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sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji od 1 /1 -1997 do 31 /3-1997, 
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Predlog zakona o 

ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA 

GRADITEV CEST DOLOČENIH V 

NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE 

AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZNSGC) 

- EPA 394 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je 29. januarja 1998 predložila 
v obravnavo predlog zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev cest, določenih v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, 
(ZNSGC) - hitri postopek (EPA 394 - II). 

Poslanca Branko Jane in Rafael Kužnik sta 16. septembra 
1994 predložila Državnemu zboru v obravnavo predlog 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 
(ZNSGDT) - prva obravnava (EPA 785), ki ureja enako 
oziroma podobno vsebino, kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki sta ga 
predložila poslanca še ni končan, je predsednik 
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena 
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga 
zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila 
Vlada Republike Slovenije. 

Zagotovitev finančnih sredstev je nujno za realizacijo celotnega 
projekta izgradnje avtocest kot tudi čimprejšnje usposobitve 
petega evropskega prometnega koridorja, to je izgradnja 
avtoceste med Koprom in Lendavo na smeri vzhod-zahod. 
Vlada Republike Slovenije zato meni, da navedeni razlogi 
izkazujejo izredne potrebe države in tako predlaga obravnavo 
navedenega zakona po hitrem postopku. 

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 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze. 
nega programa. 

Vlada Republike Slovenije je na 47. seji dne 29/1-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH 
SREDSTEV ZA GRADITEV CEST DOLOČENIH V NACIO- 
NALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V REPUB- 
LIKI SLOVENIJI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

S predlaganim Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za 
graditev cest v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji se določajo temelji za zagotovitev finančnih 
sredstev za izvajanje Nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96), kot 
tudi predloga sprememb in dopolnitev navedenega Nacional- 
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UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Republika Slovenija je po sprejemu Zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji (Ur. I. RS št. 46/93) in po sprejemu sklepov Državnega 
zbora na 11. seji dne 27.07.1993 pristopila k intenzivni gradnji 
avtocestnega omrežja na smeri vzhod - zahod (V. EU koridor). 
Sprejeti Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(Ur. I. RS št. 13/96) je ob prvi prioriteti na smeri vzhod - zahod 
določil tudi drugo prioriteto izgradnje AC na smeri sever - jug ( X. 
EU koridor), za katero pa se niso zagotavljala namenska sredstva 
iz posebnega zakona. 

Namenska sredstva za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji nedvomno predstavljajo najpomembnejši vir sredstev 
za uresničitev enega največjih gospodarskih projektov v Republiki 
Sloveniji. Na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev 
za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji ( Ur. I. RS 
št. 46/93) je že zagotovljeno zbiranje sredstev v višini 16% drobno 
prodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in 
dieselskih goriv za izgradnjo posameznih avtocestnih odsekov v 
prednostni smeri vzhod - zahod (državna meja pri Lendavi - 
državna meja pri Novi Gorici z avtocestnim odsekom za Koper 
ter državno mejo pri Sežani in Šentilju). Zbiranje namenskih 
sredstev je zagotovljeno za obdobje od 01.01.1994 do 31.12.1999. 

Republika Slovenija želi z izgradnjo avtocestnega omrežja 
zagotoviti boljšo notranjo medregionalno povezanost Slovenije in 
istočasno si prizadeva zagotoviti ustrezno vključevanje države v 
mednarodne tokove, kar je tudi obveznost, ki sledi iz sprejetega 
transportnega sporazuma z Evropsko zvezo. Izgradnja 
avtocestnega omrežja zajema prednostno smer vzhod - zahod 
in tudi smer sever - jug kot drugo prioriteto. S tem avtocestnim 
križem bo zagotovljeno medsebojno povezovanje večjih regij v 
Republiki Sloveniji in primerno navezovanje Republike Slovenije 
na evropske prometne in gospodarske tokove. 

Izgradnja celotnega omrežja avtocest bo povečala varnost 
udeležencev v cestnem prometu, povečala pretočnost cestnega 
omrežja in skrajšala čas potovanja, znižala stroške transporta, 
omogočila vključevanje Republike Slovenije v evropski 
gospodarski prostor in povečala konkurenčno sposobnost 
slovenskega gospodarstva. Investicijska vlaganja v cestno 
infrastrukturo omogočajo tudi hitrejši gospodarski zagon. 

Zaradi posebnega pomena in vpliva na gospodarski razvoj 
posameznih območij in celotne države je izgradnjo avtocestnega 
omrežja potrebno opredeliti kot posebni javni interes države. Ob 
upoštevanju dejstva, da brez zagotovitve zadostne količine 
namenskih lastnih sredstev gradnja avtocestnih odsekov tako v 
prednostnih kot tudi v drugih smereh ne bo možna, če ne bo 
povečan dotok sredstev iz "bencinskega tolarja". Na podlagi 
podrobne analize dosedanje gradnje avtocest po veljavnem 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest in ob upoštevanju 
sprejete strategije Republike Slovenije, da imajo investicije v 
avtoceste prednost, Ministrstvo za promet in zveze predlaga 
dopolnjen Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji in s predlogom tega zakona zagotavlja enak in potrebam 
prilagojen način financiranja za vse ceste po dopolnjenem 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Dinamika gradnje je prilagojena predlaganim finančnim virom in 
prednostnim smerem. 

Z dopolnjenim Nacionalnim programom graditve avtocest 
je predvidena predaja v promet vseh cest iz dopolnjenega 
programa v letu 2004 in dokončanje vseh del v letih 2005 - 
2006. 

II. PREDLAGANE POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

Predlagani zakon ne spreminja že uveljavljenega in preizkušenega 
načina zagotavljanja in uporabe namenskih sredstev, pač pa 
natančno določa namensko uporabo s tem zakonom zagotovljenih 
sredstev. Zaradi večjih potreb se povečuje stopnja iz 16% na 
20% drobno prodajne cene na liter prodanih količin motornih 
bencinov in dieselskih goriv. Izravnava finančnih tokov pri 
financiranju izgradnje po dopolnjenem Nacionalnem programu 
zahteva tudi spremembo določil sedaj veljavnega zakona, zato 
predlog novega zakona podaja rešitev, da se z njegovo uveljavitvijo 
nadomesti Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS št. 46/93). 
Obdobje zagotavljanja sredstev po novem zakonu je enako 
obdobju, načrtovanemu za dokončanje del po dopolnjenem 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 
Predlog zakona predvideva stalni nadzor nad sredstvi, ki se 
zbirajo na posebnem evidenčnem računu pri Ministrstvu za promet 
in zveze. Predlagane rešitve omogočajo uravnoteženje potrebnih 
finančnih virov in omogočajo vračilo kreditov najetih za gradnjo 
cest iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest iz sredstev 
po tem zakonu. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagani zakon bo pomenil podaljšanje vseh finančnih učinkov 
Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji. Z uveljavitvijo novega 
zakona bo uvedena nova stopnja, ki bo veljala do konca leta 
2007. Nesporno je, da je zbiranje sredstev od 1.01.1994 dalje 
dalo pozitivne finančne posledice za državo. Na predstavitvah v 
mednarodni javnosti je naš model vzbudil veliko pozornosti in se 
dokazal kot uspešnejši od drugiti načinov zagotavljanja finančnih 
sredstev za graditev avtocest v tranzicijskih državah. S tekočo 
ekonomsko politiko Republika Slovenija daje prednost graditvi po 
dopolnjenem Nacionalnem programu izgradnje avtocest. Ta 
spoznanja narekujejo ohranitev in prilagoditev tega principa za 
celotno obdobje graditve. Iz že uresničenega dela Nacionalnega 
programa je mogoče zaključiti, da veliki napori Republike Slovenije 
pri zagotavljanju sredstev dajejo pozitivni rezultat tudi pri 
pridobivanju manjkajočih sredstev iz mednarodnih in drugih 
kreditov. Vračanje kreditov je dolgoročno zagotovljeno s cestnino. 
Struktura investicijskega kapitala, ki se zagotavlja na ta način, 
vsekakor omogoča intenzivno gradnjo in konkurenčno izbiro 
izvajalcev. Če ne bi nadaljevali z začetimi deli in ne omogočili 
takojšen začetek v vseh smereh v skladu s predlagano dinamiko 
v dopolnjenem Nacionalnem programu izgradnje avtocest, bi prišlo 
do velikih zakasnitev pri izgradnji celotnega omrežja avtocest, 
oziroma bi morali zbrati večja sredstva za gradnjo na drugih manj 
ugodnih podlagah. Za uspešno in racionalno gradnjo v daljšem 
obdobju je potreben stabilen sistemski vir. Ta sistemski vir mora 
zagotoviti toliko sredstev, da bo skupaj z dovoljenim zadolževanjem 
še v okviru makroekonomske politike države in bo omogočil 
uspešno izgradnjo v predvidenih rokih. 
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BESEDILO ČLENOV 4. člen 

1. člen 

Ta zakon določa način zagotavljanja in uporabe sredstev 
opredeljenih za graditev cest, določenih v Nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, /98). 

2. člen 

V proračunu Republike Slovenije se do 31.12.2007 namensko 
zagotavljajo sredstva za graditev cest določenih v 1. členu tega 
zakona v znesku, ki je enak 20 % drobnoprodajne cene na liter 
prodanih količin motornih bencinov in dieselskih goriv. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz davka od prometa 
motornih bencinov in dieselskih goriv v višini 20 % od njihove 
drobnoprodajne cene. 

3. člen 

Sredstva, zagotovljena na način iz 2. člena tega zakona, 
zagotavljajo delež Republike Slovenije v okviru celotnega 
programa financiranja graditve cest iz 1. člena tega zakona. 

S tem zakonom zagotovljena namenska sredstva se uporabljajo 
za: 
- pripravo projektne dokumentacije, 
- pridobitev dovoljenj za posege v prostor, 
- odkupe zemljišč, 
- plačila odškodnin in drugih stroškov v zvezi s pripravo na 

gradnjo, 
- za gradnjo cest iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest 
- po letu 1999 tudi za poplačilo obveznosti iz najetih kreditov za 

gradnjo cest iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest. 

Po tem zakonu zagotovljena sredstva se vodijo na evidenčnem 
računu žiro računa proračuna Republike Slovenije. 
Sredstva iz evidenčnega računa žiro računa proračuna se 
nakazujejo Ministrstvu za promet in zveze. Ministrstvo za promet 
in zveze nakazuje sredstva iz tega zakona na žiro račun Družbe 
za avtoceste Republike Slovenije d.d. na podlagi predpisane 
dokumentacije za izplačilo iz državnega proračuna. Postopek za 
nakazilo sredstev iz žiro računa Ministrstva za promet in zveze 
na žiro račun Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., 
predpiše minister za promet in zveze. 

5. člen 

Vlada Republike Slovenije poroča o zbranih sredstvih iz 2. člena 
tega zakona in njihovi namenski porabi Državnemu zboru RS 
najmanj dvakrat letno. 

6. člen 

V letu 1998 se zagotovijo sredstva iz davka od prometa motornih 
bencinov in dieselskih goriv za namene iz 1. člena v višini 30.000 
mio SIT v skladu s sprejetim finančnim načrtom Družbe za 
avtoceste v Republiki Sloveniji. 

7. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93). 

8. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev cest, 
določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji je najprimernejša oblika zagotavljanja deleža manjkajočih 
finančnih sredstev zaradi ugotovljenih bistveno višjih investicijskih 
vrednosti avtocestnih odsekov od tistih opredeljenih v 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest. 

S predlaganim zakonom se delež zbranih dosedanjih sredstev s 
16% poveča na 20% od drobnoprodajne cene na liter prodanih 
motornih bencinov in dieselskih goriv. Tako zagotovljena sredstva 
omogočajo enakomerno in stalno zbiranje denarnih sredstev za 
financiranje izgradnje avtocestnega omrežja ob hkratni uporabi 
tudi drugih finančnih virov. S temi dajatvami so obremenjeni 
predvsem uporabniki motornih vozil v sorazmerju z uporabo cest, 
kar se v največji meri odraža s količino porabljenega goriva. 

Sredstva na podlagi predlaganega zakona bi se namensko zbirala 
od uveljavitve novega zakona in do konca leta 2007. Zato bo z 
uveljavitvijo predlaganega zakona prenehal veljati Zakon o 
zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja 
v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS št. 46/93). 

Izgradnja avtocest po dopolnjenem Nacionalnem programu je 
finančno izjemno zahteven projekt, ki ga brez predlaganega 
zakona ne bo mogoče uspešno realizirati v okviru predvidene 
dinamike. Alternativa povečanemu lastnemu deležu finančnih 
sredstev na podlagi tega zakona je najetje posojil v bistveno večji 
količini, kar pa že srednjeročno lahko povzroči za javne finance 
in narodno gospodarstvo izredno negativne učinke. Odplačevanje 
že najetih in predvidenih posojil bo možno takoj po koncu izgradnje 
avtocest z zbrano cestnino. Po letu 2013 bo možno del sredstev 
iz zbranih cestnin preusmeriti na ostalo cestno mrežo oziroma 
nameniti za potrebe izgradnje drugih infrastrukturnih omrežij. 

Zaradi posebnega pomena in vpliva na gospodarski razvoj 
posameznih regij in države kot celote je izgradnja avtocestnega 
omrežja nacionalnega pomena. Gradnja avtocest v Republiki 
Sloveniji je nujna in v skladu s sprejeto ekonomsko politiko. 
Zagotovitev stalnih namenskih sredstev za graditev avtocestnega 
programa v Republiki Sloveniji mora biti sistemska in namenska, 
zato je način, določen z veljavnim zakonom in sprejem 
predlaganega novega zakona bistven pogoj za realizacijo 
zastavljenih ciljev. 
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Predlog sprememb in dopolnitev 

NACIONALNEGA PROGRAMA 

IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI 

SLOVENIJI (NPIA-A) 

- EPA 393 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 47. seji dne 29/1-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV NACIONAL- 
NEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI 
SLOVENIJI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da obravnava spremembe In dopolnitve Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji po hitrem 
postopku. Sprejemanje sprememb in dopolnitev Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v RS po rednem postopku bi 
ogrozilo nemoteno izvajanje programa izgradnje avtocest, kar 
ne bi bilo skladno s temeljnimi strateškimi interesi države pri 
razvoju cestne in s tem celotne prometne infrastrukture v 
Republiki Sloveniji. 

Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji kot odgovornemu 
izvajalcu tega programa se s tem že za leto 1998 zagotovijo na 
novo preverjene in potrjene usmeritve glede nadaljnjega 
izvajanja priprav za gradnjo novih avtocestnih odsekov in 
izvajanja del na odsekih, ki so že v gradnji; tako za srednji rok 
4-5 let v obliki Nacionalnega programa kot za dolgi rok 10 let in 

več v obliki strategije razvoja avtocestnega omrežja (kot to 
določata 22. in 23. člen Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, 
št. 29/97). V nasprotnem primeru, če bi se vztrajalo zgolj na 
uresničevanju dinamike gradenj po sprejetem Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju NPIA), bi lahko zašli v stanje, da bi odpiranje 
vedno novih gradbišč povzročilo razmere, ko vseh odsekov v 
gradnji ne bi bilo moč več tekoče financirati in bi se morala 
gradbena dela upočasnjevati ali celo zapirati gradbišča. Z 
drugimi besedami, predlog za obravnavo gradiva pohitrem 
postopku je odprt na dejstvo, da je zaradi povečanja stroškov 
realizacije NPIA nujno treba preveriti in na novo opredeliti 
dinamiko gradenj posameznih avtocestnih odsekov ter le-to 
srednje in dolgoročno opreti na ustrezne vire njihovega 
financiranja. 

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 
bosta kot njena prestavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze. 

4. februar 1998 7 poročevalec, št. 14 



UVOD 

Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji je bil 
pripravljen v obdobju od leta 1993 do leta 1995. Vse ocene in 
predpostavke v programu, posebno investicijskih vrednosti 
posameznih avtocestnih odsekov, so temeljile na dejstvih, podatkih 
in razmerah v tistem času. Nacionalni program je sprejel Državni 
zbor dne 15.11.1995. Že v prvih dveh letih po dokončnem sprejetju 
Nacionalnega programa izgradnje avtocest pa so nastopile nove 
okoliščine ter vrsta nepredvidenih dogodkov, ki so postopoma 
dvignili investicijske vrednosti posameznih AC odsekov do take 
višine, da v NPIA opredeljene vrednosti ne zadoščajo več za 
gradnjo predvidenih avtocestnih odsekov. Na podlagi tega dejstva 
je Vlada RS spomladi '97 opravila vrsto analiz in preučitev ter se 
odločila predlagati Spremembe in dopolnitve Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest ali v nadaljevanju NPIA. 

OCENA STANJA 

NPIA predvideva izgradnjo 386 km novih avtocest in drugih cestnih 
povezav v smeri vzhod - zahod in 113 km v smeri sever - jug. Do 
25.10.1997 je bilo do 10.12.1997 predanih prometu 114 km (od 
tega 47 km 2-pasovnih) avtocest, do konca prve polovice leta 
1998 bo predanih prometu nadaljnjih 25 km avtocest, kar pomeni 
skupno 139 km avtocest ali 36% programa vzhod - zahod. 
Pripravljalna dela in gradnja tečejo še na nadaljnjih 48 km avtocest. 

Ocenjena vrednost NPIA je znašala brez stroškov financiranja 
2.170 mio USD. (Zaradi primerljivosti podajamo vse vrednosti v 
USD). 
Program gradnje AC na podlagi dokončanja NPIA naj bi se zaključil 
do konca leta 2004. 
Za realizacijo programa so bila predvidena sledeča finančna 
sredstva: 

lastna sredstva 
krediti tuji 
krediti domači 
drugi viri 

1.670 mio USD 
296 mio USD 
182 mio USD 
22 mio USD 

skupaj 2.170 mio USD 

Na podlagi analiz in izračunov nadzornih Inženirjev iz DDC ter iz 
Poročila o izvajanju programa dela DARS d.d. za leto 1996 izhaja, 
da navedene predpostavke ne držijo več in da je za nadaljevanje 
izvajanja NPIA potrebno izvesti Rebalans NPIA. 

Ob oceni stanja izgrajenih odsekov in odsekov, ki jih je še potrebno 
zgraditi izhaja, da je možna izgradnja avtocest do leta 2004 po 
novih pogojih. 

Cenovna analiza avtocestnih odsekov kaže, da so bile vrednosti 
posameznih odsekov v NP prenizke in da je razkorak med prvotno 
ocenjenimi vrednostmi in vrednosti realiziranih cestnih odsekov 
vse večji. 

RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE 
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Iz tabele 1 so razvidne razlike ocenjenih vrednosti avtocestnih 
odsekov iz NP in nove vrednosti, ki jih navaja Družba za državne 
ceste d.o.o. v Osnovah za rebalans nacionalnega programa 
(Ljubljana, oktober 1997). DDC pogodbeno opravlja naloge 
nadzornega inženirja pri gradnji avtocest za DARS. 

Na spremembo vrednosti investicij pri izgradnji avtocest in 
celotnega programa so poglavitno vplivali naslednji osnovni 
parametri: 

• višje tržne cene gradbenih storitev in proizvodov, 
• neizdelane stopnje projektnih rešitev, 
• dejansko težji pogoji gradnje ugotovljeni na terenu ob izvajanju 

gradnje, 
• nizka stopnja uskladitve interesov v prostoru pri načrtovanju 

avtocest, 
• spremenjeni zakonski okviri, ki pogojujejo rešitve, cene in 

stroške gradnje avtocest, 
• nove investicije v obstoječo mrežo in železnice 

Zaradi dviga vrednosti nacionalnega programa iz 2.170 mio USD 
v novembru 1995 na predvideno vrednost v višini 4.100 mio USD 
bo potrebno za predvideni priTnanjkljaj 1.086 mio USD najeti 1.783 
mio USD kreditov. Oziroma ustrezno povečati delež lastnih 
sredstev na podlagi zakona o "bencinskem tolarju". 

Slika 1 in tabela 2 kažeta, da je Nacionalni program ob 
nespremenjenem dotoku lastnih sredstev možno realizirati samo 
ob zelo velikih kreditnih obremenitvah države, kar pa lahko pomeni 
določeno nevarnost za ravnotežje in stabilnost javnih financ. 

Znižanje dosežene cene gradnje z ukrepi, ki bi zahtevali opuščanje 
določenih del oziroma bi povzročili bistveno nižji standard izgradnje, 
kot ga narekujejo objektivne okoliščine, je strokovno neustrezno. 
Najbolj sprejemljiva rešitev za nadaljnjo uspešno realizacijo 
programa gradnje AC je spremenjena dinamika izgradnje in 
zagotovitev večjega deleža lastnih sredstev iz bencinskega 
tolarja. 

