta najbolj problematična odseka
Hajdina - Ormož in Miklavž - Hajdina.
Z izgradnjo avtocest se bo pri vseh ogroženih vodnih virih
stopnja ogroženosti zmanjšala. Največje zmanjšanje ogroženosti je ugotovljeno na odseku Miklavž - Hajdina. Ugotovimo
lahko, da vodni viri že danes niso neoporečni, kar pa ni samo
posledica cestnega prometa.
Vplivi na varovane vodne vire na alternativnih odsekih obstoječega omrežja so prikazani v prilogi 10. Rezultati vplivov na
varovane vodne vire za planirano stanje leta 2012 pa so
prikazani v prilogi 11.

Avtoceste vplivajo na okolje:
— pozitivno v apioinem zmanjšanju negativnih vplivov prometa v območju obstoječih cest, ki jih avtoceste razbremenijo,
- negativno pa predvsem z novim posegom v prostor, ko letega dodatno obremeni in trajno spremeni njegovo namembnost.
Zlasti slednje zahteva obširne raziskave in pretehtane odločitve. Usklajevanje trase v prostoru naj bi dalo rešitev, ki bo
kar najmanj zmanjševala kvaliteto prostora, Istočasno p*
učinkovito prevzemala osnovne funkcije avtoceste.

ih 5-7 Stanje In priprava projektne dokumentacije
m
Priprava projektne dokumentacije je ena bistvenih postavk
v
fazi realizacije projekta in pomembno vpliva na možnost
f
ealizacije. Stanje projektne dokumentacije, stanje postopkov, datum že izdanega ali predvidoma izdanega pravnomočnega lokacijskega dovoljenja in datum že izdanega ali predvidoma izdanega gradbenega dovoljenja, je ugotovljeno na
osnovi poročila Pregled stanja projektne dokumentacije in
>' Postopkov po posameznih avtocestnih odsekih, ki sta ga 13,
5.1993 pripravila Ministrstvo za promet in zveze in Ministrstvo
varstvo okolja in urejanje prostora ter na podlagi dodatnih
•trokovnih gradiv in ocen Republiške uprave za ceste.
Na tej podlagi je bilo ugotovljeno, da bi bilo možno v posameznih naslednjih letih pripraviti začetke gradnje:
- leta 1994: za 11 odsekov
- leta 1995: za 12 odsekov ter
- po letu 1995 za ostale odseke.
Podrobneje je pregled pripravljene dokumentacije po odsekih
Prikazan v tabeli 4 v poglavju 4.
Glede na Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij, ki
v
elja od začetka letošnjega leta je izdelan nov terminski plan
*a pripravo LN za avtoceste. Ugotavljamo, da je čas lokacijskega postopka po novem zakonu daljši za cca 2,5 meseca.
Glede na to in glede na nastale zamude po osnovnem planu
(npr. odsek Vransko - Blagovica - Šentjakob) je potrebno
Prvotno poročilo oz. plan aktivnosti preveriti ter določiti nov
terminski plan gradnje avtocestnih odsekov v bodoče.
V Poročilu o stanju projektne dokumentacije in postopkov
Priprav za gradnjo avtocestnega sistema Republike Slovenije (MPZ in MOP - maj 1993) je bil pri izdelavi terminskih
Planov za pridobitev projektne dokumentacije, lokacijskih
Odločb in gradbenega dovoljenja, upoštevan Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. I. SRS št. 18/84,
U. 6.1984), na podlagi katerega je bilo predvideno trajanje
Postopka od idejne študije do gradbenega dovoljenja približno 24 meseca.
Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih
Posegov v prostor (Ur. I. RS št. 713, 30. 12. 1993) Je imel
Osnovni namen, da bi pospešil in skrajšal postopke usklajevanja v prostoru in pridobivanje upravnih dovoljenj. Na
osnovi detaljne analize tega zakona pa ugotavljamo:
- da Je bilo po »starem« zakonu za spremembo prostorskih
Planov, sprejem lokacijskih načrtov In pridobitev gradbenega dovoljenja predvidenih 21 faz,
- da je po »novem« postopku predvideno 44 faz (pri tem
ocenjujemo, da je 16 faz posledica bolj detaljne razdelave
Piana oz. novih dejstev, ki izhajajo iz Zakona o varstvu
okolja - Celovita presoja vplivov na okolje in Presoja vplivov na okolje),
~ da je po »novem postopku« potrebno za celoten postopek
najmanj 23 mesecev, kar pomeni skrajšavo za slab mesec In
- da je po novem postopku možnih več zapletov predvsem
v fazah:
-usklajevanja programa priprave lokacijskega načrta, ki
ga pripravi minister za okolje in prostor — ni definirano
kako hitro,
»
- Izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ker
le—ta metodološko ni definirana,
- predlog variant na Vlado - lahko povzroči vsebinske
razprave na Vladi,
- posredovanje variant v obravnavo Državnemu zboru
- lahko povzroči zelo dolgotrajne razprave o variantah
v Državnem zboru (ni pa definirano kaj to operativno
pomeni),
- presoja vplivov na okolje (PVO) — ni metodološko
definirana In
- dodatna mnenja o usklajenih pripombah na lokacijski
načrt - lahko zadeve zavleče in dodatno zakomplicira
(npr. če ni upoštevana pripomba da trasa AC ne sme po
plodni zemlji).
5.8 Pregled potrebnih pripravljalnih faz in glavnih nosilcev
dela

V postopku pridobitve potrebnih dokumentov za gradnjo
bodočih avtocest so na osnovi veljavne zakonodaje vključeni
predvsem naslednji:
—
—
—
—
—
—

Ministrstvo za promet in zveze MPZ
Ministrstvo za okolje in prostor, MOP
Ministrstvo za gospodarstvo, MG
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, MKG
Ministrstvo za kulturo, MK
občine po katerih poteka bodoča AC.

5.8.1 Ministrstvo za promet in zveze MPZ

i BjriEineirio Ministrstvo za promet in zveze MPZ - pripravlja ustrezne
osnove za odločitve in vodi postopke za pridobitev tehnične
dokumentacije in koordinira plan realizacije.
5.8.2 Ministrstvo za okol|e in prostor MOP

,

MOP aktivno vodi spremembe in dopolnitve prostorskih planov. Sprejem spremembe prostorskih pianov sprejmejo
občine po katerih poteka trasa AC. Pred to fazo vodi oz
sodeluje pri izbiri variant. Izbira variant se lahko izvede pred
izdelavo lokacijskega načrta ali v fazi njegove izdelave.
»Zakon o hitrih postopkih za gradnjo AC« namreč vključuje
v fazo priprave lokacijskega načrta tudi vrednotenje variant
s predlogom izbire.
Lokacijski načrt naroči MOP v soglasju z MPZ. Po javni
razpravi dopolnitvah (v soglasju z MPZ), ga predloži Vladi
v sprejemanje, ki ga sprejme z uredbo.
MOP oz. njegov minister izda v soglasju z MZG dovoljenje za
graditev. V tem dovoljenju so združeni vsi elementi lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
5.8.3 Ministrstvo za gospodarstvo
To ministrstvo izdaja gradbena dovoljenja v primerih ko je že
izdano lokacijsko dovoljenje. V ostalih primerih soglaša
z dovoljenjem za graditev, ki ga izda MOP.
5.8.4 Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
To ministrtvo je vključeno v vrednotenje variant in sicer za
oceno pravilnosti upoštevanja prizadetosti kmetijskih površin
(oz. upoštevanja veljavne zakonodaje glede varovanja kmetijskih zemljišč I. kategorije). Področje njegovega varovanja
naravne in kulturne dediščine.
5.8.5 Ministrstvo za kulturo
To ministrstvo sodeluje v lokacijskem postopku s predhodnimi pogoji oz. mnenjem na rešitev v lokacijskem načrtu.
5.8.6 Občine po katerih poteka trasa bodoče AC
Občine morajo sprejeti spremembe svojih prostorskih planov.
Poleg tega morajo razgrniti lokacijski načrt in zbrati pripombo
iz javne obravnave. V tabeli prikazujemo za vsak odsek faza
pripravljenosti in nosilce posameznih nalog, ki jih je potrebno
še izvršiti glede na stanje v marcu 1994.
Priprava dokumentacije Je ena na|bolJ kritičnih poti celotnega programa In |o bo moč realizirati te s prizadevanji in
zadolžitvami vseh pristojnih služb.
Vsa pristojna ministrstva in občine morajo sprejeti obveze,
da bodo izpolnila naloge, dane v programu.
Posebej je potrebno usklajeno delovan|e vseh služb no
projektih, za katere se izkazuje visoka stopn|a nujnosti realizacije, priprava dokumentacije pa Je v začetni fazi. Problematika priprave dokumentacije je posebno Izrazita na projektu Divača - Koper, ki je glede razvojne pomembnosti
izredno pomemben, vendar |e glede priprave projektno
dokumentacije problematičen.
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6.0 ZASNOVA IN OPIS FUNKCIONALNIH PROJEKTOV IN
NJIHOVO VREDNOTENJE
6.1 Postopek vrednotenja
Postopek vrednotenja je bil narejen pod naslednjimi predpostavkami in pogoji:
- celotno načrtovano omrežje avtocest sestavlja 48 odsekov.
Vsak od njih predstavlja zaključeni gradbeni odsek, ki ga je
načeloma možno samostojno vključevati v cestno omrežje
- za vsak avtocestni odsek smo izračunali investicijske stroške in koristi uporabnikov cest, kot razliko med stroški na
obstoječi cestni mreži brez investicije in stroški na cestni
mreži z investicijo. V investicijskih stroških so upoštevani
odkupi zemljišč ter stroški spremembe namembnosti zemljišč.
- vse ocene so izdelane na osnovi fiksnih cen decembra
1993.
- kot pokazatelj ekonomske upravičenosti investicije smo za
vsak odsek izračunali neto sedanjo vrednost* in interno stopnjo donosnosti""(IRR) za 20-letno obdobje eksploatacije.
- funkcioniranje celotnega avtocestnega sistema pa zahteva
smiselno dograjevanje ter s tem povezovanje posameznih
gradbenih odsekov v funkcionalne enote. Zato smo gradbene
odseke združili v 16 funkcionalnih projektov (priloga 12).
V okviru nekaterih projektov je bilo obdelano več variant,
bodisi fazne gradnje, oziroma alternativnega poteka. Za vrednotenje teh projektov v celotnem sistemu je bila določena
povprečna ocena prometno-ekonomske upravičenosti investicije.

6.2 Prikaz vrednotenja posameznih funkcionalnih projektov
Eno od pomembnih meril za presojo upravičenosti investicije
ter določanje prioritete vlaganj, ki smo ga uporabili pri izdelavi nacionalnega programa, je izračun ekonomske upravičenosti investicije. Rezultati izračuna IRR (interne stopnje
donosnosti) za vseh 48 posameznih avtocestnih gradbenih
odsekov ter za vseh 16 funkcionalnih projektov so prikazani
v naslednjih tabelah:
Rezultati vrednotenja so prikazani v nadaljevanju za vsak
projekt posebej. Projekti so predstavljeni po odsekih in kot
celota tako, da je poleg osnovnih značilnosti, kotfso št. projekta, šifra, opis, dolžina, širina, vrednosti investicije in
interna stopnja donosnosti, za posamezne projekte prikazana
tudi eventualna varianta fazne izgradnje ter komentar o rezultatih posameznega projekta.
' Neto sedanja vrednost je saldo naložbenega toka in toka
koristi diskontiranega z oportunitetno ceno kapitala. Čim
večja je ta vrednost, tem bolj je projekt zaželen. Kot ceno
kapitala smo predpostavili 15% obrestno mero
** Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri
kateri je saldo naložbenega toka in toka koristi v določenem
obdobju enaka nič. Čim višja je ta vrednost, tem bolj je projekt
upravičen. Projekt pa načeloma ni upravičen, v kolikor je
interna stopnja donosnosti nižja od oportunitetne cene kapitala. Interna stopnja donosnosti je relativno merilo zaželjenosti posameznega projekta.

6.2.1 Funkcionalni projekt 1 — Gorenjska
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA ŠIRINA
(m)

1
1
1
1
1
1

KO03
KO04
KO05
KO06
KO08

Vrba - Črnivec
Črnivec - Podtabor
Podtabor - Naklo
Naklo - Kranj V
Šentvid - Koseze
1 GORENJSKA

7,500 4 PAS.
4,500 4 PAS.
4,500 4 PAS.
8,700 2 PAS.+
3,700 4 PAS.
28,900

Projekt, ki zajema še nezgrajene avtocestne odseke od
Vrbe do Ljubljane (razcep Koseze) izkazuje IRR 14.31%.
Rezultati za posamezne gradbene odseke znotraj tega pro-

intstop.donos.
INVESTICIJSKA VREDNOST
v mio US
v 1000
v mi«
%
SIT/km
SIT
$
16.04
36,04
624,71
4.685,33
13.40
19,90
574,96
2.587,33
18.22
10,67
308,37
1.387,66
20.10
133,06
8,90
1.157,58
1.298,87
9.26
4.805,82
36,97
112,49
506,01
14.31
14.623,73
jekta varirajo od 9.26% do~20.10%. pri čemer je najnižja IRR za
odsek Šentvid - Koseze, zaradi drage tunelske gradnje.

6.2.2 Funkcionalni projekt 2 - Vipavska dolina
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA

ŠIRINA
t

(m)
2
2
2
2
2
2
2
2

RV01
RV02
RV03
,
RV01
RV02
RV03

Razdrto - Vipava
Vipava - Selo
Selo - Šempeter
2 VIPAVSKA DOL.
Razdrto - Vipava
Vipava - Selo
Selo - Šempeter
2 VIPAVSKA DOL.

12.412
15.415
11,800
39.60«
12.412
15.415
11,800
39.60«

2 PAS.
2 PAS.
2 PAS.
4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.

INVESTICIJSKA VREDNOST
int.stop.donos.
v mio
v mio US
v 1000
%
srr
SIT/km
$
4.190,84
337,64
32,24
5.43
3.381,55
26,01
219,37
19.71
3.115,44
23,96
264,02
9.30
10.689,11
82,22
269,93
12.40
6.747,00
51,90
543,59
3-59
6.103,50
46,95
395,95
14.93
5.314,40
40,88
450,37
6.15
9.09
18.164,90
139,73
458,71
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memba profila na ravninskem delu bi namreč pomenila
potencialno nevarnost.

