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Poročilo o 

IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA 

DARS D.D. V LETU 1998 

EPA 940 - II 

Vlada Republike Slovenije je na 124. seji dne 16/9-1999 
sprejela: 

- POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA 
DARS D.D.V LETU 1998, 

ki ga pošilja na podlagi 7. člena Zakona o družbi za avtoceste 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 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, 
- mag. Janez BOŽIČ, predsednik Uprave DARS d.d. 

) 
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Uprava družbe je pripravila in na svoji 8.seji, dne 19.04.1999, sprejela Poročilo o izvajanju 
letnega programa dela DARS, d.d. v letu 1998: 

mag. Janez Božič 

Lado Prah 

mag. Stanko Debeljak 

Abdon Peklaj 

Erika Trojer 

Gordana Višinski 
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REALIZACIJA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 31.12.1998 
V MIO USS 

upoštevana je fakturirana realizacija 

mio uss 
□ vrednosti po NP ■ fakturirana realizacija 
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REALIZACIJA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 31.12.1998 
V ODSTOTKIH 

upoštevana je fakturirana realizacija 

VSE SKUPAJ 
ŽELEZNICE 

DRŽAVNE CESTE 
DOKONČANJA AVTOCEST 
PROJ DOK UM IN INŽENIR 

PRIKLJUČEK RAZDRTC 
NAVEZAVA NA LUKO KOPEf 

PRIKLJUČEK LJUBEČN/ 
PRIKLJUČEK LOPAT/ 

JAGODJE • LUCIJA 
IZOLA - JAGODI! 

KOPER - IZOLl 
Škofije • srmii 

BELTINCI • PINC 
LENART - BELTINC 
MARIBOR • LENAR 

FRAM • HAJDIN, 
KRŠKA VAS • OBRF.ŽJ 
SME DNI K • KRŠKA V/ 

KRONOVO • SMEDNI 
HRASTJE • KRONOV 

BIČ • TREBNJE - HRAST 
VIŠNJA GORA - B 
ŠENTVID • KOSEJ 

NAKLO - KRANJ 
PODTABOR - NAKI 

PERAČICA • PODTAB( 
VRBA - PERAČU 
HAJDINA - ORKK 

SLOVENSKA BISTRJCA ■ HAJDI 
ZADOBROVA - TOMAČE 

ŠENTILJ • PESNI 
PESNICA - SLI VN1 

SLIVNICA • FRAM - f 
HOČE - ARJA V 

ARJA VAS • VRANSI 
VRANSKO - BLAGOVI 

BLAGOVICA • ŠENTJAK 
ŠENTJAKOB - MALEf 

DANE -FERNET 
DIVAČA - DA 

SELO • ŠEMPE1 

VIPAVA - S 
RAZDRTO • VIP 

KLANEC -SP 
KOZINA • KL/ 
DIVAČA • KO 

ČEBULOVICA - DIN 
RAZDRTO • ČEBULO 
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0. UVOD 

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave 
investicijskih programov, projektno tehnične dokumentacije ter 
odkupov zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo graditi 
v letu 1998 ali se bodo pričeli graditi pozneje 

1.2. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se 
pričeli graditi v letih 1994, 1995, 1996 in 1997 

1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so bili končani 
v letu 1998 

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka graditve novih avtocestnih odsekov 
1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje obstoječih 

avtocestnih odsekov 
1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 
1.7. Ostale naloge 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V LETU 1998 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. Predhodna dela in priprava projektno tehnične dokumentacije 

2.1.1. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE PRIČNEJO 
GRADITI PO LETU 1998 - SMER ZAHOD - VZHOD 

2.1.2. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE PRIČNEJO 
GRADITI DO VKLJUČNO LETA 1999 - SMER SEVER - JUG 

2.1.3. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE PRIČNEJO 
GRADITI PO LETU 1999 - SMER SEVER - JUG 

2.2. Nadaljevanje in dokončanje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se 
pričeli graditi v letih 1994, 1995, 1996 in 1997 

ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9.5 km 
HOČE - ARJA VAS. dolžina 47,0 km 
SLIVNICA - FRA M - BDC, dolžina 7,0 km 
PRIKLJUČEKSL.B/STRICA - sever, dolžina 0,8 km 
OB VOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km 
SLIVNICA - PRIKLJUČEK PTUJSKA, dolžina 4.4 km 
OBVOZNICA LEN DA V A, dolžina 6,8 km 
ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 
ŠENTJAKOB - KRTINA, dolžina 8,06 
ZADOBROVA - TOMAČEVO. dolžina 4,3 km 
MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 
RAZDRTO - ČEBULOVICA, gradnja manjkajočih viaduktov 
ČEBULOV1CA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA, dolžina 5.1 km 
DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 
KOZINA - KLANEC I. etapa, dolžina 0,8 km 
DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km 
DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km 
VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km 
SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 
VRANSKO - TROJANE, dolžina 8,6 km 
VIŠNJA GORA - BIČ. dolžina 11.2 km 
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2.3. Novi avtocestni odseki v letu 1998 

REKONSTRUKCIJA M 3-3 od priključka SI. Bistrica do obvoznice 
Pragersko, dolžina 3,5 km 
HAJDINA - PTUJ, dolžina 3,6 km 
VUČJA VAS - BELTINCI z rekonstrukcijo R 353, dolžina 14,6 km 
PRIKUUČEK LOPATA, dolžina 3.1 km 
KRTINA - LUKOVICA (CP KOMPOUE), dolžina 6,2 km 
KOZINA - KLANEC 2. etapa, dolžina 4,0 km 
ETAPA OD RAZCEPA RAZDRTO DO KM 1,3, dolžina 1,3 km 
VIP A V A - PODNA NOS, dolžina 3,8 km 
IZOLA - JAGODJE, dolžina 3,6 km 
TROJANE - BLAGOVICA s predorom Trojane, dolžina 8,2 km 
NAKLO - KRANJ, dolžina 8,7 km 

2.4. Zaključna dela na avtocestah, ki so bile predane prometu pred 1.1.1994 

2.5. Odkupi zemljišč in nepremičnin 

2.5.1. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN NA ŽE ZGRAJENIH 
AVTOCESTNIH ODSEKIH 

2.5.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KI SE BODO 
PRIČELI GRADITI V LETU 1999 

2.6. Strokovna dela Inženirja 

2.7. Povzetek fakturirane realizacije v letu 1998 

3. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, K3 JIH JE 
V LETU 1998 ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d. 

3.1. Redno vzdrževanje avtocest 
3.2. Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 
3.3. Naložbe v osnovna sredstva avtocest 
3.4. Pobiranje cestnine 
3.5. Odnosi z javnostmi 
3.6. Razvojne naloge 

4. GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA 

5. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA 
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poročilo I - 12 1998, vsebina 
0. UVOD 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je v letu 1998 izvajala naloge v skladu z Zakonom o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. list RS 57/93), v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (Ur.list RS 13/96 in 41/98), ter na podlagi Letnega programa dela DARS, d.d. za leto 1998, s 
katerim se je na svoji 30.redni seji, dne 23.3.1998, seznanil Nadzorni svet DARS, d.d., in ki ga je sprejela 
skupščina DARS, d.d. (Vlada Republike Slovenije) ter dal nanj soglasje Državni zbor dne 25.3.1998. 

Pričujoče poročilo je narejeno po 7. členu Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji. 

V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, je DARS, d.d. v letu 1998 
opravila naslednje naloge: 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave investicijskih programov, 
projektno tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki 
se pričnejo graditi v letu 1998 ali se bodo pričeli graditi pozneje 

Pri tem je DARS, d.d.: 

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

- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih programov; 
- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije za te avtocestne odseke, pri 

- razpisovala in oddajala projektna dela; 
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri izdelavi projektne dokumentacije; 
- organizirala preglede izdelane projektne dokumentacije; 
- potrjevala projektno dokumentacijo; 

- Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljala potrebne strokovne podlage za postopke določitve 
poteka avtocestnih tras v prostoru; 

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

Izvajalci študij, projektno tehnične dokumentacije in izvajalci odkupov zemljišč in nepremičnin so bili 
izbrani na podlagi javnih razpisov. 

1.2. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se pričeli graditi v letih 1994, 
1995,1996 in 1997 

Pri tem je DARS, d.d.: 

- organizirala in vodila izvedbo postopkov oddaje del za še neoddana dela, 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji, 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

čemer je: 
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1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so bili končani v letu 1998 

Za odseke, ki so bili končani v letu 1998 je DARS, d.d.: 

- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji, 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del, 
- pridobivala potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in vgrajenih materialov, 
- organizirala tehnične preglede izvedenih del, 
- organizirala odprayo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih pregledih, 
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov oziroma delov odsekov. 

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka graditve novih avtocestnih odsekov 

Pri tem je DARS, d.d.: 
» <:rr r 

- organizirala in vodila izvedbo postopkov oddaje gradbenih del; 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje obstoječih avtocestnih odsekov 

Na že zgrajenih avtocestah, ki jih je DARS, d.d. dobila v upravljanje od Republike Slovenije, je 
družba organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja ter obnavljanje vozišč, objektov in opreme 
v takem obsegu in kvaliteti, daje bil uporabnikom avtocest v največji možni meri zagotovljen tekoč in 
varen promet. 

Zato je DARS, d.d.: 

- organizirala izvajanje rednega vzdrževanja avtocest; 
- organizirala in vodila izvedbo javnih razpisov za oddajo del obnavljanja vozišč, objektov in 

opreme; 
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri obnovitvenih delih; 
- organizirala in vodila pobiranje cestnine s postopnim uvajanjem pobiranja cestnine brez 

ustavljanja. 

Pri tem je DARS, d.d. poskrbela, da so bila navedena dela izvedena racionalno in kvalitetno ter v 
obsegu, kije omogočal čim večji del pobranih cestnin nameniti za graditev novih avtocestnih odsekov. 

Izvajalci obnovitvenih del so bili izbrani na podlagi javnih razpisov. 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 

Financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v letu 1998 omogočeno predvsem na podlagi 
Zakona o zagotavljanju namenskih sredstev za izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji 
(Ur. list R Slovenije št. 46/93), Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, 
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.list RS št.57/98) ter 
na podlagi Pogodbe o prenosu avtocest v Republiki Sloveniji v upravljanje DARS, d.d. med 
Republiko Slovenijo in DARS, d.d. S to pogodbo je DARS, d.d. dobila od države Slovenije v 
upravljanje že zgrajene avtoceste in s tem tudi pravico do pobiranja cestnin in najemnin, ki so vir 
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finančnih sredstev za vzdrževanje in upravljanje avtocest. Del cestnin in najemnin, ki ni bil porabljen 
za vzdrževanje in upravljanje avtocest, pa je bil vir za graditev novih avtocestnih odsekov. 

Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest je DARS, d.d.: 

- vodila razgovore s tujimi in domačimi finančnimi institucijami, v sodelovanju z Ministrstvom za 
finance, o najetju potrebnih posojil za realizacijo izgradnje avtocestnih odsekov, ki so se pričeli 
graditi v letih 1996 - 1997 in avtocestnih odsekov, ki so se in se bodo pričeli graditi kasneje; 

- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za pridobivanje potrebnih garancij Republike 
Slovenije za tuja in domača posojila, ki jih bo DARS, d.d. rabila za sofinanciranje graditve 
avtocestnih odsekov; 

- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti iz že najetih posojil za nove avtocestne odseke; 
- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB), v okviru že podpisanih posojilnih pogodb, redno 

dostavljala vse podatke in poročila o realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s 
temi pogodbami dolžna pripravljati; 

- v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanje realne vrednosti likvidnostnih viškov cestnin. 