CILJI IN NAČELA 

V času od priprave in sprejetja NP se je s ponovno potrditvijo na 
prometni konferenci v Helsinkih v letu '97 še bolj izrazito pojavila 
zahteva po čimprejšnji usposobitvi 5. evropskega prometnega 
koridorja, to je izgradnja avtoceste med Koprom in Lendavo na 
smeri vzhod - zahod. Pravočasna usposobitev in izgradnja tega 
koridorja skozi Slovenijo, bo preprečila možnost izolacije Slovenije 
v evropski transportni politiki in omogočila pravočasno vključitev 
RS v evropske gospodarske tokove. 
V kolikor bo koridor pravočasno usposobljen, bo Slovenija s 
pristaniščem v Kopru in izgrajeno prometno infrastrukturo 
uveljavila svojo osrednjo povezovalno funkcijo Sredozemlja z 
zaledjem Srednje in Vzhodne Evrope, kar ji bo zagotavljalo nadaljnji 
gospodarski razvoj. 
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TABELA 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ODSEK 
NPIA 

DOLŽINA 
RNPIA 

DOLŽINA 
NPIA 

MIO USD 
RNPIA 

MIO USD 
NPIA 

MIO SIT 
RNPIA 

MIO SIT 
INDEKS 
NA KM 

Razdrto - Čebulovica (viadukta) - - 8,06 9,10 1 047,80 1 160,50 1,13 
Čebulovica - Divača z raze Divača 5.100 5.100 33,37 39,40 4 338,10 4.991,40 1,18 
Divača - Kozina 6.700 6.700 26,07 43,60 3 389,10 6853,10 1,67 
Kozina - Klanec 4.800 4.800 28,92 64,44 3.759,60 10 838,20 2,23 
Klanec - Ankaran 14700 14.600 125,44 217,33 16 307,20 36.555,50 1,74 
Razdrto - Vipava 12.600 15.800 55,96 183,74 7.274,80 30 904,60 2,62 
Vipava - Selo 17 400 11.500 46,5 71,00 6.103,50 11 681,60 2,31 
Selo - Šempeter 11.800 11.800 45,22 69,50 5 878,60 9.044,50 1,54 
Divača - Dane 8.400 8.400 23,30 28,50 3.029,00 3.699,60 1,22 
Dane - Fernetiči 3.800 3.800 26,05 39,20 3.386,50 5.654,30 1,50 
Šentjakob - Malence 10.700 10 700 105,18 181,00 13.673,40 27.462,90 1,72 
Blagovica - Šentjakob 20 500 20.100 137,72 251,16 17 903,60 42.244,30 1,86 
Vransko - Blagovica 16 500 16.800 229,41 448,29 29823,30 75.402,80 1,92 
Ar|a vas - Vransko 20 900 20.900 68,35 148,70 11.485,50 21 514,30 1,68 
Hoče-Arja vas 46.900 47.000 90,91 130,40 11 818,30 17 567,80 1,43 
Slivnica - Fram - BDC 6 250 7.000 31,58 54,90 4 105,40 8 691,60 1,55 
Pesnica - Slivnica 19.130 20.800 91,43 254,15 11 885,90 42.747,30 2,56 
Šentilj - Pesnica 9 300 9.500 45,60 63,80 5 928,00 8 337,70 1,37 
Zadobrova - Tomačevo 3.900 4.300 25,29 56,80 3.287,70 8 012,00 2,04 
SI Bistrica - Hajdina 17 200 9600 20,20 25,04 2 626,00 4 177,80 2.22 
Hajdina - Ormož 29.200 30 000 33,69 68,92 4 379,70 11 470,70 1,99 
Vrba - Črnivec (Peračica) 7 500 10.000 36,04 40,69 4.685,20 6.827,80 0,84 
Črnivec (Peračica) - Podtabor 4 500 2.400 19,90 21,67 2 587,00 3.644,70 2.04 
Podtabor - Naklo 4 500 4.300 10,67 32,73 1 387,10 5.505,80 3,21 
Naklo - Kranj V 8700 8700 8,90 17,55 1 157,00 2 952,60 1.97 
Šentvid - Koseze 3 700 3700 36,97 67,13 4.806,10 11 291,30 1,82 
Višnja Gora - Bič 11.900 11.200 36,40 71,22 4 732,00 11 979,20 2,08 
Bič - Trebnje - Hrastje 21.200 21 100 85,53 82,53 11.083,80 13.881,30 0,97 
Hrastje - Kronovo 12 000 12.800 63,54 114,70 8.260,20 19.292,50 1,69 
Kronovo - Smednik 13.200 13 200 33,46 53,28 4.349,80 8,961,90 1,59 
Smednik - Krška vas 13 700 13.700 20,30 47,18 2.639,00 7 936,10 2.32 
Krška vas - Obrežje 12 300 12.300 25,26 50,03 3.283,80 8 414,50 1,98 
Fram - Hajdina 14 100 14.100 67,85 69,81 8 820,50 11 741,60 1,03 
Maribor - Lenart 10.500 10.600 42,63 60,04 5,541,90 10.098,10 1,40 
Lenart - Beltinci 36 500 42.300 115,16 276,20 14.970,80 46,456,70 2,07 
Beltinci - Genterovci (Pince) 24 400 34,400 39,83 166,74 5.177,90 28,045,70 2,97 
Škofije - Srmin 3.000 3 100 15,72 26,20 2.043,60 4.407,20 1,61 
Koper - Izola 3.300 4.800 16,88 67,16 2 194,40 11.295,90 2,74 
Izola - Jagodje 4 000 3600 3,58 9,44 465,40 1 587,70 2,93 
Jagodje • Lucija 4 500 3900 40,37 49,92 5,248,10 8 396,00 1,43 

NPIA Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
RNPIA Rebalans nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
INDEKS NA KM indeks povečanja cene v USD na kilometer avtoceste ( 5 / 4 ) * ( 2 / 3 ) 
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OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Za realizacijo programa bo potrebno zagotoviti finančna 
sredstva iz sledečih virov: 

• po Zakonu o zagotavljanju namenskih sredstev za gradnjo AC 
omrežja RS - (Ur. list RS št. 46/93) bencinski tolar 

V analizah nadaljnje realizacije Nacionalnega programa je v letih 
1994 do 1996 upoštevan dejanski priliv bencinskega tolarja, za 
leto 1997 pa je upoštevana vsota iz plana razvoja in finančnega 
načrta DARS d.d. za leto 1997. Priliv bencinskega tolarja v letu 
1998 je upoštevan v višini 30 milijard SIT. Od leta 1999 do konca 
leta 2007 pa je upoštevanih 20% od cene prodanega litra 
pogonskih goriv na osnovi zakona o bencinskem tolarju. 

Pri izračunu letnih prilivov je bila upoštevana 3% rast prometa v 
obdobju od leta 1998 do leta 2003, od leta 2003 do leta 2007 pa 
2% letna rast prometa. Osnova za izračun je bila ocena dejanske 
vsote, ki bi v letu 1997 v skladu z zakonom o bencinskem tolarju, 
brez prerazporeditve za druge namene, pripadala avtocestnemu 
programu in sicer v višini 27 milijard SIT. Iz Tabele 3 je razviden 
priliv bencinskega tolarja po letih in skupen priliv za obdobje 1994 
- 2007 v mio USD. 

• na podlagi Zakona o Družbi za AC v RS (Ur. list RS, št. 57/ 
93), DARS razpolaga 3 cestninami 

V analizah so v letih 1994 do 1996 upoštevane dejansko pobrane u 
cestnine, dejanski stroški upravljanja in vzdrževanja avtocest ter g 
dejanski stroški pobiranja cestnine. Za leto 1997 pa so za vse g 
navedeno upoštevane vrednosti iz plana razvoja in finančnega 5 
načrta DARS d.d. za leto 1997. o K 

> 
Od leta 1998 do konca leta 2025 je bil izdelan nov izračun cestnin < 
na podlagi spremenjene dinamike odpiranja cestninskih postaj. 
Prav tako je bil za obdobje od leta 1998 dalje na podlagi novih ^ 
ocen stroškov upravljanja in vzdrževanja avtocest, ter novih ocen 3 
stroškov pobiranja cestnine, izdelan nov izračun sredstev za 
izgradnjo avtocest, ki se izdvajajo iz cestnin. Pri izračunu cestnine * 
je upoštevana enaka rast prometa kot pri bencinskem tolarju. Iz 
Tabele 3 je razviden predviden priliv cestnin po letih in skupen 
priliv za obdobje 1994 - 2007, vse v mio USD. 
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• Na podlagi poroštvenih zakonov in soglasij državnega zbora 
DARS lahko najema tuje in domače kredite: 

Predvideni krediti so razvidni iz Tabele 3 - prikaz virov in uporabe. 
Stroški tinanciranja so v dolgoletni projekciji zanemarjeni, ker so 
obrestne mere ocenjene na podlagi sedaj znanih razmer na trgu 
kapitala in bo njihovo dejansko spreminjanje v naslednjih letih 
glede na sedanjo oceno predvidoma kompenziralo te stroške. 

Za predvideni obseg domačih in tujih obveznic je za prvo izdajo 
domačih in tujih obveznic predvidena zapadlost dolga ob koncu 
desetega leta. Nato je predvidena izdaja novih obveznic, ki se 
amortizirajo v naslednjih desetih letih. Pri najemanju kreditov v 
tujini ni predvideno, da je potrebno na osnovi sklepa Banke 
Slovenije plačati ob črpanju 10% depozit. 

• drugi viri 

Upoštevani so do sedaj znani viri sofinanciranja avtocestnega 
programa s strani mest Ljubljana in Nova Gorica. Niso še 
upoštevana morebitna dodatna sofinanciranja s strani drugih 
lokalnih skupnosti v bodoče. 

V drugih virih so upoštevane tudi obresti od depozitov viškov 
bencinskega tolarja in cestnin v obdobju 1994 - 1996. 

Razmerja med prilivi in odlivi pri realizaciji programa pa prikazuje 
slika 2 - FINANČNI TOK rebalansiranega nacionalnega programa 
iz katerega je razvidno: 

- za realizacijo so potrebni osnovni viri in sicer: cestnina, bencinski 
tolar v višini 20% cene vsakega prodanega litra pogonskega 
goriva in krediti, 

- za realizacijo programa bo potrebno najemati kredite do konca 
leta 2004, 

- bencinski tolar bo treba zbirati do leta 2007, v višini 20% cene 
prodanega letnega goriva 

- s cestnino se bo program odplačeval do leta 2025, 
- fizično bo program realiziran do leta 2005. 

Analiza potrebnih kreditov za realizacijo NP pa je prikazana v 
prilogi 1. 

Iz priloženih tabel je še razvidno, da bo za realizacijo programa 
nastal primanjkljaj v višini 1086 mio USD, za kar je potrebno najeti 
1783 mio USD kreditov in v celoti odplačati 2945 mio USD. Vira za 
odplačilo pa bosta do leta 2007 bencinski tolar in cestnina, do leta 
2025 pa samo še cestnina. 
Na tem mestu je potrebno poudariti, da je program možno realizirati 
v predvidenem roku le, če bodo zagotovljeni viri financiranja in to 
v višini kot jo prikazujeta priloga 1 in grafična ponazoritev 
finančnega toka (slika 2). 
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BESEDILO SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE 
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI - NPIA (Uradni 
list RS št. 13/96) 

1. Sprememba: 

Naslov prvega poglavja "I. CILJI NACIONALNEGA PROGRAMA" 
se nadomesti z novim naslovom, ki se glasi: 

"I. TEMELJNA IZHODIŠČA NACIONALNEGA PROGRAMA 
IZGRADNJE AVTOCEST" 

2. Sprememba: 

Besedilo in naslov podpoglavja "1. Izhodišča in osnove za izdelavo 
nacionalnega programa" se spremenila tako, da se glasita: 

"1.1. Nastanek nacionalnega programa 

V letih 1989 in 1991 je bil izdelan predlog nacionalnega programa 
avtocest, 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 so z osamosvojitvijo 
Slovenije in spremembo geopolitičnih razmer v srednji in vzhodni 
Evropi nastale spremembe, ki so ob dejanskem vplivu na prometne 
obremenitve cestnega omrežja tudi odločilno vplivale na vsebino 
do tedaj pripravljenega nacionalnega programa, lahko glede na 
izvor razvrstimo v tri osnovne sklope 

- spremembe prometne politike zaradi spremenjene razvojno- 
strateške vloge posameznih prometnih smeri, ki jih je 
narekovala osamosvojitev Slovenije; 

- spremembe prometnih tokov iz smeri sever-jug na smer vzhod- 
zahod, ki so jih povzročile krizne razmere na Balkanu in nove 
povezave v srednji in vzhodni Evropi 

- sprememD8 nastale pri vključevanju Slovenije v evropske 
prometne tokove po sklenitvi Transportnega sporazuma z 
evropsko zvezo in določitvijo glavnih evropskih transportnih 
koridorjev, 

V zvezi s tem je bil v prvi polovici 1993. leta pripravljen predlog 
osnovnega programa izgradnje avtocestnega omrežja v smeri 
zahod - vzhod, ki je do sprejetja NPIA služil kot podlaga letnim 
programom gradnje posameznih avtocestnih odsekov in jih je 
DARS izvajal že pred sprejetjem NPIA. 

Vse navedene pogoje je bilo potrebno na novo analizirati in 
upoštevati kot gospodarska, prometna in finančna izhodišča za 
izdelavo razvojnim potrebam in finančnim možnostim države 
primernega nacionalnega programa izgradnje avtocest." 

3. Sprememba: 

Poglavje "II. Izhodišča nacionalnega programa" se prenese v 
poglavje I. Temeljna izhodišča nacionalnega programa in se hkrati 
spremeni tako, da postane podpoglavje ter se glasi: 

"1.2. Izhodišča in temeljni dokumenti nacionalnega programa 

Slovenija se je po osamosvojitvi začela pospešeno vključevati v 
evropske integracijske procese. V tem okviru je Slovenija že 
vključena v sistem evropskih cest, vključuje pa se tudi v 
načrtovane evropske koridorje. Politika, ki jo na tem področju 
Evropska unija izvaja, temelji na naslednjih dokumentih: 

- memorandumu o vlogi Evropske unije pri gradnji prometne 
infrastrukture (ABI 1981 C 144, 77), 

- akcijskem programu na področju prometne infrastrukture 
(uredba št. 1738/93, ABI 1993 L 161) in 

- pogodbi o Evropski uniji, čl. 129.b - d, EGV, ki uvaja možnost 
subvencioniranja transevropskih prometnih mrež. 

Slovenija se je vključila v to skupno evropsko prometno politiko s 
Sporazumom med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko 
skupnostjo na področju prometa (v nadaljnjem besedilu: 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, ter opredelitvi tistih 
slovenskih avtocest, ki so bile usklajene s transevropsko 
prometno mrežo: 

- avtocesta v smeri jugozahod-severovzhod, od Kopra do Šentilja 
z odcepi do italijanske in madžarske meje, 

- avtocesta v smeri severozahod-jugovzhod, od predora 
Karavanke na avstrijski meji do Obrežja na hrvaški meji, 

- avtocesta Maribor-Macelj na hrvaški meji 

Evropske države uskljajujejo transevropsko prometno mrežo na 
treh temeljnih ravneh: 

- na ravni projektov, kjer s projektom TEM (transevropsko 
avtocestno omrežje) usklajujejo nacionalne programe razvoja 
avtocestnih sistemov, 

- na regionalni ravni, kjer Slovenija sodeluje v okviru držav srednje 
Evrope na: 

• sestanku ministrov za transport srednje Evrope na Dunaju 
marca 1993 in januarja 1994, kjer je bil sprejet dokument 
"Vienna paper", 

• sestanku ministrov za transport srednje Evrope v Sopronu 
septembra 1993, 

• regionalni konferenci ministrov za transport srednje Evrope na 
Brionih februarja 1994. 

- na ravni evropskih držav, kjer Slovenija sodeluje na dveh vrstah 
konferenc: 

• ECMT: Evropska konferenca ministrov za transport, ki sedaj 
povezuje 32 stalnih članic in ene države opazovalke. Predloge 
avtocestnih smeri je Republika Slovenija uveljavila na 77. 
zasedanju v maju v Noordwijku na Nizozemskem ter na 78. 
zasedanju maja 1994 v Anesyju v Franciji, 

• Panevropski konferenci ministrov za transport, katere zasedanji 
sta bili oktobra 1991 v Pragi in marca 1994 na Kreti. Zaključni 
dokument nosi naziv "Smernice za nadaljnji razvoj 
(vse)evropske infrastrukture" in je rezultat skupnega predloga 
Evropske komisije, Evropske konference ministrov za trans- 
port in Ekonomske komisije Združenih narodov. Smernice 
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obsegajo skupni pristop pri načrtovanju infrastrukture na treh 
stopnjah in sicer: 

• na prvi stopnji: dolgoročne perspektive za razvoj vseevropske 
infrastrukture, ki je v skupnem interesu evropskih držav in 
njegovo zrcaljenje v mednarodnih dokumentih, 

• na drugi stropnji: prioritete skupnega interesa v srednjeročnem 
razvoju. Za centralno in vzhodno Evropo so to prioritetne smeri 
do leta 2010, med katere je uvrščena pod št. V. tudi smer Trst- 
Koper-Postojna-Ljubljana-Budimpešta, 

• na tretji stopnji: kratkoročne prioritete skupnega interesa za 
izbor katerih so opredeljene skupine kriterijev. 

Dokumenti, ki so bili sprejeti na dosedanjih mednarodnih forumih, 
dosledno uveljavljajo smeri, ki so bile usklajene s transportnim 
sporazumom z Evropsko zvezo. Ta v 6. členu določa, da bo 
Evropska unija finančno podprla gradnjo v obliki posojila Evropske 
investicijske banke z benificirano obrestno mero in spodbujala 
uporabo dodatnih virov, kot sovlaganja držav članic Evropske 
zveze iz javnih ali zasebnih skladov v pospešeno izgradnjo AC 
omrežja. Slovenija je ob podpisu transportnega sporazuma sklenila 
tudi finančni protokol. 

Državni zbor Republike Slovenije je 22. aprila 1993 s sklepom 
naložil vladi, da pripravi program pospešene izgradnje prednostne 
smeri od Kopra do Šentilja z odcepi do italijanske in madžarske 
meje, pridobi dodatne dolgoročne vire in upošteva predlog 
poslancev o uvedbi posebnega "bencinskega tolarja" za izgradnjo 
AC. 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi gradiva "Gradnja 
avtocest v Republiki Sloveniji" na 11. seji, dne 27. 7.1993, sprejel 
to besedilo kot prvo obravnavo nacionalnega programa gradnje 
avtocestnega sistema. Pri tem je zadolžil vlado, da pripravi 
nacionalni program Republike Slovenije za drugo branje z 
upoštevanjem stališč in sklepov s te seje. S posebnim sklepom je 
gradivo "Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji" in "Poročilo o 
stanju projektne dokumentacije in postopkov priprav za gradnjo 
avtocestnega sistema Republike Slovenije" potrdil kot osnovo, ki 
jo lahko Vlada Republike Slovenije uporablja za nadaljevanje že 
začetih aktivnosti ter v mednarodnih kontaktih in kontaktih z 
mednarodnimi finančnimi institucijami. 

S sprejetjem ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
IX doLXXXIX k ustavi SRS (Uradni list SRS, št. 32/89 in RS, 
št. 4/91) je prenehal veljati dotedanji sistem planiranja v cestnem 
gospodarstvu po zakonu o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 
7/86 in 37/87), funkcija planiranja dotedanje SIS za ceste Republike 
Slovenije pa je skupaj z drugimi nalogami začasno, do nove 
sistemske ureditve, prešla na Vlado Republike Slovenije. S tem je 
vlada dobila tudi nalogo pripraviti nov zakon o javnih cestah, ki bo 
med drugim opredelil tudi pomen in sestavine nacionalnega 
programa vseh državnih cest. 

V zvezi s pospešeno izgradnjo avtocestnega sistema je Državni 
zbor Republike Slovenije v letih od 1993 do 1995 sprejel vrsto 
zakonov, ki so zagotavljali pogoje za izgradnjo avtocestnega 
sistema, in sicer: 

- zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
46/93), 

- zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 57/93), 

- zakon o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 

prostor (Uradni list RS, št. 71/93), 

- zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje 
kredita pri EBRD (Uradni list RS, št. 23/94), 

- zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe 
o najetju kredita EBRD za izgradnjo avtocestnega odseka 
Pesnica- Šentilj (Uradni list RS, št. 23/94) in 

- zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
35/95). 

V letih 1996 in 1997 je Državni zbor s področja cest sprejel še 
naslednje dokumente: 

Kot izhodišče za zasnovo nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji je upoštevan tudi dolgoročni plan 
Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni 
list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 27/91) ter 
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, ki jih je 
Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 35. seji dne 13. 
novembra 1995." 

4. Sprememba: 

Poglavje "III. Osnove za pripravo nacionalnega programa" se 
prenese v poglavje "I. Temeljna izhodišča nacionalnega programa" 
in spremeni tako, da postane podpoglavje, ter se glasi: 

"1.3. Strokovne osnove nacionalnega programa 

1. Splošno 

Osnova nacionalnega programa je analiza stanja in razmer na 
obstoječih cestah. Upoštevane so le tiste ceste, ki so opredeljene 
v razvojnih smereh avtocestnega sistema, razen poteka cest 
skozi mestna območja. 

Za ustrezen prikaz in izračun primerljivosti razmer na obstoječi in 
predvideni novi avtocestni mreži so bili določeni alternativni odseki 
obstoječih cest. Alternativni odseki so bili izbrani glede na smiselno 
primerljive gradbene odseke bodočih novogradenj avtocest 
oziroma hitrih cest. 

Glede na projekcijo razvoja prometa so bile narejene tudi nekatere 
ocene razmer na cestah v letu 2012. Analizirane so bile predvsem 
prometne obremenitve, prometna varnost, kapaciteta obstoječih 
cest in okoljevarstvene razmere. 

2. Prometne razmere 

Tudi prometne obremenitve dokazujejo, da so najpomembnejše 
ceste v smereh "cestnega križa". Na teh smereh je zlasti 
intenziven notranji promet med najpomembnejšimi gospodarskimi 
centri v državi ter zunanji in tranzitni promet, ki v skupnem prometu 
na teh cestnih smereh predstavlja sicer le 10-15 odstotni delež. 
Zunanji in tranzitni promet v smeri jugozahod-severovzhod v 
zadnjih letih enakomerno narašča, v drugi smeri - proti jugovzhodu, 
pa je po velikem zmanjšanju prometa v obdobju vojnih razmer na 
območju nekdanje Jugoslavije od leta 1992 -1995, začel ponovno 
močno naraščati. Zato lahko pričakujemo: 

- da bo notranji promet v naslednjih letih naraščal s podobno 
intenzivnostjo kot je v preteklem desetletnem obdobju (v 
povprečju 3% ne leto), 
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- da se bo mednarodni promet v smeri proti jugovzhodu po 
normalizaciji razmer in oživitvi gospodarskih tokov ponovno 
okrepil in 

- da bo mednarodni promet jugozahod-severovzhod še nadalje 
naraščal. 

3. Zmogljivosti prometnega omrežja 

Analiza zmogljivosti obstoječih cest v smereh bodočih avtocest 
kaže, da so že v izhodiščnem 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. Večine ozkih grl na teh cestah, 
drugače kot z novogradnjami, sploh ni mogoče reševati. 

V primeru, da se avtoceste ne zgradijo, pa bodo prometne 
razmere v planskem obdobju dvajsetih let kritične na polovici 
dolžine obravnavanega omrežja. 

4. Prometna varnost 

Strokovne analize kažejo, da bo izgradnja avtocest v Sloveniji 
bistveno prispevala k izboljšanju prometne varnosti. Število nezgod 
s smrtnim izidom, ki predstavlja najpomembnejše merilo prometne 
varnosti, naj bi se glede na razpoložljive podatke lahko znižala 
tudi do štirikrat, to dokazujejo podatki o razmerah na že zgrajenih 
avtocestnih odsekih. V povprečju naj bi se število nezgod s 
smrtnimi primeri razpolovilo, približno za toliko pa bo manjše tudi 
število poškodovanih udeležencev prometnih nezgod poškodo- 
vanih. Z dograditvijo avtocestnega sistema naj bi se zmanjšali 
tudi letni stroški nezgod za približno 22 mio USD. 

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 je v čim večji možni meri ublažiti negativne vplive. V okolju 
nastopa zelo veliko število različnih sestavin, zato ga je potrebno 
obravnavati kot celoto. 

Zakon o varstvu okolja zahteva naslednje zaporedje varstvenih 
dokumentov: 

- 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 in služi strateški presoji vplivov planiranih posegov na 
okolje; 

- presoja vplivov na okolje, ki se pripravlja za vsak posamezen 
nameravan poseg na različnih ravneh njegove dodelanosti. 

V nacionalnem programu so upoštevane naslednje oblike 
preverjanja okolske sprejemljivosti avtocestnega omrežja v 
državi; 

- študije ranljivosti okolja se pripravijo vzporedno z natančnejšim 
opredeljevanjem prostorskega položaja možnih variant 
avtocestnih tras ter v okviru strateških presoj vplivov na okolje; 

- v vsaki fazi 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, 
- analize vplivov hrupa, 
- vplivov na onesnaženje zraka, 
- vplivov na vodne vire. 

Avtoceste vplivajo na okolje: 

- pozitivno - s splošnim zmanjšanjem negativnih vplivov prometa 
v območju obstoječih cest, ki jih avtoceste razbremenijo; 

- negativno - pa predvsem z novim posegom v prostor, ko le- 
tega dodatno obremeni in trajno spremeni njegovo namembnost. 

Zlasti slednje zahteva obširne raziskave in pretehtane odločitve. 
Usklajevanje trase v prostoru mora zagotoviti rešitev, ki bo kar 
najmanj kvarno vplivala na kvaliteto prostora, istočasno pa 
učinkovito prevzemala osnovne funkcije avtoceste. 