Stopnja ekonomske upravičenosti celotnega projekta
4-pasovne avtoceste v tej smeri je 9.09%; posamezni gradbeni odseki varirajo od 3.59 do 14 93%.

Ugotavljamo, da:

Projekt, katerega realizacija je potrebna tako zaradi navezave goriške regije na osrednjo Slovenijo, kot zaradi povezave z italijanskim avtocestnim omneijem, izkazuje na dveh
gradbenih odsekih izredno nizko IRR. Vzrok temu sta dva
odločujoča razloga:
- razmeroma nizke prometne obremenitve in
- visoki Investicijski stroški.

- je nova cesta po Vipavski dolini v delovnem gradivu za
predlog sprememb in dopolnitev Prostorskega plana Slovenije označena kot daljinska cesta D2, ki pa bo zaradi Osimskih
sporazumov lahko imela drugačen tehnični standard, kot je
običajen za take ceste,
- je na poteku ceste od Vipave do Sela potrebno izbrati
racionalno rešitev prečnega profila nove ceste

Težavnost gradnje na odseku Razdrto - Vipava in Selo
- Šempeter pogojuje namreč visoke stroške gradnje kljub
predlaganemu varčnemu profilu 4 -pasovnice. Zato smo variantno preverili tudi ekonomsko upravičenost gradnje
2-pasovne ceste V tem primeru, ko bi bil IRR = 12.40%, bi
prometne razmere na odseku Razdrto - Vipava zaradi strmega vzpona ne ustrezale zahtevam daljinskega prometa.
Dodaten razlog za izgradnjo varčnega profila štiripasovnice
skozi Vipavsko dolino je prometna varnost. Eventualna spre-

- je za traso avtoceste med Selom in Šempetrom že izdano
lokacijsko dovoljenje za širino s prečnim profilom 19,62 m; za
kar je že dano soglasje Državnega zbora,
- je na odseku od Razdrtega do Vipave zaradi vzpona in
visokega deleža tovornega prometa v vsakem primeru
potrebna štiripasovna cesta.

6.2.3 Funkcionalni projekt 3 - Sežana
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

INVESTICIJSKA VREDNOST int.stop.donos.
v 1000
%
v mio SIT v mio US $
srr/km
13.26
34,54
332,56
4.489,62
5.89
573,22
16,76
2.178,25
11.19
51,29
385,43
6.667,88
9.58
588,18
61,08
7.940,40
3.33
891,18
26,05
3.386,50
8.02
87,13
654,73
11.326,90

DOLŽINA ŠIRINA
(m)

3
3
3
3
3
3

SKI4
DSOZ
SK14
DS02

13,500
3,800
17,300
13,500
3,800
17,300

Čebulovica - (Divača) Dane
Dane - Fernetiči
3 SEŽANA
Čebulovica - (Divača) Dane
Dane - Fernetiči
3 SEŽANA

2 PAS.
2 PAS.
4 PAS.
4 PAS.

V projekt je vključen tudi del avtoceste na odseku Čebulovica
- Divača ter razmeroma drag razcep Divača. IRR za cel
projekt je 8.02%. Na rezultat vplivajo poleg že omenjenih
stroškov razcepa ter visoke cene gradnje na odseku od
Sežane do meje z Italijo, tudi za 4 -pasovnico nizke prometne

obremenitve v začetnem letu. Variantni izračun za primer
gradnje 2-pasovne avtoceste je dal rezultat 11.19%. Ne glede
na to pa menimo, da je ,~atadi pomembnosti povezave
z evropskim cestnim omrežjem ta del ceste potrebno zgraditi v standardu 4—pasovne AC.

6.2.4 Funkcionalni projekt 4 - Divača-Koper
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA

ŠIRINA

(m)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

SK15
SK.16
S K. 17
SK18
SK15
SK16
SK17
SK 18

Divača - Kozina
Obvoz Kozina
Kozina - Črni kal
Črni kal - Srmin
4 DIVAČA-KOPER
Divača - Kozina
Obvoz Kozina
Kozina - Črni kal
Črni kal - Srtnin
4 DIVAČA-KOPER

6,900
2,500
10,600
8,200
28,200
6,900
2,500
10,600
8,200
28,200

2 PAS.
2 PAS.
2 PAS.
2 PAS.
4 PAS.
4 PAS.
4 PAS
4 PAS.

INVESTICIJSKA VREDNOST int.stop.donos.
v 1000
%
v mio srr v mio US $
SIT/km
16.18
229,51
12,18
1.583,63
3.57
9,06 471,11
1.177,77
4.68
36,24 444,39
4.710,55
6.52
476,93
3.910,84
30,08
7.44
403,35
87,50
11.374,43
15.25
21,26 400,55
2.763,80
5.12
737,36
14,18
1.843,40
8.07
493,26
40.22
5.228,60
9.68
748,77
47.23
6.139,90
10.25
566,51
122,89
15.975,70

Celoten projekt 4-pasovne avtoceste na tem odseku izkazuje
IRR 10.25%. Najnižje (od 5.12 do 9.68%) so IRR na gradbenih
odsekih od Kozine do Srmina.

časovna distribucija (sezonske obremenitev) je takšna, da
2-pasovnica ne more učinkovito reševati prometnih razmer.
V tem primeru bi nastajali zastoji, ter so zato koristi v primerjavi z investicijo manjše.

Račun ekonomske upravičenosti v primeru gradnje I. faze
avtoceste (2-pasovne) pa je pokazal, da bi bila le-ta še
slabša (7.44%). Obsea prometa, predvsem pa njegova

Zaradi izjemne težavnosti določanja trase, ki je pogojena tako
s konfiguracijo terena, kot s še ne definiranimi priključki in
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problemi pri usklajevanju trase s predlogi Ministrstva za okolje, potek trase na tem odseku še ni definiran. Predlagane
variante poteka se med seboj bistveno razlikujejo; glede na
različen standard predlagane trase in razcepa Srmin so velike
razlike tudi v ceni investicije.

Prometno-ekonomsko smo izvrednotili tri predloge poteka
AC na odseku Črni kal - Srmin - poleg srednje, še minimalno
in maksimalno varianto.

6.2.5 Funkcionalni projekt 5 - Obalna cesta
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA ŠIRINA
(m)

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5

SS01
SS03
SS04
SS05
SS06
SS01
SS03
SS04
SS05
SS06

3,000
3,300
4,000
4,500
5,000
19,800
3,000
3,300
4,000
4,500
5,000
19,800

Škofije - Srmin
Koper - Izola
Izola - Jagodje
Jagodje - Lucija
Lucija - Dragonja
5 OBALNA CESTA
Škofije - Srmin
Koper - Izola
Izola - Jagodje
Jagodje - Lucija
Lucija - Dragonja
5 OBALNA CESTA

2 PAS.
4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.
2 PAS.

Izgradnja nove 4-pasovne avtoceste ob obali daje IRR 19.31%.
Ob tem pa je na zadnjem odseku pred mejo s Hrvaško IRR le
6.51%. Vzrok temu so nizke prometne obremenitve ob visokih
investicijskih stroških.
Preverili smo tudi učinkovitost investicije v primeru, da se na
odseku Škofije - Srmin in Lucija - Dragonja zgradi I. faza AC

4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.

INVESTICIJSKA VREDNOST int.stop.donos.
v 1000
%
v mio SIT v mio US $
srr/km
28 45
431,82
9,97
1.295,47
29-45
665,04
16,88
2.194,64
27.68
3,58
116,42
465,66
21.29
40,37 1.166,37
5.248,68
1.46
485,36
18,67
2.426,82
21.43
587,44
89,47
11.631,26
17.30
15,72
681,25
2.043,76
665,04
29.45
2.194,64
16,88
27.68
116,42
3,58
465,66
21.29
40,37 1.166,37
5.248,68
6.51
778,90
29,96
3.894,51
19.31
699,36
13.847,24
106,52

(2- pasovna). V tem primeru je IRR za celoten projekt 21.43%.
Tudi na tem odseku trasa avtoceste oz. ceste za daljinski
promet ie ni določena. Obravnavane variante deloma predstavljajo samo dograditev AC v obstoječih koridorjih neposredno v obalnem prostoru. Po uskladitvi te trase v prostoru
se avtocesta kasneje vključi v avtocestni program

6.2.6 Funkcionalni projekt 6 - Kozina-Starod
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

'

DOLŽINA ŠIRINA INVESTICIJSKA VREDNOST int.stop.donos.
(m)

6
6
6
6
6
6
6
6

KS01
KS02
KS03
KS01
KS02
KS03

m. p. Krvavi potok - Kozina
Kozina - Podgrad ,
Podgrad - Starod
6 KOZINA - STAROD
m. p. Krvavi potok - Kozina
Kozina - Podgrad
Podgrad - Starod
6 KOZINA - STAROD

3,200
14,200
11,700
29,500
3,200
14,200
11,700
29.100

Izgradnja 4-pasovne avtoceste na tem projektu izkazuje
najnižjo IRR 2.35%. Ta stopnja je izključno posledica nizkih
pričakovanih prometnih obremenitev. Celo na odseku Kozina- Podgrad, kjer so investicijski stroški le 60% od povprečnih na tem projektu, je IRR samo 3.49%.

4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.
2 PAS.
2 PAS.
2 PAS.

v mio
SIT
4.815,68
5.760,65
4.528,57
15.104,89
3.115,25
3.409,24
2.678,30
9.202,79

v mio
US$
37,04
44,31
34,84
116,19
23,96
26,22
20,60
70,79

v 1000
srr/km
1.337,69
405,68
387,06
512,03
865,35
240,09
228,91
311,96

%
1.00
3 49
5.90
2.35
1.00
5.04
876
4.18

Tudi 2-pasovna avtocesta na tem projektu izkazuje nizko
stopnjo IRR = 4.18%.
V takih razmerah na tem odseku ni upravičena nikakrina
novogradnja.
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6.2.7 Funkcionalni projekt 7 - Postojna-Jeliane
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA

ŠIRINA

(m)
7 PJ01
Postojna - Pivka
7 PJ02
Pivka - Ilirska Bistrica
-um— -Ilirska Bistrica - Jelšane
7
7 POSTOJNA- REKA

8,000
14.500
8.700
31.200

2 PAS.
2 PAS.
2 PAS,

Glede na nizke pričakovane prometne obremenitve smo v tej
smeri planirali in vrednotili le novo 2-pasovnico. IRR je
11.95%, pri tem da zelo variira: od 2.03% na odseku II.Bistri-

INVESTICIJSKA VREDNOST
v 1000
v mi«
v mio
US$
srr/km
SIT
386,30
3.090,40
23,77
355,64
3.968,89
30.53
340,58
3.371,73
25,94
80,24
358,95
10.431,02

int.stop.donos.
%
11.73
17.37
2.03
11.95

ca-Jelftane do 17.37% na odseku Pivka - II. Bistrica, kjer bi
nova cesta učinkovito skrajšala pot.

6.2.8 Funkcionalni projekt 8 — Obvoznica Maribor
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA ŠIRINA
(m)

8 SK03
8

18,500 4 PAS.
18,500

Pesnica - Slivnica
8 OBVOZNICA MB

Izgradnja celotne obvozne avtoceste kaže visoko IRR
- 19.33%. Vendar se tako učinkovita kaže le v primeru, da
se hkrati zgradita odseka Pesnica - Miklavž in Miklavž
— Slivnica. Vsak posamezni odsek se kaže kot manj učinko-

INVESTICIJSKA VREDNOST
v mio
v mio US
v 1000
srr/km
SIT
$
10.387,00
79,90
561,46
10.387,00
79,90
561,46

int.stop.donos.
%
19.33
19.33

vit. Poleg tega v investiciji ni bilo moč realno oceniti vseh
stroškov razcepov ter drugih specifičnosti poteka AC po
mestnem področju. Izdelava projektne dokumentacije za ta
odsek je namreč šele v začetni fazi.

6.2.9 Funkcionalni projekt 9 - Celje—Ljubljana
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA ŠIRINA
(m)

9
9
9
9
9
9

SK06
SK07
SK08
SK09
ZT01

Arja vas - Vransko
Vransko - Blagovica
Blagovica - Šentjakob
Šentjakob - Malence
Zadobrova - Tomačevo
9 CELJE- LJ

20,900
14,100
21,400
9,600
3,500
69,500

4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.

Ta odsek, ki bo razbremenil danes najbolj kritičen del
omrežja, izkazuje visoko IRR - 17.70% in to kljub temu, da je
IRR za najtežji pododsek — čez Trojane le 10.87%. Vzrok
slednjemu je seveda visoka Investicija zaradi tunelske
gradnje, ki je več kot za 100% nad povprečjem na tem
projektu.
V ta projekt je vključena tudi vzhodna ter del severne avtoceste Ljubljane, za katero so bile izdelane posebne prometne in
prometno-ekonomske preveritve.
Izgradnjo vzhodne avtoceste pogojuje ustrezna navezanost
avtoceste iz smeri Štajerske na cestno in avtocestno omrežje
na področju Ljubljane. Zato mora biti avtocesta Malence
- Šentjakob zgrajena pred odsekom Blagovica - Šentjakob,
sicer se bo ciljno-izvorni promet, ki ga ie približno 80%,

INVESTICIJSKA VREDNOST
v 1000
v mio
v mio US
S IT/km
srr
$
549,55
11.485,50
88,35
112,40
1.036,31
14.612,00
91,91
558,33
11.948,30
1.141,02
84,26
10.953,80
672,66
2.354,30
18,11
738,91
395,03
51.353,90

int.stop.donos.
%
14.52
10.87
28.71
15.09
15.09
17.70

skoncentriral na že danes preobremenjeno Šmartinsko cesto
in preko nje na celotno mestno omrežje tega dela Ljubljane
Že danes so prometne razmere na tem delu Ljubljane najbolj
kritične in tako ceste na tem področju ne bi mogle prevzeti
dodatnega prometa.
Izgradnja avtoceste Šentjakob - Malence v predlaganem
koridorju bo optimalno usklajevala funkcijo daljinske ceste
ter ceste za lokalni promet. Ta avtocesta bo:
- omogočala porazdelitev ciljno-izvornega prometa iz smeri
štajerske in dolenjske avtoceste na več vpadnic v mesto,
- tranzitni promet vodila po najustreznejših poteh mimo
Ljubljane in
- učinkovito služila mestnemu prometu med vzhodnim
delom Ljubljane in drugimi predeli mesta.

