A. POSTOPEK PRIPRAVE DRŽAVNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
POBUDA ZA PRIPRAVO
DRŢAVNEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA (DPN)
(št. 2601-2/2004/36-0032073 z dne 12. 10. 2004)
PROUČITEV POBUDE, 1. PROSTORSKA KONFERENCA
SPREJEM PROGRAMA PRIPRAVE (UL RS, št. 49/06)
PRIDOBITEV SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

nadaljevanje postopka po ZPNačrt
ŠTUDIJA VARIANT S
PREDLOGOM
NAJUSTREZNEJŠE
VARIANTE

IZDELAVA STR. PODLAG: GRADBENO
TEHNIČNI, PROMETNO EKONOMSKI,
RAZVOJNO URBANISTIČNI ELABORAT,
OKOLJSKO POROČILO

SEZNANITEV VLADE RS S PREDLOGOM NAJUISTREZNEJŠE VARIANTE,
PRIDOBITEV PRELIMINARNIH MNENJ VARSTVENIH RESORJEV
POBUDA ZA DELITEV POSTOPKA NA ŠTIRI DPN
(št. 2644-6/2005/343-0031069 z dne 13. 6. 2008)
SKLEP O ZAČ. PRIPRAVE DPN
(Vlada RS, sept. 2008)

DOP. SMERNIC NOSILCEV
UREJANJA PROSTORA

nadaljevanje postopka po ZUPUDPP
IZDELAVA PODROBNIH
STROKOVNIH PODLAG
IZDELAVA
OSNUTKA DPN

DOPOLNITEV
OKOLJ. POROČILA
PRIDOBITEV MNENJA O
USTR. OKOLJ. POR.

Odločitev Vlade RS za pripravo predloga
izvedljive variante – 25.10.2012
DOPOLNITEV ŠTUDIJE VARIANT IN DOPOLNITEV OKOLJSKEGA
POROČILA
JAVNA RAZGRNITEV IN
OBRAVNAVE ŠTUDIJE VARIANT
IN OKOLJSKEGA POROČILA

1. MNENJA
OBČIN

MNENJE O
USTREZNOSTI
OKOLJ. POR.

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI IN 1. MNENJ OBČIN
IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA
IZVEDLJIVE VARIANTE

DOPOLNITEV
STROKOVNIH PODLAG

PRIDOBITEV 1. MNENJ DRŢAVNIH
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

PRIDOBITEV ODLOČBE O
USTREZNOSTI VPLIVOV

SPREJEM SKLEPA O POTRDITVI VARIANTE NA VLADI RS
(sklep, št. …, z dne …)
IZDELAVA PODR. STR. PODLAG
IZD. POROČILA O VPLIVIH NA
OKOLJE (PVO)

IZDELAVA
OSNUTKA DPN

PRIDOBITEV OSN. OKOLJ.
VARST. SOGLASJA (OVS)
2. MNENJ
OBČIN

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNE OBRAVNAVE
OSNUTKA DPN, PVO IN OSNUTKA OVS

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI IN 2. MNENJ OBČIN
IZDELAVA PREDLOGA DPN

DOP. STR. PODLAG

PRIDOBITEV 2. MNENJ DRŢAVNIH
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