1.7. Ostale naloge 

Poleg vseh navedenih nalog je DARS, d.d. : 

- pripravljala poročila in podatke za organe upravljanja, Skupščino DARS d.d. (Vlado Republike 
Slovenije) in Nadzorni svet DARS, d.d.; 

- pripravljala poročila in podatke za strokovne organe Skupščine DARS, d.d., predvsem za Projektni 
svet; 

- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom 
za finance pri nalogah, kijih ta ministrstva kot upravni organi izvajajo pri gradnji avtocest; 

- sodelovala z lokalnimi skupnostmi preko katerih potekajo trase novih avtocest. 
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2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTpCEST, KI JIH JE V LETU 1998 ORGANIZIRALA IN 
VODILA DARS, d.d. ,if •' 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 
. ,/ ' l \ \ > 7 <0 > ■: • ■ i j i .4 •: ;t V! - J •. ■ 

V okviru postopkov pridobitve ustreznih dovoljenj za graditev nastopajo pri pripravi ustrezne tehnične 
in prostorske dokumentacije naslednje potrebne značilne faze: 

- Izdelava idejne študije poteka variant trase avtocest s prometno ekonomskim delom. Naroča in vodi 
DARS, d.d.; 

- Priprava lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN) z vrednotenjem variant. Izdelavo lokacijskih 
načrtov na podlagi predlogov Ministrstva za promet in zveze naroča in vodi Ministrstvo za okolje 
in prostor (v nadaljevanju MOP), Urad RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju UPP); 

- Izdelava idejnega projekta in strokovnih podlag za LN po zaključku; vrednotenja variant in pred 
izdelavo osnutka LN. Naroča in vodi DARS d.d.; 

- Izdelava raznih dodatnih prometno tehničnih in prometno ekonomskih preverjanj v fazi izdelave 
osnutka in predloga LN. Naroča in vodi DARS d.d.; 

- Priprava predloga Uredbe o LN. Vodi MOP - UPP; 
- Izdelava projektno tehnične dokumentacije za pridobitev dovoljenja za gradnjo (v nadaljevanju 

PGD). Naroča in vodi DARS d.d.; 

. :: ' . . .v,.;- '.t.'": «• a: ;; .■ r. .--.t • < 

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1998, smer zahod - vzhod 

Odsek Maribor - Lenart 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava strokovnih podlag (korigirana karta v merilu 1:5000 za pridobitev pogojev) za izdelavo 

primerjalne študije variant, 
- dodatne preveritve poteka trase; 
- pridobivanje in usklajevanje pogojev na predlagano varianto; 
- izdelava idejnega projekta; 
- izdelavi študije vplivov AC na vodni režim Pesnice; 
- izdelava osnutka LN; 
- priprava razpisne dokumentacije za izvedbo nove katastrske izmere; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- varianta poteka izbrana, posebne strokovno podlage in idejni projekt izdelan; 
Stanje po programu dela DARS: . 
- zamuda 5 mesecev zaradi spremembe območja obdelave in zaradi zamude pri pridobivanju pogojev 

s strani ključnih pogojedajalcev, zaradi sprememb pri izdelavi vodnogospodarskih ureditev, ki so 
posledica rezultatov študije vplivov AC na vodni režim Pesnice; 

Realizacija glede na Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju 
NPIA v RS): 
- pričetek del v letu 2001 ni ogrožen; 

Odsek Lenart - Cogetinci 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava podrobnejših rešitev korigirane variante D in IN v merilu 1:1000 na pododseku Lenart - 

Sp.Senarska; 
- izdelava variante v merilu 1:5000 z upoštevanjem pogojev glede naravne in kulturne dediščine na 

pododseku Sp.Senarska - Cogetinci; 
- izdelava strokovnih podlag za primerjalno študijo; 
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- izdelava idejne preveritve v merilu 1:5000 variante potega AC po predlogu Direkcije RS za ceste 
(v nadaljevanju DRSC) in sicer Hrastovec - jezero Komarnik; 

- izdelava gradbeno tehnične in prometno ekonomske primerjave variant, ki potekajo južno od 
Lenarta; 

- izdelava dodatnih geološko geomehanskih raziskav za varianto "osnovna IN" na pododseku 
Sp.Senarska - Cogetinci; 

Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelan elaborat prometno tehničnega in ekonomskega vrednotenja variant; 
- izdelan idejni projekt in posebne strokovne podlage za optimizirano IN varianto na pododseku 

Lenart - Sp.Senarska; 
- varianta še ni izbrana; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 8 mesecev zaradi usklajevanja pri izboru variant s pogojedajalci in lokalnimi skupnostmi; 
Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2000 še ni ogrožen; 

Odsek Cogetinci - Vučja vas 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za izdelavo Osnutka LN; 
- izdelava Osnutka LN; 
- javna razgrnitev Osnutka LN; 
- usklajevanje stališč do pripomb iz javne razgrnitve; 
- izvedba razpisa za novo katastrsko izmero; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- varianta poteka izbrana; 
- izdelan idejni projekt in Osnutek LN; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 4 mesece zaradi rezultatov podrobnejših geološko geomehanskih raziskav, ki so zahtevale 

premik trase; 
Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 1999 je ogrožen; 

Obvoznica Pragersko (del odseka SI.Bistrica - Hajdina) 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- pridobivanje pogojev za izdelavo idejne študije; 
- izdelava idejne študije poteka obvoznice; 
- izdelava primerjalne študije; 
- izdelava idejnega projekta in posebnih strokovnih podlag; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelana primerjava variant ter prometno tehnično in ekonomsko vrednotenje; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 5 mesecev zaradi usklajevanja poteka trase v prostoru; 
Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek del v letu 1999 ni ogrožen; 

Odsek Fram - Hajdina 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava posnetka stanja; 
- izdelava študije variant v merilu 1:5000; 
- aerosnemanja terena; 
- izdelava gradbeno tehničnega in prometno ekonomskega elaborata primerjave variant; 
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- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000, idejnega projekta in posebnih 
strokovnih podlag za osnutek LN; 

Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelana primerjalna študija variant s predlogom izbora variante; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 4 mesece zaradi kasnitev pri izdelavi posnetka stanja in zaradi preveritve novih variant 

zaradi predhodnih pogojev glede arheologije; 
Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek del v letu 2002 ni ogrožen; 

Odsek Beltinci - Pince (brez dvonasovne obvoznice Lendava) 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- dopolnjevanje pobude MPZ z vključitvijo MMP Pince in MMP Dolga vas; 
- izdelava strokovnih podlag za pobudo MPZ; 
- izdelava geodetskih posnetkov za variante, dane na pobudo MPZ; 
- dopolnitev obsega obdelave variant na pobudo občin Turnišče, Beltinci in Lendava; 
- izvedba razpisa za izdelavo študije izvedljivosti železniške povezave Lendava - obstoječa proga 

Ormož - Murska Sobota; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelane strokovne podlage za pobudo MPZ; 
- izdelan idejni projekt za pododsek Beltinci - Radmožanci, ki predvideva navezavo AC na cestno 

omrežje Madžarske pri Radmožancih/Genterovcih; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 10 mesecev zaradi negativnega mnenja računskega sodišča glede pristojnosti naročanja 

LN, zaradi usklajevanja in dopolnjevanja pobude MPZ, zaradi vključitve dodatnih variant v 
gradbeno tehnični elaborat primerjave variant; 

Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2000 za prvo etapo Beltinci - Radmožanci ni možen; 
- za ostale etape tega odseka je možen pričetek gradnje v predvidenih rokih; 

Odsek Klanec - Ankaran 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- priprava projektne naloge in razpisne dokumentacije za javni natečaj za viadukt Črni kal; 
- izvedba javnega natečaja za viadukt Črni kal in pridobitev natečajnih rešitev; 
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za dodatne variante v skladu s sklepom 

Vlade RS; 
- izdelava študije možnih ukrepov zaščite naselja na Vardi; 
- izdelava poročila o vplivih na okolje za dodatne variante v skladu s sklepom Vlade RS; 
- javna razgrnitev Osnutka LN; 
- izdelava strokovnih podlag za oblikovanje stališč do pripomb z javne razgrnitve Osnutka LN ter 

priprava predlogov odgovorov oziroma strokovnih stališč do pripomb za kasnejše usklajevanje z 
MOP in MPZ; 

- izdelava strokovnih podlag za predlog LN; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelan idejni projekt za Osnutek LN; 
- izdelane strokovne podlage za oblikovanje stališč do pripomb z javne razgrnitve Osnutka LN; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 3,5 mesece zaradi nepravočasne izdelave posebnih strokovnih podlag, zaradi 

nepravočasnega posredovanja izhodišč za izdelavo študije možnih ukrepov zaščite naselja na 
Vardi, nepravočasne izdelave PVO in Osnutka LN, zaradi podaljšanja trajanja javne razgrnitve 
osnutka LN na zahtevo MO Koper (namesto zakonskih 30 dni kar 1 mesec in 24 dni), zaradi 
usklajevanja stališč do pripomb iz javne razgrnitve med ministrstvi; 
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Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 1999 je možen; 

Odsek Koner - Izola 
V letu 199.8 so potekale aktivnosti: 
- izdelava študije variant; 
- izdelava prometne študije obalnega področja; 
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000; 
- priprava projektne naloge in razpisne dokumentacije ter izvedba razpisa za izdelavo idejnega 

projekta (delo še ni oddano); 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelan prometno tehnični in ekonomski del primerjalne študije; 
- izdelane dodatne variante k idejni študiji variant cestnih povezav na obalnem območju; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 7 mesecev zaradi dodatnih zahtev po proučitvi novih variant, kasnitev pri podaji 

predhodnih usmeritev, nepravočasne izdelave dodatnih strokovnih podlag za vrednotenje, zamud 
pri pripravi idejnih rešitev novih variant ter nepravočasne izdelave primerjalne študije; 

Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2000 ni možen; 

Odsek Jagodje - Lucija 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava študije variant; 
- izdelava prometne študije obalnega področja; 
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000; 
- priprava projektne naloge in razpisne dokumentacije za izdelavo idejnega projekta; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelan prometno tehnični in ekonomski del primerjalne študije; 
- izdelane dodatne variante k idejni študiji variant cestnih povezav na obalnem območju; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 7 mesecev zaradi dodatnih zahtev obalnih občin po novih variantah, kasnitev pri podaji 

predhodnih usmeritev, nepravočasne izdelave dodatnih strokovnih podlag za vrednotenje, zamud 
pri pripravi idejnih rešitev novih variant ter nepravočasne izdelave primerjalne študije; 

Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen; 

Priključek Liubečna 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje projektne naloge za LN; 
- priprava razpisne dokumentacije za javni razpis za izdelovalca študije variant in idejnega projekta; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelano gradivo za pridobitev predhodnih usmeritev za izdelavo primerjalne študije; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 3 mesece zaradi negativnega mnenja računskega sodišča o pristojnosti naročanja LN; 
Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje priključka v letu 2000 je možen; 
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Priključek Razdrto 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava prometno tehničnega in ekonomskega dela študije variant; 
- izdelava idejnega projekta in posebnih strokovnih podlag za osnutek LN; 
- izdelava poročila o vplivih na okolje; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- primerjalna študija variant izdelana; 
- izdelan idejni projekt in posebne strokovne podlage za osnutek LN; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 2 meseca zaradi kasnitev pri posredovanju pogojev in zaradi nepravočasne oddaje 

strokovnih podlag za osnutek LN zaradi dodatne angažiranosti projektantov objektov pri odpravi 
posledic potresa v Posočju;; 

Realizacija glede na NP1A v RS: 
- izgradnja v letu 2000 ni ogrožena; 

Navezava na Luko Koper 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava študije variant; 
- izdelava prometne študije obalnega področja; 
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000; 
- priprava razpisne dokumentacije za javni razpis za izdelovalca študije variant in idejnega projekta; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelan prometno tehnični in ekonomski del primerjalne študije; 
- izdelane dodatne variante k idejni študiji variant cestnih povezav na obalnem območju; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 7 mesecev zaradi dodatnih zahtev po preveritvi nove variante, kasnitev pri podaji 

predhodnih usmeritev, nepravočasne izdelave dodatnih strokovnih podlag za vrednotenje, zamud 
pri pripravi idejnih rešitev novih variant ter nepravočasne izdelave primerjalne študije; 

Reajizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2000 ni možen; 

2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi do vključno leta 1999, smer sever 
-j«g 

Odsek Krška vas - Obrežje 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava strokovnih podlag za pridobitev pogojev za varianto VI in MMP Obrežje; 
- izdelava preveritev dodatnih variant po zahtevah Občine v merilu 1:5000 in 1:1000; 
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za varianto V1; 
- izdelava poročila o vplivih na okolje za varianto VI in MMP Obrežje; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelan elaborat vrednotenja variant; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 8 mesecev zaradi dodatnih preveritev variant po zahtevah občine, zaradi nepravočasne 

pridobitve pogojev za izdelavo posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta, zaradi kasnitev pri 
izdelavi študije odvodnje Čateškega polja in zaradi sklepa Vlade RS po izdelavi strokovnih podlag 
za MMP Obrežje, zaradi spremembe MMP Obrežje, kot posledice spremembe zakonodaje na 
področju veterinarske službe na MMP in zaradi usklajevanja z ministrstvi in lokalno skupnostjo 
glede lokacije spremljajočega objekta pri Mokricah; 

Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek del v letu 1999 je ogrožen; 
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2.1.3. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1999, smer sever - jug 

Odsek Vrba - Peračica 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava primerjalne študije variant in prometno ekonomskega elaborata; 
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000; 
- izdelava topografskih načrtov v merilu 1:1000; 
- pridobivanje pogojev za nepoglobljeno in poglobljeno varianto poteka trase; 
- izdelava geološko - geomehanskega elaborata; 
- izdelava idejnega projekta in posebnih strokovnih podlag za osnutek LN za nepoglobljeno varianto 

v jugovzhodnem koridorju; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelana primerjalna študija variant; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 2 meseca zaradi usklajevanja zaključka prometnega in ekonomskega vrednotenja, zaradi 

usklajevanja izbora variante z lokalno skupnostjo in usklajevanja rešitev priključka Radovljica s 
spremljajočim objektom; 

Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen; 

Odsek Peračica - Podtabor 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje projektne naloge za pripravo LN; 
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000; 
- izdelava topografskih načrtov v merilu 1:1000; 
- izvedba geološko - geomehanskega elaborata za idejno študijo v merilu 1:1000; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelana idejna študija variant v merilu 1:1000; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 5 mesecev zaradi negativnega mnenja računskega sodišča o pristojnosti naročanja LN; 
Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen; 