5. Sprememba: 

Podpoglavje "2. Cilji nacionalnega programa izgradnje avtocest" 
se v celoti prenese iz poglavja "I." v novo poglavje "II." ter se pri 
tem spremeni tako, da se glasi : 

"II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI NACIONALNEGA 
PROGRAMA 

II. 1. Temeljna načela nacionalnega programa 

Izgradnja avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji temelji na 
sledečih načelih : 

- na načelu načrtovanja razvoja na večinskem deležu lastnih 
sredstev, 

- na načelu skladnega in enakomernega regionalnega razvoja, 

- na načelu gospodarske skladnosti in racionalnosti, 

- na načelu multiplikativnosti gospodarskih in družbenih učinkov 
izgradnje, 

- na načelu strateških prioritet izgradenj v skladu s prometnimi 
obremenitvami na osnovnih razvojnih oseh Slovenije 

- na načelu postopnosti in ekonomičnosti, 

- na načelu sočasnosti pri vodenju pripravljalnih postopkov. 

- zgrajeno avtocestno omrežje bo notranje povezalo Slovenijo in 

- povečalo varnost udeležencev v cestnem prometu; 

- sodobne cestne povezave bodo znižale stroške transporta, s 
čimer se bo povečala konkurenčna sposobnost gospodarstva; 

- s kvalitetnim cestnim omrežjem se bo Slovenija bolj približala 
evropskemu gospodarskemu prostoru; 

- investicije v cestno infrastrukturo bodo spodbudile gospodarski 
zagon. 

Takojšnja priprava dokumentacije bo omogočila pridobiti finančna 
sredstva, ki jih Evropska unija namenja za izgradnjo cestne 
infrastrukture. 

Varstvo okolja in kmetijske zemlje 1. kategorije bosta pri izvajanju 
programa upoštevana enakovredno ostalim kriterijem, ki določajo 
poteke avtocestnih tras. 
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11.2. Cilji nacionalnega programa izgradnje avtocest 

Z izgradnjo predlaganega avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji želimo uresničiti zastavljene cilje, ki jih lahko razdelimo 
na strateške in sturkturne. Strateški cilji določajo prednostne 
razvojne smeri, strukturni cilji pa določajo prioritete znotraj 
razvojnih smeri. 

2.1. Strateški cilji 

Zagotovitev ustrezne notranje povezanosti države 

Dograditev avtocestnega sistema bo omogočala boljši in 
učinkovitejši pretok blaga, storitev in ljudi, kar bo vplivalo na 
nadaljnji policentrični razvoj, decentralizacijo in enakomernejši 
razvoj države. 

Izboljšanje prometne varnosti 

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 
zmanjšanju števila mrtvih in poškodovanih ter k zmanjšanju 
materialne škode, ki tako nastaja. 

Zagotovitev povezave 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. 

Spodbujanje gospodarskega razvoja 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 spodbudil gospodarsko rast, saj bodo ta 
vlaganja prinesla poleg razvojnih, tudi neposredne multiplikativne 
gospodarske učinke. Pospešena gradnja avtocest bo prehodno 
povzročila povečano povpraševanje, ustrezno urejena cestna 
infrastruktura pa bo eden od pogojev za nadaljnjo gospodarsko 
rast. 

2.2. Strukturni cilji 

Poleg osnovnih strateških ciljev ima izgradnja avtocestnega 
omrežja tudi naslednje naloge: 

- zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov, 

- zmanjšanje negativnih prometnih vplivov na okolje, 

- omogočanje širše gospodarske, socialne in turistične koristi in 

- ohranjanje že zgrajenega avtocestnega in ostalega cestnega 
omrežja. 

Te naloge so si pogosto nasprotujoče. 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 novogradenj oziroma posegov v prostor na 
okolje. Nova avtocesta je smotrna le, če je prometno učinkovita, 
sicer rie služi svojemu namenu in tudi ne razbremeni okolja 
obstoječih cest. Zato je potrebno najti takšne rešitve, ki bodo 
sprejemljive za okolje, same ceste pa bodo prometno učinkovite." 

6. Sprememba: 

Naslov poglavja "Predlog nacionalnega programa" se spremeni 
tako, da se glasi 

"III. Vsebina nacionalnega programa izgradnje avtocest " 

7. Sprememba 

Podpoglavje "1. Omrežje" se spremeni tako, da se glasi: 

"III. 1. Omrežje 

Zgraditev omrežja avtocest, ki je predmet nacionalnega programa, 
bo omogočila realizacijo dveh zastavljenih ciljev: 

- izboljšanje notranje povezanosti države, zlasti medregionalne 
povezave in istočasno 

- ustrezno vključevanje države v mednarodne tokove. 

Omrežje avtocest že v sedanjih razmerah prevzema vlogo 
daljinskih cest in bo to vlogo prevzemalo tudi v bodoče. Zasnova 
cestnega omrežja je opredeljena v spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana Republike Slovenije. 

Predmet nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji so odseki avtocest in hitrih cest, ki se bodo v okviru 
zagotovljenih finančnih sredstev zgradili do konca leta 2004. V 
nacionalni program so izjemoma vključene tudi rekonstrukcije 
oziroma novogradnje odsekov tistih glavnih cest, ki bodo začasno 
prevzemale naloge še neizgrajenega AC omrežja in omogočale 
osnovno prevoznost 5. evropskega koridorja. Glavna magistralna 
cesta Slovenska Bistrica-Ptuj-Ormož je uvrščena v NPIA na 
osnovi transportnega sporazuma z Evropsko zvezo. Odseki 
avtocest in hitrih cest omenjene rekonstrukcije so prikazani na 
karti "Program do leta 2004" (priloga 1). V to karto je vključen 
tudi odsek Fram - Hajdina, ki sicer ni v prioritetnih koridorjih, 
temveč je eden od najbolj obremenjenih cestnih odsekov (Maribor 
• Ptuj). 

Vsi odseki avtocest in hitrih cest, vključno z omenjeno 
rekonstrukcijo, ki jih zajema program do leta 2001 oziroma do 
leta 2004, so navedeni v tabeli 1." 
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TABELA 1 

i   2 3 4 
ODSEK DOLŽINA MIO USD MIOSIT 

Razdrto - Cebulovica (viadukta) - 9,10 1.160,50 
Čebulovica - Divača z razcepom Divača 5.100 39,40 4 991,40 
Divača - Kozina 6.700 43,60 6.853,10 
Kozina - Klanec 4.800 64,44 10.838,20 
Klanec - Ankaran 14.600 217,33 36.555,50 
Razdrto - Vipava 15.800 183,74 30.904,60 
Vipava - Selo 11.500 71,00 11.681,60 
Selo - Šempeter 11.800 69,50 9 044,50 
Divača - Dane 8.400 28,50 3.699,60 
Dane - Fernetiči 3.800 39,20 5.654,30 
Šentjakob - Malence 10.700 181,00 27.462,90 
Blagovica - Šentjakob 20.100 251,16 42.244,30 
Vransko - Blagovica 16.800 448,29 75.402,80 
Arja vas - Vransko 20.900 148,70 21.514,30 
Hoče-Arja vas 47.000 130,40 17.567,80 
Slivnica - Fram - BDC 7.000 54,90 8.691,60 
Pesnica - Slivnica 20.800 254,15 42.747,30 
Šentilj - Pesnica 9.500 63,80 8.337,70 
Zadobrova - Tomačevo 4.300 56,80 8.012,00 
SI. Bistrica - Hajdina 9.600 25,04 4.177,80 
Hajdina - Ormož 30.000 68,92 11.470,70 
Vrba - Peračica 10.000 40,59 6.827,80 
Peračica - Podtabor 2.400 21,67 3.644,70 
Podtabor- Naklo 4300 32,73 5.505,80 
Naklo - Kranj V. 8.700 17,55 2.952,60 
Šentvid - Koseze 3700 67,13 11.291,30 
Višnja Gora - Bič 11.200 71,22 11.979,20 
Bič - Trebnje - Hrastje 21.100 82,53 13.881,30 
Hrastje - Kronovo 12.800 114.70 19.292,50 
Kronovo - Smednik 13.200 53,28 8.961,90 
Smednik - Krška vas 13.700 47,18 7.936,10 
Krška vas - Obrežje 12.300 50,03 8,414,50 
Fram - Hajdina 14 100 69,81 11.741,60 
Maribor - Lenart 10.600 60,04 10.098,10 
Lenart - Beltinci 42.300 276,20 46.456,70 
Beltinci - Pince 34.400 166,74 28.045,70 
Škofije - Srmin 3.100 26,20 4.407,20 
Koper - Izola 4.800 67,16 11.295,90 
Izola - Jagodje 3.600 9,44 1.587,70 
Jagodje - Lucija 3.900 49,92 8.396,00 
priključek Lopata 3.100 10,43 1.754,40 
priključek Ljubečna 2.100 6,75 1.135,70 
priključek Razdrto 900 3,10 522,00 
navezava na Luko Koper 3.200 21,59 3.631,30 
Zahodna obvoznica Maribor 4.200 17,00 2.856,00 
Celje - magistrala sever 1.100 5,10 856,80 
Želodnik - Vodice 19.200 9,00 1.512,00 
Koper - Šmarje - Dragonja 4.000 9,40 1.579,20 
Obvoznica Novo mesto 2.800 11,40 1.915,20 
Mele - Sratovci - Radenci 2.800 4,50 756,00 
preplastitve zaradi gradnje avtocest - 27,40 4.603,20 
stične točke AC in železnice - 8,00 1.344,00 
Hajdina - Gruškovje 17.700 60,69 10.195,90 
Postojna - Pivka 8.000 23,77 3.993,40 
Pivka - Ilirska Bistrica 14.500 30,53 5.129,00 
Ilirska Bistrica - Jelšane 8 700 25,94 4.357,90 
Dekani / Rižana - Sočerga 12.500 44,75 7.518,00 
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8. Sprememba 

Podpoglavje "2. Karakteristični prečni profili" se črta. 

9. Sprememba 

Podpoglavje "4. Stroški investicije" se preštevilči in spremeni tako, 
da se glasi: 

"111.2. Določanje investicijske vrednosti 

Iz tehničnih elaboratov (idejne študije, idejni projekti) avtocestnih 
odsekov so izračunane količine posameznih postavk gradbenih 
del, dodatnih del in storitev ter odkupov zemljišč in drugih 
nepremičnin. Te količine so določene na osnovi različne faze 
izdelave projektne dokumentacije. Za te količine in dela so za 
vsak odsek izračunani skupni investicijski stroški, ki poleg skupnih 
gradbenih stroškov zajemajo stroške odkupov, 30% stroškov 
spremembe namembnosti zemljišč, stroške projektov in nadzora 
ter deleža za nepredvidena dela. Pri tem izračunu je upoštevan 
nivo cen dela, opreme in materiala iz decembra 1997. V tabeli 1 so 
prikazani stroški investicij v mio SIT in v mio USD za gradbene 
odseke, ki so predmet nacionalnega programa ter dodatno za 
variante odsekov v smereh proti sosednji Hrvaški. 

V obdobju izvajanja Nacionalnega programa do konca leta 2005 
bo zgrajenih, dograjenih oziroma rekonstruiranih 553,7 km 
avtocest in glavnih cest, v skupni vrednosti 4.100,3 mio USD. V 
navedenem znesku so upoštevani tudi nujni posegi na železniških 
progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi izgradnje avtocest. 

Na nekaterih odsekih se bodo pojavili viški in manjki kvalitetnih 
kamnitih materialov. S komercialnim izkoriščanjem teh materialov 
bodo znižani investicijski stroški na nekaterih novih odsekih 
avtocest. To velja za viške materialov zlasti na trasah, kjer se v 
lokacijskih načrtih določijo posebni in dodatni ukrepi zaradi 
varovanja okolja in ukrepov za zagotovitev prometne varnosti." 

10. Sprememba: 

Podpoglavje "3. Prioriteta realizacije" se spremeni tako, da se 
glasi: 

"III.3. Prioriteta realizacije nacionalnega programa 

1. Prioriteta realizacije posameznih avtocestnih odsekov je 
določena s potekom V in X evropskega transportnega koridorja, 
na osnovi prometno-ekonomske upravičenosti, razvojne 
pomembnosti projekta, medsebojne povezanosti AC omrežja, 
prometne varnosti in vplivov na okolje. 

2. Čimprejšnja realizacija 5. prometnega koridorja predstavlja 
uresničitev osrednjega strateškega cilja Republike Slovenije pri 
izvajanju NPIA, kar pomeni bistveno povečanje prepustnosti in 
zvišanje potovalne hitrosti na relaciji Koper - Lendava. S tem bo 
zagotovljena prednost povezave koprskega pristanišča z 
gospodarskim zaledjem srednjeevropskih držav, zato imajo 
avtocestni odseki znotraj 5.prometnega koridorja tako v pogledu 
financiranja kot v pogledu fizične realizacije posebno prednost ne 
glede na doseženo interno stopnjo donosnosti. Stopnja donosnosti 
se upošteva zgolj pri določanju prioritet izgradnje posameznih 
odsekov znotraj 5. prometnega koridorja. 

V grafični prilogi - 1: "Dinamika gradnje", je prikazana dinamika 
gradnje odsekov po posameznih smereh 

- v obdobju do konca leta 2000 (odseki v zeleni barvi), 
- v obdobju do konca leta 2002 (odseki v rumeni barvi), 
- v obdobju od 2002 - 2004 (odseki v rdeči barvi). 

Odstopanja od prikazane dinamike gradnje lahko nastopijo zaradi 

spremenjenih pogojev ali okoliščin v procesu priprave in izgradnje 
posameznih cestnih odsekov iz NPIA. Kadar bodo spremenjeni 
pogoji ali okoliščine nastopile pri izgradnji posameznih odsekov, 
ki potekajo po zahtevnejših terenskih in geoloških področjih, se 
bo dinamika izgradnje ustrezno prilagodila z vključevanjem 
posameznih etap ali faz v promet v predvidenih rokih, vsa dela pa 
bodo dokončana v naknadno ugotovljenih optimalnih rokih. 

11. Sprememba 

Podpoglavje "5. Vzdrževanje in upravljanje avtocest" se prenese 
v poglavje 

"IV. Vzdrževanje avtocest" 

12. Sprememba 

Podpoglavje "6. Finančne možnosti za realizacijo programa 
izgradnje avtocest" se spremeni tako, da se glasi: 

"III.4. Viri finančnih sredstev za uresničitev nacionalnega 
programa 

4.1. Finančne možnosti 

Podlago za oceno finančnih možnosti predstavljajo veljavni 
predpisi: zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji, zakon o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) in do sedaj programiran 
obseg gradnje avtocest. 

Za realizacijo Nacionalnega programa bodo na razpolago sledeči 
viri: 
- bencinski tolar, 
- cestnine, 
- krediti in 
- drugi viri. 

4.1.1. Bencinski tolar 

V analizah nadaljne realizacije Nacionalnega programa je v letih 
1994 do 1996 upoštevan dejanski priliv bencinskega tolarja, za 
leto 1997 pa je upoštevana vsota iz Rebalansa plana razvoja in 
finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997. Priliv bencinskega 
tolarja v letu 1998 je upoštevan v višini 30 milijard SIT. Od leta 
1999 do konca leta 2007 je upoštevanih 20% od vsakega 
prodanega litra pogonskih goriv. 

Pri izračunu letnih prilivov je upoštevana predvidena 3% rast 
prometa v obdobju od leta 1998 do leta 2003, od leta 2003 do leta 
2007 pa predvidena 2% letna rast prometa. Osnova za izračun je 
ocena dejanske vsote, ki bi v letu 1997 v skladu, z zakonom o 
bencinskem tolarju, brez prerazporeditve za druge namene, 
pripadala avtocestnemu programu in sicer v višini 27 milijard SIT. 
Iz Tabele 2 je razviden priliv bencinskega tolarja po letih in skupen 
priliv za obdobje 1994 - 2007 v mio USD. 

4.1.2. Cestnine 

V analizah so v letih 1994 do 1996 upoštevane dejansko pobrane 
cestnine, dejanski stroški upravljanja in vzdrževanja avtocest ter 
dejanski stroški pobiranja cestnine. Za leto 1997 pa so za vse 
navedeno upoštevane vrednosti iz Rebalansa plana razvoja in 
finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997. 

Od leta 1998 do konca leta 2025 je bil izdelan izračun cestnin na 
podlagi spremenjene dinamike odpiranja cestninskih postaj. Prav 
tako je za obdobje od leta 1998 dalje na podlagi novih ocen stroškov 
upravljanja in vzdrževanja avtocest ter novih ocen stroškov 
pobiranja cestnine, izdelan izračun sredstev za izgradnjo avtocest, 
ki se izdvajajo iz cestnin. Pri izračunu cestnine je upoštevana 
enaka rast prometa kot pri bencinskem tolarju. Iz Tabele 2 je 
razviden predviden priliv cestnin po letih in skupen priliv za obdobje 
1994 - 2007, vse v mio USD. 
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4.1.3. Krediti 

Predvideni so domači in tuji krediti ter domače in tuje obveznice. 
Iz Tabele 2 je razvidna skupna vsota že najetih in še predvidenih 
kreditov in obveznic ter dinamika njihovega črpanja po letih. Stroški 
financiranja so v dolgoletni projekciji zanemarjeni, ker so obrestne 
mere ocenjene na podlagi sedaj znanih razmer na trgu kapitala in 
bo njihovo dejansko spreminjanje v naslednjih letih glede na sedanjo 
oceno predvidoma kompenziralo te stroške. 

Za predvideni obseg domačih in tujih obveznic je za prvo izdajo 
domačih in tujih obveznic predvidena zapadlost dolga ob koncu 
desetega leta. Nato je predvidena izdaja novih obveznic, ki se 
amortizirajo v naslednjih desetih letih. Pri najemanju kreditov v 
tujini ni predvideno, da je potrebno na osnovi sklepa Banke 
Slovenije plačati ob črpanju 10% depozit. 

v 
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4.1.4. Drugi viri 

Upoštevani so do sedaj znani viri sofinanciranja avtocestnega 
programa s strani mest Ljubljana in Nova Gorica. Niso upoštevana 
morebitna dodatna sofinanciranja s strani drugih lokalnih skupnosti 
v bodoče. 

V drugih virih so upoštevane tudi obresti od depozitov viškov 
bencinskega tolarja in cestnin v obdobju 1994 - 1996. 

13. Sprememba 

Podpoglavje "4.7. Dinamika graditve in virov sredstev avtocestnega 
programa zahod ■ vzhod" se spremeni tako, da se glasi: 

"III.5. Načrt uresničitve nacionalnega programa z dinamiko 
gradnje 

Realizacija Nacionalnega programa, ki predvideva predajo vseh 
novih avtocestnih odsekov prometu do konca leta 2004, je 
prikazana v Tabeli 3. V Tabeli 3 potemnjena polja v zadnjem letu 
graditve pomenijo zaključna dela na posameznem avtocestnem 
odseku, kar pomeni, da je predvidena predaja v promet leto prej 
(npr. Lenart - Cogetinci: predaja prometu je predvidena v letu 
2002, zaključna dela pa se bodo izvajala še v letu 2003). Za 

ocenjene investicijske vrednosti posameznih avtocestnih 
odsekov, oziroma etap, veljajo možnosti navedenih odstopanj 
glede na stopnjo izvedenih postopkov v prostoru in priprave 
projektne dokumentacije. Prikazane letne investicijske vsote za 
posamezne avtocestne odseke v Tabeli 3 pa so informativne in 
se bodo dokončno določale s posameznimi letnimi programi dela 
DARS d.d. oziroma s prihodnjimi spremembami in dopolnitvami 
Nacionalnega programa. 

Po finančnih virih in stroških graditve je v obdobju 1994 -1996 
upoštevana dejanska realizacija, za leto 1997 pa so upoštevani 
viri in realizacija iz Rebalansa plana razvoja in finančnega načrta 
DARS d.d. za leto 1997. Rezultati so razvidni iz in pomenijo 
naslednje: 

- stroški graditve v obdobju 1998 - 2004 se gibljejo med 324 in 
530 mio USD letno, pri čemer so v obdobju 1999 - 2002 izrazito 
enakomerno porazdeljeni 

- obseg potrebnega letnega zadolževanja v obdobju 1998 - 2004 
se giblje od 82 do 281 mio USD letno 

- obseg skupnega neto primankljaja znaša 1.086 mio USD in 
potrebno bo najeti 1.783 mio USD kreditov in obveznic, od tega 
1.308 mio USD tujih in 475 mio USD domačih (Tabela 2). 
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111.6. Uresničitev ciljev nacionalnega programa 

Z uresničitvijo nacionalnega programa bomo dosegli naslednje 
cilje: 

- predajo vseh odsekov celotnega avtocestnega programa v 
promet do konca leta 2004. s tem, da se bodo zaključna dela po 
predaji posameznih avtocestnih odsekov v promet, izvajala še 
v letu 2005. 

• štiripasovne avtoceste od Kozine do Klanca, 

• štiripasovne avtoceste od Šentjakoba do Lukovice, kar pomeni 
rešitev prometne problematike na področju Ljubljane, posebno 
na področju Domžal, 

• štiripasovne avtoceste od Slivnice do Ptujske ceste z delom 
Nove Zrkovske ceste v Mariboru in zadnjega dela štiripasovne 
hitre ceste skozi Maribor, 

• prve faze avtoceste med Vučjo vasjo in Beltinci, s priključkom 
Murska Sobota in rekonstrukcijo regionalne ceste R353 med 
Vučjo vasjo in Radenci, 

• obvoznice Lendava 

• obvoznice Ormož in odseka ceste Hajdina - Ptuj, 

• rekonstrukcijo ceste od Slovenske Bistrice do Pragerskega z 
obvoznico Pragersko 

• štiripasovne ceste od Sela do Vipave (Mlake), 

• cestninske postaje Razdrto in prve etape štiripasovne ceste od 
Razdrtega do Podnanosa (Podgrič) - na najbolj problematičnem 
odseku sedanje magistralne ceste 

• dograditev drugih dveh pasov na avtocestnem odseku Naklo - 
Kranj, 

• štiripasovne avtoceste na odseku Višnja Gora - Bič, 

• dograditev dveh pasov na odseku hitre ceste od Izole do Jagodja 

- do konca leta 2002 izgradnjo: 

• odsek obalne ceste med Koprom in Izolo, 

• priključne ceste od pristanišča Koper do hitre ceste Srmin - 
Koper do konca leta 2001, 

• štiripasovne avtoceste Klanec - Srmin, s predajo obeh etap 
prometu že v letu 2001, 

• štiripasovne avtoceste med Lenartom in Vučjo vasjo ter 
dograditev druge faze avtoceste med Vučjo vasjo in Beltinci, 

• prve faze (dveh pasov) od Beltincev do obvoznice Lendave in 
od obvoznice Lendave do Pinc, 

• dokončanje celotne ceste od Ptuja do Ormoža, pri čemer bo 
odsek med Markovci in Ormožem predan v promet že v letu 
2001, 

• štiripasovne avtoceste Krška vas - Obrežje do konca leta 2001, 

• štiripasovne hitre ceste na odseku Vipava (Mlake) - Razdrto, 

• štiripasovne avtoceste Lukovica - Blagovica, 

• štiripasovne avtoceste Vransko - Blagovica in sicer prve etape 
Vransko - Trojane do konca leta 2001 in druge etape Trojane - 
Blagovica do konca leta 2002; 

• štiripasovne avtoceste Podtabor - Naklo; 

- do konca leta 2004 izgradnjo: 

• dokončanje obalne ceste od Jagodja do Lucije in od Srmina do 
Škofij, 

• štiripasovne avtoceste med Ptujsko cesto in Pesnico z delom 
Nove Zrkovske ceste in delom avtoceste med Pesnico in 
Lenartom, 

• druge faze avtoceste od Radmožancev do Pinc, 

■ avtocestnega odseka Fram - Hajdina, 

• vseh manjkajočih odsekov na smeri sever - jug. 