6.2.10 Funkcionalni projekt A - Slivnica (Hoče) - Arja vas
ŠIFRA OPIS ODSEKA

DOLŽINA ŠIRINA
(m)

A SK05
A

Slivnica (Hoče) - Arja vas
A SLIVNICA- ARJA VAS

46,900 2 PAS.+
46,900

INVESTICIJSKA VREDNOST
v mi«
SIT
11.818,30
11.818,30

v mio
US$
90,91
90,91

v 1000
srr/km
251,99
251,99

int.stop.
donos.
%
19.26
19.26

dograditev sedanje I. faze avtoceste (2-pasovne) v 4-pasovlico izkazuje visoko IRR in sicer 19.26%. S tem bo rešen tudi

najbolj kritičnih prometnovarnostnih problemov na slovenskem cestnem omrežju.

''2.11 Funkcionalni projekt B — Šentilj — Pesnica
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA ŠIRINA
(m)

B SK02
h

9,300
9,300

Šentilj - Pesnica
B SENTILJ-PESNICA

Vgradnja avtoceste na tem odseku, ki je istočasno del
»meri Šentilj-Koper in Šentilj-Gruškovje se kaže kot upra»ičena, IRR je 18.68%. K temu prispeva visoka prometna

4 PAS.

INVESTICIJSKA VREDNOST
v mio
SIT
4.771,(K)
4.771,00

v mio
US$
36,70
36,70

v 1000
SIT/km
513,01
513,01

int.stop.
donos.
%
18.68
18.68

obremenitev ter stanje obstoječe ceste, ki nikakor ne ustreza
zahtevam daljinskega prometa.

>'2.12 Funkcionalni projekte - Maribor-drž.meja
ŠIFRA OPIS ODSEKA

DOLŽINA ŠIRINA INVESTICIJSKA VREDNOST
v mio
v 1000
v mio
US$
SIT/km
SIT
(m)
879,96
94.77
14,000 4 PAS. 12.319,45
472,68
112,72
31,000 4 PAS. 14.652,99
295.79
6.507,46
50,06
22,000 4 PAS.

C MP01
C MP02
C MP03

Maribor - Lenart
Lenart - Beltinci
Beltinci - Lendava dm

C

C MARIBOR-DRZ.MEJA
4 PAS.
Maribor - Lenart
Lenart - Beltinci
Beltinci - Lendava dm

67,000

C MARIBOR-DRZ.MEJA
2 PAS.

67.000

C MP01
C M1H)2
C MP03
C

14,000 2 PAS.
31,000 2 PAS.
22,000 2 PAS.

int. stop.
donos.
%
10.99
20.48
7.63

33.479,89

257.44

499.70

14.28

5.088,73
9.152,01
4.103,67

39,14
70,40
31,57

363,48
295,23
186,50

20.74
25.84
10.32

18.344,42

141,11

273,79

19.51

del avtocestnega omrežja smo v vredotenje vključili kot
Varianto poteka avtoceste proti Madžarski (»severni koridor«),
ker v dosedanjih študijah ni bil zajet. Zahteva, da se ta varianta podrobneje prouči je bila dana tudi v Državnem zboru.

Zelo visoke interne stopnje donosnosti pa so na odseku:

Prometna ter zlasti tehnična oz. projektna dokumentacija za
•a odsek je na nizki stopnji obdelave. Proučuje se potek
Najugodnejše variante trase in izdelujejo idejne študije. Prve
°cene kažejo, da je varianta AC v »severnem koridorju« prometno-ekonomsko bolj upravičena kot trasa avtoceste proti
Madžarski v »južnem koridorju« (Slovenska Bistrica - Ormož
- Državna meja).
t

Na tem odseku bi AC učinkovito skrajšala pot daljinskemu
prometu ter razbremenila mestna področja Gornje Radgone,
Radenc in Murske Sobote.

Ocena ekonomske upravičenosti za eno od predlaganih variant poteka AC kaže razmeroma visoko interno stopnjo in
sicer:
- 4-pasovna avtocesta od Maribora do Drž. meje ima IRR
U.28%,
- 2-pasovna avtocesta pa ima IRR 19.51%.
^ri tem pa so IRR na posameznih odsekih, predvsem proti
Madžarski meji, razmeroma nizke in sicer:
" odsek 4-pasovne AC Beltinci - Lendava ima IRR 7.63%,
dvopasovna pa IRR 10.32%.
^baeg mednarodnega prometa, ki naj bi na teh odsekih
Prevladoval, bo namreč vsaj še prva leta razmeroma
Majhen.

- Lenart - Beltinci, kjer so na štiripasovnici IRR 20.48.% in na
dvopasovnici IRR 25.84%.

Vendar je pri dokončni oceni utemeljenosti gradnje te AC še
mnogo odprtih vprašanj kot npr.:
- variante poteka avtoceste med Mariborom in Lenartom se
med seboj glede višine investicijskih vlaganj bistveno razlikujejo, poleg tega pa je zelo različna tudi prometna ustreznost
posameznih variant poteka AC, kar lahko popolnoma spremeni ekonomsko upravičenost in s tem utemeljenost tega
odseka,
- učinkovitost predlagane avtoceste med Mariborom in Drž.
mejo lahko bistveno spremenijo tudi možnosti oz. ustreznosti
navezave na obvozno avtocesto na področju mesta Maribor,
kjer potek in prometna navezanost mesta še ni dokončno
definirana (izdelujejo se še prometne in tehnične presoje).
Na osnovi zgornjih ugotovitev lahko zaključimo, da bo
dokončna ocena ustreznosti in ekonomske upravičenosti
AC na tem področju možna šele na osnovi temeljitejših
študij (predvsem s stališča vplivov na okolje) in projektne
dokumentacije, ki je v izdelavi.
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6.2.13 Funkcionalni projekt 0 - SI.Bistrica- Ormož.
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA ŠIRINA INVESTICIJSKA VREDNOST
(m)

D BOO 10 Slovenska Bistrica - Hajdina
D BO02 Hajdina - Ormož
D
D SL.BISTRICA-Drž.meja

17,200 2 PAS.
29,200 2 PAS.
88,000

V »južnem koridorju« je zaradi nižjih pričakovanih prometnih
obremenitev planirana le izgradnja 2- pasovne ceste. IRR
v primeru, da v »severnem koridorju« ni AC znaša 18.37%.

v mio
SIT
3.796,00
5.669,30
9465.30

v mio
US$
29,20
43,61
119,45

v 1000
SIT/km
220,70
194,15
176,46

int.stop.
donos.
%
10.6
22.4<
18.3

Dodatno smo vrednotili

2. izgradnjo oz. delno rekonstrukcijo ceste od Slovenski
Bistrice preko Ptuja do Ormoža v primeru, da je avtocest
v »severnem koridorju« realizirana Sele po I. 2000, vse doti«
pa nova oz. rekonstruirana cesta Ptuj - Ormož - Orž. mej
prevzema večji del daljinskega prometa.

1. novogradnjo v »južnem koridorju«, torej od Slovenske
Bistrice preko Ptuja do Ormoža tudi v primeru, da se realizira avtocesta Maribor - Drž. meja. V tem primeru, ko cesta
preko Ormoža prevzema le manjši del daljinskega prometa
proti Madžarski je IRR za dvopasovno cesto v tem koridorju
le 8.17% na odseku do Hajdine ter 18.37% na odseku Hajdina — Ormož.

V tem primeru je Interna stopnja donosnosti: na odseki
Slovenska Bistrica - Hajdina, IRR = 9.13%, na odseki
Hajdina — Ormož, IRR = 11.84%.
Kljub zgornjim ugotovitvam se na osnovi sklepa parlamenti
realizira gradnja oziroma rekonstrukcija ceste Slovenski
Bistrica — Ptuj — Ormož do leta 1997 ter se v istem obdobji
zgradi tudi avtocestni odsek Maribor — Beltinci - Drž. mej«

6.2.14 Funkcionalni projekt 4 — Maribor-Gruškovje
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA ŠIRINA

14,100 2 PAS.
17.700 2 PAS.
31,800

v mio
SIT
5.255,79
4.466,09
9.721,88

v mio
US$
40,43
34,35
74,78

v 1000
SIT/km
372,75
252,32
305,72

14,100 4 PAS.
17,700 4 PAS.
31,800

8.820,92
7.889,92
16.710,84

67,85
60,69
128,54

625,60
445,76
525,50

(m)
E MG01
E MG02
E
I- MG01
Ei MG02
E

Miklavž - Hajdina
Hajdina - Gruškovje
E MARIBORGRUŠKOVJE
Miklavž - Hajdina
1 lajdina - Ciruškovje
E MARIBORGRUŠKOVJE

INVESTICIJSKA VREDNOST

Razmeroma visoka investicija, zlasti na odseku Maribor
(Miklavž) - Hajdina, (zaščita podtalnice) prevsem pa zelo
zmanjšan mednarodni promet v tej smeri je vzrok, da cesta, ki
je še pred lati izkazovala visoko stopnjo ekonomske upravičenosti v tem zaostaja daleč za ostalimi projekti. IRR za

i nt.stop.
donos.
%
7.93
2.49
5.76
6.86
1.42
4.66

4-pasovno avtocesto je 4.66%, za 2-pasovnico pa 5.76°A
V sedanjih razmerah, kljub neustreznim prometnim razmf
ram na odseku Miklavž — Hajdina, investicija na tem odsek*
prometno ekonomsko ni upravičena.

6.2.15 Funkcionalni projekt F - Ljubljana-Novo mesto
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA

ŠIRINA

(m)
F
F
F
F
I

K013
KO 14
KO 15
KO 16

Višnja gora - Bič
Bič - Trebnje
Trebnje - Hrastje
Hrastje - Kronovo
F LJ.-N.MESTO

11,900
11,300
9,900
12.500
33,100

4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.
4 PAS.

Kljub zmanjšanemu prometu, do katerega je prišlo v letu
1991 zaradi razmer na Balkanu, izkazu|e projekt 4-pasovne
avtoceste IRR 10.93%. Po normalizaciji razmer na Balkanu

INVESTICIJSKA VREDNOST
v mio
SIT
4.731,68
6.244,07
4.839,97
8.260,06
24.075,78

v mio
US$
36,40
48,03
37,23
63,54
185,20

v 1000
SIT/km
397,62
552,57
488,89
660,80
727,36

int.stop.
donos.
%
12.02
9.09
12.97]
10.29]
io.93]

#e bodo prometne razmere in s tem upravičenost gradnje n<
tem odseku bistveno spremenile,
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6.2.16 Funkcionalni projekt G - Novo mesto-Obrežje
ŠIFRA

OPIS ODSEKA

DOLŽINA

ŠIRINA

(m)
G KO 17
G KO 18
G KO 19
G

Kronovo - Smednik
Smednik - Krška vas
Krška vas - Obrežje
G N.MESTOOBREŽJE

13,200 4 PAS.
13,700 4 PAS.
12,300 4 PAS.
51,700

Zaradi upada mednarodnega prometa na cesti proti HrvaŠki
so prometne obremenitve na tej cesti razmeroma nizke. IRR
za 4-pasovno avtocesto je 8.55%.
6.3 Generalna problematika avtocestne povezave z Madžarsko
V transportnem sporazumu z Evropsko gospodarsko skupnostjo, oz. v Zakonu o ratifikaciji sporazuma med Republiko
Slovenijo in Evropsko skupnostjo na področju prometa (Ur. I.
RS 14/93) je kot daljinska povezava z Madžarsko definirana
avtocesta Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož - drž.meja
v »južnem koridorju«.
27. 7. 1993 pa je Državni zbor sprejel sklep, da se »v okviru
standardov in normativov podrobno opredeli novo avtocestno
povezavo v smeri avtoceste Slovenika (pri Mariboru) - madžarska meja (Lendava) ter rekonstrukcijo ceste Slovenska
Bistrica - Ptuj - Ormož«. Tak sklep pomeni izgradnjo avtoceste v »severnem koridorju« in rekonstrukcijo magistralne
ceste v »južnem koridorju«.
Zaradi navedenih dejstev smo pri pripravi Nacionalnega programa obravnavali obe varianti: ^
- projekt C - AC v »severnem koridorju« in
-projekt D - AC v »južnem koridorju«.
Pri tem smo pri vsaki od variant predpostavili, da pritegne ves
mednarodni promet v smeri proti Madžarski oz. da avtocesta
v drugem koridorju ni realizirana.
Rezultati kažejo, da je prometno bolj smotrna in ekonomsko
bolj upravičena izgradnja avtoceste proti Madžarski preko
Maribora in Murske Sobote (»severni koridor«), kot pa preko
Ptuja in Ormoža (»južni koridor«).
Zato v Nacionalnem programu predlagamo, da se problem
daljinske povezave z Madžarsko rešuje postopoma in sicer:
- intenzivira naj se priprava projektne dokumentacije ter
izbire variant na področju Maribora in v koridorju »severne
variante«, kar pomeni, da se sprejme odločitev, da bo avtocestna povezava proti Madžarski potekala iz Maribora,
preko Murske Sobote do Drž. meje in
- da se z ustrezno rekonstrukcijo usposobi za daljinski
promet tudi magistralna cesta Slovenska Bistrica - Ptuj
- Ormož.
Pod predpostavko, da bi bila AC v »severnem koridorju«
zgrajena leta 2000 in, da bi le do takrat prevzemala rekonstruirana magistralna cesta Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož
daljinski promet, ki bi se leta 2000 preusmeril v »severni
koridor« bi imel:
- odsek Slovenska Bistrica - Hajdina interno stopnjo donosnosti 9.13% in
- odsek Hajdina - Ormož interno stopnjo donosnosti
11.84%.
Po sklepu Državnega zbora z dne 8. 6. 1994 se izgradnja
avtoceste Maribor - Murska Sobota - Madžarska meja uvrsti
v program do leta 1999