Odsek Podtabor - Naklo 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava preveritve poteka avtoceste preko Tržiške Bistrice v merilu 1:1000; 
- izdelava katastrskega elaborata s primerjavo poteka trase glede na sprejeto Uredbo o LN; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- sprejeta Uredba o LN za varianto v obstoječem koridorju; 
- izdelana preveritev poteka AC preko Tržiške Bistrice v merilu 1:1000; 
Stanje po programu dela DARS: 
- ni zamud; 
Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2000 ni ogrožen; 

Odsek Šentvid - Koseze 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- dopolnjevanje študije variant priključevanja Celovške ceste na AC; 
- aerosnemanje terena trase AC in variant priključevanja Celovške ceste na AC; 
- dodatne preveritve razcepa Koseze; 
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Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- pobuda za pričetek LN posredovana na MPZ; 
- študija variant priključevanja Celovške ceste na AC izdelana; 
- izdelani aeroposnetki terena; 

1 Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 5 mesece zaradi neposredovanja pobude za pričetek LN s strani MPZ in zaradi dodatne 

pobude MPZ, da se pripravi dodatna prometna študija in se problem rešuje v navezavi z Mestom 
Ljubljana; 

Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2001 ni ogrožen; 

Odsek Bič - Trebnje - Hrast je 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- podrobnejša obdelava v merilu 1:1000 na pododseku Pluska - Ponikve mimo Trebnjega; 
- izdelava študije variant in prometno ekonomskega elaborata na pododsekih Bič - Pluska in Pluska - 

Ponikve; 
- izdelava geološko geomehanskega elaborata, študije dvoživk, študije krasoslovja, hidrogeološkega 

elaborata in dodatnih topografskih načrtov v merilu 1:1000 na pododseku Ponikve - Hrastje; 
- izdelava idejne rešitve za varianti Sv.Ana in Igmanca v merilu 1:1000 na pododseku Ponikve - 

Hrastje; 
- izdelava preveritve poteka obvoznice Trebnje; 
- dodatne preveritve poteka trase na pododseku Pluska - Ponikve, na zahtevo izdelovalca LN 

oziroma MOP - UPP; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelan gradbeno tehnični in prometno ekonomski del primerjalne študije variant za dodatno 

vrednotenje variant; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 1 mesec zaradi usklajevanja z občino Trebnje glede poteka trase mimo Trebnjega, zaradi 

vključitve obvoznice Trebnjega v primerjalno študijo in neusklajenih stališč glede predloga 
najprimernejše variante med MPZ, DARS in MOP; 

Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2001 je ogrožen; 

• 
Odsek Hrastie - Kronovo 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dodatne primerjalne študije za Karteljevski klanec ter idejne študije v merilu 1:5000 za 

celoten odsek; 
- izvedba razpisa za izdelavo poročila o. vplivih na okolje in izbira izvajalca; 
- izdelava idejnega projekta za varianto R700; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelana gradbeno tehnična primerjava za Karteljevski klanec; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 3 mesece zaradi neusklajenosti z lokalno skupnostjo glede poteka AC mimo Karteljevega 

ter glede lokacije spremljajočega objekta; 
Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2001 ni ogrožen; 
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Kronovo - Smednik 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: • 
- izdelava dodatne optimizacije rešitve cest na področju Bele cerkve; 
- izdelava novelacije idejnega projekta z upoštevanjem pripomb iz javne razgrnitve in osnutka 

pogojedajalcev; 
- primerjava potekov lokalne ceste pri Beli cerkvi po severni in južni varianti; 
- ponovna preveritev rešitve AC iz osnutka LN;' 
- izdelava idejne rešitve v merilu 1:1000 na območju Bele cerkve na dani koncept poteka lokalnih 

cest in AC; 
- izdelava poročila o vplivih na okolje; 
- izdelava strokovnih podlag za predlog LN; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelan osnutek LN; 
- izdelan predlog poteka lokalnih cest na območju Bele cerkve; 
Stanje po programu dela ĐARS:' 
- zamuda 1 mesec zaradi iskanja novih rešitev; 
Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen; 

Smednik - Krška vas 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- predhodni arheološki pregledi terena; 
- izdelava novelacije idejnega projekta z upoštevanjem pripomb iz javne razgrnitve in usmeritvah 

pogojedajalcev; 
- izdelava poročila o vplivih na okolje; 
- izdelava strokovnih podlag za predlog LN; 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1998: 
- izdelan osnutek LN; 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 1 mesec (postopek izdelave LN je za odseka Kronovo - Smednik in Smednik - Krška vas 

skupen); 
Realizacija glede na NPIA v RS: 
- pričetek gradnje odseka v letu 2002 ni ogrožen; 

Fakturirana realizacija na postavki priprava projektno - tehnične dokumentacije v letu 1998 znaša 826 
mio SIT, kar je 53 % planirane realizacije. 
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2.2. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV, 
KI SO SE PRIČELI GRADITI V LETIH 1994,1995, 1996 IN 1997 

V letu 1998 je bilo v letnem programu dela DARS d.d. predvideno nadaljevanje oziroma dokončanje 
gradnje naslednjih avtocestnih odsekov: 

Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija 
1. Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,5 km 
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 47,0 km 
3. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 7,0 km 
4. Priključek Slovenska Bistrica - sever (del odseka Sl.Bistrica - Hajdina), dolžina 0,8 km 
5. Obvoznica Ormož (del odeeka Hajdina - Ormož), dolžina 3,8 km 
6. Slivnica - priključek Ptujska (l.etapa odseka Pesnica - Slivnica), štiripasovna avtocesta, 

dolžina 4,4 km 
7. Obvoznica Lendava (del odseka Beltinci - Pince), dvopasovnica, dolžina 6,8 km 

Projekt 2 - Celje 
8. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 km 
9. Šentjakob - Krtina (l.etapa odseka Blagovica - Šentjakob), štiripasovna avtocesta, dolžina 

8,1 km 

Projekt 3 - Ljubljana 
10. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7 km 
11. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,3 km 

Projekt 4 - Primorska 
12.Razdrto - Čcbulovica, gradnja manjkajočih viaduktov 
13. Čebulovica - Divača z razcepom Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1 km 
14. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km 
15. l.etapa odseka Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5, štiripasovna avtocesta, dolžina 0,8 km 
16. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km 
17. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
18. Vipava - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km 
19. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km 

Projekt 5 - Vransko - Blagovica 
20. Vransko - Trojane (l.etapa odseka Vransko - Blagovica), štiripasovna avtocesta, dolžina 8,6 

km 

Projekt 6 - Gorenjska - Dolenjska 
21. Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,2 km 

Skupno se je v letu 1998 gradnja nadaljevala na 65,5 km novih štiripasovnih avtocest ter 
obvoznicah Ormoža in Lendave. Zaključna dela pa so se izvajala na 67,3 km novih štiripasovnih 
avtocest, 47 km dograjenih dveh pasov k obstoječi dvopasovnici in 0,8 km priključka Sl.Bistrica - 
sever, ki so bili predani v promet že pred letom 1998. 
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PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsek. ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,5 km 

Gradnja na trasi avtoceste seje pričela v juniju 1994, v letu 1996 pa so se pričela še dela na cestninski 
postaji, izgradnji sistema "klic v sili" in ozelenitvi brežin. Izvajalec je dela na AC Šentilj - Pesnica 
končal v pogodbenem roku, ta je bil 16.10.1996 za traso AC in 10.10.1996 za cestninsko postajo 
Pesnica in »klic v sili«. Dne 18.10.1996 je bila prometnica predana v promet. Na odseku se odslej 
izvajajo še nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka. 

Priprave na gradnjo 
V letu 1998 je bil v izvedbi monitoring hrupa ob avtocesti, katerega rezultati bodo pokazali, ali bo 
potrebna izvedba protihrupnih ograj ali ne. 

Poeodbeno oddana dela za eradnio 
Vrednost v obdobju 1994 - 1997 sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 7.343 mio SIT. 
Vrednost v letu 1998 sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 32 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 7.375 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 je potekalo odpravljanje napak, ugotovljenih na kvalitetnih pregledih trase AC, rampe, 
vzdolžnih in prečnih deviacij, regulacij, prepustov in zidov, premostitvenih objektov dolžine 5 - 50 m, 
viadukta Kresnica in cestninske postaje. Izvajali so se postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski 
obračuni) in arhivirala seje projektno tehnična ter upravno regulativna dokumentacija. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela so v letu 1998 potekala skladno s planom z izjemo izvedbe del na protihrupnih ograjah. Ta dela 
bodo izvedena v skladu z rezultati monitoringa hrupa, ko bo le-ta zaključen. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje je potekalo iz namenskih sredstev za graditev avtocest in sredstev kredita 
Evropske banke za obnovo in razvoj. 

Avansi: 
V letu 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov. 

Tabelah OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A 
Realizacija 

do 
31.12.98 

Predvideno 
do dokončanja po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost po 
tekočih cenah, ocenjeno 

dne 31.12.98 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4» 100 

Projekti 32.403 32.403 
Odkupi 183.931 183.931 
Gradnja 7.366.891 7.366.891 
Ostalo 585.234 585.234 
Skupaj 8.168.459 8.168.459 8.337.652 98 
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Tabela 1B 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah 
ocenjeno dne 

31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene per 

FEB 94' 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SI T v% 
1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 83.886 92.767 32.403 23.55 28 
Odkupi 489.092 540.849 183.931 144.89 30 
Gradnja 6.001.563 7.271.596, 7.366.891 5.919.65 99 
Ostalo 97.813 108.163 585.234 466.61 477 
Skupaj 6.672.354 8.013.375 8.168.459 6.554.71 98 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 100,0 100 35,4 
trasa 44 100,0 68 24,7 
deviacije 4 100,0 2 0,0 
regulacije 0 100,0 0 0,0 
klic v sili 1 100,0 0 0,0 
objekti 5 - 50 m 3 100,0 1 100,0 
viadukti 25 100,0 16 55,0 
ostala dela 23 100,0 12 69,5 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ □ trasa 
■ deviacije □ regulacije 
■ klic v sili 13 objekti S - 50 ni 
19 viadukti Bi ostala dela 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 0 8.594 - 32.403 32.403 100 
Odkupi 0 32.082 - 183.931 183.931 100 
Gradnja 127.000 44.905 35 7.366.891 7.366.891 100 
Ostalo 0 60.037 - 585.234 585.234 100 
SKUPAJ 127.000 145.618 115 8.168.459 8.168.459 100 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

ŠENTILJ - PESNICA 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

□ plan ■realizacija -°- plan - kumulativa realizacija - kumulativa 

Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 47 km 

Odsek je razdeljen na 5 pododsekov. Dela na treh pododsekih so se pričela v maju 1994, na enem v 
avgustu 1995 in na zadnjem pododseku v aprilu 1996. Dograjena štiripasovna avtocesta je bila v celoti 
predana prometu 25.10.1996 (nekateri pododseki že pred tem). Dela na cestninski postaji Tepanje so se 
pričela v juliju 1997. Na odseku se odslej izvajajo še nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega 
odseka ter obnovitvena dela na nekaterih objektih na že prej obstoječi' dvopasovnici. 

Priprave na eradnio 
V letu 1998 je potekalo: 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo cestninske postaje v Tepanjah, 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije za razširitev AC baze Tepanje, 
- dopolnitve tehnične dokumentacije za vodnogospodarske ureditve in protihrupno zaščito, 
- pripravljeni so bili razpisi in izbrani najugodnejši ponudniki ter podpisane pogodbe za dobavo in 

montažo ABC sistema na CP Tepanje in CP SI.Konjice, 
- pripravljeni so bili razpisi in izbrani najugodnejši ponudniki ter podpisane pogodbe za rušenje 

starih cestninskih postaj, 
- pripravljeni so bili razpisi in izbrani najugodnejši ponudniki ter podpisane pogodbe za 

rekonstrukcijo vozišča na pododseku SI.Konjice - Dramlje. 

Poeodbeno oddana dela za eradnio 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju 1994 - 1997 znaša 16 304 mio 
SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letu 1998 znaša 704 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 17.008 mio SIT. 