Nacionalni program upošteva nujnost čimprejšnje izgradnje 
koridorja št. 5. in ga določi kot 1. prioriteto izgradnje. 

Med uresničevanjem Nacionalnega programa bo promet po V. 
koridorju v Sloveniji od mejnih prehodov Fernetiči in Vrtojba (na 
meji z Italijo) do mejnega prehoda Pince na meji z Madžarsko 
konec leta 2000 potekal na naslednji način: 

- od Fernetičev do Divače po štiripasovni avtocesti; 
- od Vrtojbe do Vipave po štiripasovni hitri cesti in od Vipave do 

Razdrtega po obstoječi glavni cesti do Razdrtega, deloma po 
prvi etapi štiripasovne hitre ceste; 

- od pristanišča Koper po obstoječi cesti do hitre ceste Srmin - 
Koper; 

- od razcepa Srmin po obstoječi glavni cesti do Klanca; že letu 
2001 pa bo odprta štiripasovnica od Srmina do Klanca; 

- od Klanca po štiripasovni avtocesti do Lukovice; 
- od Lukovice do Vranskega po obstoječi glavni cesti; pri tem bo 

z ustreznim krmiljenjem po potrebi osebni promet usmerjan v 
Tuhinjsko dolino, tako da bo zagotovljena primerna protočnost 
prometa preko Trojan po obstoječi cesti; 

- od Vranskega do Pesnice po štiripasovni avtocesti (na območju 
Maribora po štiripasovni avtocesti in štiripasovni hitri cesti); 

- od Pesnice do Vučje vasi po obstoječi magistralni cesti; 
- od Vučje vasi do Beltincev po novi dvopasovni avtocesti z 

navezavo na Mursko Soboto 
- od Beltincev do obvoznice Lendava po obstoječi magistralni 

cesti z navezavo na mejni prehod Dolga vas; 
- mimo Lendave po novi obvoznici; 
- od Lendave do Pinc po obstoječi magistralni cesti. 

Od dolžine celotnega koridorja št. 5 v Sloveniji, ki znaša 346 km, 
bi tako konec leta 2000 potekal promet na dolžini 228 km po 
štiripasovnih avtocestah in novih dvopasovnih obvoznicah, kar 
je 66% celotnega koridorja št.5." 
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14. Sprememba 

Poglavje "V. Problematika nekaterih avtocestnih smeri" se 
nadomesti z novim poglavjem, ki se glasi: 

"IV. Vzdrževanje avtocest 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. 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 in prevoznosti, ohranjanje in varstvo avtocest, varovanje 
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 
odvodnjavanja. 

Obnavljanje vozišč in objektov na avtocestah predstavlja 
predvsem obnovo vozišč, sanacije objektov, sanacije brežin in 
ostala investicijska dela pri obnovi avtocest, pri čemer se bodo 
na posebej obremenjenih odsekih uvajale gradnje zgornjega 
ustroja v cementnobetonski izvedbi. 

V okviru upravljanja z avtocestami Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji organizira in izvaja pobiranje cestnine in 
najemnine za servisna območja. 
Podroben načrt vzdrževanja avtocest, ki jih uporabljla Družba za 
avtoceste v RS se opredeli z letnim planom razvoja in vzdrževanja 
avtocest, ki ga sprejme Državni zbor na predlog Vlade RS." 

15. Sprememba 

Poglavje "VI. zadolžitve resorjev" se spremeni tako, da se glasi: 

"V. Temeljni nosilci nalog in pogoji uresničevanja 
nacionalnega programa 

Nacionalni program izgradnje avtocestnega omrežja je možno 
realizirati le z velikim angažiranjem in usklajenim sodelovanjem 
vseh pristojnih ministrstev in občin kot temeljnih nosilcev nalog 
pri uresničevanju nacionalnega programa. 

V teh postopkih sodelujejo: 

- Ministrstvo za promet in zveze kot nosilec in 

- Ministrstvo za okolje in prostor, 

- Ministrstvo za gospodarstvo, 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Ministrstvo za kulturo ter 

- občinski organi na območjih skozi katera potekajo avtoceste. 

Za uspešno realizacijo zastavljenega Nacionalnega programa 
bo nujno potrebno zagotoviti naslednje pogoje: 

• Bencinski tolar v letu 1998 v višini 30 milijard SIT, od 1.1.1999 
do konca leta 2007 pa v višini 20%, brez vsakoletnega prelivanja 
:' ila !<"■'. sro^' tev za druge namene, kot je bilo to v letih 1996 in 
1997. 

• Cestnine, kot vedno pomembnejši vir, morajo ostati stalen in 
dolgoročno zagotovljen vir. Zagotoviti je potrebno njihovo realno 
povečevanje po naslednji dinamiki: 1.6.1998 za 20%, 1.6.1999 
za 20% in 1.6.2000 za 7,6%. 

• Omogočiti zadolževanje v predvidenem obsegu po letni dinamiki 
in v skupni še sprejemljivi višini (tabela 2). 

• Zagotoviti je potrebno pravočasno sprejemanje zakonov o 
soglasju in poroštvu za predvidene kredite in obveznice. 

• Pravni in organizacijski sistem izvajanja Nacionalnega programa 
ostaja v okviru sedanjega sistema financiranja iz državnega 
proračuna, kar zagotavlja letno nemoteno in tekoče izvajanje 
del. 

16. Sprememba 

Poglavje "VII. Zagotavljanje in izkoriščanje gradbenih materialov - 
mineralov", ki se črta, vsebina pa se prenese v poglavje III.3. 
Določanje vrednosti investicij, se nadomesti novim poglavjem, ki 
se glasi: 

"VI. Priprava letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest 

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest na podlagi 24. člena 
Zakona o javnih cestah sprejme Državni zbor RS na predlog 
Vlade RS. Letni plan predstavlja operativni dokument na podlagi 
katerega DARS vodi in organizira gradnjo in vzdrževanje avtocest 
v tekočem letu. 

Letni plan določa dinamiko gradnje in finančni tok za izgradnjo 
posameznih avtocestnih odsekov. Dinamika gradnje za 
posamezen odsek v posameznih letih lahko odstopa od dinamike 
opredeljene v nacionalnem programu pod pogojem, da je seštevek 
letnih dinamik za posamezen avtocestni odsek skladen s celotno 
investicijsko vrednostjo in terminskim planom izgradnje v 
nacionalnem programu opredeljenega določenega avtocestnega 
odseka. 

Celoten obseg gradnje in investicijskih vrednosti za posamezno 
leto je lahko različen od obsega gradenj in investicijskih vrednosti 
opredeljenih v nacionalnem programu za določeno leto, pod 
pogojem, da ostane končni skupni obseg gradenj in investicij v 
obdobju štirih let nespremenjen." 

17. Dopolnilo: (Prehodna določba) 

Doda se novo VII. poglavje, ki se glasi: 

"VII. Veljavnost nacionalnega programa 

Nacionalni program velja za obdobje, ki ga določajo terminski roki 
za izgradnjo predvidenega obsega avtocest. Obdobje veljavnosti 
posameznega nacionalnega programa določa trajanje posamez- 
nega ciklusa potrebnega za izgradnjo določenega dela 
avtocestnega omrežja, ki ni krajše od štirih let. 

Po zaključku določenega ciklusa, še posebej pa ob zaključku 
štiriletnega obdobja izvajanja nacionalnega programa, Vlada 
pripravi posebno analizo o uspešnosti uresničevanja nacionalnega 
programa, na podlagi katere po potrebi pripravi predlog sprememb 
in dopolnitev veljavnega nacionalnega programa. S spremembami 
in dopolnitvami Vlada predlaga Državnemu zboru v sprejem 
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morebitne nove investicijske vrednosti, potrebne popravke 
dinamike in terminskega plana gradnje posameznih avtocestnih 
odsekov ter po potrebi predlaga dopolnitev nacionalnega programa 
s programom gradnje novih avtocestnih odsekov." 

18. Končna določba 

Spremembe in dopolnitve nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji začnejo veljati petnajsti dan po objavi 
v Uradnem listu RS. Istočasno se v Uradnem listu RS objavi 
prečiščeno besedilo Nacionalnega programa izgradnje avtocest. 

OBRAZLOŽITEV 

Investicijske vrednosti zgrajenih avtocestnih odsekov in 
avtocestnih odsekov v gradnji so povzete po elaboratu z 
naslovom Uresničevanje Nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji - primerjava realizacije in novih 
ocen investicijskih vrednosti z Nacionalnim programom (Družba 
za državne ceste d.o.o., oktober 1997) in temeljijo na dejansko 
porabljenih finančnih sredstvih v posamezni letih. Nove 
investicijske vrednosti avtocestnih odsekov, ki se pričnejo 
graditi v letu 1997 in kasneje, so povzete po elaboratu z 
naslovom Osnove za rebalans Nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v RS, ki ga je v oktobru 1997 izdelala Družba za državne 
ceste d.o.o. 

1. INVESTICIJSKE VREDNOSTI AVTOCESTNIH 
ODSEKOV 

Vsi avtocestni odseki Nacionalnega programa izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji so razdeljeni v dve skupini: 
- zgrajeni avtocestni odseki in avtocestni odseki v gradnji, pri 

katerih so že oddana gradbena dela in 
- avtocestni odseki, ki se pričnejo graditi v letu 1997 in kasneje. 

1.1. Zgrajeni avtocestni odseki in avtocestni odseki v 
gradnji, pri katerih so že oddana gradbena dela 

Od 1.1.1994 do 10.12.1997je bilo zgrajenih in predanih prometu 
10 avtocestnih odsekov v skupni dolžini 122,3 km (od tega 75,3 
km novih štiripasovnih avtocest in 47 km dograditve dodatnih 
dveh pasov k obstoječi dvopasovni avtocesti) ter priključek 
Slovenska Bistrica v dolžini 0,8 km. V navedeni dolžini avtocest je 
vštet tudi avtocestni odsek Razdrto - Čebulovica, kjer je bilo 
potrebno v obdobju od 1.1.1994 dalje zgraditi dva manjkajoča 
viadukta. Za te AC odseke je bilo porabljenih 587 mio USD, pri 
čemer sta na avtocestnem odseku Razdrto • Čebulovica 
upoštevana samo oba viadukta. 

Dne 10.12.1997 so bili v gradnji 4 avtocestni odseki v skupni 
dolžini 33,2 km in obvoznica Ormož v dolžini 3,7 km. Na vseh 4 
avtocestnih odsekih in obvoznici so gradbena dela že oddana in 
na večini od njih bodo končana še letos ali v prihodnjem letu. Za te 
avtocestne odseke bo predvidoma porabljenih 365 mio USD. 

V Prilogi 1 (tabeli) so prikazani zgrajeni avtocestni odseki in 
odseki v gradnji. Investicijske vrednosti teh odsekov so bile 
določene na podlagi dejansko porabljenih finančnih sredstev po 
posameznih letih (tekoče cene) v obdobju 1994 - 1996, planiranih 
sredstvih v Rebalansu plana razvoja in finančnega načrta za leto 
1997, za leto 1998 pa so za nekatere odseke v gradnji upoštevana 
predvidena še potrebna sredstva za dokončanje del v tem letu. 
Vrednosti v ameriških dolarjih so za posamezno leto določene na 
podlagi povprečnih letnih tečajev dolarja (podatki Banke Slovenije), 
za leto 1998 pa je tečaj dolarja ocenjen. 
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1.2. Avtocestni odseki, ki se pričnejo graditi v letu 1997 in 
kasneje' 

V tej skupini se obravnavajo vsi preostali avtocestni odseki 
Nacionalnega piugiama. Na nekaterih se že vršijo odkupi zemljišč 
in tečejo pripravljalna dela, večina pa je šele v pripravi in se bo 
gradnja pričela v naslednjih lotih. Skupna dolžina teh odsekov je 
367,4 km in so prikazani v Prilogi 2 (tabela). Upoštevani so vsi 
odseki iz Nacionalnega programa, dodani pa so priključki Razdrto, 
Lopata in Ljubečna, navezava odseka Klanec - Srmin na luko 
Koper ter celotna nova avtocestna navezava med Radmožanci 
in Pincami. Niso pa upoštevani odseki proti slovensko hrvaški 
meji (Hajdina - meja, Postojna - Jelšane in Kozina - meja), ki bodo 
zgrajeni po letu 2005, oziroma prej, če bo prišlo do dogovora z R 
Hrvaško o dodatnem financiranju progfama na teh odsekih. 

Investicijske vrednosti za odseke, ki se pričnejo graditi leta 1997 
in kasneje, so navedene v elaboratu z naslovom Osnove za 
rebalans Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS, ki ga 
je izdelala Družba za državne ceste v oktobru 1997. V elaboratu 
so podane investicijske vrednosti posameznih avtocestnih 
odsekov na podlagi do sedaj izdelane projektne dokumentacije in 
na nivoju cen december 1996. Tako ocenjene investicijske 
vrednosti so bile revalorizirane z indeksom rasti cen v 
gradbeništvu na nivo september 1997. Dolarske cene so bile 
pretvorjene iz SIT v dolarje na podlagi ocenjene povprečne 
vrednosti ameriškega dolarja v septembru 1997. \/se navedeno 
je prikazano v Prilogi 2 (tabela). Skupna investicijska vrednost 
teh odsekov znaša v septembru 1997 2.863 mio USD. 

Nekateri avtocestni odseki v tej skupini so razdeljeni na etape, ki 

so razvidne iz Priloge 2 (tabela) in Tabele 5a. Etape so 
zasnovane kot funkcionalne prometne enote. Gradnja posameznih 
etap je razporejena na daljši čas, kot je bil sicer predviden za 
gradnjo posameznega avtocestnega odseka. Učinek delitve na 
etape je predvsem v možnosti časovnega zamikanja izgradnje 
posameznih etap in s tem reguliranja letnih stroškov gradnje in 
letnih potrebnih sredstev, posebno kreditov. Ob tem bodo 
projektiranje, priprava dokumentacije in postopek priprave 
lokacijskih načrtov potekali za celotne avtocestne odseke. Prav 
tako se bo pridobivanje nepremičnin vršilo na celotnih odsekih, 
vendar ob upoštevanju finančnih možnosti in časovnega zamika 
pri gradnji posameznih etap. 

Opozoriti je potrebno, da v navedeni investicijski vrednosti niso 
upoštevani morebitni večji stroški zaradi bodočega zakona o 
dodani vrednosti. 

Osnovni parametri, ki vplivajo na spremembo vrednosti investicij 
pri izgradnji avtocest so naslednji: 

• tržne cene gradbenih storitev in proizvodov, 
• stopnja projektnih rešitev, 
• dejanski pogoji gradnje ugotovljeni na terenu (geologija, pogoji v 

prostoru ipd), 
• stopnja uskladitve AC v prostoru in 
• zakonski okviri, ki pogojujejo rešitve, cene in stroške gradnje 

avtocest. 

Na vseh navedenih petih osnovnih parametrih so se v letih od 
1993 do 1997 dogajale spremembe, ki so povzročile spremembe 
ocen investicijskih vrednosti posameznih odsekov. 
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PRILOGA 2 
INVESTICIJSKE VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SE PRIČNEJO GRADITI V LETU 1997 IN KASNEJE 

Doliina 

km 
Avtocestni odseki Inv. vrednost 

v 000 SIT 
nivo cen december 1996 

Inv. vrednost 
v 000 SIT 

nivo cen september 97 
(indeks 1.06022) 

Inv. vrednost 
v mio USD 

nivo ccn september 97 
( l USD - 168 SIT) 

PROJEKT 1 
| 20,7 PESNICA - SLIVNICA 40.319.260 42.747.286 254,15 

PESNICA - SLIVNICA AC Slivnica - pnklj Ptujski 9 055 948 9 601.297 57,08 PESNICA • SLIVNICA AC Ptujska - pnklj Zrkovska 4037.339 4 280 468 25.45 PESNICA • SLIVNICA AC Zrkovsk« - pnklj Pesnica 21 577.959 22 827 384 136,01 PESNICA - SLIVNICA ZC km 0,0 - km 0,17 749 882 795 040 4.73 PESNICA - SLIVNICA ZC km 0,17 - km 3.« 1 695 120 1 797 200 10,68 PESNICA • SLIVNICA HC 3203.012 3.395.897 20,19 
| 10,6 MARIBOR - LENART 9.S24.489 10.098.054 60,04 

MARIBOR - LENART enotns etapa 9 524489 10098054 60.04 
1 <2.3 LENART- BELTINCI 43.817.984 46.456.703 276,20 

LENART- BELTINCI Lenart - Cogctinci 11.660.202 12.362 379 73,50 LENART- BELTINCI Cogctinci - Vućja vas II 422 708 12 110583 72.00 LENART- BELTINCI Vučja vas - Beltinci 20735.074 21 983 740 130,70 
| 34,4 BELTINCI - PINCE 26.452.761 28.045.746 166,74 

BELTINCI • PINCE Beltinci - Radmoianci (1 faza) 8090 000 8 577 180 50,99 
BELTINCI - PINCE Beltinci - Radmoianci (2.faza) 2.168 574 2 299.166 13.67 BELTINCI - PINCE priključna cesta do obvoznice Lendava (1 faza) 1 299 473 1.377 727 8,19 
BELTINCI - PINCE priključna cesta do obvoznice Lendava (2 faza) 1 935 485 2052.040 12,20 
BELTINCI - PINCE Obvoznica Lendava - dvopasovmea 2 790 000 2 958 014 17.59 
BELTINCI • PINCE dograditev obvoznice Lendava v itiripasovnico 2 887 363 3 061 240 18,20 BELTINCI • PINCE Obvoznica Lendava • Pince (1 faza) 3.077.739 3 263 080 19,40 BELTINCI - PINCE Obvoznica Lendava - Pince (2 faza) 4 204 127 4457 300 26,50 

14,1 KRAM • HAJDINA 11.074.698 11.741.616 69,81 8,8 SLBISTRICA - HAJDINA 3.416.827 3.622.588 21,54 
SL BISTRICA - HAJDINA Rek od pnklj SI Bistrica do obv Pragcrsko 798 372 846 450 5,03 SL BISTRICA - HAJDINA Obvoznica Pragersko 2618455 2 776 138 16,50 26,3 HAJDINA - ORMOŽ 8.871.323 9.405.554 55,92 
HAJDINA - ORMOŽ Hajdina - Ptuj 1 964 821 2 083 143 12,38 HAJDINA ORMOŽ Ptuj - Markovci 2 563 581 2.717960 16,16 HAJDINA - ORMOŽ Markovci • Goriinica 1 538 549 1.631 200 9,70 HAJDINA - ORMOŽ Goriinica - OrmoJ. 2.804 372 2973 251 17,68 

3,1 PRIKLJUČEK LOPATA 1.654.723 1.754.370 10,43 
2.1 PRIKLJUČEK IJUBEČNA 1.071.200 1.135.708 6,75 

PROJEKT 2 
| 20,1 blagovica-Sentjakob 39.844.866 42.244.324 251,16 

blagovica - Šentjakob Sem,»kob - Kitma 17 444 006 18 494 484 109,90 BLAGOVICA - ŠENTJAKOB Krtina - Lukovica 7 091 490 7 518 540 44,70 BLAGOVICA • ŠENTJAKOB Lukovica - Blagovica 15 309370 16 231 300 96,50 
PROJEKT 4 

0,9 PRIKLJUČEK RAZDRTO 492.391 522.043 3,10 4.8 KOZINA-KLANEC 10.222.600 10.838.205 64,44 
KOZINA-KLANEC Od km 6,7 - km 7.5 3 500 000 3 7(0 770 22,06 KOZINA-KLANEC Od km 7,3 ■ km 11,5 6722600 7 127 435 42,37 

14,6 KLANEC-ANKARAN 34.479.187 36.555.524 217,33 
.. i i KLANEC-ANKARAN Snnin - Soccrb 22 315 922 23 659 787 140,66 KLANEC-ANKARAN Socerb • Klanec 12 163.265 12 895 737 76,67 

* Navciava na Luko Koper 3.425.000 3.631.254 21,59 3,1 Skofije-srmin 4.156.881 4.407.208 26,20 4,8 KOPER-IZOLA 10.654.320 11.295.923 67,1», 3,6 IZOLA-JAGODJE 1.497.555 1.587.738 9,44 3,9 JAGODJE-LUCIJA 7.919.110 8.395.999 19,92 15,8 RAZDRTO VIPAVA 29.149.237 30.904.604 183,74 
RAZDRTO-VIPAVA HC razcep Razdru. - km 1,3 1 857 371 1 969 222 11,71 
RAZDRTO-VIPAVA - REBERNICE 24 677 738 26 163 831 155,55 RAZDRTO-VIPAVA HC Vipava - Podnano* 2614 128 2 771 551 16,48 
PROJEKT 5 

I 16,» VRANSKO-BLAGOVICA 71.120.000 75.402 846 448,29 

! 

VRANSKO-BLAGOVICA Vransko - Trojane 36.220000 38 401 168 228.H VRANSKO-BLAGOVICA Trojane - Blagovica 34 900 000 37 001 078 219,99 U | 
PROJEKT 6 

10 VRBA-PERAČICA 6.440.000 6.827.817 40,59 
2,4 PERAČICA - PODTABOR 3.437.708 3.644.727 21,67 
4,3 PODI ABOR NAKLO 5.193.050 5.505.775 32,73 8,7 NAKLO KRANJ 2.784.880 2.952.585 17,55 3,7 Sentvid-koseze 10.650.000 11.291.343 67,13 
1U viSnja gora-bič 11.298.771 11.979.I8J 71,22 
21,1 BIČ-TREBNJE - HRASTJE 13.092.836 13.881.287 82,53 12,8 iirastje-kronovo 18.196.733 19.292.540 114,70 
13,2 KRONOVO-SMEDNIK 8.452.872 8.961.904 53,28 13,7 SME DNI K KRŠKA VAS 7.485.355 7.936.123 47,18 12,3 KRŠKA VAS OBREŽJE 7.936.522 8.414.459 50,03 

| 367.4 ISKUPAJ | 454.133.1391 481.481.0371 2.862iŠŠ] 
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Te spremembe so: 

• dokončne na odsekih, ki so že zgrajeni, kjer so ocene možnega 
odstopanja investicijskih vrednosti do 5 %, 

• zelo natančno določene na odsekih, ki so v gradnji in se končujejo 
letos ali prihodnje leto, kjer so ocene možnega odstopanja 
investicijskih vrednosti do 10 %, 

• precej natančno ocenjene na odsekih, ki so usklajeni v prostoru 
in kjer je pripravljena izvedbena projektna dokumentacija, kjer 
so ocene možnega odstopanja investicijskih vrednosti do 20%, 

• manj natančno ocenjene na odsekih, ki se še usklajujejo v 
prostoru, kjer so ocene možnega odstopanja investicijskih 
vrednosti do 30 %, 

' negotove na odsekih, kjer so pripravljene le idejne rešitve, 
oziroma, kjer še niso izbrane variante, kjer so ocene možnega 
odstopanja investicijskih vrednosti do 50 %. 