INVESTICIJSKA VREDNOST
v mio
v mio US $
SIT
4.349,96
33,46
2.638.57
20,30
3.283,96
25,26
10.272,50
79,02

v 1000
Sn/km
329,54
192,60
266,99
198,69

int.stop.
donos.
%
9.43
m ii
5.95
8.55

7.0 Stroški investicije
Na osnovi dimenzioniranja elementov avtocestnih odsekov so
bile izračunane količine posameznih postavk gradbenih del,
dodatnih del in storitev ter odkupov. Te količine so bile
določene na osnovi projektne dokumentacije različne faze
izdelave. Za te količine in dela so bili za vsak odsek izračunani
skupni investicijski stroški, ki poleg skupnih gradbenih stroškov zajemajo stroške odkupov zemljišč, 30% stroškov spremembe namembnosti zemljišč, projektov in nadzora ter
deleža nepredvidenih del. Pri tem izračunu je upoštevan nivo
cen dela, opreme in materiala iz decembra 1993. V tabeli 9 so
prikazani stroški investicij v mio SIT in v mio USA$ za 48
gradbenih odsekov, ki so obravnavani v nacionalnem programu.
Zaradi manjše natančnosti osnov za izračun investicijskih
stroškov smo analizirali stopnjo zanesljivosti ocene. Odstopanja so bila določena na podlagi ekspertnih ocen. Predpostavljena je triangularna distribucija napake v dveh intervalih
odstopanj.
Rezultati analize kažejo, da je verjetnost, da je izračunana
vrednost investicije v polju 5% odstopanja po gradbenih
odsekih med 17,22% in 100%, v polju 10% odstopanja pa med
28,89% do 100%. Ocenjeno je 39 odsekov, njihova povprečna
verjetnost, da je skupna izračunana vrednost investicije
v polju 5% odstopanja je 62,34%, v polju 10% odstopanja pa
90,68%.
Investicijska vrednost dograditve celotnega avtocestnega
sistema v dolžini 495 km po tem programu znaša 1850,30 mio
USD. Pri tem je upoštevana nova štiripasovna avtocesta med
Mariborom in Pincami po »severni varianti« v dolžini 73 km,
rekonstrukcija magistralne ceste SI. Bistrica - Ormož v dolžini 46,4 km ter viadukt na odseku Razdrto - Ćebuiovica.
Poleg tega so v skupni investiciji zajeta še sredstva za dokončanje del na avtocestah in projektno dokumentacijo v letu
1994. Za dograditev smeri zahod - vzhod bo potrebnih
1345,05 mio USD, za dograditev smeri sever - jug pa 376,71
mio. USD (brez AC Maribor - Gruškovje).
Ocena je, da bo mogoče to investicijsko vrednost realizacije
Nacionalnega programa gradnje avtocest doseči zaradi hude
konkurence pri razpisih gradbenih del in kontinuitete celotnega programa. Pri tem pa je potrebno opozoriti na dejstvo,
da bo to mogoče le v primeru, da bo pripravljenost za dosego
tega cilja prisotna pri vseh institucijah in posameznikih, ki
odločajo o poteku tras avtocest v prostoru.
Zniževanje cen na podlagi racionalnih pro|ektnlh rešitev in
zaradi medsebojne konkurence izvajalcev ima namreč
svoje meje. S temi ukrepi bo mogoče doseči predvideno
ceno celotnega programa le v okviru potekov tras, ki so
danes znane in so na nekaterih področjih zanje varovani
koridorji že dolga leta in ponekod celo desetletja. Premiki
tras na robove dolin, v pobočja in hribovite predele, bi imeli za
posledico, poleg izgubljenega prometnega smisla takih tras,
tudi višjo končno ceno celotnega programa izgradnje avtocest v naši državi, kot pa je predvidena danes v tem dokumentu.
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Tabela 9:
ŠIFRA

OPIS
ODSEKA
SK15
Divača - Kozina
SK16
Obvoz Kozina
SK17
Kozina - Crni kal
SK18
Črni kal - Srmin
RVOl
jRazdrto - Vipava
RV»3)uib o\fipava - Selo
RV03
Selo - Šempeter
DS01
Divača - Dane
DS02
Dane - Fernetiči
Šentjakob - Malence
SK09
SK08
Blagovica - Šentjakob
Vransko - Blagovica
SK07
SK06
Ar j a vas - Vransko
S KOS
Slivnica (Hoče) - Arja vas
SK04
Miklavž - Slivnica
SK03
Pesnica - Miklavž
SK02
Šentilj - Pesnica
ZT01
Zadobrova - Tomačevo
Slov Bistrica - Hajdina
BOOIO
BO02
Hajdina - Ormož
K003
Vrba - Črnivec
KO04
Črnivec - Podtabor
KO05
Podtabor - Naklo
KO06
Naklo - Kranj V
K008
Šentvid - Koseze
Višnja gora - Bič
KO 13
K014
Bič - Trebnje
KOI 5
Trebnje - Hrastje
KO 16
Hrastje - Kronovo
KO 17
Kronovo - Smlednik
KO 18
Smlednik - Krška vas
KO 19
Krška vas - Obrežje
KS01
m.p. Kr. potok - Kozina
KS02
Kozina - Podgrad
Pod g rad - Starod
KS03
MG01
Miklavž - Hajdina
MCK32
Hajdina - Gruškovje
MP01
Maribor • Lenart
METO
Lenart - Beltinci
MP03
Beltinci - Lendava dm
PJ01
Postojna - Pivka
PJ02
Pivka - Ilirska Bistrica
PJ03
Ilirska Bistrica - Jelšane
SS01
Škofije - Srmin
Koper - Izola
SS03
Izola - Jagodje
SS04
SS05
Jagodje - Lucija
SS06
Lucija - Dragonja
*
86

DOLŽINA
(m)
6.900
2.500
10.600
8.200
12.400
15.400
11.800
13.500
3.800
9.600
21.400
14.100
20.900
46.900
5.500
13.000
9.300
3.500
17.200
29.200
7.500
4.500
4.500
8.700
3.700
11.900
11.300
9.900
12.500
13.200
13.700
12.300
3.200
14.200
11.700
14.100
17.700
14.000
31.000
22.000
8.000
14.500
8.700
3.000
3.300
4.000
4.500
5.000

PROFIL
A-2b
A-2b
A-2b
A-2b
A-3b
A-3b
A-3b
A-2a
A-2a
A-0
A-2a
A-2a
A-2a
A-2a
A-2a
A-2a
A-2a
A-0

A-2b
A-2b
A-2b
A-0
A-0
A-2a
A-2a
A-2a
A-2a
A-2a
A-2a
A-2a
A-2b

A-2b
A-2b
A-2a
A-2a
A-2a

A-3a
A-3a
A-3a
A-3a
A-3a

INVESTICIJA
v mio
v mio $SIT
$us^f,26
2.763,80
14,18
1.843,40
5.228,60
40,22
47,23
6.139,90
51,90
6.747,00
46,95
6.103,50
40,88
5.314,40
61;08
7.940,40
26,05
3.386,50
84,26
10.953,80
11.948,30
91,91
112,40
14.612,00
11.485,50
88,35
11.818,30
90,91
24,07
3.129,10
7.257,90
55,83
36,70
4.771,00
18,11
2.354,30
3.796,00
29,20
43,61
5.669,30
36,04
4.685,33
19,90
2.587,33
1.387,66
10,67
8,90
1.157,58
36,97
4.8«,82
36,40
4.731,68
6.244,07
48,03
4.839,97
37,23
63,54
8.260,06
33,46
4.349,96
20,30
2.638,57
25,26
3.283,96
4.815,68
37,04
44,31
5.760,65
34,84
4.528,57
67,85
8.820,92
60,69
7.889,92
94,77
12.319,45
112,72
14.652,99
50,06
6.507,46
23,77
■ 3.090,40
30,53
3.968,89
25,94
3.371,73
15,72
2.043,76
16,88
2.194,64
465,66
3,58
5.248,68
40,37
29,96
3.894,51

upoštevano je menjalno razmerje 1USAS = 130 SIT
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St.ZANESLJIVOSTI
-0,10+
-0,05+
85.15%
58.53%
58.07%
83.75%
58.01%
83.03%
37.67%
59.73%
89.36%
56.13%
90.00%
100.00%
85.10%
57.59%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
75.00%
100.00%
43.75%
75.00%
55.56%
88.89%
100.00%
100.00%
90.24%
100.00%
75.00%
100.00%
17.22%
28.89%
76.68%
99.45%
77.95%
99.12%
93.87%
100.00%
100.00%
99.53%
68.94%
93.31%'
76.67%
99.97%
91.58%
62.88%
61.00%
88.81%
59.44%
84.54%
74.45%
99.04%
85.67%
100.00%
99.97%
78.32%
75.00%
100.00%
75.00%
100.00%
48.81%
80.95%
55.56%
88.89%
55.56%
88.89%
66.27%
38.61%
59.33%
32.95%
100.00%
91.54%
78.24%
47.26%
74.56%
46.05%

? finančna možnost za realizacijo programa
'GRADNJE AVTOCEST
'■1 Finančne možnosti
•> oceno finančnih možnosti realizacije nacionalnega prolama avtocest smo ocenili na eni strani možne finančne vire
na drugi strani potrebna sredstva za realizacijo. Pri tej
" eni smo izhajali iz že sprejetih predpisov t.j. zakona
"družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Zakona
0
zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega
"Hrežja v Republiki Sloveniji in programa gradnje avtocest
Republiki Slovenij.
111
c

Razpoložljiva sredstva smo ocenili na osnovi ocene bencinftaga tolarja, pobrane cestnine in pridobitve kreditov tujih
jnančnih inštitucij. Ocene so izdelane na osnovi fiksnih cen
®8cember 1993.
foncinski tolar smo ocenili na osnovi pogonskih goriv, ocene
*tno prodanih količin in strukture prodanih goriv.
Obrano
cestnino smo ocenili na osnovi ocene višine cestn
'ne, ocene razmerij med cestninskimi kategorijami, strukture
Motornih vozil, rasti prometa in predvidenega vključevanja
Mocestnih odsekov na katerih se bo pobirala cestnina po
Oprtem oz. odprtem sistemu.
Juja posojila smo ocenili na osnovi ocenjenih možnosti pridobitve kreditov pri mednarodnih finančnih inštitucijah (EIB in
EBRD) in meddržavnih kreditov.
tat,drugi viri' so ocenjeni viri iz naslova finančnih kreditov in
"bveznic ter sofinanciranja Mesta Ljubljane.
tat
potrebna sredstva smo ocenili sredstva za nove investic
ije, stroške financiranja, stroške dokončanja investicij v teku,
broške investicijskega vzdrževanja, stroške tekočega vzdrže'anja in upravljanja, stroške pobiranja cestnine in vračilo
Posojil.
tatrebna sredstva za nove investicije smo ocenili na osnovi
Predizmer izdelanih idejnih projektov in idejnih študij ter
hotnih cen za gradnjo in pripravo zemljišč.
Stroške financiranja smo ocenili na osnovi dinamike črpanja
kreditov in odplačilnih pogojev teh kreditov.
Stroške dokončanja investicij v teku smo ocenili na osnovi
°cene del potrebnih za dokončanje cestnih odsekov v gradnji,
ki bodo dokončani v letu 1994.
Stroške investicijskega vzdrževanja smo ocenili na osnovi
stroškov na 1 km v letu 1993 za že zgrajene odseke avtocest in
love
odseke v skladu z dinamiko njihovega vključevanja
v
promet.
Stroške tekočega vzdrževanja in upravljanja smo ocenili na
Osnovi stroškov na 1 km v letu 1993 za že zgrajene odseke
avtocest in nove odseke v skladu z dinamiko njihovega vključevanja v promet.
Stroške pobiranja cestnine smo ocenili na osnovi stroškov
" letu 1993, dinamike vključevanja novozgrajenih odsekov
promet in predvidenega zaprtega in odprtega sistema pobi'anja.
v

Wačilo posojil smo ocenili na osnovi predvidene dinamike
krpanja in predvidenih odplačilnih pogojev.

Ocenjeni viri in potrebna sredstva so po letih prikazani v tabeli
10 in grafični prilogi 13. Iz tabele in grafikona je razvidno, da
so v času gradnje avtocestnih odsekov na smeri vzhod
- zahod v obdobju 1994 - 1999, za katerega je nacionalni
program vsklajen s programom DARS-a, v letih 1996 do 1999
potrebni premostitveni krediti, ki bodo vrnjeni v letih 2000 do
2001 iz bencinskega tolarja in dela cestnine za nove investicije in odplačilo kreditov. V obdobju 1994 do 2000 tudi ni na
razpolago investicijskih sredstev za gradnjo novih avtocestnih odsekov na smeri sever - jug in drugih smereh.
Ob zagotovitvi financiranja avtocest z bencinskim tolarjem
tudi po letu 1999, bi bilo možno nadaljevati z gradnjo drugih
avtocestnih odsekov v letu 2001 in nacionalni program izgradnje avtocest v Sloveniji zaključiti v letu 2004. Od leta 2002
bencinski tolar in pobrana cestnina že presegata potrebna
sredstva, zato bi sp bencinski tolar v letu 2002 lahko znižal,
v letu 2004 pa zbiranje bencinskega tolarja ni več potrebno.
Z zagotovitvijo dodatnih virov financiranja v obdobju
1995-1999 in z zagotovitvijo bencinskega tolarja do leta
2003 je možno zagotoviti izgradn|o AC omrežja v R Sloveniji
do leta 2004.
8.2 Problematika cestnine
Cestnina je nadomestilo, ki ga uporabnik plača za koristi, ki
jih ima z vožnjo po avtocesti v primerjavi z vožnjo po vzporedni, necestninski povezavi.
V razvitem svetu opravičujejo pobiranje cestnine predvsem
z naslednjima dvema utemeljivama:
t s cestnino neposredni uporabnik sam krije stroške za
prometno infrastrukturo višjega standarda in
- zaradi večanja skupnih stroškov cestnina zaviralno oz.
selektivno vpliva na rast prometa.
Sedanji cestninski sistem na avtocestah v Sloveniji je problematičen zaradi ustavljanja na cestninskih postajah. To je bil
vzrok, da je Državni zbor sprejel v letu 1993 sklep, da se s 1.
julijem 1994 preneha z neposrednim pobiranjem cestnine na
avtocestah v Sloveniji.
Primerjava različnih vrst cestninskih sistemov ter možnosti za
uvedbo sistema plačevanja brez ustavljanja pa kažejo:
- da za pogoje in razmere v Sloveniji pavšalna cestnina ni
ustrezna in to niti v fazi ko bo izgrajen celoten AC sistem (kot
ga ima Švica), še manj pa v sedanjih razmerah, ko je zgrajen le
manjši del celotnega sistema in
- da je oprema za plačevanje cestnine brez ustavljanja šele
v razvoju ter, da v okviru Evropske unije ta oprema še ni
standardizirana, kar pomeni, da bi bila takojšnja uvedba take
opreme na AC v Sloveniji nesmotrna.
Zato smo predlagali Državnemu zboru spremembo sklepa
tako, da se način plačevanja cestnine brez ustavljanja uvede
postopoma.
Predlagane spremembe načina plačevanja cestnine pa
seveda zahtevajo preveritev dosedanjih projektov. Cestninske postaje za klasično pobiranje cestnine naj bi bile dimenzionirane za kratko časovno obdobje, kar pomeni manj cestninskih kabin. Nova tehnologija pobiranja cestnine brez
ustavljanja bo znatno zmanjšala potrebno število voznih
pasov na cestninskih postajah. V odvisnosti od razvoja
opreme in strukture prometa na posameznih avtocestnih
odsekih pa se bomo vzporedno z izgradnjo odločali za mikro
lokacije in opremo cestninskih postaj.
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'o DOLOČITEV PRIORITETE GRADNJE
POSAMEZNIH PROJEKTOV

9.4 Prometna vamost

'»nglranje posameznih projektov j« Izvršeno na osnovi
"•»lednjih kriterijev:
' razvojna pomembnost projekta za Slovenijo,
'medsebojna povezanost In operativna usklajenost med'irodnlh In medregljsklh povezav,
" stopnja priprave na gradnjo in realnost Izvedljivosti,
prometna varnost,
ekološka ocena in
•konomska ocena.