Izvedena dela 
Pododsek 3/1, Hoče - Slovenska Bistrica 
V letu 1998 seje izvajala dobava in montaža zaščitnih ograj na nadvozih avtoceste, izvajala seje 
odstranitev starih CP v Framu in SI.Bistrici. Izvajali so se postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski 
obračuni) in arhivirala seje projektno tehnična in upravno regulativna dokumentacija. 
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Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice 
V letu 1998 seje izvajala dobava in montaža zaščitnih ograj na nadvozih avtoceste. Izvajali so se 
postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in arhivirala se je projektno tehnična in 
upravno regulativna dokumentacija. 
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje 
Na dveh viaduktih, mostu ter cestninskih postajah Tepanje in SI.Konjice se je vršila odprava 
pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnih pregledih. V juniju se je pričela graditi uvozno-izvozna 
rampa za SI.Konjice, kije bila predana v promet v oktobru. V letu 1998 seje izvajala tudi dobava in 
montaža zaščitnih ograj na nadvozih avtoceste ter montaža ABC sistema na CP Tepanje in CP 
SI.Konjice. Izvajala seje odstranitev stare CP v Dramljah in sanacija desne strani vozišča v območju 
viadukta Slatina. Izvajali so se tudi postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in 
arhivirala seje projektno tehnična in upravno regulativna dokumentacija. 
Pododsek 3/4 Dramlje - Celje 
V letu 1998 seje izvajala dobava in montaža zaščitnih ograj na nadvozih avtoceste in odstranitev stare 
CP v Celju. Izvajala seje sanacija leve strani vozišča v območju izhodne rampe Dramlje. Izvajali so 
se postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in arhivirala se je projektno tehnična in 
upravno regulativna dokumentacija. 
Pododsek 4/1 Celje - A rja vas 
V letu 1998 se je izvajala dobava in montaža zaščitnih ograj na nadvozih avtoceste. Izvajali so se 
postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in arhivirala se je projektno tehnična in 
upravno regulativna dokumentacija. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela predvidena v letu 1998 so se izvajala generalno v planiranem obsegu, razen del na razširitve 
cestne baze Tepanje, ki bodo izvedena v okviru programa vzdrževanja in upravljanja. Razlog za to so 
zastoji pri pripravi lokacijske dokumentacije za razširitev, do katerih je prišlo, ker občina SI.Konjice še 
ni sprejela planskega akta. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje je potekalo iz namenskih sredstev za graditev avtocest, financiranje izgradnje 
pododseka Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice pa tudi iz sredstev kredita Evropske banke za 
obnovo in razvoj. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo izplačanih in poračunanih 10,8 mio SIT avansov . 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 

do 
31.12.98 

Predvideno 
do dokončanja po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost po 
tekočih cenah, ocenjeno 

dne 31.12.98 

SDNP1A Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4*100 

Projekti 194.03 0 194.039 
Odkupi 203.51 30.000 233.510 
Gradnja 16.938.86 92.501 17.031.364 
Ostalo 108.92 0 108.922 
Skupaj 17.445.33 122.501 17.567.834 17.567.834 100 
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Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah 
ocenjeno dne 31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah 1P 

Primerjava 
zlP stalne cene per 

DEC 93' 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
I 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 136.964 142.790 194.039 142.340 104 
Odkupi 284.350 296.435 233.510 151.178 53 
Gradnja 13.376.923 16.937.208 17.031.364 12.989.878 97 
Ostalo 75.186 191.401 108 922 71.948 96 
Skupaj 13.873.423 17.567.834 17.567.834 13.355.345 96 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 99,5 100 94,6 
trasa 41 100,0 16 100,0 
deviacije 1 100,0 0 0,0 
regulacije 0 100,0 1 148,9 
klic v sili 1 100,0 0 0,0 
objekti 5-50m 3 100,0 1 100,0 
viadukti 25 100,0 0 381,0 
predora 21 100,0 10 93,0 
ostala dela 7 92,5 71 91,3 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 
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Tabela J: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.9 

% 
realizacije 

Projekti 10.000 23.647 236 194.039 194.039 100 
Odkupi 0 22.731 - 233.510 203.510 87 
Gradnja 720.786 681.583 95 17.031.364 16.938.863 99 
Ostalo 0 43.170 - 108.922 108.922 100 
SKUPAJ 730.786 771.131 106 17.567.835 17.445.334 99 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
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CUplan ■■realizacija plan - kumulativa realizacija-kumulaliva 

Odsek SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7,0 km 

Odsek je razdeljen na dva pododseka, AC Fram - Slivnica v dolžini 2,60 km in HC Slivnica - BDC v 
dolžini 4,42 km. 

Pričetek gradbenih del 
V aprilu 1997 so se pričela dela (uvedba v delo) na trasi AC od km 0,10 do km 2,00 vključno z 
objekti, v maju 1997 pa dela na trasi AC od km 2,00 do km 2,60, celotni trasi HC in prestavitvi 
visokonapetostnih vodov. 

Rok dokončanja del 
Pogodbeni rok dokončanja trase AC od km 0,1 do km 2,00 je bil april 1998, pogodbeni rok 
dokončanja trase AC od km 2,00 do 2,60 in celotne HC je bil maj 1998, pogodbeni rok dokončanja 
prestavitev visokonapetostnih vodov pa je bil september 1997. 

Prinrave na sradnio 
V letu 1998 so potekale naslednje priprave na gradnjo: 
- dopolnjevanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) za gradnjo AC in HC, 
- dopolnjevanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) za izvedbo regulacij in ostalih 

vodnogospodarskih del, 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) za izdelavo protihrupnih ograj na 

HC in AC, 
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- izdelava dodatka št.2 k investicijskemu programu, 
- pridobivanje manjkajočih zemljišč za izvedbo regulacij in ostalih vodnogospodarskih del, 
- sodelovanje pri upravnih postopkih za pridobivanje manjkajočih gradbenih dovoljenj za izvedbo 

regulacij in ostalih vodnogospodarskih del, 
- izveden je bil postopek za oddajo del in podpisana izvajalska pogodba za ureditev lokalnih 

prometnih površin na območju Hoč za 2.fazo, 
- izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo protihrupnih ograj na HC in AC, 
- izveden je bil postopek oddaje del za rekonstrukcijo Miklavške ceste (delež, določen z Uredbo o 

LN), 
- izveden je bil postopek oddaje del za ureditev komunalne in energetske infrastrukture na platoju 

bencinskega servisa. 

Poeodbeno oddana dela za gradnjo 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 5.058 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letu 1998 znaša 1.820 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 6.878 mio SIT. 

Izvedena dela 
AC Fram - Slivnica 
V letu 1998 so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju in voziščni konstrukciji ter dela na 
dobavi in montaži prometne opreme na stacionaži od km 1.38 do km 2.60 (smer od razcepa AC in HC 
do železniške proge) ter na priključnih rampah in deviacijah AC v dolžini 2,8 km. Izvajala so se dela 
na regulacijah vodotokov ter dela na ozelenjevanju in zasaditvi obcestnega prostora. Izvajala sta se dva 
nadvoza (zgornji ustroj), železniški nadvoz (zgornji ustroj) ter dokončanje prepustov. Vršilo seje tudi 
odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu. Izvajala so se dela na gradnji 
protihrupnih ograj. 
HC Slivnica - BDC 
V letu 1998 so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju in voziščni konstrukciji ter dela na 
dobavi in montaži prometne opreme na trasi hitre ceste (desna stran). Izvajala so se dela na ureditvi 
komunalnih in energetskih vodov na platoju za bencinski servis. Izvajala so se dela na regulacijah 
vodotokov ter dela na ozelenjevanju in zasaditvi obcestnega prostora. Vršila se je odprava 
pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem in kvalitetnem pregledu. Izvajala so se dela na gradnji 
protihrupnih ograj. 
Ureditev lokalnih cest na območju Hoč 
V letu 1998 so se vršila dela na rekonstrukciji odseka ceste Hoče - Bohova, Slivniške ceste, 
rekonstrukciji oziroma razširitvi Letališke ceste ter rekonstrukciji oziroma ureditvi Bohovske ceste, 
Glaserjevega trga in Hoške ceste. Vršila seje odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem in 
kvalitetnem pregledu. Izvajala se je tudi rekonstrukcija Miklavške ceste (zemeljska dela, dela na 
voziščni konstrukciji in odvodnjavanju, izvajanje prepustov ter gradnja železniškega podvoza). 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela, predvidena v letu 1998 so se izvedla v planiranem obsegu, razen naslednjih del: 
- na AC Fram - Slivnica je prišlo do zaostanka pri gradnji protihrupnih ograj, ker je bil razpis 

ponovljen zaradi nepopolnih ponudb, ki so bile podane s strani ponudnikov; 
- zaradi težav pri odkupih zemljišč od SKGZ za gradnjo premostitvenih objektov na Zg.Hoškem 

potoku se zemljišča v tem območju še ne odkupujejo. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje AC Fram - Slivnica in HC Slivnica - BDC je predvideno iz namenskih sredstev 
za graditev avtocest in finančnih kreditov. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo plačanih 49,5 mio SIT in poračunanih 75,7 mio SIT avansov. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela l A: 
Realizacija 

do 
31.12.98 

Predvideno 
do dokončanja po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost po 
tekočih cenah, ocenjeno 

dne 31 12.98 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4* 100 

Projekti 164.723 3.000 167.722 
Odkupi 1.121.320 80.000 1.201.320 
Gradnja 6.740.114 268.091 7.008.210 
Ostalo 309.323 5.000 314.323 
Skupaj 8.335.484 356.091 8.691.575 8.691.575 100 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah 
ocenjeno dne 31.12.98 

Vrednos\ y,sjalnih 
cenah IP 

Pri/peri«*«, 
zIP stalne cene per 

MAR 96' 
tekoče cene i 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 . 3 4 5=4/1*100 

Projekti 138.455 142.872 167.722 155.127 112 
Odkupi 1.211.500 1.296.341 1.201.320 1.059.184 87 
Gradnja 6.130.359 6.892.016 7.008.210 6.081.468 99 
Ostalo 297.410 333.578 314.323 276.134 93 
Skupaj 7.777.724 8.664.807 8.691.575 7.571.913 97 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

- od prifetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 96,2 100 111,8 
trasa 42 96,8 46 102,1 
deviacije . 15 95,6 4 108,7 
regulacije 9 90,1 14 99,2 
klic v sili 1 98,0 0 0,0 
objekti 5-50m 15 99,1 19 102,8 
ostala dela 18 95,8 17 157,4 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

• % 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 0 12.507 - 167.722 164.722 98 
Odkupi 154.000 23.031 15 1.201.320 1.121.320 93 
Gradnja 2.350.600 2.403.062 102 7.008.210 6.740.119 96 
Ostalo 50.000 16.185 32 314.323 309.323 98 
SKUPAJ 2.554.600 2.454.785 96 8.691.575 8.335.484 96 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
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Odsek PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA - sever, dolžina 0,8 km 

Pričetek gradbenih del 
Pričetek del (uvedba v delo) je bil maja 1997. 

Rok dokončanja del 
Dejanski rok dokončanja del (predaja prometu) je bil 29.09.1997. 

Priprave na gradnjo 
V letu je bil izveden postopek oddaje del in podpisana izvajalska pogodba za zasaditev obcestnega 
prostora. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 350 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letu 1998 znaša 107 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 457 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 so se vršila naslednja dela: 
- odpravljale so se pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem in kvalitetnih pregledih, 
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- izvajala se je zasaditev in ozelenitev obcestnega prostora, 
- izvajali so se postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in arhivirala seje projektno 

tehnična in upravno regulativna dokumentacija. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela na gradnji priključka Slovenska Bistrica - sever so v letu 1998 potekala v skladu s potrjenimi 
terminskimi plani, finančno pa nad planiranim obsegom, ker: 
- so bila izvedena gradbena dela na ureditvi nekaterih lokalnih cest, 
- so bili izplačani stroški za predčasno dokončanje del na priključku in 
- je prišlo do spremembe v dinamiki izvedbe in obračuna gradbenih del, zajetih v dodatku št. 1 k 

osnovni pogodbi, katerega podpis je bil predviden že v letu 1997, dejansko pa je bil sklenjen v 
1998. 

.:«« '<'! -..'""V •' | 
Financiranje: 
Financiranje izgradnje priključka Slovenska Bistrica - sever je potekalo iz namenskih sredstev za 
graditev avtocest in finančnih kreditov. 

Avansi: • 
V letu 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov. 

, i 
Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

ii , ■' ■ i-H % • ur 
Tabela 1A: 

Realizacija 
do 

31.12.98 

Predvideno 
do dokončanja po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 

ocenjeno dne 31.12.98 

SDNP1A Primerjava s 
SDNP1A 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v % 
1 2 3=1+2 4 5=3/4*100 

Projekti 1.51 C 1.514 
Odkupi 14.52 20.000 34.525 
Gradnja 456.75 0 456.753 
Ostalo 2.36 0 2.369 
Skupaj 475.16 20.000 495.160 555.189 89 

Tabela IB 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah 
ocenjeno dne 31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene per 

MAR 96' 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 18.002 19.069 1.514 1.359 8 
Odkupi 50.00C 52.963 34.525 27.702 55 
Gradnja 396.036 438.346 456.753 400.591 101 
Ostalo 18.002 19.069 2.369 2.157 12 
SKUPAJ 505.089 555.189 495.160 431.809 85 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 100,0 100 235,4 
trasa 79 100,0 64 100,0 
regulacije 4 100,0 2 138,7 
objekti 5-50m 15 100,0 7 100,0 
ostala dela 1 100,0 27 593,7 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

' plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.9 

% 
realizacije 

Projekti 4.000 524 13 1.514 1.514 100 
Odkupi 0 13 - 34.525 14.525 42 
Gradnja 45.450 106.984 235 456.753 456.753 100 
Ostalo 0 0 - 2.369 2.369 100 
SKUPAJ 49.450 107.521 217 495.161 475.161 96 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
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Odsek OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km 

Pričetek gradbenih del 
Dela (uvedba v delo) so se v aprilu 1997 pričela na viaduktu Lešnica, v juliju 1997 pa na trasi 
obvoznice ter nadvozih Tomaž, Dobrava in Hardek. 

Rok dokončan ja del 
Rok dokončanja del na viaduktu Lešnica je bil februar 1998, rok dokončanja del na trasi obvoznice je 
bil v septembru 1998, rok dokončanja del na nadvozih pa je bil maj 1998. Obvoznica je bila predana v 
promet dne 11.09.1998. 