Vzroki za podražitve na posameznih avtocestnih odsekih so 
številni in zelo različni. Poleg realne rasti cen gradbenih storitev in 
izdelkov so povzročili povečanje investicijskih vrednosti naslednji 
vzroki: 

• sprememba potekov tras nekaterih avtocestnih odsekov po 
sprejetju Nacionalnega programa, 

• več dela, ki so nastala v času gradnje zaradi spremenjenih 
geoloških in tehnoloških pogojev in jih ni bilo mogoče predvideti 
v okviru načrtovanja, 

• dodatna dela povzročena z dodatnimi ukrepi, kot so sanacije 
obstoječih objektov na odsekih, kjer se je dograjevala polovična 
avtocesta, cestninske postaje, avtocestne vzdrževalne baze, 
oprema za vzdrževanje, spremenjene projektne rešitve zaradi 
začasnih navezav in podobno, 

• dodatna in več dela, povzročena z naknadnimi zahtevami 

soglasodajalcev v fazi pridobivanja upravnih dovoljenj in 
• dodatna in več dela, ki so posledica zahtev lokalnih skupnosti v 

času gradnje. 

Na osnovi podatkov investitorjev avtocest v državah srednje in 
zahodne Evrope (A, D, I, CH, F) in podatkov o cenah pri gradnji 
avtocest v Sloveniji je ugotovljeno, da je nivo stroškov izgradnje 
avtocest pri nas nižji kot v sosednjih deželah, oziroma precej pod 
zahodno oz. srednjeevropskim povprečjem. 

1.3. Program nekaterih državnih cest 

V rebalans nacionalnega avtocestnega programa so vključene 
tudi nekatere državne ceste, ki dopolnjujejo AC sistem ali pa se 
nanj navezujejo v skupni vrednosti 96 mio USD za skupno 35 
km cest. 

1.4. Program stičnih točk avtocest z železnico 

V rebalans nacionalnega avtocestnega programa so vključeni 
tudi nekateri nujni posegi na železniških progah, ki jih bo potrebno 
izvesti zaradi izgradnje AC in predstavljajo sofinancerski delež 
železnic v NPIA. Ti posegi so ocenjeni na 8 mio USD. 

Skupna investicijska vrednost avtocestnih odsekov v rebalansu 
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v dolžini 518,6 km v 
septembru 1997 znaša 3.815 mio USD. Skupaj s pripravo 
projektne dokumentacije in stroški" Inženirja " pa je ta vrednost 
3.996 mio USD. Z vključitvijo nekaterih državnih cest in stičnih 
točk avtocest z železnico znaša celoten program 4.100 mio 
USD. 
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Poročila o 

- IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI PORADI SREDSTEV PO 

ZAKONU 0 ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADNJO 

AVTOCESTNEGA OMREŽJA V REPUDLIKI SLOVENIJI OD 1/1-1996 DO 

31/12-1996, 

- IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI PORADI SREDSTEV PO 

ZAKONU O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADNJO 

AVTOCESTNEGA OMREŽJA V REPUDLIKI SLOVENIJI OD 1/1-1997 DO 

31/3-1997, 

- IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI PORADI SREDSTEV PO 

ZAKONU O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADNJO 

AVTOCESTNEGA OMREŽJA V REPUDLIKI SLOVENIJI OD 1/1-1997 DO 

30/6-1997 IN 

- IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI PORADI SREDSTEV PO 

ZAKONU O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADNJO 

AVTOCESTNEGA OMREŽJA V REPUDLIKI SLOVENIJI OD 1/1-1997 DO 

30/9-1997 

Vlada Republike Slovenije je na 46. seji dne 22/1-1998 
obravnavala: 

- POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI PO- 
RABI SREDSTEV PO ZAKONU O ZAGOTOVITVI NAMEN- 
SKIH SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA 
V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1/1-1996 DO 31/12-1996, 

- POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI PO- 
RABI SREDSTEV PO ZAKONU O ZAGOTOVITVI NAMEN- 
SKIH SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA 
V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1/1-1197 DO 31/3-1997, 

- POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI PO- 
RABI SREDSTEV PO ZAKONU O ZAGOTOVITVI NAMEN- 
SKIH SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA 
V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1/1-1997 DO 30/6-1997 IN 

- POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI PO- 

RABI SREDSTEV PO ZAKONU O ZAGOTOVITVI NAMEN- 
SKIH SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMRE- 
ŽJA V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1/1-1997 DP 30/9-1997, 

ki jih pošilja na podlagi 5. člena Zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, 46/93). 

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: 

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS d.d. 
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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 1.1.1996 DO 

31.12.1996 

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 iz 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 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. 

Namenska sredstva vodi Ministrstvo za finance na posebni 
podpartiji žiro računa proračuna Republike Slovenije in jih nakazuje 

na osnovi sklepa Vlade RS na poseben investicijski račun DARS 
d.d. 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. Plasmaji teh sredstev se obrestujejo po 
obrestni meri, ki jo s posebnim sklepom določi minister za fi- 
nance. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se 
plačujejo na podpartijo proračuna Republike Slovenije in jih DARS 
d.d. lahko uporablja le za namene določene v zakonu o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji. 

1. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1996 do 
31.12.1996 

V letu 1996 je bilo na posebni podpartiji proračuna Republike 
Slovenije za DARS d.d. zbranih 18.661.059.314,00 SIT namenskih 
sredstev, kar predstavlja 4% več sredstev kot je bilo v proračunu 
Republike Slovenije planirano za leto 1996. 

Na osnovi zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
zime v letu 1995/1996 (ZSPZ96 - Uradni list RS, št. 34/96) je bilo 
za obnovo uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, 
regionalnih in lokalnih cest zagotovljeno Direkciji Republike 
Slovenije *a ceste (DRSC) iz sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja 2.956.800.000 SIT. 

Skupno je bilo zagotovljenih sredstev za oba namena porabe po 
zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/ 
93) 21.61"'.859.314 SIT, kar bi bilo 21% več kot je bito planirano 
za leto 1996. 

Priliv ■ inskega tolaija v obdobju januar - december 1996 

MESEC PLAN 1996 V 
SIT 

PRILIV ZA 
DARS V LETU 

1996 V SIT 

% 
REALIZ 

ACUE 
ZA 

DARS 

ZAGOTOVITEV 
PO ZAKONU 

34/96 ZA DRSC 

SKUPAJ 
PRILIV 
6 = (3+5) 

% 
REALIZACIJE 

PLANA 
SKUPAJ DARS 

IN DRSC 
1 2 3 4 5 6 7 

JANUAR 1.285.192.000 1.569.954.279 122 1.569.954.279 122 
FEBRUAR 1.221.386.000 1.411.458.414 116 1.411.458.414 116 
MAREC 1.428.756.000 1.421.939.205 100 1.421.939.205 100 
APRIL 1.455.164.000 1.404.697.837 97 1.404.697.837 97 
MAJ 1.492.562.000 

' 1.652.077.000 
1.744.871.845 117 1.744.871.845 117 

JUNU 1.818.091.313 110 1.818.091.313 110 
JULIJ i.652.077.0QQ i.868.661.748 113 1.868.661.748 113 
AVGUST 2.018.964.000 2.003.746.660 99 2.003.746.660 99 
SEPTEMBER 1.604.223.000 985.287.793 61 1.034.880.000 2.020.167.793 126 
OKTOBER 1.412.804.000 1.242.230.971 88 739.200.000 1.981.430.971 140 
NOVEMBER 1.317.095.000 1.509.461.239 115 591.360.000 2.100.821.239 160 
DECEMBER 1.380.901.000 1.680.658.010 122 591.360.000 2.272.018.010 165 
SKUPAJ 17.921.200.000 18.661.059.314 104 2.956.800.000 21.617.859.314 121 
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1.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz let 
1994, 1995 in 1996 

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz leta 1994 so skupaj 
s pripisanimi obrestmi znašala 7.835.452.396 SIT in so 
predstavljala vir za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v 
letu 1995. Priliv bencinskega tolarja v letu 1995 je znašal 
17.672.997.736 SIT, pripisane obresti za leto 1995 pa 743.725.081 
SIT. Tako je bilo v letu 1995 na razpolago za financiranje gradnje 
avtocestnega omrežja skupaj 26.251.175.213 SIT. Razlika med 
zbranimi sredstvi in namensko porabljenimi sredstvi bencinskega 
tolarja je v letu 1995 znašala 5.684.605.213 SIT. 

Priliv bencinskega tolarja je v letu 1996 znašal 18.661.059.314 
SIT, pripisane obresti za leto 1996 748.056.120,70 SIT in prenos 
iz leta 1995 5.684.605.213 SIT. Tako je bilo v letu 1996 na razpolago 
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj 
25.093.720.648 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko 

Iz preglednice je razvidno, da so v letu 1996 znašali prihodki od 
cestnin 7.138.023.227 SIT in so bili v primerjavi s planom večji za 
7%. 

2.1. Neporabljena sredstva cestnin za financiranje 
graditve avtocest iz leta 1995 

V letu 1995 je bilo za financiranje graditve avtocest neporabljenih 
sredstev cestnin v višini 2.339.128.682 SIT. Del neporabljenih 
sredstev cestnin v višini 850.000.000.SIT je v letu 1996 DARS 

porabljeni sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1996 znašala 
2.506.963.642 SIT. 

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica 
Ministrstva za finance oročila v bankah in predstavljajo vir za 
financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1997. 

2. Prihodki od cestnin od 1.1.1996 do 31.12.1996 

V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. so bili za leto 1996 
predvideni prihodki od cestnin v višini 6.700.000.000 SIT. Od 
planiranega zneska je bilo za financiranje graditve avtocest 
namenjenih 2.219.900.000 SIT, za obnavljanje vozišč, objektov 
in opreme 1.330.000 SIT, za naložbe v osnovna sredstva 
obstoječih avtocest 570.000.000 SIT ter za prihodke DARS d.d. 
2.650.100.000 SIT. V letu 1996 so bili prilivi na žiro račun DARS 
d.d. naslednji: 

d.d. usmerila v banke, članice bančnega konzorcija za financiranje 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Sredstva iz depozitov so 
banke uporabile za kreditiranje Izvajalcev gradbenih del po 
najboljših možnih finančnih pogojih, iz tega naslova pa je v drugem 
polletju leta 1996 tudi DARS d.d. najela ugodne finančne kredite. 
Razlika pa je bila porabljena za avanse izvajalcem gradbenih del 
v skladu s sklenjenimi gradbenimi pogodbami. 

V letu 1996 so bila sredstva cestnin za financiranje graditve 
avtocest v celoti porabljena in zato ni prenosa neporabljenih 
sredstev cestnin v leto 1997. 

Prihodki od cestnin v obdobju januar - december 1996 

MESEC 
PLAN 1996 

V SIT 

PRILIV 1996 

V SIT 
% 

REALIZACIJE 

JANUAR 422.200.000 388.210.591 92 

FEBRUAR 409.800.000 404.761.842 99 

MAREC 526.500.000 459.538.020 87 

APRIL 536.400.000 544.745.829 102 

MAJ 588.600.000 563.963.861 96 

JUNIJ 524.000.000 604.884.214 115 

JULIJ 658.200.000 769.708.686 117 

AVGJJST 742.100.000 836.819.698 113 

SEPTEMBER 624.700.000 687.665.367 110 

OKTOBER 570.200.000 608.867.250 107 

NOVEMBER 528.200.000 678.560.918 128 

DECEMBER 569.100.000 590.296.952 104 

SKUPAJ 6.700.000.000 7.138.023.227 107 
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3. Namenska poraba sredstev od 1.1.1996 do 
31.12.1996 

V skladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe je Ministrstvo 
za finance na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS d.d. iz 
naslova investicij v ceste, ter za plačilo projektov in odškodnin za 

zemljišča nakazalo v letu 1996 DARS d.d. 22.586.757.006 SIT 
sredstev. 

Odpoklic bencinskega tolarja v obdobju januar - december 1996: 

DATUM ODPOKLICA ZNESEK V SIT 
8.1.1996 250.000.000 
18.1.1996 750.000.000 
26.1.1996 400.000.000 
5.2.1996 100.000.000 
112.1996 250.000.000 
19.2.1996 510.000.000 
26.2.1996 240.000.000 
5.3.1996 100.000.000 

25.3.1996 390.000.000 
3.4.1996 350.000.000 
12.4.1996 350.000.000 
19.4.1996 742.000.000 
24.4.1996 642.000.000 
7.5.1996 350.000.000 

20.5.1996 898.000.000 
24.5.1996 720.697.000 

>29.5.1996 79.000.000 
13.6.1996 219.000.000 
20.6.1996 1.217.000.000 
24.6.1996 U05.000.000 
26.6.1996 624.060.006 
1.7.1996 334.000.000 
19.7.1996 700.000.000 
26.7.1996 2.200.000.000 
29.7.1996 300.000.000 
23.8.1996 1.200.000.000 
27.8.1996 500.000.000 
28.8.1996 346.000.000 
23.9.1996 316.000.000 
27.9.1996 1.200.000.000 
4.10.1996 150.000.000 
15.10.1996 174.000.000 
18.10.1996 316.283.500 
22.10.1996 555.641.000 
25.10.1996 840.075.500 
28.10.1996 705.000.000 
28.11.1996 353.000.000 
12.12.1996 500.000.000 
20.12.1996 1.510.000.000 
SKUPAJ 22.586.7.V/.006 
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Razliko med zagotovljenimi namenskimi sredstvi v letu 1996 in 
izplačanimi zahtevki DARS d.d. v letu 1996 je Zakladnica 
Ministrstva za finance usmerjala na enak način kot likvidnostne 
presežke proračuna Republike Slovenije v banke, članice 
bančnega konzorcija za finaciranje izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji. Sredstva iz depozitov so banke uporabile za kreditiranje 
izvajalcev del na avtocestah in za kreditiranje DARS d.d. 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 25. julija 1996 sprejela 
rebalans plana razvoja in finančnega načrta Družbe za avtoceste 
v Republiki Sloveniji, DARS d.d. za leto 1996 s katerim se pro- 
gram graditve avtocest v letu 1996 povečuje od prvotno planiranih 
35.363.412.000 SIT na 45.031.265.986 SIT (v tem znesku ni 
upoštevana postavka avansi v višini 2.760.000.000 SIT). 

Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d.d. so bila v letu 1996 za investicije na 

posameznih projektih, na osnovi izstavljenih faktur porabljena sredstva: 

AC ODSEK 

V 

PLANIRANO 
JAN.-DECEMBER 
1996 

FAKTURIRANO 
JAN.- 
DECEMBER 
1996 

% 
REALIZACIJE 

ŠENTILJ PESNICA 4.352.602.000 4.045.173.200 93 
HOĆE ARJA VAS 9.379.766.000 8.762.646.993 93 
PESNICA SLIVNICA 300.000.000 652.337.327 217 
SLIVNICA FRAM-BDC 346.175.000 454.285.633 131 
MARIBOR LENART 95.000.000 57.113.771 60 
LENART COGETINCl 83.000.000 * 96.139.380 116 
COGETINCI BELTINCI 143.000.000 0 0 
SLOV.BISTRICA-HAJDINA PRIKLJUČEK 113.867.000 0 0 
HAJDINA ORMOŽ OBV. 233.732.000 39.134.401 17 
OBVOZNICA LENDAVA 80.000.000 0 0 
SKUPAJ PROJEKT 1 15.127.142.000 14.106.830.705 93 
ARJA VAS VRANSKO 4.347.311.000 5.865.793.893 135 
VRANSKO BLAGOVICA 3.248.226.000 1.663.517.876 51 
BLAGOVICA ŠENTJAKOB 1.411.471.000 309.069.127 22 
SKUPAJ PROJEKT 2 9.007.008.000 7.838.380.896 87 
ŠENTJAKOB MALENCE 4.272.471.000 5.409.164.336 127 
ZADOBROVA TOMAČEVO 4.605.526.000 4.831.385.908 105 
SKUPAJ PROJEKT 3 8.877.997.000 10.240.550.244 115 
ĆEBULOVICA DIVAČA 502.794.000 388.479.110 77 
DIVAČA KOZINA 497.658.000 232.409.923 47 
KOZINA KLANEC 70.000.000 0 0 
KLANEC ANKARAN 110.000.000 39.914.233 36 
DIVAČA DANE 651.213.000 317.722.058 49 
DANE FERNETIČI 2.301.792.000 2.210.777.823 96 
RAZDRTO VIPAVA 66.631.000 159.159.921 239 
VIPAVA SELO 1.176.283.000 75.030.163 6 
SELO ŠEMPETER 4.117.293.000 4.127.445.158 100 
RAZDRTO ČEBULOVICA 105.000.000 92.978.279 89 • 
SKUPAJ PROJEKT 4 9.598.664.000 7.643.916.668 80 
SKUPAJ NOVE INVESTICIJE 42.610.811.000 39.829.678.513 93 
DOKONČ. DELNA OBST.AC 989.485.000 897.065.000 91 
PRIPRAVA PROJ.DOK.PO 96 440.500.000 389.769.000 88 
STARE ODŠKODNINE 58.000.000 24.240.000 42 
DDC IŽENIR 1.296.293.000 1.373.986.000 106 
ODŠKODNINE PO l.smer S-J 98.700.000 0 0 
SKUPAJ 45.493.789.000 42.514.738.513 93 

V letu 1996 je bila dosežena realizacija v primerjavi s planom 
93%. 
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4. Koriščenje tujih posojil 

V Planu razvoja in finančnem načrtu za leto 1996 kot tudi v 
rebalansu plana razvoja in finančnega načrta za leto 1996 je bilo 
predvideno koriščenje posojil dveh mednarodnih finančnih 
instritucij: Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Evropske 
investicijske banke (EIB). 

4.1. Posojilo EBRD 

Posojilo EBRD v višini 32.100.000 USD, namenjeno financiranju 
gradbenih del (50%) na odseku AC Šentilj - Pesnica in pododseku 
Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice (AC Hoče - Arja vas), je 
bilo do konca leta 1995 koriščeno v višini USD 9.692.935. 

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo koriščeno v 
višini 16.971.106 USD oziroma 2.300.520.428 SIT. V primerjavi s 
planom to predstavlja 73% realizacijo. 

4.2. Posojilo EIB 

Finančne pogodbe z EIB v skupni višini 90.000.000 ECU so bile 
sklenjene z namenom financiranja gradbenih del na odsekih AC 
Zadobrova ■ Tomačevo, Malence - Šentjakob, Šentjakob - 
Blagovica in Arja vas - Vransko. Pogodba A v višini 28.000.000 
ECU je bila podpisana v juliju 1994, pogodba B v višini 32.000.000 
ECU v novembru 1995 in pogodba C v višini 30.000.000 ECU v 
septembru 1996. Koriščenje posojila seje začelo v letu 1996. 

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo po pogodbi A 
koriščeno v višini 23.846.783 ECU oziroma 4.040.897.351 SIT, 
po pogodbi B v višini 9.002.483 ECU oziroma 1.572.777.552 SIT. 
Tako je bilo v letu 1996 koriščeno skupaj 32.849.266 ECU oziroma 
5.613.674.904 SIT, kar v primerjavi s planom predstavlja 78% 
realizacijo. 

5. Domači finančni kredit 

V letu 1996 je DARS d.d. sklenila na podlagi zakona o soglasju 
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 
(Uradni list RS, št. 17/96-ZSDA96) in zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 in 
sicer odseki Slivnica-Fram-BDC, priključek Slovenska Bistrica- 
sever, obvoznica Ormož (del odseka Hajdina-Ormož), Vransko- 
Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Divača-Kozina in Vipava-Selo 
(Urad ni list RS, št. 17/96-ZPDA96) kreditno pogodbo z bankami, 
članicami bančnega konzorcija v višini 100.000.000 USD z rokom 
črpanja najkasneje do 31.12.1997. 

V letu 1996 je bilo koriščeno 33.000.000 USD oziroma 
4.551.762.200 SIT. 

6. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna - 
sredstva za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji v 
letu 1996 

V letu 1996 je bilo od januarja do decembra pri bankah v povprečju 
vezano 4,6 milijarde tolarjev sredstev bencinskega tolarja. V celem 
letu je bila namenska poraba sredstev bencinskega tolarja za 3,9 
milijarde tolarjev večja od tekočega priliva iz proračuna v letu 
1996. Od tega je bil le v prvem trimesečju dosežen presežek 
priliva nad porabo in sicer 1,4 milijarde tolarjev, v drugem trimesečju 
je poraba že presegla prilive iz proračuna in sicer za 2,4 milijarde 
tolarjev, v tretjem trimesečju je poraba presegla priliv za 2,2 
milijarde tolarjev, v zadnjem trimesečju leta 1996 pa je bila poraba 
višja od prilivov za 0,7 milijarde tolarjev. 

Konec leta 1996 je bilo pri bankah vezano 2,5 milijarde tolarjev 
depozitov iz sredstev bencinskega tolarja, kar ie za 3,2 milijarde 
tolarjev manj kot konec leta 1995. 

Za nemoteno zagotavljanje manjših tekočih potreb DARS, je bilo 
v vseh mesecih vezanih na odpoklic povprečno 242 milijonov 
tolarjev oziroma 5,3% vseh depozitov. Za namensko porabo 
sredstev med mesecem, je Zakladnica, na podlagi ocene DARS 
plasirala 1.168 milijonov tolarjev oziroma 25,5% vseh plasiranih 
sredstev v obliki depozitov do enega meseca. Povprečno 3.164 
milijonov tolarjev oziroma 69,2.% vseh depozitov pa je bilo plasirano 
nad en mesec. Glede na intenziviranje porabe sredstev 
bencinskega tolarja je delež depozitov vezanih nad en mesec 
prek celega leta padal. V prvem trimesečju je bilo na omenjeni rok 
vezanih 85,9%, v drugem 83,9%, v tretjem trimesečju 42,9%, v 
četrtem trimesečju pa le še 29,3% vseh depozitov iz teh sredstev. 

Dne 31.12.1996 so bili presežki sredstev bencinskega tolarja 
plasirani bankam članicam konzorcija, in sicer pri: 

banka znesek v mio SIT delež v % 

Nova KB Maribor d.d. 242 9,7 
Nova LB d.d. Ljubljana 519 20,7 
Abanka d.d. Ljubljana 217 8,7 
Dolenjska banka d.d. 0 0 
Banka Zagorje Trbovlje 0 0 
Banka Celje d.d. 444 17,7 
SK Banka d.d. Ljubljana 818 32,7 
Splošna banka Koper d.d. 234 9,3 
Slovenska zadružna kmetijska 
banka d.d. Ljubljana 0 0 
Banka Vipa d.d. 0 0 
Poštna banka Slovenije d.d. 31 1,2 
Krekova banka d.d. Maribor 0 0 

Skupaj 2.505 100,0 

Zakladnica je pri deponiranju likvidnostnih presežkov do 
13.12.1996 upoštevala Sklep Vlade RS o naložbah likvidnostnih 
presežkov nekaterih pravnih oseb javnega sektorja in o pasivnih 
obrestnih merah bank v sanaciji, ki je bil sprejet 29.11.1994. Od 
14.12.1996 dalje pa veljajo obrestne mere, ki so oblikovane po 
Sklepu Vlade RS o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih 
pravnih oseb javnega sektorja, ki je bil sprejet dne 13.12.1996. 
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Obrestne mere, po katerih so bila deponirana sredstva 
bencinskega tolarja so prikazane v tabeli 2. 