Glede na dejstvo, da skoraj vse dežele evropske skupnosti
prometno varnost predstavljajo z mrtvimi na 100 milj. prevoženih km, smo za določitev prioritete gradnje avtocestnih
projektov uporabili ta kriterij. Stopnjo nezgod z mrtvimi na
100 mio. prevoženih kilometrov smo razdelili na 4 uteži, ki
istočasno pomenijo stopnjo ukrepanja. V primeru, da je stopnja nezgod z mrtvimi v spodnji četrtini lestvice to pomeni rang
ukrepanja 1. Rang ukrepanja 4 pa pomeni najvišjo stopnjo
nezgod z mrtvimi in s tem tudi najslabšo prometno varnost,
kar pomeni tudi najvišjo stopnjo ukrepanja.
Prometna varnost je rangirana od 1 - 4, kar pomeni stopnjo
z mrtvimi na 100 mio. prevoženih km oziroma prioriteto
ukrepanja.

'•1 Razvojna pomembnost projekta za Slovenijo
'lede rangiranja projektov po strateški pomembnosti so za
ty>or veljali ponderji od 1 - 4, ki vljučujejo:
zakonske obveznosti,
" domače in mednarodne sporazume,
" razvojne možnosti in potrebe Slovenije in
* povezavo Slovenije s sosednjimi državami in širšim evrop"<im prostorom.
s
ri tem ima projekt, ki ustreza vsem štirim kriterijem vrednost
V projekt, ki pa ustreza le enemu, vrednost 1.

'■2 Medsebojna povezanost in operativna usklajenost
Mednarodnih in medregljsklh povez iv
tangiranje je izvedeno s ponderji od 1 do 4, ki vključujejo
geografske in funkcionalne medsebojne povezanosti. Na teh
Povezavah je vrednotena količina mednarodnega in medregij»kega prometa.
fri tej oceni imajo projekti z manjšo količino mednarodnega
medregijskega prometa 1, medtem ko imajo projekti
1
večjimi količinami take vrste prometa večjo utež.

9.5 Varstvo okolja
Pri določevanju števila in vrste uteži je pri ekološki oceni
izbran kriterij prizadetosti okolja s posameznimi negativnimi
vplivi (hrup, onesnaženost zraka, onesnaženost virov pitne
vode). Enako kot pri strateški pomembnosti in prometni varnosti je ocena določena s štirimi utežmi, glede na število
prizadetih prebivalcev s hrupom, onesnaženjem zraka in
zmanjševanjem negativnih vplivov na varovane vodne vire.
9.6 Ekonomska ocena
Pri razvrstitvi avtocestnih projektov glede na ekonomsko
upravičenost gradn|e so upoštevane neposredno inteme
stopnje donosnosti.
9.7 Prioriteta

'-3 Stopnja priprave na gradnjo In realnost izvedljivosti

Rangiranje pro|ektov je razvrščeno v štiri prioritete (tabela
11), ki predstavljajo Istočasno tudi dinamiko gradnje. Ocena
je dobljena na osnovi vrednotenja vseh šest zgoraj omenjenih opisanih kriterijev. Prioriteta gradnje je prikazana v priloženi tabeli.

Ocena je izvedena na osnovi podatkov o pripravi in možnostih
Začetkov gradnje za posamezne projekte. Te ocene temeljijo
1«:

Kriteriji v glavnem ustrezajo kriterijem, ki jih pri svojem
odločanju za gradnjo cest uporabljajo tudi članice Evropske
unije.

stopnji priprave tehnične dokumentacije,
stopnji realizacije upravnih postopkov,
stopnji pridobitve zemljišč in
realizaciji ostalih postopkov pred pričetkom gradnje (pridobivanje sofinancerjev in postopki oddajanja del).

V prilogi 14 in 15, ki prikazuje dinamiko gradnje posameznih
projektov, so projekti razvrščeni tako, da maksimizirajo
učinke ob uravnoteženih virih in porabi kot je prikazano
v finančnem toku. To pomeni, da vsak projekt že izpolnjuje
pogoje kar zadeva dokumentacije, prioritete v odnosu na
ostale projekte in pogoju razpoložljivih virov. Izjema je le
projekt Sežana, ki bi po svoji učinkovitosti moral biti zgrajen
šele leta 1999, vendar smo ga zaradi priključevanja sistema
slovenskih avtocest na zahodnoevropsko mrežo uvrstili na
začetek investicijskega obdobja.

Projekti z najnižjo stopnjo pripravljenosti, so glede priprave
0 zgoraj navedenih kriterijih rangirani od 1 do 4. Ocena
1 pomeni izpolnjen en kriterij, ocena 4, pa pomeni vse štiri
^polnjene kriterije.
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Tabela 11:
Prioriteta gradenj posameznih projektov

PROJEKT
1. HOČE - ARJA VAS (A)
2. CELJE - Ljubljana (A)

RAZVOJNA
STOPNJA
INT. ST. POMEMBNOST MEDSEB. PRIPRAVE PROMET. EKOLO- PRIOJ
DONOSN. PROJEKTA
POVEZ. DOKUMENT. VARNOST GIJA
TET*
****
*
18,99
1
****
*#
###
18,53
1

3. OBVOZNICA MARIBOR (A)

15,08

****

4. ŠENTILJ - PESNICA (A)

14,98

****

8,50

****

6. SLOV.BIST. - ORMOŽ (R)"

15,00

***

7. MARIBOR - LENDAVA dm (A)

11,86

5. DIVAČA - KOPER (A)

8. VIPAVSKA DOLINA (Ap)
9. SEŽANA (A)
10. GORENJSKA (A)
11. LJUBLJANA- NOVO MESTO (A)
12. NOVO MESTO - OBREŽJE

++

*

1
1

*

*

2

♦

*

2

***

*

***

2

6,57

***

#♦*

**

**

2

6,87

***

***

*

##

2

12,33

***

***

***

♦*

3

12,07

***

***

**

*#

3

*

*

***

7,73

***

A -avtocesta
Ap - priključna avtocesta
R -rekonstrukcije obstoječe magistralne ceste
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ravni definirati status posameznih mejnih prehodov in funkcije cest na področju obalne regije. V tem okviru bo naknadno
določena trasa ceste za daljinski promet.

10.0 ZAKLJUČEK
10.1 Predlagano omrežje
Omrežje, ki tvori predlog nacionalnega programa avtocestnega sistema, je prikazano v prilogi 5.
V predlog je uvrščeno omrežje, ki omogoča realizacijo zastavljenih ciljev:
- notranje povezave prostora Slovenije in
- ustrezno vključevanje države v mednarodne tokove.
To je omrežje, ki že v sedanjih razmerah prevzema funkcijo
daljinskih cest ter bo to vlogo prevzemalo tudi v bodoče.
10.2 Predlogi sprememb dolgoročnega plana
Predlog nacionalnega programa se nekoliko razlikuje od
veljavnega srednjeročnega plana ter dopolnil. Te razlike so
pogojene s spremenjenimi pogoji in predvidevanji razvoja
prometnih razmer.
- V program izgradnje se zaenkrat ne uvrščata novogradnji
Postojna - Jelšane ter Kozina - Starod.
Obe cesti se v sedanjih razmerah ne kažeta kot prometno,
strateško, predvsem pa prometno-ekonomsko upravičeni.
Cesta Postojna - Jelšane se v celotni dolžini kaže upravičena
šele v kasnejšem obdobju, tudi če jo predlagamo kot dvopasovno AC.
Le pododsek Pivka - Ilirska Bistrica zaradi notranjih povezav
izkazuje višjo prometno-ekonomsko upravičenost.
- Na področju severovzhodne Slovenije se predlaga izgradnja avtoceste v »severnem koridorju« - preko Maribora in
Murske Sobote.
Ta varianta AC povezave z Madžarsko se kaže tako s stališča
gospodarskega razvoja regije, kot prometno-ekonomsko
bolj upravičena, kot AC v »južnem koridorju«. Vendar izgradnjo te avtoceste pogojuje predhodna izgradnja AC na
področju Maribora.
Po sklepu Državnega zbora se prične z rekonstrukcijo magistralne ceste Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož v letu 1994,
v letu 1996 pa se prične z gradnjo avtoceste v severnem
koridorju Maribor - Murska Sobota - Lendava (državna
meja).
- Obalna cesta
Na področju obale potek ceste za daljinski promet še ni
definiran. Obstoječa magistralna cesta je cesta, na kateri se
pojavlja najbolj heterogena sestava prometa: od izrazito
daljinskega in tranzitnega prometa pa do lokalnega prometa
obalnih naselij.
Možne variante poteka trase različno rešujejo probleme
različnih vrst prometa; izbira najustreznejšega omrežja zato
zahteva celovito usklajevanje zahtev posameznih vrst prometa oz. Interesov. Predvsem je potrebno na meddržavni

- Maribor - Gruškovje
Iz programa sta izključena avtocestna odseka Miklavž - Hajdina in Hajdina - Gruškovje, ker v sedanjih razmerah zaradi
spremenjenih prometnih razmer gradnja avtoceste na teh
dveh odsekih razvojno in prometno-ekonomsko ni upravi10.3. Prioritete ukrepov
Prioriteta oz. dinamika izgradnje avtocestnega sistema je
prikazana v tabeli 11 oziroma v prilogah 14 in 15 Nacionalnega programa izgradnje AC. Predvidena gradnja smeri
vzhod-zahod v obdobju 1994-1999 upošteva sprejete zakonske obveznosti in obveznosti iz Transportnega sporazuma.
Projekti so razvrščeni v 4 prioritetne razrede: razreda 1 in
2 zajemata odseke, ki naj bi bili prvenstveno realizirani do leta
1999 (projekti v smeri vzhod - zahod), projekti v razredih 3 in
4 pa v obdobju po 1.1999.
Znotraj posameznih razredov, v katerih so projekti z enako
stopnjo prioritete ter upravičenosti izgradnje, se prioriteta
realizacije posameznih projektov določa glede na možnosti
začetka gradnje oz. pripravljenost projektne dokumentacije.
Normalizacija razmer na Balkanu lahko bistveno vpliva na
prioriteto realizacije. Povzročila bo namreč velike spremembe
v prometnih tokovih, predvsem se bo povečal zunanji promet
v tej smeri (promet med Slovenijo in jugovzhodom), na novo
pa se bo spet pojavil tranzitni promet v smereh proti Hrvaški.
Zato bo po normalizaciji razmer na Balkanu potrebno
ponovno preveriti prioriteto gradnje in dinamiko posameznih
projektov prilagoditi novim razmeram.
Avtocestna povezava proti Kopru je zaradi visokih investicijskih stroškov sicer razmeroma nizko uvrščena po prometno-ekonomski upravičenosti investicije, je pa na prednostni
smeri glede na razvojne potrebe države. Ta kriterij jo v skupni
prioriteti postavlja na isto kot avtocesto Divača - Fernetiči.
Največja ovira hitrejše realizacije projekta je priprava dokumentacije.
Višja stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije v smereh proti Italiji (Vrtojba, Fernetiči), je pogojena z obvezami
izgradnje cestnih povezav po osimskih sporazumih, v katerih
je Slovenija (Jugoslavija) sprejela obveznost, zgraditi cestne
povezave Vrtojba - Razdrto, Fernetiči - Razdrto in Krvavi
potok (Kozina) - Reka. Prvi dve smeri sta bili glede na
potrebe Slovenije uvrščeni že v prejšnje plane ter je zato zanju
projektna dokumentacija že pripravljena.
Za avtocesto Divača - Koper je potrebno pospešiti izdelavo
projektne dokumentacije in zagotoviti možnost izgradnje tega
odseka istočasno z avtocesto proti Italiji. V ta namen se izdela
poseben podroben plan aktivnosti vseh pristojnih ministrstev
oz. drugih upravnih organov.
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VPRAŠANJA POSLANCEV

Ministrstvo mu je poslalo naslednji odgovor:

Kdo mora še imeti zeleno karto?
IVO HVALICA, poslanec SDSS, je na septembrski seji
vprašal:
V zadnjih tednih je bilo kar nekaj pisem bralcev (npr. Delo,
13. 9. 1994), v katerih so opozorili na nevšečnosti, ki so jih
imeli zaradi zahtevanja zelenih kart za tuja vozila pri vstopu
v našo državo. Opozorili so, da je Slovenija ena izmed
redkih evropskih držav, ki še zahteva zelene karte za voznike vozil, ki so registrirana v državah Evropske Unije.
Menim, da lahko s poenostavitvijo birokratskih postopkov
pri prestopu naše meje prispevamo k večji turistični privlačnosti naše države.
Zato Vaš prosim, da preverite, če in od katerih skupin
voznikov tujih vozil ne bi bilo več potrebno zahtevati zelenih
kart za vstop v našo državo.
Hkrati tudi predlagam, da storite vse, da se dogovorite
t pristojnimi službami držav (npr. Italije) o odpravi zelenih
kart za voznike slovenskih vozil.
Vlada mu je poslala naslednji odgovor:
Poslanec Ivo Hvalica v svoji pobudi razmišlja o odpravi nadzora zelenih kart za tuja vozila pri vstopu v našo državo in
predlaga tudi, naj se Vlada Republike Slovenije s pristojnimi
službami držav (npr. Italije) dogovori o odpravi zelenih kart za
voznike slovenskih vozil.
® Najprej je treba povedati, da sistem zelene karte ni v pristojnosti Vlade Republike Slovenije, temveč v pristojnosti Slovenskega zavarovalnega biroja, katerega so slovenske zavarovalnice ustanovile leta 1992 v skladu z 81. členom zakona
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja.
Omenjeni člen določa, da biro opravlja posle, predvidene
z mednarodnimi sporazumi o zavarovanju lastnikov motornih
vozil proti odgovornosti (zelena karta) in da v zvezi s temi
posli predstavlja slovenske zavarovalnice v mednarodnih
zavarovalnih organizacijah. Vsebinsko podobne določbe vsebuje tudi 96. člen nedavno sprejetega zakona o zavarovalnicah.
Kot nam je poznano, se je mogoče o odpravi nadzora zelene
karte dogovarjati z biroji posameznih držav ali več držav. Med
biroji držav Evropske unije je večstranski sporazum o odpravi
nadzora zelene karte. Zeleno karto nadomešča registrska
tablica. Možnost zamenjave zelene karte z registrsko tablico
I dopušča tudi zakon o obveznih zavarovanjih, ki je v tretji fazi
{zakonodajnega postopka. 24. člen omenjenega zakona
namreč določa, da mednarodno listino lahko nadomešča
| registrska tablica in da mednarodne listine, ki štejejo za
veljavne, in vozila s tujo registracijo, pri katerih nadomešča
veljavno mednarodno listino registrska tablica, določi Slovenski zavarovalni biro.

Bomo v vrtcih in osnovnih šolah še imeli »tovariŠice«
■
IVO HVALICA, poslanec SDSS, je na Ministrstvo za šolstvo
naslovil naslednje vprašanje: Sprašujem, kdaj nameravate
odpraviti naslavljanje s »tovarišica« oziroma »tovariš«
v osnovnih šolah in otroških vrtcih.
Obrazložitev ni potrebna, glede na dejstvo, da smo v letu
1994.

Na poslansko vprašanje gospoda poslanca Iva Hvalica, ki
sprašuje, kdaj Ministrstvo za šolstvo in šport namerava
»odpraviti naslavljanje s .tovarišica' oziroma 'tovariš' v osnovnih šolah in otroških vrtcih«, dajemo naslednji odgovor:
V Republiki Sloveniji ni predpisa, ki bi urejal naslavljanje oseb
v šolah in vrtcih. Naslavljanje je odvisno od dogovora med
učenci in učitelji.
Ker je naslavljanje predvsem vprašanje osebnega odnosa
učenca in učitelja, v slovenskih šolah in vrtcih obstajajo
različni načini naslavljanja učiteljic in učiteljev oziroma vzgojiteljic in vzgojiteljev. Poleg drugih naslavljanj se ohranja tudi
izraz tovarišica oziroma tovariš. Izvirni smisel besede »tovariš« je v poudarjanju osebnega odnosa med dvema osebama
in morda je razlog, da se ta izraz v naših šolah in vrtcih
ohranja, iskati prav v tem.

Kako je z napredovanjem zaposlenih v vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah v višje plačilne razrede?
JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS, je na julijski seji vprašal:
»Na Vlado oziroma Ministrstvo za šolstvo in šport naslavljam naslednje poslansko vprašanje. Najprej glede pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in
srednjem šolstvu v plačilne razrede. Ta pravilnik je izdal
minister za šolstvo v soglasju z Ministrstvom za delo in
Ministrstvom za finance. V 1. členu tega pravilnika je navedeno, da ta pravilnik podrobneje določa pogoje in postopke
napredovanja zaposlenih v višji plačilni razred v vrtcih ter
osnovnem in srednjem šolstvu razen za učitelje, vzgojitelje,
pedagoge, psihologe, socialne delavce, socialne pedagoge
in knjižničarje.
Na mene so se kot poslanca obrnili ti drugi, torej računovdje, tajniki, blagajniki, hišniki, vodje kuhinj, pomočniki
v kuhinji, čistilke, ki jim seveda ta pravilnik tudi ureja oziroma nekako preko tega pravilnika bodo imeli možnost
napredovanja. Ti ljudje, ti zaposleni so zelo ogorčeni ker
menijo, da so bili s tem pravilnikom postavljeni v neenakopraven položaj z drugimi zaposlenimi v šolstvu in trdijo, da
ta pravilnik to neenakopravnost uzakonja.
Zato sprašujem ministrstvo, po kakšnih kriterijih se je odločilo za ta pravilnik, ki v zaposlenih, v šolstvu, v vrtcih pač
vnaša velik nemir in nezadovoljstvo?«
Poslanec je prejel naslednji odgovor:
G. Janez Podobnik je na 23. seji Državnega zbora dne 20.
julija 1994 zastavil vprašanja v zvezi s pravilnikom o napredovanju v osnovnih in srednjih šolah ter v zvezi z uspehom na
zaključnih izpitih oziroma vpisom na univerzi v tem in naslednjem letu. Na ta vprašanja smo pripravili naslednja odgovra.
1. Napredovanje
Napredovanje zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem
šolstvu urejajo trije pravilniki:
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive.
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive in
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem
in srednjem šolstvu v plačilne razrede.
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Vsi trije pravniki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 41/
94.
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in
srednjem šolstvu v plačilne razrede (v nadaljnjem besedilu:
pravilnik) določa pogoje in postopek napredovanja v višji
plačilni razred na vse zaposlene, razen za učitelje, vzgojitelje,
pedagoge, psihologe, socialne delavce, socialne pedagoge in
knjižničarje, ki v skladu s posebnima pravilnikoma napredujejo v naziv.
Podlaga za napredovanje je Zakon o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradi list RS, št. 18/94), ki v 14. členu določa tudi osnovne
pogoje napredovanja na delovnem mestu. Le-ti so:
- dodatna funkcionalna znanja
- interdisciplinarna usposobljenost delavca za opravljanje
del na različnih delovnih mestih v okviru poklica,
- samostojnost in zanesljivost pri delu,
- ustvarjalnost in
- nadpovprečna delovna uspešnost, izkazana v daljšem času.
Postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za
napredovanje sta podrobneje določena v pravilniku. Vsi pravilniki o napredovanju izdani na podlagi Zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih so bili izdelani na podlagi enotnih
izhodišč, ki jih je sprejel Odbor Vlade RS za področje javnih
zavodov. Enotna izhodišča so tako npr. določila za koliko
plačilnih razredov je možno napredovati v posamezni tarifni
skupini, kolikokrat na leto se preverjajo pogoji napredovanja,
kako je urejen pritožbeni postopek ipd..
Za sam postopek napredovanja so v prvi fazi pomembne
predvsem prehodne in končne določbe pravilnika, ki so bile
izdelane na podlagi dogovorov posebne usklajevalne skupine
med Vlado in predstavniki reprezentativnih sindikatov. Tako
so te določbe, ki urejajo prvo razporeditev delavcev, v vseh
pravilnikih, ki so jih izdali za posamezno področje pristojni
ministri, enake. Pri prvi razporeditvi se izpolnjevanje pogojev
za napredovanje ugotavlja na poseben način in sicer na
podlagi števila let dejanske delovne dobe, izpolnjene do uveljavitve pravilnika in pisne ocene o izpolnjevanju pogojev za
napredovanje.
Pisna ocena o izpolnjevanju pogojev temelji na posebnem
obrazcu, ki ga mora izpolniti ravnatelj in zanjo ob prvi razporeditvi ni potrebno zbirati točk v skladu z 10., 11., 12. oz. 13.
členom pravilnika.
Iz vsega navedenega izhaja, da so delavci v javnih zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja, na katere se nanaša
poslansko vprašanje, glede pogojev napredovanja povsem
izenačeni z delavci v zdravstvu, kulturi, državni upravi in
v vseh drugih javnih zavodih na katere se nanaša zakon. Prav
tako menimo, da tudi v primerjavi z drugimi delavci, ki v šolstvu napredujejo v naziv, niso v neenakopravnem položaju,
upoštevaje dejstvo, da napredovanje v nazivih temelji le na
treh nazivih (mentor, svetovalec, svetnik) in je tudi doba
potrebna za napredovanje daljša kot pri napredovanju v plačilne razrede. Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da je bil
sistem napredovanja v naziv vzpostavljen že s pravnilnikom
v letu 1992 in novi pravilnik pomeni le dopolnitev starega
v vseh elementih, ki jih določata Zakon o razmerjih plač in
skupna izhodišča Odbora za javne zadeve.
2. Uspeh na zaključnih Izpitih In vpis na univerzo. V šolskem
letu 1993/94 je bilo v četrte razrede štiriletnih srednjih šol
vpisano 13.739 dijakinj in dijakov (od tega v gimnazije 4.921).
Četrti razred jih je opravilo 12.162 (v gimnazijah 4658). Med
temi je bilo 1629 odličnih (od tega v gimnazijah 824), ki jim ni
bilo treba opravljati zaključnega izpita.
K zaključnemu izpitu se je prijavilo 10.205 dijakinj in dijakov
(gimnazije: 3356), uspešno pa ga je opravilo 8321 (na gimnazijah 3365) dijakinj in dijakov.
Če tem prištejemo še odličniake. znaša skupno število mladih,
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ki so v juniju zaključili srednjo šolo in s tem izpolnili osnovni
pogoj za vpis na univerzi. 9.950. Februarja je bilo za redni
študij v prvih letih razpisanih 11.278 mest, po dodatnem
povečanju iz junija pa je na razpolago 11.528 mest. (Razpisanih je tudi 4.718 mest za izredni študij.)
Število razpisanih mest torej presega skupno število tistih
letošnjih dijakinj in dijakov, ki so pravočasno in uspešno
zaključili šolanje. Dejstvo pa je, da se tem zadnja leta pridružujejo tudi tisti, ki so šolanje zaključili pred dvema ali več leti
ter calo taki, ki so na neki študijski smeri že diplomirali, pa
želijo nadaljevati študij na drugi smeri (delež le-teh je bil med
letošnjimi prijavami okrog 29%, po dejanskem vpisu pa je
nižji). Zelo velike so razlike med željami in možnostmi za
študij na družboslovnih smereh (zlasti pravo, študij na Fakulteti za družbene vede in nekatere smeri Filozofske fakultete),
na naravoslovnih in tehniških smereh pa so mesta na razpolago praviloma tudi še septembra.
Od prihodnjega leta bo matura pogoj za vpis v študijske
programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Zakon o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93) zagotavlja osebam, ki so
dokončale srednje izobraževanje do 1. junija 1995, da se
lahko vpišejo v prvi letnik visokošolskega študija pod pogoji,
ki so veljali do uveljavitve tega zakona (čl. 91).

Še nekaj vprašanj v zvezi z denacionaliziranim*
stanovanji
MIRAN POTRČ, poslanec Združene liste, je 11. 10. 1994 na
ministrstvo za okolje in prostor naslovil naslednje vprašanje:
V 13. členu sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakon*
je v novem, 5. odstavku 125. člena zakona med drugi«*
določeno, da imajo prejšnji imetniki stanovanjske pravici
v denacionaliziranih stanovanjih pravico zahtevati od zavezancev za vrnitev stanovanj podatke in seznam o vseli
razpoložljivih nezasedenih in zasedenih stanovanjih, katr
rih lastniki so in ki jih morajo ponuditi v odkup.
V DELU sem dne 6.10.1994 v članku pod naslovom »Sodelovanje občin pri nadomestnem odkupu« med drugim prebral*
da na seznamu, ki ga bodo skupno pripravile občine, ne b«1
praznih (nezasedenih) stanovanj, kar je v izrecne"
nasprotju s 5. odstavkom 125. člena stanovanjskeg'
zakona. Tako naj bi, kakor se da razumeti iz članka novi'
narke Nevenke Žolnir, izjavila g. Barbara Starič iz ministrstva za okolje.
Sprašujem ministra za okolje in prostor:
1. Ali je svetovalka v ministrstvu g. Barbara Starič re*1
dajala novinarki izjave, ki so v nasprotju s stanovanjski«
zakonom in s tem zavajala novinarko in javnost?
2. Če je tako izjavo res dala in res nameravajo občine bivši«1
imetnikom stanovanjske pravice sporočiti le podatke i"0
seznam zasedenih stanovanj, sprašujem, zakaj pristoje
ministrstvo dovoljuje kršitev zakona in kaj bo ukrenilo, d>
bi ne le ljubljanske, temveč tudi vse druge občine spošt?
vale 5. odstavek 125. člena zakona?
3. Ali ima minister podatke o tem, ali so vse občine
pripravile sezname nezasedenih in zasedenih stanova«!0
in ali so ti seznami s podatki o stanovanjih na razpolag
interesentom za nadomestni odkup?
4. Ali je minister občinam že ali bo posredoval kakš«'
navodila o načinu izvajanja nadomestnega odkup''
predvsem pa o tem, po kakšnem vrstnem redu in kakš«^0
kriterijih bodo pristojni organi v občinah odločali o p' '
daji nadomestnega stanovanja v primeru, da se za nakup
zanima več upravičenih prosilcev.
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Prejel je naslednji odgovor resornega ministrstva:
Ministrstvo za okolje in prostor je vsem občinam dne 5. 9.
1994 posredovalo navodila za izvajanje zakona o spremembah stanovanjskega zakona, ki so zadevala zgolj izvajanje
takozvanega III. modela privatizacije stanovanj (5. odstavek
13. člena sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona.
Uradni list RS. št. 18/91 in 21/94).
V navodilu je bilo med drugim izrecno opozorjeno, da so
zavezanci za vrnitev stanovanj dolžni v 30 dneh od poslane
zahteve izročiti prejšnjim imentikom stanovanjske pravice na
njihovo zahtevo seznam s podatki o vseh razpoložljivih nezasedenih in zasedenih stanovanjih, ki bi bila lahko predmet
privatizacije stanovanj na osnovi stanovanjskega zakona in ki
so predmet odkupa. Sočasno je v navodilu posebej opozorjeno, da se na sezname stanovanj ne vključi stanovanj, namenjenih za odpravo sostanovalskih razmerij po 154. členu stanovanjskega zakona, nadomestnih stanovanj, namenjenih
imetnikom pravice do uporabe po 155. in 156. členu stanovanjskega zakona ter nadomestnih stanovanj, namenjenih
hišnikom, ki se morajo izseliti iz hišniškega stanovanja vsled
upokojitve. V vseh teh primerih namreč ne gre za nezasedena
stanovanj'a.
V mnogih primerih imajo ti prejšnji imetniki pravice do uporabe pravnomočne odločbe o izselitvi iz stanovanja, ki so ga
desetletja zasedali in le čakajo na dodelitev drugega primernega stanovanja s strani občine.
V Ministrstvu za okolje in prostor vodimo postopke, povezane
s I. in II. modelom odkupa stanovanj, podatke o izvajanju III.
modela, vključno s posredovanjem seznamov, pa zaenkrat še
ne zbiramo, ker je bil rok za izvajanje III. modela odprt šele
pred dobrim mesecem dni.