Priprave na e radni o 
V letu 1998 so se nadaljevale priprave na gradnjo obvoznice in premostitvenih objektov (nadvozov) in 
sicer: 
- dopolnitev projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) za gradnjo obvoznice in za gradnjo 

premostitvenih objektov, 
- izdelava projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) ter pridobivanje zemljišč za 

prestavitve elekrovodov, 
- vodenje upravnih postopkov za pridobitev potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja za 

prestavitev elektrovodov, 
- pridobivanje soglasij in dovoljenj ter sklepanje dogovorov (Zdravstveni inšpektorat RS, Uprava za 

varstvo narave RS, lokalne skupnosti) za zagotovitev nemotenega poteka pridobivanja upravne 
dokumentacije, 

- izdelava in potrditev dodatka k investicijskemu programu. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 1.131 mio SIT. 
V letu 1998 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v vrednosti 266 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 1.397 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 so se vršila naslednja dela: 
- izvajala in zaključila seje gradnja viadukta Lešnica in nadvoza Tomaž, 
- izvajala seje gradnja nadvozov Dobrava in Hardek, 
- izvajala so se zemeljska dela (izkopi, nasipi, posteljica), odvodnjavanje, dela na voziščni 

konstrukciji (tampon, cementna stabilizacija, nosilne asfaltne plasti,), dela na dobavi in montaži 
opreme ceste na stacionaži od km 1.04 do km 3.70, 

- izvajala so se zemeljska dela (izkopi, nasipi, posteljica), odvodnjavanje, dela na voziščni 
konstrukciji (tampon, cementna stabilizacija, nosilne asfaltne plasti, obrabno zaporne asfaltne 
plasti), dela na dobavi in montaži opreme ceste, 

- izvajala so se dela na gradnji in prestavitvah komunalne infrastrukture (elektrovodi, plinovodi), 
- izvajala so se dela na ozelenitvi obcestnega prostora, 
- vršila seje odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na tehničnem in kvalitetnem pregledu. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela, predvidena v letu 1998 so se izvedla v planiranem obsegu, vendar je finančna realizacija 
nekoliko manjša od planirane, ker: 
- niso poračunana in izplačana vsa gradbena dela na trasi obvoznice in gradnji premostitvenih 

objektov v okviru pogodbenih vrednosti, kar se bo zgodilo po odpravi pomanjkljivosti, 
- ni izvršen končni obračun del in razlik v ceni, ker izvajalci del šele pripravljajo zahtevke za 

dokončni poračun izvršenih del na trasi obvoznice in premostitvenih objektih. 
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Financiranje: 
Financiranje izgradnje obvoznice Ormož je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in 
finančnega kredita. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo poračunanih 38 mio SIT. Izplačil novih avansov v tem obdobju ni bilo. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 

do 
31.12.98 

Predvideno 
do dokončanja po 

tekočih cenah, 
ocehjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost po 
tekočih cenah, ocenjeno 

dne 31.12.98 

SDNP1A Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
I 2 3=1+2 4 5=3/4» 100 

Projekti 35.514 20.099 55.613 
Odkupi 359.509 6.00C 365.510 
Gradnja 1.383.86C 122.665 1.506.525 
Ostalo 133.26C 32.767 166.027 
Skupaj 1.912.143 181.531 2.093.675 2.065.134 101 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah 
ocenjeno dne 31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene per 

MAR 96' 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1* 100 

Projekti 55.031 55.613 55.613 49.189 89 
Odkupi 330.438 330.438 365.510 318.720 96 
Gradnja 1.339.952 1.541.597 1.506.525 1.295.416 97 
Ostalo 164.613 166.027 166.027 139.780 85 
Skupaj 1.890.034 2.093.675 2.093.675 1.803.104 95 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 92,0 .100 83,0 
trasa 50 92,5 41 88,6 
deviacije 6 95,8 6 89,1 
regulacije 3 92,5 4 87,0 
objekti 5-50 m 8 91,1 14 87,9 
viadukti 30 95,6 27 88,5 
ostala dela 3 35,8 9 29,5 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

■ SKUPAJ □ trasa 
■ dcviacije □ regulacije 
■ objekti 5-50 m IS viadukti 
□ ostala dela 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 8.000 4.158 52 55.613 35.514 64 
Odkupi 17.700 804 5 365.509 359.509 98 
Gradnja 742.400 616.702 83 1.506.525 1.383.860 92 
Ostalo 29.100 5.114 18 166.027 133.260 80 
SKUPAJ 797.200 626.778 79 2.093.674 1.912.143 91 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
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Odsek SLIVNICA - PRIKLJUČEK PTUJSKA, dolžina 4,4 km 
(del 1.etape odseka AC Pesnica - Slivnica) 

Pričele k gradbenih del 
V novembru je bila delna uvedba izvajalca v delo na Hočkem potoku in dveh mostovih. 

Rok dokončanja del 
Predvideni rok dokončanja (predaje prometu) je 30.11.1999. 

Priprave na gradnjo 
V letu 1998 so potekale priprave za gradnje, in sicer: 

pričetek arheoloških izkopavanj na lokaciji Rogoza na pododseku Slivnica - Ptujska cesta, ki so 
se pričela v maju 1998, 

- sprejem Uredbe o LN s strani Vlade RS; 
- izdelava.in, potrditev investicijskega programa za gradnjo 1. etape AC Slivnica - Pesnica, 

izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PZR, PGD in PZI za pododsek AC Slivnica - 
Ptujska cesta, 
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD in PZI za pododseka Nova Zrkovska cesta 
in HĆ 2B etapa, 

- izvedba javnega razpisa za pridobivanje objektov in razrešitev problematike rušencev, 
izvedba javnega razpisa za pridobivanje zemljišč na pododseku AC Slivnica - Ptujska cesta, 
izvedba zaslišanj lastnikov objektov, ki so predvideni za odkup in rušitve, 
pridobivanje soglasij za izdajo delnega gradbenega dovoljenja za pripravljalna dela, 
sodelovanje z MO Maribor pri izvedbi razpisa za izvedbo rekonstrukcije Nove Miklavške ceste, 
izvedba javnega razpisa za izvedbo pripravljalnih del na pododseku AC Slivnica - Ptujska cesta, 
izdelava osnutka investicijsko projektne naloge za 2.etapo AC Slivnica - Pesnica, 

- izvedba javnega razpisa za izvedbo glavnih gradbenih del na pododseku AC Slivnica - Ptujska 
cesta. 

» " n    , 
i rV i i f ; «'• : 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo 
V obdobju do 31.12.1998 so bile sklenjene pogodbe in aneksi za gradnjo v skupni vrednosti 1.942 mio 
SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 so se izvajala naslednja dela: 
- izvajala seje rekonstrukcija Miklavške ceste od PP 06 do PP 62, 
- izvajala so se zemeljska dela na gradnji Novega Hoškega potoka, 
- izdelovali so se armiranobetonski prednapeti nosilci za viadukt čez Hoško gramoznico. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela, predvidena v letu 1998 so se izvedla nekoliko nad planiranim obsegom, in sicer: 
- dela na arheoloških izkopavanjih (potreben večji obseg del) in 
- izdelava projektno tehnične dokumentacije (v delu je projektno tehnična dokumentacija za cel 

odsek Pesnica - Slivnica, to je za 1. in 2. etapo; v skladu z zahtevami Uredbe o LN je bila 
naročena še dodatna projektno tehnična dokumentacija - predvsem na okoljevarstvenem 
področju). 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje etape AC Slivnica - priključek Ptujska je predvideno iz namenskih sredstev za 
graditev avtocest in finančnega kredita. 

Avansi: 
V letu 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 

do 
31.12.98 

Predvideno 
do dokončanja po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Investicijska 
vrednost po tekočih 
cenah, ocenjeno dne 

31.12.98 

Vrednost per 
30.09.97 

Vrednost per 
30.09.97 

SDNP1A Primerjava 
v i ■» 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mioUSD v mioUSD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

Projekti 1.171.415 1.171.415 1.071 
Odkupi 907.392 100.000 1.607.392 1.469.723 
Gradnja 351.861 6.569.869 6.921.730 6.439.238 
Ostalo 370.150 300.000 670.150 612.753 
Skupaj 2.800.818 7.569.869 10.370.687 9.592.800 57,1 57,1 100 

Tabela IB: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah 
ocenjeno dne 31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava' 
zIP stalne cene per 

DEC 97' 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v % 
1 2 3 4 5=4/1* 100 

Projekti 394.984 446.213 1.171.415 1.087.125 275 
Odkupi 1.439.592 1.626.163 1.607.392 1.491.731 104 
Gradnja 7.260.988 8.202.27C 6.921.730 6.517.466 90 
Ostalo 670.734 757.701 670.150 621.929 93 
Skupaj 9.766.298 11.032.347 10.370.687 9.718.251 99,5 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 5,1 100 5,1 
trasa 11 0,0 11 0,0 
deviacije 3 0,0 3 0,0 
regulacije 5 8,1 5 8,1 
objekti 5-50 m 26 0,0 26 0,0 
viadukti 51 9,1 51 9,1 
ostala dela 3 0,0 3 0,0 
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Slika I: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

■ trasa Ddcviacijc 
■ regulacije □ objekti 5-50 m 
■ viadukti 0 ostala dela 
H SKUPAJ IBNiz8 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 61.027 304.818 499 1.171.415 1.171.415 100 
Odkupi 789.396 907.392 115 1.607.392 907.392 56 
Gradnja 587.093 351.861 60 6.921.730 351.861 5 
Ostalo 106.484 369.674 347 670.150 370.150 1 
SKUPAJ 1.544.000 1.933.745 125 10.370.687 2.800.818 27 
Opomba: V skupni realizaciji od začetka gradnje je na postavki P (projekti) zajeta realizacija na pogodbah za izdelavo 
projektno - tehnične dokumentacije za celotno AC Slivnica - Pesnica, Novo Zrkovsko cesto in Hitro cesto 2B etapo. 
Ob pričetku del na 2.etapi bo izvršena ustrezna preknjižba. 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

PESNICA - SLIVNICA 
Etapa: Slivnica - Ptujska 

MESEČNO GIBANJE PORABE 

d]plan Bi realizacija -o-plan - kumulativa realizacija - kumulativa 
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Odsek OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km 

Pričetek gradbenih del 
Gradbena dela so se pričela v septembru 1998. 

Rok dokončanja del 
Predviden rok dokončanja (predaja prometu) je v juniju 1999. 

Priprave na eradnio 
V letu 1998 so potekale priprave za gradnjo, in sicer: 

izdelava projektno tehnične dokumentacije faze IDP, PZR, PGD in PZI za obvoznico Lendava, 
- izdelava in potrditev investicijskega programa za gradnjo obvoznice Lendava, 
- vloga za EDG je bila vložena na MOP julija 1998, pridobljeno pa je bilo 20.11.1998, 
- izvedba pridobivanja zemljišč za obvoznico Lendava, 
- izvedba javnega razpisa in podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za gradnjo obvoznice Lendava. 

Poeodbeno oddana dela za eradnio 
V letu 1998 so bile sklenjene pogodbe za gradnjo v skupni vrednosti 1.236 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 1.236 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 so se izvajala naslednja dela: 
- pripravljalna dela, 
- zemeljska dela (odkopi humusa), 
- arheološka izkopavanja. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela, predvidena v letu 1998, niso bila izvedena v planiranem obsegu: 
- zaradi težav pri pridobivanju enotnega gradbenega dovoljenja, so se gradbena dela pričela izvajati 

s trimesečno zamudo, 
- pri odkupovanju zemljišč je prišlo do zamude (prišlo je do dodatnih pogajanj med lastniki 

zemljišč in DARS na zahtevo poslanke v DZ RS, ki so bila zaključena ob koncu marca 1998), po 
planu za leto 1998 naj bi se odkupovanje zemljišč zaključilo junija 1998, vendar ob koncu leta 
1998 še ni zaključeno. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje obvoznice Lendava je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in 
finančnega kredita. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo izplačanih 185,4 mio SIT in poračunanih 123,5 mio SIT avansov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 

do 
31.12.98 

Predvideno 
do dokončanja po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Investicijska 
vrednost po tekočih 
cenah, ocenjeno dne 

31.12.98 

Vrednost per 
30.09.97 

Vrednost per 
30.09.97 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

Projekti 90.130 15.291 105.421 96.392 
Odkupi 401.113 344.269 745.382 681.542 
Gradnja 658.559 1.512.892 2.171.451 2.020.086 
Ostalo 56.5371 117.116 173.653 158.780 
Skupaj 1.206.339 1.989.568 3.195.907 2.956.800 17,6 17,6 100 
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Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah 
ocenjeno dne 31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava 
z IP stalne cene per 

DEC 97' 
tekofc cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SI T v 000 SIT v % 
I 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 123.201 123.796 105.421 97.019 79 
Odkupi 760.117 774.919 745.382 672.248 88 
Gradnja 2.016.491 2.160.695 2.171.451 1.973.237 98 
Ostalo 143.200 143.684 173.653 156.740 109 
Skupaj 3.043.009 3.203.094 3.195.907 2.899.243 95 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 30,1 100 30,1 
trasa 84 30,2 84 30,2 
regulacije 5 30,5 5 30,5 
objekti 8 29,7 8 29,7 
ostala dela 3 28,5 3 28,5 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 88.202 89.444 101 105.421 90.130 85 
Odkupi 620.118 401.113 65 745.382 401.113 54 
Gradnja 1.280.499 658.559 51 2.171.451 658.559 30 
Ostalo 115.000 25.737 22 173.653 56.537 33 
SKUPAJ 2.103.819 1.174.853 56 3.195.907 1.206.339 38 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
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PROJEKT 2 

Odsek ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 

Pridelek svadbenih del 
Med aprilom in julijem 1995 so se postopoma pričela dela na vseh petih gradbenih pododsekih. 