Za deponirana sredstva bencinskega tolarja je bila v povprečju 
dosežena realna obrestna mera januarja 3,6%, v februarju 3,0%, 
v marcu 2 ,9%, v aprilu 2,7%, v maju 2,6% ter v juniju 2,8%, v juliju 

Tabela 2 

VELJAVNE OBRESTNE MERE ZA PLASIRANJE PRESEŽKOV 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.1.1996 do 31.1.1996: 
depoziti na odpoklic 4,8% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 8,8% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,6% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.2.1996 do 29.2.1996: 
depoziti na odpoklic 5,8% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 10,7% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,6% 

1,7%, v avgustu 1,1%, v septembru 1,3%, v oktobru 1,5%, v 
novembru 0,9%, v decembru 0,85%. 

V letu 1996 so se na račun plačanih obresti za deponirana sredstva 
bencinskega tolarja, sredstva na podpartiji proračuna - Izgradnja 
avtocestnega omrežja v RS povečala za 748 milijonov tolarjev. 

2 

2 

Obr.jtne mere po sklepu z dne 1.3.1996 do 31.3.1996: 
depoziti na odpoklic 6,1% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 11,2% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,6% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.4.1996 do 30 4.1996: 
depoziti na odpoklic 6,1% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 11,2% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,6% 

UPRAVLJANJE S SREDSTVI BENCINSKEGA TOLARJA 

v mio SIT 

Opis 

1 

Stanje do Razlika 

31.12.95 31.3.96 30.6.96 
2 3 4 

30.9.96 31.12.96 
5 6 

Prilivi in odlivi v letu 1994, 
1995 in 1996 

Priliv iz proračuna 
Prejete obresti za depozite 

Poraba za namene DARS 

33.167 37.570 42.538 47.395 51.828 18.66 
1.535 1.896 i.996 2.223 2.283 74 

29.018 32.008 39.404 46.500 51.604 22.58 

Depoziti pri bankah 
Stanje na računu 

Vrsta depozitov 

- na odpoklic 
- vezani depoziti 

5.683 
0 

7.457 
1 

5.128 
2 

Povprečno stanje 

3.099 
19 

2.505 -3.17 
2 

Razlika 

december jan-mar jan-jun jan-sep. 
1995 1996 1996 1996 

jan-dec. 6 
1996 

0 63 86 142 242 2. 
5.597 5.731 6.009 5.217 4.333 - 1.2 

SKUPAJ 5.597 5.794 6.095 5.359 4.574 1.0 
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Obrestne mere po sklepu z dne 1.5.1996 do 31.5.1996: 
depoziti na odpoklic 6,7% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 12,3% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,1% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.10.1996 do 31.10.1996: 
depoziti na odpoklic 2,4% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 4,4% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.6.1996 do 30.6.1996: 
depoziti na odpoklic 6,7% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 12,3% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,1% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.11.1996 do 30.11.1996: 
depoziti na odpoklic 3,1% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 5,6% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.7.1996 do 31.7.1996: 
depoziti na odpoklic 5,4% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 10,0% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,1% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.12.1996 do 13.12.1996: 
depoziti na odpoklic 3,0% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 5,4% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.8.1996 do 31.8.1996: 
depoziti na odpoklic 4,2% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 7,7% letno 
- nad 31 dni Tomm+3,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 
depoziti na odpoklic 
vezani depoziti 
- do 30 dni 
- nad 31 dni 

1.9.1996 do 30.9.1996: 
3,1% letno 

5,6% letno 
Tomm+3,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 14.12.1996 do 31.12.1996: 
depoziti na odpoklic 3,0% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 
-31-90 dni 
-91-180 dni 
-191-1 leto 

tom c.i 
saelx': 6,0% letno 

Tomm+4,0% 
Tomm+5,0% 
Tomm+6,0% 

13 Wilduq( 
ivs' o Brv: 

0\ I 
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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 1.1.1997 DO 
31.3.1997 

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 iz 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 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. 

Namenska sredstva vodi Ministrstvo za finance na posebni 
podpartiji žiro računa proračuna Republike Slovenije in jih nakazuje 
na osnovi sklepa Vlade RS na poseben investicijski račun DARS 
d.d. 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. Plasmaji teh sredstev se obrestujejo po 
obrestni meri, ki jo s posebnim sklepom določi minister za fi- 
nance. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se 
plačujejo na podpartijo proračuna Republike Slovenije in jih DARS 
d.d. lahko uporablja le za namene določene v zakonu o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji. 

1. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1997 do 
31.3.1997 

V prvih treh mesecih leta 1997 je bilo na posebni podpartiji 
proračuna Republike Slovenije zbranih 5.510.916.816,00 SIT 
namenskih sredstev, kar predstavlja 17% več sredstev kot je 
bilo v proračunu Republike Slovenije planirano za leto 1997. 

Priliv bencinskega tolaija v obdobju januar - marec 1997 

MESEC 

PLAN 1997 

V SIT 

PRILIV 1997 

V SIT 

% 

REALIZACIJE 

JANUAR 1.537.910.000 1.973.531.522 128 

FEBRUAR 1.461.558.000 1.997.202.658 137 

MAREC 1.709.705.000 1.540.182.636 90 

SKUPAJ 4.709.173.000 5.510.916.816 117 

Ker proračun Republike Slovenije za leto 1997 še ni sprejet je 
Državni zbor sprejel zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe 
Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 
ZZF97 (Uradni list RS, št. 37/97), s katerim se ne glede na določbe 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/ 
93) in določb 78. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije sredstva za graditev avtocest v prvem polletju 
1997 v višini 10.200.000.000 SIT. Prav tako je v tem zakonu 
določeno, da bodo v primeru če proračun Republike Slovenije za 
leto 1997 ne bo sprejet do 30. junija 1997, sredstva zagotovljena 
v drugem polletju 1997 za graditev avtocest mesečno v višini 
1.875.000.000 SIT. 

1.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz let 
1994, 1995 in 1996 

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz leta 1994 so skupaj 
s pripisanimi obrestmi znašala 7.835.452.396 SIT in so 
predstavljala vir za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v 
letu 1995. Priliv bencinskega tolarja v letu 1995 je znašal 
17.672.997.736 SIT, pripisane obresti za leto 1995 pa 743.725.081 
SIT. Tako je bilo v tetu 1995 na razpolago za financiranje gradnje 
avtocestnega omrežja skupaj 26.251.175.213 SIT. Razlika med 
zbranimi sredstvi in namensko porabljenimi sredstvi bencinskega 
tolarja je v letu 1995 znašala 5.684.605.213 SIT. 
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Priliv bencinskega tolarja je v letu 1996 znašal 18.661.059.314 
SIT, pripisane obresti za leto 1996 748.056.120,70 SIT in prenos 
iz leta 1995 5.684.605.213 SIT.Tako je bilo v letu 1996 na razpolago 
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj 
25.093.720.648 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko 
porabljeni sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1996 znašala 
2.506.963.642 SIT. 

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica 
Ministrstva za finance oročila v bankah in predstavljajo vir za 
financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1997. 

2. Prilivi cestnin od 1.1.1997 do 31.3.1997 

V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. so bili v prvih treh 
mesecih leta 1997 predvideni prilivi od cestnin v višini 
1.743.746.000 SIT. V prvih treh mesecih leta 1997 so bili prilivi na 
žiro račun DARS d.d. naslednji: 

Prilivi od cestnin v obdobju januar - marec 1997 

MESEC 

PLAN 1997 

V SIT 

PRILIV 1997 

V SIT 

% 

REALIZACIJE 

JANUAR 541.928.000 525.420.343 97 

FEBRUAR 526.012.000 541.033.453 103 

MAREC 675.806.000 625.501.004 93 

SKUPAJ 1.743.746.000 1.691.954.800 97 

Iz preglednice je razvidno, da so v prvih treh mesecih leta 1997 
znašali prilivi od cestnin 1.691.954.800 SIT, kar je predstavljalo 
97 % planiranih prilivov. 

3. Namenska poraba sredstev od 1.1.1997 do 
31.3.1997 

V skladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe je Ministrstvo 
za finance na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS d.d. iz 
naslova investicij v ceste, ter za plačilo projektov in odškodnin za 
zemljišča nakazalo v prvih treh mesecih leta 1997 DARS d.d. 
4.350.772.010 SIT sredstev. 

Odpoklic bencinskega tolarja v obdobju januar - marec 1997: 
i ' ■- - .i 

DATUM ODPOKLICA ZNESEK V SIT 
21.1.1997 539.659.287 
24.1.1997 1.140.998.723 
30.1.1997 200.000.000 
14.2.1997 65.000.000 
25.2.1997 400.000.000 
21.3.1997 901.661.000 
24.3.1997 1.103.453.000 
SKUPAJ 4.350.772.010 

Razliko med zagotovljenimi namenskimi sredstvi v obdobju januar 
• marec 1997 in izplačanimi zahtevki DARS d.d. v obdobju januar 
- marec 1997 je Zakladnica Ministrstva za finance usmerjala na 
enak način kot likvidnostne presežke proračuna Republike 

Slovenije v banke, članice bančnega konzorcija za finaciranje 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Sredstva iz depozitov so 
banke uporabile za kreditiranje DARS d.d. 
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Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d.d. so bila v prvih treh mesecih leta 1997 za 

investicije na posameznih projektih, na osnovi izstavljenih faktur porabljena sredstva: 

AC ODSEK 
PLANIRANO 

JAN.-MAREC 
1997 

FAKTURIRANO 
JAN.-MAREC 

1997 

% 
REALIZACIJE 

ŠENTILJ PESNICA 186.160.000 105.012.000 56 
HOĆE ARJA VAS 583.680.000 500.239.000 86 
PESNICA SLIVNICA 0 48.237.000 0 
SLIVNICA FRAM-BDC 1.244.510.000 80.711.000 6 
MARIBOR LENART 0 0 0 
LENART COGETINCI 0 0 0 
COGETINCI BELTINCI 0 0 0 
SLOV.BISTRICA-SEVER PRIKLJUČEK. 55.166.000 0 0 
OBVOZNICA ORMOŽ 303.109.000 33.001.000 11 
OBVOZNICA LENDAVA 0 0 0 
SKUPAJ PROJEKT 1 2J72.625.000 767.200.000 32 
ARJA VAS VRANSKO 917.085.000 2.465.331.000 269 
BLAGOVICA ŠENTJAKOB 706.063.000 231.281.000 33 
SKUPAJ PROJEKT 2 1.623.148.000 2.696.611.000 166 
ŠENTJAKOB MALENCE 1.679.730.000 1.279.235.000 76 
ZADOBROVA TOMAĆEVO 227.420.000 322.684.000 142 
SKUPAJ PROJEKT 3 1.907.150.000 1.601.919.000 84 
ČEBULOVICA DIVAČA 0 35.836.000 0 
DIVAČA KOZINA 754.542.000 46.866.000 6 
KOZINA KLANEC 0 870 0 
KLANEC ANKARAN 0 24.433.000 0 
DIVAČA DANE 0 224.098.000 0 
DANE FERNETIČI 426.931.000 327.369.000 77 
RAZDRTO VIPAVA 0 88.018.000 0 
VIPAVA SELO 1.049.026.000 13.676.000 1 
SELO ŠEMPETER 120.000.000 7.744.000 6 
RAZDRTO ČEBULOVICA 10..000.000 6.000 0 
SKUPAJ PROJEKT 4 9.598.664.000 7.643.916.668 80 
VRANSKO BLAGOVICA 2.559.949.000 351.780.000 14 
SKUPAJ PROJEKT 5 2.559.949.000 351.780.000 14 
SKUPAJ NOVE INVESTICIJE 10.823.371.000 6.186.429.000 57 
DOKONČ. DEL NA OBST.AC 207.501.000 10.130.000 5 
PRIPRAVA PROJ.DOK.PO 96 269.300.000 152.602.000 57 
STARE ODŠKODNINE 64.000.000 46.560.000 73 
DDC IŽENIR 358.835.000 334.214.000 93 
ODŠKODNINE PO l.smer S-J 0 0 0 
SKUPAJ 11.723.007.000 6.729.935.000 57 

V prvih treh mesecih leta 1997 je bila dosežena realizacija 
6.729.935.000 SIT, kar je predstavljalo v primerjavi s planom 
razvoja in finančnim načrtom DARS d.d. za leto 1997 - Nadaljevanje 
gradnje avtocestnih odsekov, ki ga je potrdila Vlada Republike 
Slovenije na svoji seji dne 7. novembra 1996, 57 % realizacijo. 

Na podlagi sklenjenih izvajalskih pogodb je bilo v prvih treh mesecih 
leta 1997 izplačano izvajalcem gradbenih del za 576.623.116 SIT 
avansov. Na dan 1.1.1997 je znašal saldo še neporačunanih 
avansov 402.568.941 SIT, v obdobju prvih treh mesecev je bilo 
poračunanih avansov za 176.305.638 SIT, tako da je znašal saldo 
neporačunanih avansov na dan 31.3.1997 802.886.419 SIT. 
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4. Koriščenje tujih posojil 

V Planu razvoja in finančnem načrtu za leto 1997 je bilo predvideno 
koriščenje posojil dveh mednarodnih finančnih institucij: Evropske 
banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Evropske investicijske 
banke (EIB), že odobrenega domačega finančnega kredita in 
tujih finančnih kreditov. 

4.1. Posojilo EBRD 

Posojilo EBRD v višini 32.100.000 USD, namenjeno financiranju 
gradbenih del (50%) na odseku AC Šentilj - Pesnica in pododseku 
Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice (AC Hoče - Arja vas), je 
bilo do konca leta 1995 koriščeno v višini USD 9.692.935. 

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo koriščeno v 
višini 16.971.106 USD oziroma 2.300.520.428 SIT. V primerjavi s 
planom je to predstavlja 73% realizacijo. 

V obdobju januar - marec 1997 je bilo koriščeno 4.054.819 7 USD 
oziroma 618.325.046 SIT. Skupaj je bilo črpano do 31.3.1997 
30.718.860 USD oziroma 4.038.150.261 SIT. Nečrpan znesek 
kredita znaša še 1.381.140 USD. 

4.2. Posojilo EIB 

Finančne pogodbe z EIB v skupni višini 90.000.000 ECU so bile 
sklenjene z namenom financiranja gradbenih del na odsekih AC 
Zadobrova - Tomačevo, Malence - Šentjakob, Šentjakob - 
Blagovica in Arja vas - Vransko. Pogodba A v višini 28.000.000 
ECU je bila podpisana v juliju 1994, pogodba B v višini 32.000.000 
ECU v novembru 1995 in pogodba C v višini 30.000.000 ECU v 
septembru 1996. Koriščenje posojila se je začelo v letu 1996. 

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo po pogodbi A 
koriščeno v višini 23.846.783 ECU oziroma 4.040.897.351 SIT, 
po pogodbi B v višini 9.002.483 ECU oziroma 1.572.777.552 SIT. 
Tako je bilo v letu 1996 koriščeno skupaj 32.849.266 ECU oziroma 
5.613.674.904 SIT, kar je v primerjavi s planom predstavljalo 
78% realizacijo. 

V obdobju januar - marec 1997 je bilo koriščeno po pogodbi A 
3.225.520 ECU oziroma 570.312.255 SIT, po pogodbi B pa 
12.638.100 ECU oziroma 2.195.328.585 SIT. Skupaj je bilo črpano 
do 31.3.1997 15.863.620 ECU oziroma 2.765.640.840 SIT. 
Nečrpan znesek kredita znaša po pogodbi A še 927.697 ECU in 
po pogodbi B 10.359.417 ECU. 

5. Domači finančni kredit 

V letu 1996 je DARS d.d. sklenila na podlagi zakona o soglasju 
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 
(Uradni list RS, št. 17/96-ZSDA96) in zakona o poroštvu Republike 

Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 in 
sicer odseki Slivnica-Fram-BDC, priključek Slovenska Bistrica- 
sever, obvoznica Ormož (del odseka Hajdina-Ormož), Vransko- 
Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Divača-Kozina in Vipava-Selo 
(Uradni list RS, št. 17/96-ZPDA96) kreditno pogodbo z bankami, 
članicami bančnega konzorcija v višini 100.000.000 USD z rokom 
črpanja najkasneje do 31.12.1997. 

V letu 1996 je bilo koriščeno 33.000.000 USD oziroma 
4.551.762.200 SIT. V obdobju januar marec 1997 pa je bilo črpano 
5.000.000 USD finančnega kredita. 

6. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna - 
sredstva za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji v 
obdobju januar - marec 1997 

V obdobju od januarja do marca 1997 je bilo pri poslovnih bankah 
v povprečju vezano 2,9 milijarde tolarjev sredstev bencinskega 
tolarja. V primerjavi z letom 1996, ko je bilo pri poslovnih bankah 
vezanih v povprečju 4,6 milijarde tolarjev, se je povprečno stanje 
vezav znižalo kar za 33,1%. Za pokrivanje likvidnostnega 
primanjkljaja proračunskih sredstev je bilo v navedenem 
trimesečju iz sredstev bencinskega tolarja odpoklicano od poslov- 
nih bank povprečno 194 mio tolarjev depozitov. Sredstva so bila 
vrnjena v depozit iz prvih razpoložljivih sredstev proračuna. 

Stanje depozita iz sredstev bencinskega tolarja pri poslovnih 
bankah je konec marca znašalo 3,7 milijarde tolarjev, kar je v 
primerjavi s koncem preteklega leta, ko so presežki teh sredstev 
zaradi intenzivne porabe znatno padli, za 1,2 milijarde tolarjev 
več. V navedenem obdobju so bili tekoči prilivi iz proračuna za 1,2 
milijarde tolarjev večji od namenske porabe sredstev bencinskega 
tolarja. Od tega je bil v januarju dosežen presežek priliva nad 
porabo v višini 92,2 milijona tolarjev, februarja presežek priliva 
nad porabo v višini 1.532,2 milijona tolarjev, v marcu pa presežek 
porabe nad prilivi v višini 464,8 milijona tolarjev. 

Glede na usmeritve DARS-a, predvsem pa zaradi intenzivnejše 
porabe sredstev bencinskega tolarja, je bila dosežena naslednja 
strktura depozitov po rokih zapadlosti: 

- za zagotavljanje sredstev novih pogodb in s tem za poravnavo 
avansov izvajalcem gradbenih del po teh pogodbah in za 
zagotavljanje drugih tekočih potreb DARS-a, so bila sredstva 
vezana na odpoklic. V povprečju je bilo teh sredstev 906 milijonov 
tolarjev oziroma 31,60% vseh depozitov; 

- za nemoteno namensko porabo sredstev med mesecem so 
bila sredstva vezana kot depozit do 30 dni in sicer v višini 1.453 
milijona tolarjev oziroma 50,65% vseh depozitov; 

- zaradi omenjene intenzivne porabe sredstev, je v primerjavi s 
preteklim letom porastel delež depozitov na odpoklic in depozitov 
vezanih do 30 dni za 51,4 odstotne točke. Depoziti vezani nad 
1 mesec so predstavljali delež 17,75% vseh depozitov in dosegli 
povprečni obseg 509 milijona tolarjev. 
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31.3.1997 so bili vsi presežki sredstev bencinskega tolarja 
plasirani bankam članicam konzorcija, in sicer: 

banka znesek v mio SIT delež v % 

Nova KB Maribor d.d. 618 16,8 
Nova LB d.d. Ljubljana 273 7,4 
Abanka d.d. Ljubljana 344 9,3 
Dolenjska banka d.d. 212 5,8 
Banka Zagorje Trbovlje 120 3,3 
Banka Celje d.d. 414 11,2 
SK Banka d.d. Ljubljana 878 23,8 
Banka Koper d.d. Koper 242 6,6 
Slovenska zadružna kmetijska 
banka d.d. Ljubljana 181 4,9 
Banka Vipa d.d. 215 5,8 
Poštna banka Slovenije d.d. 37 1,0 
Krekova banka d.d. Maribor 152 4,1 

Skupaj 3.686 100,0 

Depoziti iz sredstev bencinskega tolarja so se obrestovali v skladu 
s sklepom o obrestovanju deponiranih presežkov proračuna 
Republike Slovenije pri poslovnih bankah, ki ga sprejme minister 
za finance. Višina obrestnih mer je prikazana v tabeli 2. 

V skladu s spremenjeno strukturo plasmajev glede na ročnost 
vezave v primerjavi s preteklimi leti, se je na nižjem nivoju gibala 
tudi dosežena obrestna mera za plasmaje. Tako je v januarju in 
marcu dosegla le 88,3% oziroma 86,0% temeljne obrestne moro, 
v februarju pa je zaradi nižje porabe dosegla nivo TOMm+0,22%. 

V prvih treh mesecih leta 1997 so se ustvarile obresti za 
deponirana sredstva bencinskega tolarja na podpartiji proračuna 
- Izgradnja avtocestnega omrežja v RS v višini 39 milijonov tolarjev, 
obračunane obresti za začasno uporabo sredstev za proračun 
pa znašajo 3,7 milijona tolarjev. 

UPRAVLJANJE S SREDSTVI BENCINSKEGA TOLARJA 

Opis 

1 

Stanje do 

v mio SIT 

Razlika 

31.12.96 
2 

31.3.97 
3 3-2 

Prilivi in odlivi v letu 1994, 
1995 in 1996 

Priliv iz proračuna 
Prejete obresti za depozite 

Poraba za namene DARS 

Depoziti pri bankah 
Stanje na računu 

•■-» JI, sv 
•>OC 

51.827 
2.284 

51.604 

2.505 
1,8 

57.338 
2.323 

55.955 

3.686 
1 

Povprečno stanje 

december 
1996 

jan-mar 
1997 

5.511 
39 

4.351 

1.181 
- 0,8 

Razlika 

3-2 

Plasma sredstev 

Vrsta depozitov: 
- na odpoklic 
- vezani depoziti 

Zač.uporab.za prorač. 

242 
4.333 

906 
1.962 

* 194 

664,0 
2.371,0 

SKUPAJ 4.575 3.062 1.513,0 
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Tabela 2 

VELJAVNE OBRESTNE MERE ZA PLASIRANJE PRESEŽKOV 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.1.1997 do 31.3.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 3,0% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 6,0% letno 
- 31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+5,0% 
- 181-1 leto Tomm+6,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.3.1997 do 31.3.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,2% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 8,5% letno 
-31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+5,0% 
-181-1 leto Tomm+6,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.2.1997 do 22.2.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,0% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 
-31-90 dni 
- 91-180 dni 
-181-1 leto 

8,1% letno 
Tomm+3,6% 
Tomm+5,0% 
Tomm+6,0% 
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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 1.1.1997 DO 

30.6.1997 

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 iz 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 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. 

Namenska sredstva vodi Ministrstvo za finance na posebni 
podpartiji žiro računa proračuna Republike Slovenije in jih nakazuje 
na osnovi sklepa Vlade RS na poseben investicijski račun DARS 
d.d. 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. Plasmaji teh sredstev se obrestujejo po 
obrestni meri, ki jo s posebnim sklepom določi minister za fi- 
nance. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se 
plačujejo na podpartijo proračuna Republike Slovenije in jih DARS 
d.d. lahko uporablja le za namene določene v zakonu o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji. 

1. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1997 do 
30.6.1997 

V prvem polletju leta 1997 je bilo na posebni podpartiji proračuna 
Republike Slovenije zbranih 10.200.000.000 SIT namenskih 
sredstev, kar je v skladu z določbami zakona o zagotovitvi sred- 
stev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega finan- 
ciranja v letu 1997 ZZF97 (Uradni list RS, št. 37/97), po katerem 
se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije sredstva za gradi- 
tev avtocest v prvem polletju 1997 v višini 10.200.000.000 SIT. 

Priliv bencinskega tolarja v obdobju januar - junij 1997 

■ 

MESEC 

PLAN 1997 

V SIT 

PRILIV 1997 

V SIT 
% 

REALIZACIJE 

JANUAR 1.973.531.522 1.973.531.522 100 

FEBRUAR 1.997.203.000 1.997.202.658 100 

MAREC 1.540.183.000 1.540.182.636 100 

APRIL 1.953.100.000 1.953.197.442 100 

MAJ 2.147.300.000 2.147.322.891 100 

JUNIJ 588.682.000 588.562.851 100 

SKUPAJ 10.200.000.000 10.200.000.000 100 

Ker proračun Republike Slovenije za leto 1997 še ni sprejet je 
Državni zbor sprejel zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe 
Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 
ZZF97 (Uradni list RS, št. 37/97), s katerim se ne glede na določbe 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/ 
93) in določb 78. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije sredstva za graditev avtocest v prvem polletju 
1997 v višini 10.200.000.000 SIT. Prav tako je v tem zakonu 

določeno, da bodo v primeru če proračun Republike Slovenije za 
leto 1997 ne bo sprejet do 30. junija 1997, sredstva zagotovljena 
v drugem polletju 1997 za graditev avtocest mesečno v višini 
1.875.000.000 SIT. Državni zbor je tudi sprejel zakon o zagotovitvi 
sredstev za obnovo v zimi 1996/1997 uničenih in poškodovanih 
odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest ZZSC97 (Uradni 
list RS št. 37/97), po katerem se nameni 4.000.000.000 SIT za 
nujno obnovo navedenih cest in to od sredstev zbranih po zakonu 
o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji. 

4. februar 1998 51 poročevalec, št. 14 



1.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz let 
1994, 1995 in 1996 

Neporabljena srodstva bencinskega tolarja iz leta 1994 so skupaj 
s pripisanimi obrestmi znašala 7.835.4S2.396 SIT in so 
predstavljala vir za tinanciranje gradnje avtocestnega omrežja v 
letu 1995. Priliv bencinskega tolarja v letu 1995 je znašal 
17.672.997.736 SIT, pripisane obresti za leto 1995 pa 743.725.081 
SIT. Tako je bilo v letu 1995 na razpolago za financiranje gradnje 
avtocestnega omrežja skupaj 26.251.175.213 SIT. Razlika med 
zbranimi sredstvi in namensko porabljenimi sredstvi bencinskega 
tolarja je v letu 1995 znašala 5.684.605.213 SIT. 

Priliv bencinskega tolarja je v letu 1996 znašal 18.661.059.314 
SIT, pripisane obresti za leto 1996 748.056.120,70 SIT in prenos 
iz leta 19955.684.605.213SIT.Tako je bilovletu 1996 na razpolago 
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj 

Iz preglednice je razvidno, da so v prvih šestih mesecih leta 1997 
znašali prilivi od cestnin 4.076.898.971 SIT, kar je predstavljalo 
za 6 % več sredstev od planiranih. 

25.093.720.648 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko 
porabljeni sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1996 znašala 
2.506.963.642 SIT. 

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica 
Ministrstva za finance oročila v bankah in predstavljajo vir za 
financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1997. 

2. Prilivi cestnin od 1.1.1997 do 30.6.1997 

V rebalasu plana razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. za leto 
1997, ki gaje potrdila Vlada RS na svoji seji dne 17.7.1997 so bili 
v prvih šestih mesecih leta 1997 predvideni prilivi od cestnin v 
višini 3.860.372.000 SIT. V prvih šestih mesecih leta 1997 pa so 
bili prilivi na žiro račun DARS d.d. naslednji: 

3. Namenska poraba sredstev od 1.1.1997 do 
30.6.1997 

V skladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe je Ministrstvo 
za finance na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS d.d. iz 
naslova investicij v ceste, ter za plačilo projektov in odškodnin za 
zemljišča nakazalo v prvem polletju leta 1997 DARS d.d. 
10.083.383.830 SIT sredstev. 

Prilivi od cestnin v obdobju januar -junij 1997 

MESEC 

PLAN 1997 

V SIT 

PRILIV 1997 

V SIT 

% 

REALIZACIJE 

JANUAR 541.928.000 551704.593 102 

FEBRUAR 526.012.000 559.184.933 106 

MAREC 675.806.000 653.014.206 97 

APRIL 688.513.000 733.955.620 107 

MAJ 755.516.000 773.332.004 102 

JUNIJ 672.597.000 805.707.615 120 

SKUPAJ 3.860.372.000 4.076.898.971 106 
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Odpoklic bencinskega tolaija v obdobju januar - junij 1997: 

Datum črpanja Znesek v SIT 

21.01.97 

24.01.97 

30.01.97 
14.02.97 

25.02.97 

21.03.97 

24.03.97 
24.04.97 
25.04.97 

28.04.97 

06.05.97 

12.05.97 

21.05.97 

22.05.97 

09.06.97 

10.06.97 

20.06.97 

23.06.97 

539.659.287 

1.140.998.723 

200.000.000 

65.000.000 

400.000.000 

901.661.000 

1.103.453.000 
609.000.000 
675.000.000 
500.000.000 

300.000.000 

252.000.000 

2.52.000.000 

652.726.020 

170.000.000 

300.000.000 

576.550.050 

1.025.335.750 

Skupaj 10.083.383.830 

Razliko med zagotovljenimi namenskimi sredstvi v obdobju januar 
- junij 1997 in izplačanimi zahtevki DARS d.d.v obdobju ja.iuar - 
junij 1997 je Zakladnica Ministrstva za finance usmerjala na enak 
način kot likvidnostne presežke proračuna Republike Slovenije v 
banke, članice bančnega konzorcija za finaciranje izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji. Sredstva iz depozitov so banke 
upoabile za kreditiranje DARS d.d. 

Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d.d. so bila v prvih 
šestih mesecih leta 1997 za investicije na posameznih projektih, 
na osnovi izstavljenih faktur porabljena sredstva: 

a 
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REBALANS 1997 FAKTURIRANO •/. REAL 
AC ODSEK JAN-JUNIJ JAN-JUNIJ JAN-JUNIJ 

ŠENTILJ PESNICA 433.720 349.010 80 
HOČE A RJA VAS I 522.955 1.355.382 89 
PESNICA SLIVNICA 129.738 109.942 85 
SLIVNICA-FRAM -bde 2.339.018 1.600.513 68 
SLOVENSKA BISTRICA-HAJDINA PRIKLJUČ 209.118 109.535 52 
HAJDINA - ORMOŽ OBVOZNICA 593.443 243.941 41 
OBVOZNICA LENDAVA 82.000 684 1 
SKUPAJ PROJEKT 1 5-309.992 3.769.007 71 

A C A RJA VAS VRANSKO 5.502.820 4.790.902 87 
BLAGOVICA ŠENTJAKOB 579.431 539.596 93 
SKUPAJ PROJEKT 2 6.082.251 5.33G.498 88 

AC ŠENTJAKOB - MALENCE 3 964.885 4.096.541 103 
AC ZADOBROVA TOMAČEVO 935.530 500.119 53 
SKUPAJ PROJEKT3 4.900.415 4.596.660 93 

ĆEBULOVICA - DIVAČA 101.724 45.989 45 
DIVAČA - KOZINA 2.338.035 1.642.790 70 
KOZINA - KLANEC 39.338 12.338 31 
DIVAČA - DANE 690.500 382.611 55 
DANE - FERNETIČI 1.183.788 1.022.662 86 
VIPAVA-SELO 549.059 110.993 20 
SELO - ŠEMPETER 178.393 92.068 52 
RAZDRTO - ČEBULOVICA 25.000 6 0 
SKUPAJ PROJEKT 4 5.105.837 3.309.457 65 

VRANSKO BL AGOVICA l.658.?z2 1.294.915 78 
SKUPAJ PROJEKT S 1.658.722 1.294.915 78 

VIŠNJA GORA BIČ 50000 129.336 259 

SKUPAJ PROJEKT 6 50.000 129-536 259 

SKUPAJ NOVE INVESTICIJE 23.107.217 18.429.873 80 

DOKONČANJE DEL NA OBST. AC 415.002 40-356 10 

PRIPRVA PROJ.DOK. PO 96 720.000 474.416 66 

STARE ODŠKODNINE 81.000 4.943 6 

DDC INŽENIR 770.560 728.950 95 

ODŠKODNINE PO L.96 smer S- J 
SKUPAJ 25.093.779 19.678.538 78 

V prvih šestih mesecih leta 1997 je znašala dosežena realizacija 
19.678.538.000 SIT, kar je predstavljalo v primerjavi z rebalansom 
plana razvoja in finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997, ki ga 
je potrdila Vlada Republike Slovenije na svoji seji dne 17. julija 
1997, 78 % realizacijo. V znesku realizacije so upoštevani tudi 
stroški financiranja za koriščena tuja posojila (EBRD in EIB) in 
domačega finančnega kredita v višini 512.583.479 SIT. 

Na podlagi sklenjenih izvajalskih pogodb je bilo v prvih šestih 
mesecih leta 1997 izplačano izvajalcem gradbenih del za 
2.073.612.629 SIT avansov. Na dan 1.1.1997 je znašal saldo še 
neporačunanih avansov 402.568.941 SIT, v obdobju prvih šestih 
mesecev je bilo poračunanih avansov za 802.261.273 SIT, tako 
da je znašal^saldo neporačunanih avansov na dan 30.6.1997 
1.271.351.356 SIT. 
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4. Koriščenje tujih posojil 

V rebalansu plana razvoja in finančnega načrta za leto 1997 je 
bilo predvideno koriščenje posojil dveh mednarodnih finančnih 
institucij: Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in 
Evropske investicijske banke (EIB) in že odobrenega domačega 
finančnega kredita in tujih finančnih kreditov. 

4.1. Posojilo EBRD 

Posojilo EBRD v višini 32.100.000 USD, namenjeno financiranju 
gradbenih del (50%) na odseku AC Šentilj - Pesnica in pododseku 
Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice (AC Hoče - Arja vas), je 
bilo do konca leta 1995 koriščeno v višini USD 9.692.935. 

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo koriščeno v 
višini 16.971.106 USD oziroma 2.300.520.428 SIT. V primerjavi s 
planom je to predstavlja 73% realizacijo. 

V obdobju januar - junij 1997 je bilo koriščeno 4.054.819 USD 
oziroma 618.325.046 SIT. Skupaj je bilo črpano do 30.6.1997 
30.718.860 USD oziroma 4.038.150.261 SIT. Nečrpan znesek 
kredita znaša še 1.381.140 USD. 

4.2. Posojilo EIB 

Finančne pogodbe z EIB v skupni višini 90.000.000 ECU so bile 
sklenjene z namenom financiranja gradbenih del na odsekih AC 
Zadobrova - Tomačevo, Malence - Šentjakob, Šentjakob - 
Blagovica in Arja vas - Vransko. Pogodba A v višini 28.000.000 
ECU je bila podpisana v juliju 1994, pogodba B v višini 32.000.000 
ECU v novembru 1995 In pogodba C v višini 30.000.000 ECU v 
septembru 1996. Koriščenje posojila se je začelo v letu 1996. 

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo po pogodbi A 
koriščeno v višini 23.846.783 ECU oziroma 4.040.897.351 SIT, 
po pogodbi B v višini 9.002.483 ECU oziroma 1.572.777.552 SIT. 
Tako je bilo v letu 1996 koriščeno skupaj 32.849.266 ECU oziroma 
5.613.674.904 SIT, kar je v primerjavi s planom predstavljalo 
78% realizacijo. 

V obdobju januar - junij 1997 je bilo koriščeno po pogodbi A 
3.225.520 ECU oziroma 570.312.255 SIT, po pogodbi B pa 
22.645.462 ECU oziroma 3.955.402.398 SIT. Skupaj je bilo 
koriščeno do 30.6.1997 15.863.620 ECU oziroma 2.765.640.840 
SIT. Nečrpan znesek kredita znaša po pogodbi A še 927.697 
ECU in po pogodbi B 10.359.417 ECU. 

5. Domači finančni kredit 

V letu 1996 je DARS d.d. sklenila na podlagi zakona o soglasju 
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 
(Uradni list RS, št. 17/96-ZSDA96) in zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 in 
sicer odseki Slivnica-Fram-BDC, priključek Slovenska Bistrica- 
sever, obvoznica Ormož (del odseka Hajdina-Ormož), Vransko- 
Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Divača-Kozina in Vipava-Selo 
(Uradni list RS, št. 17/96-ZPDA96) kreditno pogodbo z bankami, 
članicami bančnega konzorcija v višini 100.000.000 USD z rokom 
črpanja najkasneje do 31.12.1997. 

V letu 1996 je bilo koriščeno 33.000.000 USD oziroma 
4.551.762.200 SIT. V obdobju januar-junij 1997 pa je bilo črpano 
17.000.000 USD oziroma 2.605.369.100 SIT finančnega kredita. 

6. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna - 
sredstva za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji v 
obdobju januar-junij 1997 

V obdobju od aprila do junija 1997 je bilo pri poslovnih bankah v 
povprečju vezano 3,6 milijarde tolarjev sredstev bencinskega 
tolarja oziroma za 540 milijonov tolarjev več kot je znašalo 
povprečje v prvem trimesečju tega leta. Povprečno stanje 
presežkov iz teh sredstev je v obdobju prvega polletja 1997 
znašalo 3,3 milijarde tolarjev. V primerjavi z letom 1996, ko so 
plasmaji iz sredstev bencinskega tolarja znašali povprečno 4,6 
milijarde tolarjev, so se sredstva znižala za 27,1% točk. 

Stanje depozitov iz sredstev bencinskega tolarja pri poslovnih 
bankah je konec junija znašalo 2,7 milijarde tolarjev, kar je v 
primerjavi s koncem marca za 948 milijona tolarjev manj, v 
primerjavi s koncem preteklega leta pa za 233 milijona tolarjev 
več. Padec presežkov v drugem četrtletju je posledica uveljavitve 
zakona o zagotavljanju sredstev za potrebe RS v obdobju 
začasnega financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31 z dne 
30.5.1997 - 4 člen), kar se je odrazilo v manjšem prilivu sredstev 
iz proračuna in na drugi strani zaradi relativno intenzivne porabe 
sredstev (posebej junija, ko je poraba znašala 2.072,0 milijonov 
tolarjev). Tako je bilo po aprilu in maju, ko je bil dosežen presežek 
priliva nad porabo v višini 169,1 milijonov tolarjev oziroma 270,6 
milijonov tolarjev, v juniju dosežena kar za 1.483,4 milijonov tolarjev 
več porabe od priliva 

Glede na usmeritve DARS-a, predvsem pa zaradi intenzivnejše 
porabe sredstev bencinskega tolarja, je bila dosežena naslednja 
struktura depozitov po rokih zapadlosti: 

- za zagotavljanje sredstev za sklepanje novih pogodb in s tem 
za poravnavo avansov izvajalcem gradbenih del po teh 
pogodbah in za zagotavljanje drugih tekočih potreb DARS-a, so 
bila sredstva vezana na odpoklic. V povprečju je bilo teh sredstev 
v prvem trimesečju 906 milijonov tolarjev oziroma 29,60% vseh 
depozitov, v drugem trimesečju 1.103 milijona tolarjev oziroma 
30,62%, povprečno stanje v prvem polletju pa je znašalo 1.005 
milijona tolarjev oziroma 30,15%; 

- za nemoteno namensko porabo sredstev med mesecem so 
bila sredstva vezana kot depoziti do 30 dni in sicer v prvem 
trimesečju 1.453 milijona tolarjev oziroma 47,44% vseh 
depozitov, v drugem trimesečju 1.095 milijone tolarjev oziroma 
30,40%, povprečno stanje v prvem polletju pa je znašalo 1.274 
miljona tolarjev oziroma 38,23%; 

- glede na prvo trimesečje leta, ko so depoziti vezani nad 1 mesec 
predstavljali 16,62% oziroma 509 milijona tolarjev, je bilo v drugem 
trimesečju opaziti dvig deleža le-teh za 22,36% točke na račun 
zmanjšanja depozitov do 30 dni. V drugem trimesečju je znašalo 
povprečno stanje teh depozitov 1.404 milijone tolarjev, polletno 
povprečje pa 957 milijonov tolarjev oziroma 28,71% vseh 
plasmajev. 

V prvem trimesečju je bilo za pokrivanje likvidnostnega 
primanjkljaja poračuna iz sredstev bencinskega tolarja 
odpoklicano povprečno 194 milijonov tolarjev oziroma 6,34% 
presežkov. Sredstva so bila ob prvih razpoložljivih sredstvih 
proračuna vrnjena v depozite. V drugem trimesečju, zaradi 
ugodnejše likvidnosti proračuna, ni bilo potrebe po začasni uporabi 
tako, da je povprečna začasna uporaba sredstev bencinskega 
tolarja v prvem polletju znašala 97 milijonov tolarjev oziroma 2,91% 
vseh presežkov. 
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31.6.1997 so bili vsi presežki sredstev bencinskega tolarja 
plasirani bankam članicam konzorcija, in sicer: 

banka znesek v mio SIT delež v % 

Nova KB Maribor d.d. 459 16,8 
Nova LB d.d. Ljubljana 169 6,2 
Abanka d.d. Ljubljana 175 6,4 
Dolenjska banka d.d. 97 3,5 
Banka Zagorje Trbovlje 67 2,4 
Banka Celje d.d. 330 12,1 
SK Banka d.d. Ljubljana 532 19,4 
Banka Koper d.d. Koper 180 6,6 
Slovenska zadružna kmetijska 
banka d.d. Ljubljana 156 5,7 
Banka Vipa d.d. 137 5,0 
Poštna banka Slovenije d.d. 43 1,6 
Krekova banka d.d. Maribor 106 3,9 
Gorenjska banka Kranj 287 10,5 

Skupaj 2.738 100,0 

Depoziti iz sredstev bencinskega tolarja so se obrestovali v skladu 
s sklepom o obrestovanju deponiranih presežkov proračuna 
Republike Slovenije pri poslovnih bankah, ki ga sprejme minister 
za finance. Višina obrestnih mer je prikazana v tabeli 2. 

V skladu s spremenjeno strukturo plasmajev glede na ročnost 
vezav v primerjavi s preteklimi leti, se je na nižjem nivoju gibala 
tudi dosežena obrestna mera za plasmaje. Tako je znašala 
dosežena obrestna mera v januarju 88,3% temeljne obrestne 
mere, v februarju TOMm + 0,22% ter v marcu 86,0% temeljne 
obrestne mere. V drugem trimesečju pa je zaradi nekoliko 
ugodnejše strukture depozitov dosežena obrestna mera narastla, 
v aprilu je znašala TOMm + 1,11%, v maju TOMm + 0,81%, v 
juniju pa TOMm + 0,02%. 

UPRAVLJANJE S SREDSTVI BENCINSKEGA TOLARJA 

v mio SIT 

Opis Stanje do Razlika 

31.12.96 31.3.97 30.6.97 
1 2 3 4 5 6 

4-3 4-2 

Prilivi in odlivi v letu 1994, 
1995 in 1996 

Priliv iz proračuna 51.827 
Prejete obresti za depozite 2.284 

Poraba za namene DARS 51.604 

Depoziti pri bankah 2.505 
Stanje na računu 1,8 

57.338 
2.323 

62.027 
. 2.400 

4.689 
77 

10.200 
116 

55.955 61.688 5.733 10.084 

3.686 2.738 
1,3 

948 
0,3 

233 
- 1 

Povprečno stanje Razlika 

december 
1996 

jan-mar 
1997 

apr-jun jan-jun (jan-jun) minus 
leto 96 

Plasma sredstev 

Vrsta depozitov: 
- na odpoklic 242 906 1.103 1.005 763,0 
- vezani depoziti 4.333 1.962 2.499 2.231 -2.102,0 

Zač.uporab.za prorač. 0 194 0 97 97,0 

SKUPAJ 4.575 3.062 3.602 3.333 - 1.241,7 
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Tabela 2 

VELJAVNE OBRESTNE MERE ZA PLASIRANJE PRESEŽKOV 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.1.1997 do 31.3.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 3,0% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 6,0% letno 
-31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+5,0% 
-181-1 leto Tomm+6,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.4.1997 do 30.4.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 3,7% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 7,5% letno 
-31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+4,5% 
-181-1 leto Tomm+5,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.2.1997 do 22.2.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,0% letno 
vezani depoziti 
-do 30 dni 8,1% letno 
-31-90 dni Torrim+3,6% 
-91-180 dni Tomm+5,0% 
-181-1 leto Tomm+6,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.5.1997 do 31.5.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,2% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 8,5% letno 
-31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+4,5% 
-181-1 leto Tomm+5,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.3.1997 do 31.3.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,2% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 
-31-90 dni 
-91-180 dni 
-181-1 leto 

8,5% letno 
Tomm+4,0% 
Tomm+5,0% 
Tomm+6,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.6.1997 do 30.6.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,4% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 8,8% letno 
- 31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+4,5% 
-181-1 leto Tomm+5,0% 
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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 1.1.1997 DO 

30.9.1997 

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 iz 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 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. 

Namenska sredstva vodi Ministrstvo za finance na posebni 
podpartiji žiro računa proračuna Republike Slovenije in jih nakazuje 
na osnovi sklepa Vlade RS na poseben investicijski račun DARS 
d.d. 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. Plasmaji teh sredstev se obrestujejo po 
obrestni meri, ki jo s posebnim sklepom določi minister za fi- 
nance. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se 
plačujejo na podpartijo proračuna Republike Slovenije in jih DARS 
d.d. lahko uporablja le za namene določene v zakonu o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji. 

1. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1997 do 
30.9.1997 

V devetih mesecih leta 1997 je bilo na posebni podpartiji proračuna 
Republike Slovenije zbranih 15.825.000.000 SIT namenskih 
sredstev, kar je v skladu z določbami zakona o zagotovitvi 
sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega 
financiranja v letu 1997 ZZF97 (Uradni list RS, št. 37/97), po 
katerem se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije za 
graditev avtocest v prvih devetih mesecih leta 1997 sredstva v 
višini 15.825.000.000 SIT. 