z veljavno vizo in plačano letalsko vozovnico ne more vstopiti v letalo za Brnik...
Niti zavrnjeni na meji niti člani njegove družine pa o »nezaželenosti« nimajo nobenega dokumenta.
Vlado RS in pristojna ministrstva sprašujem, kdaj in kako bo
to vprašanje rešila, saj je po mnenju številnih članov takih
družin, ki so odgovor iskali pri meni kot poslanki Državnega
zbor, »boljša vsaka rešitev, kot nikakršna«. Najhujša, pravijo, je negotovost, ki jih vodi v obup.
Hkrati sprašujem, kdaj in kako bo rešeno vprašanje vojaških
pokojnin oz. pokojnin za aktivne vojaške osebe in druge
osebe, katerih status je bil urejen v zakonih, ki so urejali
službo v nekdanji JLA.
Poslanka je prejela odgovor Vlade Republike Slovenije:
Na poslansko vprašanje o združevanju družin in na vprašanje
o izplačevanju vojaških pokojnin dajemo naslednja pojasnila:
1. ZDRUŽEVANJE DRUŽIN
Vlada R. Slovenije podpira prizadevanja, da se uredi problem
združevanja družin v skladu z mednarodnimi dokumenti,
posebno s Konvencijo o pravicah otrok (10. člen), ki je za R.
Slovenijo začela veljati junija 1991 na podlagi Ustavnega
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije, upoštevajoč konkretne razmere in možnosti.
Prvi odstavek 10. člena Konvencije o pravicah otrok govori, da
naj države podpisnice zahteve otroka ali njegovih staršev za
vstop v državo podpisnico ali za odhod iz nje z namenom
ponovne združitve družine obravnavajo na pozitiven, human
in ekspeditiven način. Države podpisnice naj nadalje jamčijo,
da predložitev take zahteve za prosilce in člane njihove družine ne bo imela škodljivih posledic.

Članek ge. Nevenke Žolnir »Sodelovanje občine pri nadomestnem odkupu«, objavljen v Delu dne 6.10. 1994, po našem
prepričanju ne predstavlja nikakršnega zavajanja javnosti,
nasprotno, v članku so korektno povzete izjave in opozorila
ge. Barbare Starič-Strajnar v zvezi z izvajanjem III. modela
v Ljubljani, kjer pa zavezanci za privatizacijo ne razpolagajo
s praznimi stanovanji, temveč zgolj z zasedenimi, vsled že
navedenih obveznosti, ki jih imajo po tem zakonu. Zavajanje
javnosti bi bilo v primeru, če bi s tem v zvezi govoril o možnostih odkupa praznih stanovanj, ki pa jih dejansko ni.

9. člen Konvencije o pravicah otrok govori, da države podpisnice jamčijo, da otrok ne bo proti volji staršev ločen od njih,
razen, če v skladu z veljavnim pravom in postopki pristojne
oblasti v sodnem postopku odločijo, da je taka odločitev
nujna za otrokovo korist.

Morda je edina pomanjkljivost članka v Delu. da bi tudi manj
pozorne bralce že v naslovu opozoril, da zadeva nadomestni
odkup zgolj v Ljubljani, čeprav je to iz vsebine članka sicer
razvidno.

Tretji odstavek 9. člena Konvencije posebej govori, da države
podpisnice spoštujejo pravico otroka, ki je ločen od enega od
staršev, da redno vzdržuje stike z njim, razen če je to
v nasprotju z njegovimi koristmi.

Vprašanja o združevanju družin in o izplačevanju
vojaških pokojnin

Po drugi strani pa je vendar treba opozoriti, da je bivšim
uslužbencem JLA država dala možnost ali zapustijo državo
Slovenijo ali ne z dvema aktoma, sklep Predsedstva SFRJ
z dne 18. 7. 1991 in javni poziv Predsedstva RS z dne 27. 6.
1991.

DANICA SIMŠIČ, poslanka Demokratske stranke - Demokratov, je že na julijski seji vpašala pristojne:
Vlado RS in pristojna ministrstva sprašujem, kdaj in kako
bodo rešili problem t. i. ločenih družin. Gre za družine bivših
uslužbencev JLA (tudi oficirjev), katerih družine (žene in
otroci) so ostale v Sloveniji, sami pa so odšli iz Slovenije. Po
zelo okvirnih podatkih je v Republiki Sloveniji okoli 300 takih
družin. Možje oz. očetje v glavnem nimajo slovenskega
državljanstva, v Slovenijo ne morejo niti na obisk, kaj šele,
da bi se za stalno vrnili, če ocfmislim družinske travme
(nekateri otroci očeta niso videl' že več let) ali celo tragedije, je nedopustno, da Slovenija tega vprašanja ne uredi.
Še hujši pa so nekateri primeri akorajda ciničnega norčevanja iz teh ljudi. Na primer predstavništvo Republike Slovenije v Makedoniji človeku izda vizo za vstop v Slovenijo in ko
ta prepotuje skoraj vso bivšo Jugoslavijo, ga policaj na
slovenski meji zavrne kot nezaželeno osebo. Ali pa se mu
(če ima »srečo«) to primeri že na letališču v Skopju, ko

Zakon o nadzoru državne meje v 22. členu daje pooblastilo
organu, ki izvaja kontrolo prehajanja čez državno mejo, da
sme iz razlogov javnega reda prepovedati ali zavrniti vstop
tujca v državo. Podobna določba je tudi v 10. členu Zakona
o tujcih, ki taksativno našteva razloge zaradi katerih se tujcu
ne izda vizuma ali dovoljenja za vstop v državo. Gre torej za
izvirno pravico države (podobno drugim evropskim ureditvam), da na osnovi teh pogojev suvereno odloča, koga pustiti
v državo in koga ne.
Ker gre pri vprašanju ge. Danice Simšič večinoma za starešine, ki poziva predsedstva niso upoštevale in so se oktobra
1991 umaknili iz Republike Slovenije, te osebe na podlagi 22.
člena Zakona o nadzoru državne meje na mejnih prehodih
Ministrstvo za notranje zadeve zavrača z ustno določbo, na
katero imajo možnost pritožbe.
Ministrstvo za notranje zadeve pripravlja obširno informacijo
za Vlado Republike Slovenije o tej problematiki, v kateri bo
predlagalo tudi način za njeno celovito reševanje.
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2. IZPLAČEVANJE VOJAŠKIH POKOJNIN
Od leta 1973 |e bila nosilka pokojninskega in invalidskega
zavarovanja vojaških zavarovancev posebna samoupravna
skupnost oziroma fond s sedežem v Beogradu.
Pri SPIZ-u vojaških zavarovancev s sedežem v Beogradu so se
zbirala sredstva za izvajanje zavarovanja na podlagi prispevkov na plače vojaških zavarovancev, dopolnilna sredstva pa
so se neposredno zagotavljala iz zveznega proračuna.
Zavarovanje je bilo zagotovljeno enotno za območje nekdanje
SFRJ Aktivne vojaške osebe, ki so vojaško službo v nekdanji
JLA opravljale na ozemlju Republike Slovenije, niso bile vključene v zavarovanje po splošnih predpisih, ki ga je izvajal
nosilec zavarovanja v Sloveniji, temveč so bile vključene
v zavarovanje pri nosilcu vojaškega zavarovanja s sedežem
v Beogradu.
Z razpadom SFRJ so obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev do zavarovanih
oseb. premoženje in arhivi, s katerimi je upravljal izvajalec
tega zavarovanja, postali predmet sukcesije držav. Po načelih
o sukcesiji držav morajo države naslednice SFRJ prevzeti
obveznosti iz tega zavarovanja do zavarovanih oseb po kriteriju pripadnosti zavarovane osebe državi naslednici, ki je
lahko bodisi državljanstvo bodisi stalno prebivališče zavarovan e osebe. Kriterij prebivališča lahko pride v poštev zlasti
v primerih dvojnega državljanstva ali še neurejenega državljanstva. V skladu s prevzetimi obveznostmi do zavarovanja
oseb pripada vsaki državi naslednici ustrezen del premoženja
in arhivov, s katerimi je upravljal izvajalec tega zavarovanja.
Prevzem teh obveznosti, premoženja in arhivov morajo države
naslednice SFRJ urediti s sporazumom o pravnem nasledstvu
SFRJ. Dokler tega sporazuma ni, Republika Slovenija samostojno odloča o prevzemu obveznosti iz tega zavarovanja do
zavarovanih oseb, ki so njeni državljani ali imajo stalno prebivališče na njenem ozemlju.
Z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se je
Republika Slovenija zavezala:
- da zagotavlja varstvo pravic uživalcev vojaških pokojnin
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji v obsegu in pod
pogoji, ki so jih do uveljavitve tega zakona določali predpisi
SFRJ (18. člen);
- da zagotavlja aktivnim vojaškim osebam, vojakom po
pogodbi in civilnim osebam v službi JLA, ki nadaljujejo delo
v Teritorialni obrambi Republike Slovenije, statusne, socialne
in druge pravice, pridobljene do uveljavitve tega zakona (25.
6. 1991) po zveznih predpisih (14. člen); v ta okvir sodi tudi
priznanje zavarovalne dobe, dopolnjene do uveljavitve tega
zakona po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev, za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po predpisih Republike
Slovenije.
Določbe 14. člena ustavnega zakona se navezujejo na 9. člen,
v katerem je bilo predvideno, da se enote JLA na ozemlju
Republike Slovenije najkasneje do konca leta 1993 preimenujejo v enote Teritorialne obrambe Republike Slovenije.
Agresija JLA na Republiko Slovenijo je to možnost izključila.
Predsedstvo Republike Slovenije je že prvi dan agresije, 27. 6.
1991, z javnim pozivom na podlagi 14. člena ustavnega
zakona odpoklicalo iz JLA vse aktivne starešine in civilne
osebe v službi JLA iz Republike Slovenije. Po zlomu agresije
pa je Skupščina Republike Slovenije zahtevala, da se JLA
umakne z ozemlja Republike Slovenije v treh mesecih, to je
do 18. 10. 1991. S tem sklepom je bilo tudi omogočeno
pripadnikom stalne sestave JLA slovenske narodnosti kot tudi
pripadnikom JLA drugih narodnosti, ki imajo prebivališče
v Republiki Sloveniji, da v tem roku zapustijo JLA.
V okviru dogovorov o umiku JLA z ozemlja Republike Slove110

nije, ki sta jih vodili delegaciji Republike Slovenije in Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, je bilo dogovorjeno, da
Zavod za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev izplačuje pokojnine vojaškim upokojencem v Republiki Sloveniji
do 31. 10. 1991. Delegacija Republike Slovenije je tudi zahtevala, da ji Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo oziroma
Zavod za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev izroči
seznam vojaških zavarovancev in uživalcev vojaških pokojnin,
ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, z vso dokumentacijo, ki je podlaga za zagotavljanje pravic. Ta zahteva ni
bila izpolnjena. Zato se je Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije odločil, da na podlagi pooblastila iz 21. člena ustavnega zakona začasno z odlokom uredi izplačevanje akontacij
vojaških pokojnin upravičencem iz 18. člena ustavnega
zakona, in sicer tako, da se te akontacije določijo upravičencem na njihovo zahtevo in na podlagi dokumentacije, ki jo
sami predložijo.
Iz enakega razloga, to je zaradi pomanjkanja dokumentacije,
ki je potrebna za zagotovitev pravic osebam iz 14. člena
ustavnega zakona, je vlada na podlagi pooblastila iz 21. člena
ustavnega zakona sprejela uredbo o ugotavljanju in vpisovanju zavarovalne dobe osebam, ki so prestopile v Teritorialno
obrambo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/92). S to
uredbo je določeno, da zavarovalno dobo teh oseb, doseženo
do izstopa iz JLA, ugotavlja Ministrstvo za obrambo,
v delovno knjižico pa jo vpiše Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in predpisih o delovni knjižici.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je sprejel dva
odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin: prvega
v oktobru 1991 (Uradni list RS, št. 21/9-1), drugega, s katerim je
nadomestil prejšnjega, pa v januarju 1992 (Uradni list RS. št.
4/92).
Tako s prvim kot z drugim odlokom je Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije določil, da Republika Slovenija s 1. 11.
1991 prevzame izplačevanje pokojnin in drugih dajatev, ki so
jih na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev pridobili:
- državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji, in
- drugi upravičenci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji najpozneje od 25. 6. 1991.
Aktivne vojaške osebe v nekdanji JLA, ki niso ravnale skladno
z omenjenim pozivom predsedstva Republike Slovenije in so
v letu 1991 zapustile slovensko ozemlje, lahko uveljavijo pravice na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja po
vojaških predpisih, v državah, katerih državljanstvo imajo,
oziroma v državah na ozemlju nekdanje SFRJ, v katere so se
po 25. juniju 1991 preselili iz Republike Slovenije.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo
predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
bivših vojaških zavarovancev, v katerem bodo celovito urejena vprašanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja
nekdanjih vojaških oseb JLA, ki jim mora skladno z ustavnim
zakonom zagotavljati socialno varnost Republika Slovenija.
Navedeni predlog zakona bo posredovan v sprejem Državnemu zboru po obravnavi na delovnih telesih in na seji Vlade
Republike Slovenije. Obravnava predloga zakona v delovnih
telesih Vlade že teče. Vlada pa bo zakon poslala v obravnavo
Državnemu zboru RS predvidoma v drugi polovico oktobra
1994.