Rok dokončanja 
Rok dokončanja je bil september 1997. 

Priprave na gradnjo 
V letu 1998 so se pripravljali razpisi za ureditev voda, ureditev deponij, sanacijo plazov ob AC ter 
izvedbo hortikulturne ureditve. 

Poeodbeno oddana dela za eradnio 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradbena dela sklenjenih v letih 1994 - 1997 znaša 17.373 mio 
SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letu 1998 znaša 734 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 18.107 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 so bila izvedena naslednja dela: 
- odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih pregledih, znotraj in zunaj ograje avtocest, na 

prometni opremi in začasni CP, 
- dokončanje del na ureditvi vodotokov, 
- ureditev voda (nujna vzdrževalna dela kot posledica gradnje AC), 
- izvajanje meritev hrupa ob AC, 
- sanacija poškodovanih cest, 

obrtna dela na opuščeni cestninski postaji Arja vas in 
- ureditev vodovoda na gospodarskem poslopju Golhleb, 
- ABC sistem cestninjenj,a, 
- ureditev dostopov do kmetijskih in gozdnih zemljišč. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Odstopanja od plana v letu 1998 so predvsem posledica nedokončanih del na odpravi pomanjkljivosti, 
neuspelega javnega razpisa za zasaditev obcestnega prostora ter pozno končanega postopka izbora 
izvajalca za sanacijo deponij. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je potekalo iz namenskih sredstev za graditev avtocest in 
sredstev kredita Evropske investicijske banke. 

Avansi: 
V letu 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija do 

31.12.98 
Predvideno do dokončanja 
po tekočih cenah, ocenjeno 

31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4*100 

Projekti 255.771 16.192 271.963 
Odkupi 2.745.976 247.215 2.993.191 
Gradnja 18019521 108.143 18.127.664 
Ostalo 0 0 0 
Skupaj 21.021.268 371.550 21.392.818 21.514.345 99 

Tabela 2B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z IP 
stalne cene per 

30.6.94 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1 

Projekti 335.000 337.834 271.963 179.438 54 
Odkupi 2.765.000 2.767.426 2 993.191 1.974.875 71 
Gradnja 13 806.109 18.510.544 18.127.664 12.833.666 93 
Ostalo 0 0 0 0 0 
Skupaj 16.906.109 21.615.804 21.392.818 14.987.979 89 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 99 100 93 
trasa 22 114 13 68 
deviacije 2 112 0 0 
priključki 1 92 0 0 
regulacije 1 124 3 23 
prepusti 1 100 0 0 
objekti 5 - 30 m 3 100 1 100 
objekti nad 30 m 7 110 0 100 
prestavitev železnice 1 122 0 0 
prometna oprema 2 105 6 7 
cestninska postaja 2 105* 13 87 
ureditev voda 3 84 21 96 
sanacija cest 1 103 4 91 
ostalo 3 85 11 82 
dodatna dela 52 90 27 139 

1. oktober 1999 43 poročevalec, št. 70 



Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

'• 
plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 65.000 59.296 91 271.963 255.771 94 
Odkupi 140.000 31.975 23 2.993.191 2.745.976 92 
Gradnja 1.195.000 1.132.397 95 18.127.664 18.019.521 99 
Ostalo 0 1.018 - 0 0 _ 
SKUPAJ 1.400.000 1.224.686 87 21.392.818 21.021.268 98 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
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poročevalec, št. 70 44 1. oktober 1999 



Odsek ŠENTJAKOB - KRTINA, dolžina 8,06 km 
(l.etapa odseka Šentjakob - Blagovica) 

Pričetek gradbenih del 
Pričetek pripravljalnih del pri ureditvi 2.faze križišča na M 10 v Lukovici je bil v mesecu juliju 1997. 

Rok dokončanja del 
Predvideni rok dokončanja (predaje prometu) je november 2000. 

Priprave na gradnjo 
V letu 1998 so se vršile priprave na gradnjo: 
- izdelava in potrditev novelacije investicijskega programa, 
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PZR in PGD za pripravljalna dela na trasi, 
- pridobivanje zemljišč za prestavitve in zaščito plinovoda ter traso AC in nadomestnih objektov, 
- izvedba razpisa za pripravljalna cestnogradbena dela - izvedena je bila predkvalifikacija za glavna 
dela na tej etapi AC. 

Pogodbeno oddana dela za eradnio 
Skupna vrednost pogodb in-aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 748 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letu 1998 znaša 6.545 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 7.293 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 je bila izvedena prestavitev plinovoda - križanje 3 v Podsmrečju z začasno prestavitvijo 
Radomlje, električnega 20 kV daljnovoda in delno izgradnjo mostu čez Radomljo. Pričela se je 
izvedba pripravljalnih del (izgradnja predobremenilnih nasipov) in dela na premostitvenih objektih 
(mostovi preko Radomlje, Rače, Kamniške Bistrice in Krumperka ter nadvoz deviacije Domžale - 
Ihan). Pričela se- je izvedba prestavitev električnih vodov ter nadaljevala so se dela na zaščiti 
plinovoda. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Razlogi za odstopanje na posameznih delih oz. aktivnostih glede na plan 1998 so sledeči: 
- kasnitev pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (delno projekti dostopnih poti in služnosti), 
- projektne spremembe, zaradi česar ni opredeljen odkup na določenih območjih, 
- odkup na področju nerešenih komasacij ni bil mogoč, ker se vpisi komasacijskih odločb še niso 

izvajali, 
- potrebna je bila izdelava novih cenitev v skladu z novo zakonodajo in priprava novih ponudb za 

stranke, katerim so bile že vročene ponudbe po starih predpisih, 
- nepodpisane pogodbe s strani rušencev (usklajevanje elementov pogodbe), 
- zaostajanje z arheološkimi izkopavanji zaradi zgornjih navedb, 
- zaradi nepridobljenih zemljišč in nepridobljenega enotnega dovoljenja izvajalec prestavitev 

plinovoda ni bil uveden v delo na ostalih križanjih, 
- zaradi usklajevanja komunalne infrastrukture in pridobivanja soglasij na posameznih lokacijah in 

nepridobljenih zemljišč s strani občine se ni pričelo s fizičnimi deli za ureditev obstoječih cest 
(magistralna cesta M-10). 

Nasprotno pa je bila dinamika izvedbe predobremenilnih nasipov in premostitvenih objektov 
intenzivnejša od predvidene. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje 1.etape odseka Blagovica - Šentjakob je predvideno iz namenskih sredstev za 
graditev avtocest, kredita Evropske investicijske banke in finančnih kreditov. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo izplačanih 254,8 mio SIT in poračunanih 251,9 mio SIT avansov. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 

do 31.12.98 
Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.98 

Investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.98 

Vrednost per 
30.9.97 

Vrednost per 
30.9.97 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

Projekti 858.295 395.000 1.253.295 1.175.992 
Odkupi 2.467.309 1.800.000 4.267.309 3.872.330 
Gradnja 1.960.228 12.377.412 . 14.337.640 12.337.897 
Ostalo 281.168 740.000 1.021.168 896.120 
Skupaj 5.567.000 15.312.412 20.879.412 18.282.339 108,82 110,3 99 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z IP 
stalne cene per 

31.3.96 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1 

Projekti 1007634 1213141 1.253.295 1.044.765 104 
Odkupi 3424448 4122862 4.267.309 3.414.174 100 
Gradnja 12047224 16032051 14.337.640 10 831.821 90 
Ostalo 0 0 1 021.168 789.767 - 
Skupaj 16479306 21368054 20.879.412 16.080.527 98 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 27 100 29 
Pripravljalna dela 83 26,3 87 25,9 
Komunalni vodi 17 31,1 13 47,3 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 360.000 215.867 60 1.253.295 858.295 68 
Odkupi 1.800.000 1.691.899 94 4.267.309 2.467.309 58 
Gradnja 1.101.442 1.871.821 170 14.337.640 1.960.228 14 
Ostalo 300.000 118.599 40 1.021.168 281.168 - 
SKUPAJ 3.561.442 3.898.186 109 20.879.412 5.567.000 27 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
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PROJEKT 3 

Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km 

Pričetek eradbenih del 
Uvedba v delo na desetih premostitvenih objektih (6 nadvozov, 4 podvozi) je bila izvedena v juniju 
1995. Uvedba v delo na trasi s pripadajočimi deviacijami in prestavitvami komunalnih vodovje bila 
izvedena v avgustu 1995. 

Rok dokončanja del 
Pogodbeni rok dokončanja je 24 mesecev od uvedbe v delo. Za odsek trase v dolžini 2,2 km, od 
priključka Tomačevo (rondo) do priključka Šmartinske ceste, je bil rok dokončanja skrajšan na 30. 
oktober 1996. Z odprtjem dela do Zaloške je ta odsek gradbeno končan, pravo prometno funkcijo pa 
bo v celoti prevzel z odprtjem celotnega ljubljanskega obroča poleti 1999. 

Priprave na eradnio 
Dokončno se je urejevala problematika zemljišč, predvsem glede dodatnih odkupov in odkupov za 
nujno potrebne dostopne poti na posamezne parcele. V letu 1998 so bili v izdelavi projekti izvedenih 
del. V februarju 1998 je bilo pridobljeno dopolnilno EGD za kabelsko kanalizacijo. 
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Pogodbeno oddana dela za gradnjo 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb za gradnjo v letih 1994 - 1997 je 6.928 mio SIT. 
V letu ni bilo sklenjenih novih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1998 
znaša 6.928 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 so se na neodprtem delu odseka med Šmartinsko cesto in Zadobrovo izvajala sledeča dela: 
- prestavitve komunalnih vodov, 
- dela na polaganju meteorne kanalizacije (duktil), 
- protihrupne ograje, 
- zaščita podtalnice, 
- odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu (na v letu 1996 odprtem delu med priključkom 

Tomačevo in Šmartinsko cesto), 
- priprava dokumentacije za predajo upravljavcem. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela so se v letu 1998 izvajala generalno v skladu s terminskim planom, vendar je bila finančna 
realizacija manjša od predvidene. Poleg tega pa je razlika med finančno realizacijo na postavki 
Projekti in planirano porabo na tej postavki posledica preknjižbe realizacije ene pogodbe (105 mio 
SIT), kije bila v preteklosti neustrezno knjižena na drugo postavko. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest, 
sredstev kredita Evropske Investicijske banke in s sredstvi sofinanciranja s strani Mestne občine 
Ljubljana. 

Avansi: 
V letu 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela I A: 
Realizacija do 

31.12.98 
Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4*100 

Projekti 137.797 51.022 188.819 
Odkupi 739.412 85.566 824.978 
Gradnja 6.365.269 101.087 6.466.356 
Ostalo 18.052 3.764 21.816 
Skupaj 7.260.530 241.439 7.501.969 8.011.972 94 

Tabela 1B: 
Investici ski program Investicijska 

vrednost po tekočih 
cenah, ocenjeno 

31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z IP 
■ rib' stalne cene per 

15.6.94 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 91.500 104.173 188.819 91.500 100 
Odkupi 762.863 868.519 824.978 687.863 90 
Gradnja 5.095.707 5.999.796 6.466.356 5.069.450 99 
Ostalo 574.992 654.547 21.816 522.857 91 
Skupaj 6.524.992 7.627.035 7.501.969 6.371.670 98 
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Tabela 2.TABELARIĆNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 100,1 100 . 56,8 
glavna trasa 28 103 45 91 
komunalne prestavitve 18 100 17 35 
priključki 6 79 4 31 
deviacije 2 195 8 17 
zidovi 1 51 1 7 
objekti do 30 m 1 3 0 0 
objekti nad 30 m 12 101 11 52 
dodatna dela 32 100 14 11 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 

' 20 
0 

■ SKUPAJ □ glavna trasa 

■ komunalne prestavitve □ priključki 

■ deviacije m zidovi 

■ objekti do 30 m ■ objekti nad 30 m 

■ dodatna dela 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 35.056 110.447 315 188.819 137.797 73 

Odkupi 84.904 5.987 7 824.978 739.412 90 

Gradnja 461.965 195.969 42 6.466.356 6.365.269 98 

Ostalo 19.443 102 1 21.816 18.052 83 

SKUPAJ 601.368 312.505 52 7.501.969 7.260.530 97 

m 

% v strukturi % realizacije 

1. oktober 1999 49 poročevalec, št. 70 



Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETO 1998 

ZADOBROVA - TOMAČEVO 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

□ plan H realizacija -o- plan - kumulativa realizacija - kumulativa 

Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 

Pričetek gradbenih del 
Gradbena dela na posameznih pododsekih trase in objektih so se pričenjala postopoma v odvisnosti od 
dinamike pridobivanja enotnih dovoljenj za gradnjo (problematika zemljišč). Prva dela so se pričela v 
maju 1995 (dela na razcepu Malence, vključno s premostitvenimi objekti). Dela na posameznih 
pododsekih in objektih so se pričenjala skozi vse leto 1996. V letu 1996 so bila najkasneje oddana dela 
za izgradnjo predora Golovec (23.12.1996). V letu 1997 so bili izvajalci uvedeni v delo še na razcepu 
Zadobrova - Sava, mostu čez Stokalco in enem nadvozu. 