Priliv bencinskega tolarja v obdobju januar - september 1997 

MESEC 
PLAN 1997 

V SIT 
PRILIV 1997 

V SIT 
% REALIZACIJE 

JANUAR 1.973.531.522 1.973.531.522 100 

FEBRUAR 1.997.203.000 1.997.202.658 100 

MAREC 1.540.183.000 1.540.182.636 100 

APRIL 1.953.100.000 1.953.197.442 100 

MAJ 2.147.300.000 2.147.322.891 100 

JUNIJ 588.682.000 588.562.851 100 

JULU 1.875.000.000 1.875.000.000 100 

AVGUST 1.875.000.000 1.875.000.000 100 

SEPTEMBER 1.875.000.000 1.875.000.000 100 

SKUPAJ 15.825.000.000 15.825.000.000 100 

Ker proračun Republike Slovenije za leto 1997 še ni sprejet je 
Državni zbor sprejel zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe 
Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 
ZZF97 (Uradni list RS, št. 37/97), s katerim se ne glede na določbe 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/ 
93) in določb 78. člena zakona o izvrševanju proračuna Republiko 
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije sredstva za graditev avtocest v prvih devetih 
mesecih leta 1997 v višini 15.825.000.000 SIT. Prav tako je v tem 

zakonu določeno, da bodo v primeru, če proračun Republike 
Slovenije za leto 1997 ne bo sprejet do 30. junija 1997, sredstva 
za graditev avtocestnega omrežja v drugem polletju leta 1997 
zagotovljena v mesečnih zneskih v višini 1.875.000.000 SIT. 
Državni zbor je tudi sprejel zakon o zagotovitvi sredstev za obnovo 
v zimi 1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, 
regionalnih in lokalnih cest ZZSC97 (Uradni list RS št. 37/97), po 
katerem se nameni 4.000.000.000 SIT za nujno obnovo navedenih 
cest in to od sredstev zbranih po zakonu o zagotovitvi namenskih 
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji. 
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1.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz let 
1994, 1995 in 1996 

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz leta 1994 so skupaj 
s pripisanimi obrestmi znašala 7.835.452.396 SIT in so 
predstavljala vir za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v 
letu 1995. Priliv bencinskega tolarja v letu 1995 je znašal 
17.672.997.736 SIT, pripisane obresti za leto 1995 pa 743.725.081 
SIT. Tako je bilo v letu 1995 na razpolago za financiranje gradnje 
avtocestnega omrežja skupaj 26.251.175.213 SIT. Razlika med 
zbranimi sredstvi in namensko porabljenimi sredstvi bencinskega 
tolarja je v letu 1995 znašala 5.684.605.213 SIT. 

Priliv bencinskega tolarja je v letu 1996 znašal 18.661.059.314 
SIT, pripisane obresti za leto 1996 748.056.120,70 SIT in prenos 
iz leta 1995 5.684.605.213 SIT.Tako je bilo v letu 1996 na razpolago 
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj 

25.093.720.648 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko 
porabljeni sredstvi bencinskega tolarja je v letu 1996 znašala 
2.506.963.642 SIT. 

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica 
Ministrstva za finance oročila v bankah in predstavljajo vir za 
financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1997. 

2. Prilivi cestnin od 1.1.1997 do 30.9.1997 

V rebalasu plana razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. za leto 
1997, ki ga je potrdila Vlada RS na svoji seji dne 17.7.1997 so bili 
v prvih devetih mesecih leta 1997 predvideni prilivi od cestnin v 
višini 6.459.626.000 SIT. Dejanski prilivi cestnin na žiro račun 
DARS d.d. pa so bili v devetih mesecih leta 1997 naslednji: 

Prilivi od cestnin v obdobju januar - september 1997 

MESEC 
PLAN 1997 

V SIT 
PRILIV J 997 

V SIT 
% 

REALIZACIJE 

JANUAR 541.928.000 551.704.593 102 
FEBRUAR 526.012.000 559.184.933 106 
MAREC 675.806.000 653.014.206 97 
APRIL 688.513.000 733.955.620 107 
MAJ 755.516.000 773.332.004 102 
JUNIJ 672.597.000 805.707.615 120 
JULIJ 844.854.000 1.005.188.556 119 
AVGUST 952.546.000 1.025.055.256 108 
SEPTEMBER 801.854.000 1.033.676.324 129 
SKUPAJ 6.459.626.000 7.140.819.107 111 

Iz preglednice je razvidno, da so v prvih devetih mesecih leta 
1997 znašali prilivi od cestnin 7.140.819.107 SIT, kar je 
predstavljalo 11 % več sredstev od planiranih. 

3. Namenska poraba sredstev od 1.1.1997 do 
30.9.1997 

V skladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe je Ministrstvo 
za finance na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS d.d. iz 
naslova investicij v ceste, ter za plačilo projektov in odškodnin za 
zemljišča nakazalo v prvih devetih mesecih leta 1997 DARS d.d. 
16.440.482.143 SIT sredstev. 
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Odpoklic bencinskega tolarja v obdobju januar - september 1997: 

Datum črpanja Znesek v SiT 
21.01.97 
24.01.97 
30.01.97 
14.02.97 
25.02.97 
21.03.97 
24.03.97 
24.04.97 
25.04.97 
28.04.97 
06.05.97 
12.05.97 
21.05.97 
22.05.97 
09.06.97 
10.06.97 
20.06.97 
23.06.97 
02.07.97 
07.07.97 
15.07.97 
14.07.97 
21.07.97 
28.07.97 
21.08.97 
25.08.97 
18.09.97 
22.09.97 
25.09.97 
26.09.97 

539.659.287 
1.140.998.723 

200.000.000 
65.000.000 

400.000.000 
901.661.000 

1.103.453.000 
609.000.000 
675.000.000 
500.000.000 
300.000.000 
252.000.000 
252.000.000 
652.726.020 
170.000.000 
300.000.000 
576.550.050 

1.025.335.750 
200.000.000 
350.000.000 
506.383.793 
100.000.000 
324.063.900 
513.650.620 
781.000.000 
778.000.000 
600.000.000 
784.000.000 
664.000.000 
756.000.000 

Skupaj 16.440.482.143 

Razliko med zagotovljenimi namenskimi sredstvi v obdobju januar 
- september 1997 in izplačanimi zahtevki DARS d.d.v oudobju 
januar - september 1997 je Zakladnica Ministrstva za finance 
usmerjala na enak način kot likvidnostne presežke proračuna 

Republike Slovenije v banke, članice bančnega konzorcija za 
(inaciranje izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Sredstva iz 
depozitov so banke uporabile za kreditiranje DARS d.d. 
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Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d.d. so bila v prvih devetih mesecih leta 1997 
za investicije na posameznih projektih, na osnovi izstavljenih faktur porabljena sredstva: 

AC ODSEK JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 

ŠENTILJ PESNICA 563.720 401 211 71 
HOČE ARJA VAS 2.392955 2.293.265 96 
PESNICA SLIVNICA 216.738 158.093 73 

SLIVNICA - FRA.M -bde 4 619.773 3 972.865 86 
SLOVENSKA BISTRICA -HAJDINA PRIKLJUČ 432 620 363 61 1 84 

HAJDINA - ORMOŽ OBVOZNICA 1.078.443 968646 90 
OBVOZNICA LENDAVA 224.000 684 0 

SKUPAJ PROJEKT 1 9.528.249 8.158.375 86 

AC ARJA VAS VRANSKO 8.497.820 7 971.151 94 
BLAGOVICA ŠENTJAKOB 1.177.161 960 079 82 
SKUPAJ PROJEKT 2 9.674.981 8.931.230 92 

AC ŠENTJAKOB - MALENCE 6.919.592 6 694.529 97 
AC ZADOBROVA tomačevo 1.160.030 1.019.064 88 

SKUPAJ PROJEKT 3 8.079.622 7.713.593 95 

ĆEBULOVICA - DIVAČA 243.547 96.897 40 

DIVAČA - KOZINA 4.413.158 3 198.518 72 

KOZINA - KLANEC 66.338 16.111 24 

DIVAČA-DANE 940 500 521.228 55 
DANE • FERNETIČI 1 508 337 1.551.064 103 
RAZDRTO-VIPAVA 0 0 0 
V IPAVA - SELO 2.134.792 875 299 41 

SELO-ŠEMPETER 280.000 102.518 37 
RAZDRTO -ČEBULOV1CA 25.000 43 0 

SKUPAJ PROJEKT 4 9.611.672 6J6I.677 66 

VRANSKO BLAGOVICA 3.826.667 2.465 662 64 

SKUPAJ PROJEKT 5 3.S26.667 2.465.662 64 

VIŠNJA GORA BIČ 125.000 145 430 116 

SKUPAJ PROJEKT 6 12S.000 145.430 116 

SKUPAJ NOVE INVESTICIJE 40.846.191 33.775.968 83 

DOKONČANJE DEL NA OBST. AC 622.502 114.641 18 

PRIPRVA PROJ.DOK. PO 96 1.282.500 612.082 48 

STARE ODŠKODNINE 87.000 5.287 6 

DDC INŽENIR 1.155.425 1.090.163 94 

ODŠKODNINE PO L.96 smer S- J 
SKUPAJ 43.993.618 35.598.141 81 
• 1 

V prvih devetih mesecih leta 1997 je znašala dosežena realizacija 
35.743.571.000 SIT, kar je predstavljalo v primerjavi z rebalansom 
plana razvoja in finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997, ki ga 
je potrdila Vlada Republike Slovenije na svoji seji dne 17. julija 
1997, 81 % realizacijo. V znesku realizacije so upoštevani tudi 
stroški financiranja za koriščena tuja posojila (EBRD in EIB) in 
domačega finančnega kredita v višini 735.109.000 SIT. 

Na podlagi sklenjenih izvajalskih pogodb je bilo v prvih devetih 
mesecih leta 1997 izplačano izvajalcem gradbenih del za 
2.516.366.618 SIT avansov. Na dan 1.1.1997 je znašal saldo še 
neporačunanih avansov 402.568.941 SIT, v obdobju prvih devetih 
mesecev je bilo poračunanih avansov za 1.791.091.044 SIT, tako 
da je znašal saldo neporačunanih avansov na dan 30.9.1997 
747.142.8986 SIT. 
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4. Koriščenje tujih posojil 

V rebalansu plana razvoja in finančnega načrta za leto 1997 je 
bilo predvideno koriščenje posojil dveh mednarodnih finančnih 
institucij: Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in 
Evropske investicijske banke (EIB) in že odobrenega domačega 
finančnega kredita in tujih finančnih kreditov. 

4.1. Posojilo EBRD 

Posojilo EBRD v višini 32.100.000 USD, namenjeno financiranju 
gradbenih del (50%) na odseku AC Šentilj - Pesnica in pododseku 
Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice (AC Hoče - Arja vas), je 
bilo do konca leta 1995 koriščeno v višini USD 9.692.935. 

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo koriščeno v 
višini 16.971.106 USD oziroma 2.300.520.428 SIT. 

V obdobju januar - september 1997 je bilo koriščeno 4.054.819 
USD oziroma 618.325.046 SIT. Skupaj je bilo črpano do 30.9.1997 
30.718.860 USD oziroma 4.038.150.261 SIT. Nečrpan znesek 
kredita znaša še 1.381.140 USD. 

4.2. Posojilo EIB 

Finančne pogodbe z EIB v skupni višini 90.000.000 ECU so bile 
sklenjene z namenom financiranja gradbenih del na odsekih AC 
Zadobrova - Tomačevo, Malence - Šentjakob, Šentjakob - 
Blagovica in Arja vas - Vransko. Pogodba A v višini 28.000.000 
ECU je bila podpisana v juliju 1994, pogodba B v višini 32.000.000 
ECU v novembru 1995 in pogodba C v višini 30.000.000 ECU v 
septembru 1996. Koriščenje posojila se je začelo v letu 1996. 

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo po pogodbi A 
koriščeno v višini 23.846.783 ECU oziroma 4.040.897.351 SIT, 
po pogodbi B v višini 9.002.483 ECU oziroma 1.572.777.552 SIT. 
Tako je bilo v letu 1996 koriščeno skupaj 32.849.266 ECU oziroma 
5.613.674.904 SIT. 

V obdobju januar - september 1997 je bilo koriščeno po pogodbi 
A 3.225.520 ECU oziroma 570.312.255 SIT, po pogodbi B 
22.645.462 ECU oziroma 3.955.402.398 SIT in po pogodbi C 
28.965.193 ECU oziroma 5.293.885.832 SIT. Skupaj je bilo v letu 
1997 koriščeno do 30.9.1997 54.836.175 ECU oziroma 
9.819.600.485 SIT. Nečrpan znesek kredita znaša po pogodbi A 
še 927.697 ECU, po pogodbi B 352.055 ECU in po pogodbi C 
1.034 ECU oziroma skupaj še 2.314.559 ECU. 

5. Domači finančni kredit 

V letu 1996 je DARS d.d. sklenila na podlagi zakona o soglasju 
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega program izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 
(Uradni list RS, št. 17/96-ZSDA96) in zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 in 
sicer odseki Slivnica-Fram-BDC, priključek Slovenska Bistrica- 
sever, obvoznica Ormož (del odseka Hajdina-Ormož), Vransko- 
Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Divača-Kozina in Vipava-Selo 
(Uradni list RS, št. 17/96-ZPDA96) kreditno pogodbo z bankami, 
članicami bančnega konzorcija v višini 100.000.000 USD z rokom 
črpanja najkasneje do 31.12.1997. 

V letu 1996 je bilo koriščeno 33.000.000 USD oziroma 
4.551.762.200 SIT. V obdobju januar-september 1997 pa je bilo 
črpano 32.000.000 USD oziroma 5.108.790.100 SIT finančnega 
kredita. 

6. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna - 
sredstva za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji v 
obdobju januar - september 1997 

V obdobju od januarja do septembra 1997 je bilo pri poslovnih 
bankah v povprečju vezano 2,5 milijarde tolarjev sredstev 
bencinskega tolarja, kar znaša povprečno 1.142 milijonov tolarjev 
manj kot v drugem oziroma 601 milijon tolarjev manj kot v prvem 
trimesečju tega leta. Povprečno stanje presežkov v obdobju devetih 
mesecev je znašalo 3,0 milijarde tolarjev. V primerjavi z letom 
1996, ko so plasmaji iz sredstev bencinskega tolarja znašali 
povprečno 4,6 milijarde tolarjev, so se sredstva znižala za 1,6 
milijarde tolarjev oziroma 33,5% točk. 

Stanje depozitov bencinskega tolarja, ki so bili vezani pri poslovnih 
bankah je bilo konec septembra 2,1 milijarde tolarjev, kar je v 
primerjavi s koncem junija za 682 milijona tolarjev manj, glede na 
konec marca pa kar za 1.648 milijona tolarjev manj. V primerjavi s 
koncem preteklega leta so presežki padli za 449 milijonov tolarjev. 
Padec presežkov v drugem in tretjem četrtletju je posledica 
uveljavitve 4. člena zakona o zagotavljanju sredstev za potrebe 
RS v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, 
št. 31 z dne 30.5.1997), kar se je odrazilo v manjšem prilivu 
sredstev iz proračuna in na drugi strani v intenzivni porabi sredstev. 
V obdobju devetih mesecev je povprečna mesečna poraba 
sredstev znašala 1,8 milijarde tolarjev (dejansko v juliju 2,0 milijarde 
tolarjev, v avgustu 1,6 milijarde tolarjev, septembra pa kar 2,8 
milijarde tolarjev). V devetih mesecih tretjega četrtletja je bil dosežen 
presežek porabe nad prilivi, julija v višini 119,1 milijonov tolarjev in 
septembra 929 milijonov tolarjev, v avgustu pa je bilo za 316,0 
milijonov tolarjev več priliva od porabe. 

Zaradi intenzivnejše porabe sredstev bencinskega tolarja, 
usmerjene s strani DARS-a je bila dosežena naslednja struktura 
depozitov po rokih zapadlosti: 

- za zagotavljanje sredstev za sklepanje novih pogodb in s tem 
za poravnavo avansov izvajalcem gradbenih del po teh 
pogodbah in za zagotavljanje drugih tekočih potreb DARS-a, so 
bila sredstva vezana na odpoklic. V povprečju je bilo teh sredstev 
v prvem trimesečju 906 milijonov tolarjev oziroma 29,60% vseh 
depozitov, v drugem trimesečju 1.103 milijone tolarjev oziroma 
30,62%, v tretjem trimesečju 1.117 milijone tolarjev oziroma 
45,39%, povprečno stanje v devetih mesecih pa je zrrašalo 
1.042 milijona tolarjev oziroma 34,26%; 

- za nemoteno namensko porabo sredstev med mesecem so 
bila sredstva vezana kot depoziti do 30 dni in sicer v prvem 
trimesečju 1.453 milijona tolarjev oziroma 47,44% vseh 
depozitov, v drugem trimesečju 1.095 milijone tolarjev oziroma 
30,40%, v tretjem trimesečju 838 milijona tolarjev oziroma 
34,04%, povprečno stanje v devetih mesecih pa je znašalo 
1.129 miljona tolarjev oziroma 37,10%; 

- glede na prvo trimesečje leta, ko so depoziti vezani nad 1 mesec 
znašali 509 milijonov tolarjev in predstavljali 16,62%, je bilo v 
drugem trimesečju opaziti dvig deleža le-teh na 1.404 milijona 
tolarjev oziroma za 22,36% točke predvsem na račun 
zmanjšanja depozitov do 30 dni. V tretjem trimesečju je znašalo 
povprečno stanje teh depozitov 506 milijona tolarjev oziroma 
20,56%. Povprečje v devetih mesecih je 806 milijonov tolarjev 
oziroma 26,51%. 

V prvem trimesečju je bilo za pokrivanje likvidnostnega 
primanjkljaja poračuna Iz sredstev bencinskega tolarja 
odpoklicano povprečno 194 milijonov tolarjev oziroma 6,34% 
presežkov. Sredstva so bila ob prvih razpoložljivih sredstvih 
proračuna vrnjena v depozite bencinskega tolarja. Zaradi 
ugodnejše likvidnosti proračuna se v drugem in tretjem trimesečju 
ni bilo potrebno zadolžiti iz teh sredstev, tako da jo povprečna 
začasna uporaba bencinskega tolarja v devetih mesecih 1997 
znašala 65 milijonov tolarjev oziroma 2,13% vseh presežkov. 
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31.9.1997 so bili vsi presežki sredstev bencinskega tolarja 
plasirani bankam članicam konzorcija, in sicer: 

banka znesek v mio SIT delež v % 

Nova KB Maribor d.d. 208 10,1 
Nova LB d.d. Ljubljana 757 36,8 
Abanka d.d. Ljubljana 153 7,4 
Dolenjska banka d.d. 70 3,4 
Banka Zagorje Trbovlje 31 1,5 
Banka Celje d.d. 210 10,2 
SK Banka d.d. Ljubljana 173 8,4 
Banka Koper d.d. Koper 165 8,0 
Slovenska zadružna kmetijska 
banka d.d. Ljubljana 50 2,4 
Banka Vipa d.d. 44 2,1 
Poštna banka Slovenije d.d. 11 0,5 
Krekova banka d.d. Maribor 50 2,4 
Gorenjska banka Kranj 135 6,6 

Skupaj 2.057 100,0 

Depoziti iz sredstev bencinskega tolarja so se obrestovali v skladu 
s sklepom o obrestovanju deponiranih presežkov proračuna 
Republike Slovenije pri poslovnih bankah, ki ga sprejme minister 
za finance. Višina obrestnih mer je prikazana v tabeli 2. V obdobju 
devetih mesecev je bilo ustvarjeno 166 milijonov tolarjev obresti, 
od tega v tretjem trimesečju 50 milijonov tolarjev. 

V skladu s spremenjeno strukturo plasmajev glede na ročnost 
vezav v primerjavi s preteklimi leti, se je na nižji ravni gibala tudi 
dosežena povprečna ponderirana obrestna mera za plasmaje. 
Tako je znašala povprečna ponderirana obrestna mera v januarju 
88,3% temeljne obrestne mere, v februarju TOMm + 0,22% ter v 
marcu 86,0% temeljne obrestne mere. V drugem trimesečju pa je 
zaradi nekoliko ugodnejše strukture depozitov dosežena obrestna 
mera narastla, v aprilu je znašala TOMm + 1,11%, v maju TOMm 
+ 0,81%, v juniju pa TOMm + 0,02%. V tretjem trimesečju je s 
ponovnim povečanjem deleža depozitov na odpoklic in znižanjem 
vezav nad 31 dni zopet zaznati padec obrestnih mer, in sicer v 
juliju 94,7% temeljne obrestne mere, v avgustu 82,6% temeljne 
obrestne mere ter v septembru 81,4% temeljne obrestne mere. 

UPRAVLJANJE S SREDSTVI BENCINSKEGA TOLARJA 
v mio SIT 

Stanje do Razlika 

Opis 31.12.96 31.3.97 30.6.97 30.9.97 
1 2 3 4 5 6 7 

5-3 5-2 

Prilivi in odlivi v letu 1994, 
1995 in 1996 

Priliv iz proračuna 51.827 
Prejete obresti za depozite 2.284 

Poraba za namene DARS 51.604 

Depoziti pri bankah 2.505 
Stanje na računu 1,8 

57.338 
2.323 

55.955 

3.686 
I 

*62.027 
2.400 

61.688 

2.738 
i,3 

67.652 
2.450 

68.045 

2.056 
0,7 

5.625 
50 

6.357 

- 682 
0,6 

15.825 
166 

16.440 

- 449 
- 1.1 

Povprečno stanje Razlika 

Plasma sredstev 

leto 
1996 

jan-mar 
1997 

apr-jun 
1997 

jul-sep 
1997 

jan-jun 
1997 

(jan-jun) minus 
leto 96 

Vrsta depozitov: 
- na odpoklic 
- vezani depoziti 

Zač.uporab.za prorač. 

242 
4.333 

0 

906 
1.962 

194 

1.103 
2.499 

0 

1.117 
1.344 

0 

1.042 
1.935 

0 

800 
•2.398 

65 

SKUPAJ 4.575 3.062 3.602 2.461 3.042 - 1.533 
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Tabela 2 
VELJAVNE OBRESTNE MERE ZA PLASIRANJE PRESEŽKOV 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.1.1997 do 31.3.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 3,0% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 6,0% letno 
-31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+5,0% 
-181-1 leto Tomm+6,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.6.1997 do 30.6.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,4% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 8,8% letno 
-31-90 dni Tomm+4,0% 
- 91 -180 dni Tomm+4,5% 
-181-1 leto Tomm+5,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.2.1997 do 28.2.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,0% letno 
vezani depoziti 
-do30dni 8,1% letno 
-31-90 dni Tomm+3,6% 
-91-180 dni Tomm+5,0% 
-181-1 leto Tomm+6,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.7.1997 do 31.7.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,2% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 8,5% letno 
-31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+4,5% 
-181-1 leto Tomm+5,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.3.1997 do 31.3.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,2% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 8,5% letno 
- 31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+5,0% 
-181-1 leto Tomm+6,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.8.1997 do 31.8.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,8% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 9,8% letno 
-31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+4,5% 
-181-1 leto Tomm+5,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.4.1997 do 30.4.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 3,7% letno 
vezani depoziti 
- do 30 dni 7,5% letno 
-31-90 dni Tomm+4,0% 
-91-180 dni Tomm+4,5% 
-181-1 leto Tomm+5,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.9.1997 do 30.9.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 5,0% letno 
vezani depoziti 
-do30dni 10,0% letno 
-31-90 dni 
- 91-180 dni 
-181-1 leto 

Tomm+4,0% 
Tomm+4,5% 
Tomm+5,0% 

Obrestne mere po sklepu z dne 1.5.1997 do 31.5.1997: 
nočni depoziti in depoziti na odpoklic 4,2% letno 
vezani depoziti . 
- do 30 dni 8,5% letno 
-31-90 dni Tomm+4,0% 
- 91-180 dni Tomm+4,5% 
-181-1 leto Tomm+5,0% 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:     _____  

Naslov:        

Telefon: Poštna številka:    

Podjetje: .   

Davčna številka:  ___  

NAROČAM    IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:     

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
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