Podrobneje o denarnih nadomestilih za porodniški dopusi
DANICA SIMŠIČ, poslanka Demokratske stranke Slovenije,
je 5. oktobra letos, vprašala:
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'■ado RS in Ministrstvo za dalo, družino in socialna zadava
Prašujem, kaj sa dogaja z denarnimi nadomestili za porodliki dopust. Dobivamo namreč informacije, da Jih v posameznih občinah znižujejo, oziroma da gre za nekakšen
•gativni poračun za preveč izplačana denarna nadometila za čas porodniškega dopusta.
rajala je odgovor Ministrstva za delo. družino in socialne
»deve:
ikon o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št. 65/93) v 8. členu
&loča, da se denarna nadomestila za čas porodniškega
opušta usklajujejo z gibanjem plač in vseh prispevnih osnov
Republiki Sloveniji, v prehodnih določbah v 55. členu pa, da
I do vzpostavitve baze podatkov o gibanju vseh prispevnih
»nov v Republiki Sloveniji, najkasneje pa do 31. 12. 1994,
tnarna nadomestila usklajujejo v obsegu in na način, ki je
oločen za usklajevanje pokojnin in drugih dajatev iz pokojInskega in invalidskega zavarovanja v predpisih o pokojninam in invalidskem zavarovanju.
dločitev o usklajevanju denarnih nadomestil z gibanjem
>vprečnih plač in vseh prispevnih osnov je bila ob sprejemau zakona o družinskih prejemkih predlagana in sprejeta
ito, ker je Vlada ob predložitvi tega zakona v Državni zbor
'edvidevala, da se bodo vsi socialni transferi oziroma vsa
»domestila plač in pokojnine v bodoče usklajevala na enak
»čin. Glede na to, da je bil kasneje konsenz o enakem načinu
usklajevanja vseh nadomestil plač umaknjen, Zavod Repulike Slovenije za statistiko do predvidenega roka - 31. 12.
994, ne bo vzpostavil potrebne baze podatkov za usklajevale denarnih nadomestil na predvideni način.

valo centrom za socialno delo, naj se s porodnicami, ki so
dobile previsoke zneske denarnega nadomestila, dogovorijo
za način vračila preveč prejetega nadomestila. Temeljno
vodilo ministrstva in tudi centrov za socialno delo je bilo, da
mora biti neupravičeno prejeta korist sicer vrnjena, vendar na
čimbolj neboleč način, zato so centri za socialno delo predlagali porodnicam poravnavo preveč izplačanih zneskov v vseh
preostalih mesecih porodniškega dopusta oziroma upravičenosti do denarnega nadomestila. Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve je za porodnice pripravilo pisno pojasnilo
in opravičilo in v večini primerov so prizadete porodnice le-to
tudi sprejele.
So naši organi ustrezno ukrepali v zvezi s spornim Aldom Fanellijem?
Dr. LEO ŠEŠERKO je že julija letos na Vlado Republika
Slovenije naslovil naslednja vprašanja:
Aldo Fanelli alias Lulgi Ciccarelli je bil v Benetkah v procesu
proti 79 pripadnikom t. i. mafije z obala Brente, ki jo je vodil
Felica Maniero, obsojan na 8 lat zapora. Kar gre za slovenskega državljna oz. bivšega slovenakega državljana, ki je
pridobil državljanatvo na dvoml|iv način, vprašujem Vlado
RS:
1. Ali so ustrezni organi Republike Slovenije seznanjeni
z zahtevo Republike Italija ža Iz lata 1984 po Izročitvi Alda
Fanallija?

finistrstvo za delo, družino in socialne zadeve zato za obrav»vo v pristojnih organih Vlade že pripravlja predlog za spremembe in dopolnitve zakona o družinskih prejemkih, ki bi ga
Josredovali v sprejem Državnemu zboru, v katerem bo med
[ugim urejeno tudi nadaljnje usklajevanje denarnih nadomelll za čas porodniškega dopusta.

2. Kakšne ukrepe je storila, da bi bila izročitev v skladu
z mednarodnim pravom Izvedena?

ikon o družinskih prejemkih na nov način ureja višino in
•esečno usklajevanje denarnih nadomestil za čas porodnitega dopusta. S 1. 7.1994 je ministrstvo za delo, družino in
bcialne zadeve prevzelo tudi obveznost direktnega izplače*nja denarnih nadomestil, kar predstavlja popolnoma novo
taditev, saj delodajalec in izplačevalec nadomestila nista
fentična. Zato se je v prvih mesecih izvajanja zakona o drumskih prejemkih pojavilo nekaj nepredvidenih težav, ki pa jih
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj s centri
i socialno delo, ob sodelovanju bank, gospodarske zborne, sindikatov in ob sodelovanju s porodnicami, uspešno
'Suje.

Prejel je naslednji odgovor:

tko bo v novembru 1994 preko izplačevalca direktnih izplail denarnh nadomestil urejena možnost plačevanja mesečnih
brokov obveznosti, ki jih imajo porodnice na podlagi uprav'h administrativnih prepovedi. Z možnimi kreditodajalci smo
' dogovorili za možnost najemanja kreditov tudi med porodnim dopustom s čim manjšimi zapleti in birokratskim poši»njem porodnic po potrdila k različnim organom. Vse porodne se lahko pod najbolj ugodnimi pogoji dodatno zdrav'veno zavarujejo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slo»nije ali Adriaticu. Ne nazadnje je vsem porodnicam na
'edvideni dan v mesecu redno nakazano denarno nadomeiio, po pošti pa prejmejo na dom tudi plačilni list, tako da
'hko v trenutku preverijo pravilnost nakazila na tekočem
*6unu ali hranilni knjižici.
'inistrstvo za delo, družino in socialne zadeve pred preho4m na direktni način izplačevanja denarnih nadomestil ni
'pelo zagotoviti enotnih navodil in informacijsko podprtega
Stema za usklajevanje denarnih nadomestil. Sele s 1.7.1994
)ir bile lahko na enem mestu po enotni metodologiji prever>e vse dotedanje uskladitve in opravljena izplačila. Po priča"vanju je v nekaterih primerih prišlo do preveč, v drugih pa
0 premalo izplačanih zneskov mesečnih nadomestil.
'to je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sveto-

3. Kako bodo kaznovana odgovorna oaebe, ki ao Aldu
Fanellju kljub nepopolni vlogi omogočile pridobitev slovenskega državljanstva?

Na poslansko vprašanje dr. Lea Šešerka o ukrepih organov
Republike Slovenije v zvezi z zahtevo Republike Italije iz leta
1989 za izročitev Alda Fanellija, Vlada Republike Slovenije
odgovarja:
Ministrstvo za notranje zadeve do leta 1993 ni bilo seznanjeno
z zahtevo Republike Italije za izročitev Alda Fanellija. Avgusta
1993 je Interpolu Italija poslala obširno zaprosilo za podatke
o Aldu Fanelliju zaradi suma davčne utaje v zvezi s posojilniško službo, ki posluje v igralnici Casino Portorož, in ga
zaprosilo za podatke, ali Alda Fanellija res išče sodišče ali
policija v Italiji zaradi povezav z mafijo.
Interpol Rim je odgovoril, da trenutno Alda Fanellija iščejo na
mednarodnem področju (ne pa »na ozemlju Jugoslavije«)
zaradi zapornega naloga, ki ga je izdalo sodišče v Benetkah
dne 11. 5. 1987 zaradi povezav z zločinskimi in mafijskimi
tolpami.
Odgovorili so nam tudi, da takrat ni bila vložena prošnja za
izročitev pri jugoslovanskih oblasteh glede na njegovo državljanstvo; po njihovih podatkih naj bi Luigi Ciccarelli, kar je
bilo drugo ime Alda Fanellija, jugoslovansko državljanstvo
pridobil leta 1979 na podlagi določil Osimskih sporazumov in
se hkrati s tem preimengval v Alda Fanellija. Njihovo pravosodno ministrstvo poleg tega ni menilo, da je potrebno, da bi
vložilo prošnjo za kazenski pregon za dejanja, storjena v Italiji.
Marca in aprila letos pa je Interpol Rim zaprosil za podatke, ali
so naši državni organi res odvzeli državljanstvo Aldu Fanelliju,
o čemer so pisali italijanski časopisi.
V zvezi z državljanstvom Alda Fanellija pojasnjujemo, da je
Aldo Fanelli dne 1.1. 1983 pri oddelku za notranje zadeve
občine Piran dal izjavo, da želi v skladu z določbami Osim-
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skega sporazuma pridobiti jugoslovansko državljanstvo ter
državljanstvo Republike Slovenije.

stališče glede zahteve, ki jo je izrekel predsednik hrvaški
skupnosti v Ljubljani, g. Ivo Kapetanović, glede priznanji
avtohtone hrvaške manjšine.

Na podlagi dane izjave je bil 10. 1. 1984 Aldo Fanelli vpisan
v knjigo državljanov Republike Slovenije in SFRJ. Ministrstvo
za notranje zadeve kot nadzorni organ je dne 24. 6. 1993
oddelku za notranje zadeve občine Piran naložilo, da po
uradni dolžnosti izvede postopek za ugotovitev državljanstva
Alda Fanellija.

Vprašanje smo zastavili, ker želimo, da se MZZ opredeli di
vztrajnega, sistematičnega in koordiniranega postavljanji
zahtev za priznanje hrvaške manjšine za delavce hrvaški
narodnosti, tako s strani Kaptola kot hrvaške skupnos!
v Ljubljani.

V uvedenem upravnem postopku je Sekretariat za upravne
zadeve - oddelek za notranje zadeve Piran dne 17. 9. 1994
izdal odločbo, s katero je ugotovil, da Aldo Fanelli ni državljan
Republike Slovenije. V tem postopku je bil Aldo Fanelli pozvan, da predloži vse dokaze, ki so bili predpisani že z navodili
tedanjega Republiškega sekretariata za notranje zadeve, za
izvedbo ugotovitvenega postopka v zadevah pridobitve državljanstva Republike Slovenije in tedanje SFRJ v skladu z Osimskim sporazumom in pismi, ki so priloga k temu sporazumu.
Ob vpisu Alda Fanellija v OK Piran, letnik 1984, namreč ni bil
priložen noben dokaz, ki je bil predpisan. Ker je Aldo Fanelli
odklonil sodelovanje v postopku, je Sekretariat za notranje
zadeve - oddelek za notranje zadeve občine Piran dne 17. 9.
1993 izdal odločbo, s katero je na podlagi ugotovljenega
dejanskega stanja ugotovil, da Aldo Fanelli ni državljan Republike Slovenije.
Zoper izdano odločbo je Aldo Fanelli 30. 9. 1993 vložil pritožbo, na katero je Ministrstvo za notranje zadeve dne 14. 2.
1994 izdalo odločbo, s katero je potrdilo zakonitost izpodbijane odločbe in 8. 3. 1994 zavrnilo pritožbo.
Zoper odločitev Ministrstva za notranje zadeve je bil sprožen
upravni spor pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, ki pa
o tožbi še ni odločilo.
Kakšno je stališče zunanjega ministrstva do zahteve za priznanje avtohtone hrvaške manjšine
v Sloveniji?
IVAN VERZOLAK, poslanec Samostojne poslanske skupine,
je ministrstvo za zunanje zadeve prosil, da pojasni svoje

Ministrstvo mu je odgovorilo:
Poslanec Ivan Verzolak je na 24. seji Državnega zbora Repu
blike Slovenije dne 5. 10. 1994 zahteval, da Ministrstvo Z(
zunanje zadeve Republike Slovenije pojasni svoje stališči
glede zahteve »predsednika hrvaške skupnosti« v Ljubljar
Iva Kapetanoviča o priznanju avtohtone hrvaške manjšin
v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo za zunanje zadeve, v sodelovanju z Uradom l
narodnosti pri Vladi Republike Slovenije, odgovarja:
Ustava Republike Slovenije (Ur. list RS št.: 1-4/91-1 z dne 25.'
1991) opredeljuje v 64. členu le italijansko in madžarsk
skupnost kot avtohtoni ter jima poleg temeljnih človekovi
pravic zagotavlja še posebne kolektivne pravice. Posebn
varstvo je na podlagi 65. člena Ustave Republike Slovenif
določeno s posebnim zakonom o položaju in posebnih prav
cah za pripadnike romske skupnosti.
Razen popreje navedenih skupnosti živi v Sloveniji več
število priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik,!
so se v različnih obdobjih naselili na ozemlju Republike Sk '
venije. Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 1991 je bi
med njimi 54.212 Hrvatov. Večina je ob osamosvojitvi Slov
nije dobila slovensko državljanstvo. Tem skupinam prebiva
stva Ustava Republike Slovenije ne zagotavlja posebn
kolektivnih pravic, torej nimajo statusa avtohtone narodi
skupnosti. Kot za vse druge državljane Republike Sloveni
veljajo tudi zanje vse temeljne pravice, ki jih zagotavlja Usta
Republike Slovenije, torej tudi pravica do združevanja
ohranjanja svoje kulturne identitete. Tako imajo v Slover
tudi Hrvatje svoja kulturna društva, država pa v okviru možr
sti prispeva sredstva za njihovo kulturno dejavnost.
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