Rok dokončanja del 
Pogodbeni rok dokončanja za traso in premostitvene objekte je 26 mesecev od Uvedbe v delo. Po 
programu dela za leto 1998 je bil rok dokončanja odseka jeseni 1998 (ena cev predora Golovec in po 
enem pasu mimo kmetije Samec). Zaradi težje geologije od pričakovane pri izgradnji predora 
Golovec, ta odsek ni bil v celoti dokončan v letu 1998. Dokončanje bil le del odseka med Zadobrovo 
in Zaloško cesto. 

Priprave na eradnio 
Zemljišča, odkupi objektov: do konca decembra 1998 je bilo pridobljeno skupno 99 % potrebnih 
zemljišč po Uredbi Vlade o LN. Dodatnih zemljišč izven uredbe je bilo pridobljenih 97 %. Za 
posamezne lastnike je bil uveden postopek razlastitve. Reševala se je problematika rušencev in 
nadomestnih gradenj. 
Projektna dokumentacija: Izvajalec del je izdeloval projekte za premostitvene objekte in komunalne 
napeljave, ki so oddani po sistemu "ključ v roke". Usklajevale in reševale so se posamezne tehnične 
rešitve glede na dodatne pogoje soglasjedajalcev. V izdelavi je bila dokumentacija zaradi 
spremenjenih pogojev gradnje (geologija). V izdelavi je bila lokacijska dokumentacija in projekti PGD 
za komunalno infrastrukturo v Bizoviku. 
Enotno dovoljenje za gradnjo: Pridobivala so se potrebna soglasja in izdelovala dokumentacija za 
pridobitev enotnih dovoljenj za gradnjo za posamezne dele trase in premostitvene objekte. Za izvedbo 
komunalne infrastrukture v Bizoviku je pridobljeno lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje za 
vsa dela, razen za cesto. 
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Pogodbeno oddana deta za eradnio 
Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1997 je 18.444 mio SIT. 
Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1998 je 4.875 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1998 
znaša 23.319 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 so se izvajala sledeča dela: 
- v razcepu Malence so se izvajala zaključna dela, 
- na preostalem odseku so se izvajali izkopi in nasipi, vgrajevala seje kamnita posteljica, vgrajevale 

so se drenaže, odbojne ograje, robniki ter delno zgornji ustroj, 
- na pododseku Litijska - Strmec so se izvajala preddela, zemeljska dela (izkopi in nasipi), urejale so 

se deponije za višek izkopanega materiala, 
- dela so se izvajala na vseh objektih, za katere je bil izvajalec uveden v delo, 
- izvajala so se dela na prestavitvah vseh komunalnih napeljav, 
- izvajala so se dela na predoru Golovec. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela so upočasnili 'predvsem dodatni podporni ukrepi v predoru Golovec, ki bodo gradnjo tudi 
podražili. Dodatnih podpornih ukrepov (povečana debelina brizganega betona, dodatna sidra, ojačani 
loki, ...) ni bilo mogoče v celoti izvesti v letu 1998. Poleg tega je na trasi še vedno nerešen lastniški 
problem (Samec), ki onemogoča odprtje celotnega odseka. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest, 
sredstev kredita Evropske Investicijske banke in s sredstvi sofinanciranja s strani Mestne občine 
Ljubljana. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo izplačanih 116,6 mio SIT in poračunanih 105,5 mio SIT avansov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija do 

31.12.98 
Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4*100 

Projekti 541.763 96.283 638.046 
Odkupi 3.565.766 985.915 4.551.681 
Gradnja 21.836.952 9.919.540 31.756.492 
Ostalo 924.552 792.685 1.717.237 
Skupaj 26.869.033 11.794.423 38.663.456 27.462.934 141 

Tabela 1B: 
Investici ski program Investicijska 

vrednost po tekočih 
cenah, ocenjeno 

31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z IP 
stalne cene per 

15.6.94 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 513.500 629.665 638.046 513.500 100 
Odkupi 3.591.990 4.404.577 4.551.681 3.666.990 102 
Gradnja 16.238.774 21.055.032 31.756.492 23.843.862 147 
Ostalo 991.736 1.216.089 1.717.237 1.333.854 134 
Skupaj 21.336.000 27.305.363 38.663.456 29.358.206 138 
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Tahela 2: tabelarični pregled strukture del in stopnje realizacije 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od prifetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 101 93,9 . 100 137,4 
glavna trasa 20 86 22 142 
komunalne prestavitve 23 92 19 143 
razcepi 2 99 3 105 
priključki 2 28 1 51 
deviacije 2 52 2 127 
regulacije ' 3 104 3 149 
zidovi 4 102 4 161 
objekti do 30 m 2 87 3 106 
deviacija železnice 3 78 1 115 
galerija Strmec 4 94 4 122 
objekti nad 30 m 16 105 9 146 
predor Golovec 16 100 24 145 
dodatna dela 4 102 ' 5 95 

Slikajh PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

120 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ □ glavna trasa ■ komunalne prestavitve 
□ razcepi ■ priključki □deviacije 
D regulacije Q zidovi ■ objekti do 30 m 
□ deviacija železnice □ galerija Strmec ■ objekti nad 30 m 
□ predor Golovec ■ dodatna dela 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 111.568 55.575 50 638.046 541.763 85 
Odkupi 617.918 96.340 16 4.551.681 3.565.766 78 
Gradnja 7.307.510 9.319.461 128 31.756.492 21.836.952 69 
Ostalo 620.604 131.535 21 1.717.237 924.552 54 
SKUPAJ 8.657.600 9.602.911 111 38.663.456 26.869.033 69 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
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PROJEKT 4 

Odsek RAZDRTO - ČEBULOVICA, dolžina 8,8 km 
gradnja manjkajočih viaduktov 

Ta avtocestni odsek je bil dokončan že leta 1989, manjkala pa sta viadukta Goli vrh in Bandera. Rok 
dokončanja prve polovice viaduktov je bil 20.11.1994. Izvajalca sta rok izpolnila, tako da je bil 
avtocestni odsek polovično predan prometu 23.11.1994. Rok dokončanja druge polovice je bil konec 
maja 1995. Izvajalca sta dela končala v pogodbenem roku, tako da je bila druga polovica odseka 
predana v promet skupaj z odsekom AC Cebulovica - Divača, 12.07.1995. Na odseku se odslej 
izvajajo še nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka. 

Priprave na eradnio 
Priprava na izgradnjo vremenske postaje se ni izvajala, ker strokovna vladna komisija še ni izbrala 
izvajalca del, ki bo izvajal dela na vremenskih postajah na področju celotne Republike Slovenije. 

Pogodbeno oddana dela za eradnio 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1994 - 1997 je 1.135 mio SIT. 
V letu 1998 ni bilo sklenjenih novih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov od začetka do konca leta 1998 znaša 1.135 mio 
SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 se gradbena dela niso izvajala. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Zaradi neizbranega izvajalca del za vremenske postaje, ni bilo mogoča izvedba teh del. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje manjkajočih viaduktov na tem avtocestnem odseku je potekalo iz namenskih 
sredstev za graditev avtocest. 

Avansi: 
V letu 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 

• . 

Realizacija 
do 31.12.1998 

Predvideno do 
dokončanja po tekočih 

cenah, ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

SDNPIA Primerjava 
s SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4*100 

Projekti 3.500 0 3.500 
Odkupi 1.554 0 1.554 f 
Gradnja 1.118.991 0 1.118.991 
Ostalo 12.496 0 12.496 
Skupaj 1.136.541 0 1.136.541 1.160.482 98 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 97,9 0 - 
viadukt Goli vrh 32 98,6 0 - 
viadukt Bandera 68 97,6 0 - 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 0 1.335 - 3.500 3.500 100 
Odkupi 0 0 - 1.554 1.554 100 
Gradnja 25.000 0 0 1.118.991 1.118.991 100 
Ostalo 0 20 - 12.496 12.496 100 
SKUPAJ 25.000 1.355 5 1.136.541 1.136.541 100 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

16.000 
14.000 
12.000 

t 10.000 C/i 
§ 8.000 

6.000 
4.000 
2.000 

0 

RAZDRTO - ČEBULOVICA (viadukta) 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

/ 1 
/ 

/ 

■ 1 ■ 1 . 1 ■ 1 . 1 .-ril 'J ll 

I I 1 B 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 
1 B 
8 

Cm plan ■ realizacija - plan - kumulativa - realizacija - kumulativa 

1. oktober 1999 55 poročevalec, št. 70 



Odsek ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA, dolžina 5,1 km 

Pričetek in rok dokončanja del 
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Rok dokončanja del po pogodbi je bil v glavni smeri 
proti Kopru julija 1995. Na razcepu Divača je bil rok dokončanja del po pogodbi oktober 1995. Dela v 
glavni smeri proti Kopru so bila končana 15 dni pred pogodbenim rokom. Otvoritev odseka je bila 12. 
julija 1995. Dela na razcepu Divača so bila končana v pogodbenem roku. Otvoritev razcepa Divača je 
bila skupaj z otvoritvijo odseka AC Divača - Dane 08.12.1995. Na odseku se odslej izvajajo še 
nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka. 

Priprave na eradnio 
Dokončani in predani so bili PZI projekti za AC bazo Postojna. Pridobljeno je bilo gradbeno 
dovoljenje. Vršil se javni razpis ter bil izbran najugodnejši izvajalec del za razširitev AC bazo 
Postojna. Izdelan je bil projekt dokončne ureditve odvodnje ter projekt za gradnjo sanitarnega objekta 
z zunanjo ureditvijo na počivališču Divača. Vršil se je javni razpis za oddajo del, ki je bil zaradi 
nepopolnih ponudb razveljavljen. Za gradnjo nadvoza Dolnje Ležeče vključno z pripadajočo deviacijo 
so se pridobivala zemljišča (obveza občine Divača). Ker občina Divača ni uspela pridobiti vseh 
zemljišč, so se preverjale ostale rešitve varnega prehoda čez železnico. 

Poeodbeno oddana dela za eradnio 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1994 - 1997 znaša 4.290 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letu 1998 znaša 438 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 4.728 mio SIT. 

Izvedena dela 
Izvedena so bila glavna dela na dokončni ureditvi odvodnje (ponikovalnice). Odpravljale so se napake 
ugotovljene na tehničnem pregledu in pregledu med naročnikom, Inženirjem, vzdrževalci in 
izvajalcem. Urejale so se pravno-premoženjske zadeve z lastniki za gradnjo AC tangiranih parcel 
(ekspropriacija vezana na dejansko stanje). Izvajala so se dela na obnovi AC baze Postojna. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Izvedena dela so odstopala od del, predvidenih s terminskim planom: 
- zaradi nepridobljenih vseh zemljišč - nasprotovanje dveh lastnikov (obveza občine Divača) in s 

tem povezanim nepridobljenim gradbenim dovoljenjem - ni bila realizirana izgradnja nadvoza čez 
železnico v Dolnjem Ležečem s pripadajočo deviacijo, 

- zaradi kasnitve z izdelavo projektnih rešitev (obveznosti in prioritete projektantov) ter neuspelega 
javnega razpisa (nepopolnost ponudb) za gradnjo sanitarnega objekta z zunanjo ureditvijo na 
počivališču Divača se niso pričela izvajati predvidena dela, 

- za obnovo AC baze Postojna pa je bila pridobljena ponudba ugodnejša od predvidevanj (nižja 
finančna realizacija). 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo izplačanih 58,4 mio SIT in poračunanih 54,7 mio SIT avansov. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela J A: 
Realizacija 

do 31.12.1998 
Predvideno do 

dokončanja po tekočih 
cenah, ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

SDNPIA Primerjava 
s SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4* 100 

Projekti 48.849 0 48.849 
Odkupi 215.008 30.000 245.008 
Gradnja 4.546.747 320.000 4.866.747 
Ostalo 40.529 0 40.529 
Skupaj 4.851.133 350.000 5.201.133 4.991.439 104 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v 
stalnih cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene 

per marec 94 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 152.935 163.176 48.849 38.418 25 
Odkupi 179.060 191.091 245.008 213.927 119 
Gradnja 3.058.711 3.432.481 4.866.747 4.263.283 139 
Ostalo 152.936 163.176 40.529 32.011 21 
Skupaj 3.543.642 3.949.924 5.201.133 4.547.638 128 

OPOMBA: 
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Razcep Divača je bil v tem investicijskem 
programu predviden za izvedbo na odseku DivaCa - Dane, vendar se je izvajal kot del odseka Čebulovica - Divača. To je razlog, da na 
odseku Čebulovica - Divača pričakujemo viSjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu, vendar v skupni vrednosti 
pričakovana vrednost ne presega vrednosti po investicijskem programu. 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 97,6 100 64,4 
trasa 56 100,0 6 100,0 
deviacije 1 100,0 0 0,0 
objekti 5 - 50 m 10 100,0 0 0,0 
dodatna dela 25 100,0 5 100,0 
baza Postojna 8 70 89 60 
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msJl PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

120 t       

% v strukturi % realizacije 
I SKUPAJ □ trasa Ideviacije 
B objekti 5 - 50 m H dodatna dela 09 baza Postojna 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 20.050 6.055 30 48.849 48.849 100 
Odkupi 808 2.622 325 245.008 215.008 88 
Gradnja 540.000 313.828 58 4.866.747 4.546.747 93 
Ostalo 2.142 7.802 364 40.529 40.529 100 
SKUPAJ 563.000 330.307 59 5.201.133 4.851.133 93 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

ČEBULOVICA - DIVAČA 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 

Pričetek gradbenih del 
Dela na odseku so se pričela izvajati v aprilu 1997. 