PRIDOBITEV OVS

SPREJETJE UREDBE O DPN NA VLADI RS IN
OBJAVA V URADNEM LISTU RS

B. CILJI IN NAMEN DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA IN ŠTUDIJE VARIANT
Predmet naloge je Drţavni prostorski načrt za gradnjo drţavne ceste med
avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo. Razvoj in izgradnja
prometnega omreţja je opredeljena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt in 70/08 - ZVO 1B) in Prostorskem
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 - ZPNačrt in 70/08 - ZVO 1B).
Izdelava drţavnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: DPN) se je pričela
s Pobudo za izdelavo drţavnega lokacijskega načrta za gradnjo drţavne ceste
med avtocesto A1 Šentilj–Koper (avtocestni priključek Šentrupert–avtocestni
priključek Arja vas) in Velenjem, Slovenj Gradcem in Dravogradom«, na podlagi
katere je bil sprejet Program priprave drţavnega lokacijskega načrta za gradnjo
drţavne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo z Republiko Avstrijo
(Uradni list RS št. 49/06). Postopek izdelave DPN in s tem študije variant se je
pričel v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 –
popr. in 58/03 – ZZK-1) ter v letu 2007 nadaljeval v skladu z Zakonom o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07; v nadaljnjem besedilu:
ZPNačrt).
V zaključkih študije variant je bil za nadaljnjo obravnavo in izdelavo DPN
predlagan Optimiziran predlog najustreznejše variantne rešitve, ki ga je
obravnavala Vlada RS ter sprejela sklep s katerim je opredelila, da se postopek in
s tem nadaljnje načrtovanje DPN, nadaljuje v skladu z optimiziranim predlogom
najustreznejše variantne rešitve na odsekih A, C, D, E, F in N, na odseku B pa se
izdelajo in proučijo nove variantne rešitve. Navedeni sklep Vlade RS je bil podlaga
za pobudo ministra za promet v juniju 2008, da se postopek priprave drţavnega
prostorskega načrta za gradnjo drţavne ceste na območju severnega dela tretje
razvojne osi deli na štiri ločene odseke.
Tako so bili v septembru 2008 sprejeti sklepi vlade, s katerimi se je prej enovit
postopek priprave drţavnega prostorskega načrta za severni del tretje razvojne osi
razdelil na štiri ločene postopke priprave drţavnih prostorskih načrtov na
naslednjih pododsekih:
 Pododsek od priključka Šentrupert na AC A1 Šentilj–Koper do priključka
Velenje jug;
 Pododsek od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug;
 Pododsek od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami.
 Pododsek Holmec–Otiški vrh do meje z Republiko Avstrijo.
Postopki za pripravo posameznih DPN so se pričeli na podlagi tedaj veljavnega
ZPNačrta.
Oktobra 2010 je bil sprejet Zakon o umeščanju prostorskih ureditev drţavnega
pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/10, 106/10-popr. in 57/12). Na
podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena velja, da
se drţavni prostorski načrti začeti po določbah ZPNačrta končajo po določbah
ZUPUDPP.

C. ŠTUDIJA VARIANT IN IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE
V 1. fazi izdelave DPN je bila izdelana Študija variant s predlogom najustreznejše
variantne rešitve za gradnjo drţavne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in
mejo z Republiko Avstrijo (Urbis d.o.o. Maribor, št. proj. 189-ŠV/2006, april 2008).
V postopku izdelave študije variant so bile v prvi fazi (ob upoštevanju programskih
izhodišč, priporočil s prve prostorske konference, pridobljenih smernic nosilcev
urejanja prostora in njihove analize, na podlagi analize stanja, teţenj in razvojnih
moţnosti v prostoru ter študije ranljivosti prostora in drugih strokovnih analiz)
določene variante, ki so bile v študiji variant vrednotene in med seboj primerjane.
Variante so bile, zaradi velikih dolţin na odseku med avtocesto A1 Šentilj–Koper in
mejo z Republiko Avstrijo, razdeljene na posamezne primerjalne pododseke A, B,
C, D, E in F. Na podlagi vrednotenja po posameznih pododsekih je bila izbrana
najustreznejša celovita varianta, sestavljena iz naslednjih variant: A3 – B2 – C1 –
D1 – E2 – F2 – N1.
Predlagana varianta se je pri vrednotenju in primerjavi z drugimi variantami, na
podlagi sinteznega vrednotenja z vseh vidikov, izkazala kot najustreznejša, kljub
njeni slabosti poteka preko najboljših kmetijskih zemljišč, zlasti na odseku F2. Zato
se je traso na odseku F2 optimiziralo na način, da se je v čim večji moţni meri
poskušalo slediti pripombam zainteresirane javnosti, stališčem posameznih
resorjev ter izdelanim recenzijam. Iz izvedene optimizacije variante F2 izhaja na
območju od kamnoloma Podgora do priključka na avtocesto A1 varianta F2-2
(potek ob ţeleznici). Optimizirana varianta F2-2 poteka po robnem območju tal z
visokim pridelovalnim potencialom in ne po sredini, v najmanjši moţni meri poteka
preko hmeljišč in se izogne večjim strnjenim kompleksom v sredini doline.
Na podlagi prejetih pripomb je bil izoblikovan optimiziran predlog najustreznejše
variantne rešitve, ki ga je obravnavala Vlada RS ter sprejela sklep, s katerim je
opredelila, da se postopek in s tem načrtovanje DPN nadaljuje, v skladu z
optimiziranim predlogom najustreznejše variantne rešitve na odsekih A, C, D, E, F
in N, na odseku B pa se izdelajo in proučijo nove variantne rešitve.
Za drţavno cesto od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug so bile na
podlagi Sklepa Vlade RS pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, na
njihovi podlagi pa izdelane strokovne podlage, dopolnjeno okoljsko poročilo in
izdelan osnutek drţavnega prostorskega načrta.
Načrtovanemu poteku trase na obravnavanem odseku drţavne ceste (odsek F)
močno nasprotuje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo (v
nadaljnjem besedilu: MKO DzK). V juliju 2012 je bilo s strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje izdano tretje negativno mnenje o

ustreznosti okoljskega poročila za drţavno cesto na odseku od Šentruperta do
Velenja, ker naj bi bil DPN nesprejemljiv z vidika posega na kmetijska zemljišča.
Na podlagi mnenja MKO DzK namreč ugotavljajo, da gre pri posegu za preveliko
izgubo kmetijskih zemljišč in je potrebno preveriti dodatno alternativno rešitev.
Ker v letu in pol intenzivnega usklajevanja z MKO DzK ni bilo mogoče pridobiti
pozitivnega mnenja na okoljsko poročilo in ker je potek trase slabo sprejet tudi v
lokalnem okolju, je vlada RS na seji dne 25. 10. 2012 obravnavala Poročilo o
realizaciji aktivnosti pri pripravi drţavnih prostorskih načrtov in sprejela med drugim
naslednje sklepe:
- Glede na to, da so bile v študiji variant preverjane še variante v sredinskem in
vzhodnem koridorju, za nadaljevanje priprave DPN DARS zagotovi dopolnitev
študije variant in okoljskega poročila, v katerem se oblikuje nov predlog
izvedljive variante, ki upošteva naslednja izhodišča:
- uporabijo se podatki, ki so bili pripravljeni ob izdelavi študije variant v l. 2007;
- načrtuje se 4-pasovna hitra cesta, morebitna etapnost gradnje se določi po
sprejemu odločitev o varianti, pred pripravo na gradnjo;
- varianta mora biti ustrezno navezana na varianto E2, za katero je ţe izdelan
predlog DPN;
- varianta mora izkazovati največjo moţno prometno-ekonomsko učinkovitost;
- varianta mora biti prostorsko in okoljsko sprejemljiva.
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D. PREDLOG IZVEDLJIVE VARIANTE
Ob analizi sklepnih ocen iz študije variant (2008) je ugotovljeno, da so s
prostorskega, okoljskega in funkcionalnega vidika sprejemljive vse obravnavane
variante, pri čemer se na obvezno izhodiščno točko pri predvidenem priključku
Velenje jug poleg variante F2 (F2-2), katere sprejemljivost je bila v postopku
priprave DPN in okoljskega poročila zavrnjena, navezujeta še varianti F3a in F3b.
Na podlagi vrednotenja s prometno ekonomskega vidika sta med obravnavanimi
kombinacijami z vidika prometne učinkovitosti in ekonomske upravičenosti
najprimernejši kombinaciji variant K19 (variante D1+E2+F3b+N1) in K15 (variante
D1+E2+F2+N1), med katerima ima prednost kombinacija K19, ki je nekoliko
ugodnejša z vidika prometne učinkovitosti. Kombinacija K19 je s prometno
ekonomskega vidika kot zelo sprejemljiva ocenjena glede na vse kriterije: koristi
uporabnikov, promet na obstoječih daljinskih cestah ter promet na mestnih cestah
v Velenju.
Na podlagi vrednotenja v študiji variant in novih izhodišč je kot izvedljiva varianta,
ki izkazuje največjo prometno ekonomsko učinkovitost in je sprejemljiva po vseh
vidikih obravnave, predlagana varianta F3b, ki pa ima tudi svoje pomanjkljivosti
(manj primerna z vidika geoloških razmer; najmanj primerna glede na izgubljene
višine; bistveni negativni vplivi na potoka Loţnica in Trnava (v potoka se ne sme
posegati, saj bi prišlo do bistvenih vplivov na floro, favno in habitatne tipe); naravno
vrednoto Loţnica seka v dolţini ca 4300 m (v bliţini se nahaja še pet
podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot).
Zaradi navedenih pomanjkljivosti variante F3b se za nadaljnjo fazo načrtovanja
predlaga opitimizacija trase v smislu izogiba naravno ohranjenim in zavarovanim
območjem, predvsem je potreben umik iz območja vodotoka Loţnice in Trnave.
OPIS VARIANTE F3b
Trasa odseka F3b je nadaljevanje odseka E2 in se začne po izhodu iz pokritega
vkopa na zahodnem delu Velenja ob priključku Velenje Jug. Trasa se usmeri v
dolino potoka Veriţelj juţno od Velenjskega jezera. Mimo pokopališča poteka v
nasipu oz. je podprta s podpornim zidom in se vzpenja pod Maravšnikom do
Podkraja. Pri Podkraju se trasa obrne proti jugu v dolino potoka Loţnica, ki jo
večkrat prečka izmenjaje vkopano ali v nasipu, s podporno ali oporno konstrukcijo.
V takem poteku se nadaljuje do vasi Loţnica, kjer večkrat prehaja regionalno cesto
R3-694 odsek 1268 Velenje–Dobrteša vas in potok Loţnico, ter se skozi Andraţ
nad Polzelo, kjer je umeščen priključek Andraţ, usmeri jugovzhodno proti
Prelogam. Loţnico tik pred vzponom proti Prelogam preči z viaduktom dolţine 120
m nakar preide v predor Preloge, dolţine 520 m in se spusti v dolino Trnave od
koder po njeni dolini preide do severovzhodnega obrobja RTP Podlog. Na tem
območju bo potrebno prestaviti oziroma regulirati strugo Trnave na dolţini 250 m, s
čimer se izognemo siceršnji gradnji dveh mostov preko tega potoka in regulaciji
Trnave na krajših odsekih. V prehodu na ravninsko območje trasa drţavne ceste
neposredno ob vzhodnem robu obide območje RTP Podlog in se po premostitvi
Loţnice z objektom dolţine 25 m priključi na obstoječo avtocesto A1 CeljeLjubljana z nadvozom dolţine 60 m.
Dolţina obravnavanega odseka je pribliţno 13 km in je predvidena kot 4-pasovna
cesta. Maksimalni vzdolţni nagib trase znaša pod 5.0%.
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POVZETEK ZA JAVNOST

E. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE
Z javno razgrnitvijo študije variant in strokovnih gradiv je zagotovljena seznanitev
javnosti s predmetnimi gradivi in omogočeno dajanje pripomb in predlogov.
Študija variant s predlogom izvedljive variante in okoljsko poročilo sta javno
razgrnjena na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, v
prostorih občin Velenje, Polzela in Ţalec od 3. 1. 2013 do 4. 2. 2013. Javne
obravnave bodo potekale dne 24. 1. 2013 (Velenje) in 29. 1. 2013 (Polzela in
Ţalec). Pobude, mnenja, pripombe in predloge je moţno podajati v času javne
razgrnitve pisno na mestih javne razgrnitve, po pošti, ustno na javni obravnavi ter
po elektronski pošti gp.mzip@gov.si, obvezno s pripisom: »ŠV F3b«.
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