Rok dokončanja del 
Pogodbeni rok dokončanja del je december 1998, vendar so se dela izvajala v pospešenem tempu, tako 
daje bila avtocesta predana prometu 27.03.1998. 

Priprave na eradnio 
Pridobljeno je bilo delno enotno dovoljenje za gradnjo. Vršil se je odkup zemljišč in reševala se je 
problematika še nepridobljenih zemljišč. Za cestninsko postajo Divača je bil izveden javni razpis in 
pridobljene ponudbe ter izbran izvajalec del. 

Poeodbeno oddana dela za eradnio 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 4.530 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letu 1998 znaša 1.366 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 5.896 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 so se izvajala dela na zgornjem ustroju, površinskem odvodnjavanju, prometni opremi ter 
dela na finalizaciji odseka pred tehničnim pregledom. Odpravljale so se napake, ugotovljene na 
tehničnem pregledu in pregledu med naročnikom, Inženirjem, vzdrževalci in izvajalcem. Izvajala so se 
dela na dokončni ureditvi Rodiške ceste. Na CP Divača so se izvajala zemeljska dela in dela na 
objektu visoke gradnje. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela so potekala skladno s terminskim planom. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest 
in finančnih kreditov. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo izplačanih 17,9 mio SIT novih avansov, poračunanih pa je bilo 6,1 mio SIT 
avansov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 

do 31.12.1998 
Predvideno do 

dokonCanja po tekočih 
cenah, ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 

. ocenjeno 31.12.98 

SDNPIA Primerjava 
s SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v % 
1 2 3=1+2 4 5=3/4*100 

Projekti 585.786 0 585.786 
Odkupi 166.670 20.000 186.670 
Gradnja 5.768.235 210.000 5.978.235 
Ostalo 33.592 0 33.592 
Skupaj 6.554.283 230.000 6.784.283 6.853.080 99 
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Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v 
stalnih cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene 

per marec 96 
tekoče cene 

v 000 SIT v ooo sir v 000 SIT v 000 SIT v% 
I 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 120.466 150.000 585.786 515.393 428 
Odkupi 225.000 240.376 186.670 159.933 71 
Gradnja 5.457.620 6.429.406 5.978.235 5.246.036 96 
Ostalo 186.622 208.286 33.592 29.377 16 
Skupaj 5.989.708 7.028.068 6.784.283 5.950.740 99 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od prifetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 99,4 100 97,0 
trasa 55 100 60 100 
deviacije 11 100 0 0 
objekti 5- 50 m 17 100 0 0 
dodatna dela 15 100 30 100 
CP Divača 2 70 10 70 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ i trasa 
■ deviacije □ objekti 5- 50 m 
ESI dodatna dela □ CP Divača 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 15.000 187.080 1247 585.786 585.786 100 
Odkupi 16.884 19.192 114 186.670 166.670 89 
Gradnja 1.707.811 1.564.648 92 5.978.235 5.768.235 96 
Ostalo 2.905 7.121 245 33.592 33.592 100 
SKUPAJ 1.742.600 1.778.041 102 6.784.283 6.554.283 97 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
DIVAČA - KOZINA 

MESEČNO GIBANJE PORABE 
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□ plan I realizacija - plan - kumulativa - realizacija - kumulativa 

Odsek KOZINA - KLANEC 1.etapa, dolžina 0,8 km 

Pričetek gradbenih del 
Pričetek pripravljalnih del je predviden v decembru 1998. 

Rok dokončanja del 
Rok dokončanja (predaje prometu) je predviden ob koncu leta 1999. 

Priprave na eradnio 
V letu 1998 so se izvajale sledeče aktivnosti: 
- izdelava predloga LN in pridobivanje soglasij nanj, 
- sprejeta je bila Uredba Vlade o LN, 
- izdelan je bil investicijski program in potrjen s strani MPZ, 
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD, PZI, 
- izdelava projektov PZR za pripravljalna dela, 
- izvedba javnega razpisa za pripravljalna dela in izvedba razpisa s predhodnih ugotavljanjem 

sposobnosti za ostala dela, 
- izvedba parcelacije zemljišč in izdaja prvih parcelacijskih odločb, 
- izbrani so bili izvajalci za pripravljalna dela in podpisana pogodba. 

Ponodbeno oddana dela za eradnio 
Vrednost v letu 1998 sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 1.373 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 se gradbena dela še niso izvajala. 

Ocena realizacije predvidenih del 
V letu 1998 so aktivnosti do sprejetja Uredbe o LN potekale skladno z letnim programom dela. 
Odkupi zemljišč se niso pričeli v avgustu, kot je bilo predvideno, ker parcelacija ni bila v celoti 
končana, zato niso bile izdelane parcelacijske odločbe. Prav tako še niso izdelani in predani vsi sklopi 
projekta, čeprav je bilo to predvideno že v juliju 1998. Gradbena dela bi se po planu morala pričeti 
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izvajati v novembru 1998, vendar se zaradi nepridobljenih zemljišč in posledično nepridobljenega 
enotnega dovoljenja za gradnjo, v letu 1998 niso pričela izvajati. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest 
in finančnih kreditov. 

Avansi: 
V letu 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 

do 31.12.1998 
Predvideno do dokončanja 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost per 
30.9.1997 

Vrednost per 
30.9.1997 

SDNPIA Primerjava 
s SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7-5/6*100 

Projekti 65.043 227.521 292.564 249.666 
Odkupi 47406 500.532 547.938 463.527 
Gradnja 0 3.882.162 3.882 162 3.326.539 
Ostalo 13.583 121.371 134.954 114.268 
Skupai 126.032 4.731.586 4.857.618 4.154.000 24,73 22,10 112 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v 
stalnih cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene 

per maj 98 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 270.843 287.743 292.564 270.843 100 
Odkupi 502.842 534.218 547.938 502.842 100 
Gradnja 3.542.732 3.818.100 3.882.162 3.542.732 100 
Ostalo 123.960 131.695 134.954 123.960 100 
Skupaj 4.440.377 4.771.756 4.857.618 4.440.377 100 

Opomba:Za celoten odsek AC Kozina - Klanec I in II etapa je bil narejen skupni investicijski program. Na odseku AC Kozina - Klanec I. 
etapa pričakujemo višjo vrednost kot je bila predvidena v Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje AC v R Sloveniji, 
vendar v skupni pričakovani vrednosti celotnega odseka AC Kozina - Klanec I in II etapa vrednost ne presega vrednosti predvidene v 
Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje AC v R Sloveniji. Investicijska vrednost v SDNP1A je bila ocenjena na 
podlagi reSitve, kije bila upoštevana v Osnutku LN, vendar je v fazi sprejemanja Uredbe o LN prišlo do posameznih sprememb v etapah. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 69.500 38.445 55 292.564 65.043 22 
Odkupi 220.000 47.406 22 547.938 47.406 9 
Gradnja 385.070 0 0 3.882.162 0 0 
Ostalo 35.000 12.602 36 134.954 13.583 10 
SKUPAJ 709.570 98.453 14 4.857.618 126.032 3 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

KOZINA - KLANEC 
Etapa: od km 6,7 do km 7,5 

MESEČNO GIBANJE PORABE 

CZ) plan H realizacija -o- plan - kumulativa realizacija - kumulativa 

Odsek DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km 

Pričetek in rok dokončanja del 
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Dela na cestninski postaji pa so se pričela izvajati 
decembra 1996. Pogodbeni rok dokončanja del je bil maj 1996. Izvajalec del je dela na odseku AC 
končal šest mesecev pred pogodbenim rokom. Otvoritev odseka je bila 08.12.1995. Pogodbeni rok 
dokončanja del na CP Dane je bil 3 mesece. Zaradi dodatnih in več del, ki so posledica potreb 
izgradnje ABC sistema cestninjenja, se je rok dokončanja podaljšal. Dela so bila končana maja 1997. 
Na odseku trase, ki seje zaradi spremembe lokacijske dokumentacije (od km 18+920 do km 19+200) 
pričel graditi skupaj z odsekom AC Dane - Fernetiči so se dela končala novembra 1997. Otvoritev 
tega dela odseka je bila 14.11.1997. 

Priprave na eradnio 
Izdelan je bil projekt za izvedbo vodovoda za počivališče Povir. Izveden je bil javni razpis ter 
podpisana izvajalska pogodba za izvedbo vodovoda za počivališče Povir. Izdelan je bil projekt 
dokončne ureditve odvodnje. 

Pogodbeno oddana dela za eradnio 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1994 - 1997 znaša 3.136 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letu 1998 znaša 77 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 3.213 mio SIT. 

Izvedena dela 
Na CP Dane, ABC sistemu pobiranja cestnine in delu trase od km 18+900 do km 19+200 so se 
odpravljale pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu ter pregledu med naročnikom, 
Inženirjem, upravljavcem in izvajalcem. Izvedla so se glavna dela na dokončni ureditvi odvodnje - 
ponikovalnice. Izvajala so se dela na izgradnji vodovoda za počivališče Povir. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Izvedena dela, niso potekala v celoti skladno s terminskim planom: 
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- zaradi problematike pridobivanja zemljišč (zemljišča izven območja Uredbe o LN) za potrebe 
izgradnje vodovoda do počivališča Povir je bilo potrebna sprememba projekta in poteka trase, kar 
je povzročilo kasnitev pričetka izvajanja gradbenih del, 

- zaradi neizdelane projektne rešitve (obveznosti in prioritete projektantov) in problematike 
odkupov zemljišč (dela izven območja Uredbe o LN) se niso pričela izvajati dela za dovod 
električne energije na počivališče Povir, 

- zaradi kasnitve Izvajalcev del pri izpolnitvi pogojev za dokončni obračun (projekti PID, zahtevki 
za nepredvidena več dela ipd) na delu trase od km 18+900 do km 19+200 (manjša finančna 
realizacija). 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo izplačanih 4,3 mio SIT novih avansov, ki so bili tudi v celoti poračunani. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela lA: 
Realizacija 

do 31.12.1998 
Predvideno do 

dokončanja po tekočih 
cenah, ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

SDNPIA Primerjava 
s SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4*100 

Projekti 71.829 0 71.829 
Odkupi 127.275 20.000 147.275 
Gradnja 3.166.816 55.000 3.221.816 
Ostalo 84.564 0 84.564 
Skupaj 3.450.484 75.000 3.525.484 3.699.599 95 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v 
stalnih cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene 

per marec 94 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 252.300 273.329 71.829 55.200 22 
Odkupi 295.396 320.105 147.275 131.675 45 
Gradnja 5.045.981 5.887.387 3.221.816 2.727.983 54 
Ostalo 252.296 273.329 84.564 71.441 28 
Skupaj 5.845.973 6.754.150 3.525.484 2.986.299 51 

OPOMBA: 
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiii je narejen skupni investicijski program. Razcep Divača je bil v tem investicijskem 
programu predviden 7.a izvedbo na odseku Divača - Dane, vendar se je izvajal kot del odseka Čebulovica - Divača. To je razlog, da na 
odseku Divača - Dane pričakujemo nižjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu. 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 98,9 100 97,0 
trasa 56 99 0 0 
deviacije 2 98 0 0 
objekti 5 - 50 m 5 100 0 0 
cestninska postaja 11 100 40 95 
počivališče 1 100 50 100 
dodatna dela 25 98 10 90 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ □ trasa 
■ deviacije □ objekti 5 - 50 m 
■ cestninska postaja (El počivališče 
■ dodatna dela 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 20.000 5.806 29 71.829 71.829 100 
Odkupi 3.000 1.200 40 147.275 127.275 86 
Gradnja 149.000 110.773 74 3.221.816 3.166.816 98 
Ostalo 0 3.496 - 84.564 84.564 100 
SKUPAJ 172.000 121.275 71 3.525.484 3.450.484 98 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

DIVAČA - DANE 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

45.000 
40.000 
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Odsek DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km 

Pričetek gradbenih del 
Dela na štirih podvozih in enem nadvozu so se pričela izvajati julija 1995. 
Dela na enem podvozu, dveh nadvozih, predoru Tabor, deviaciji železniške proge in trasi od km 
19+200 do km 22+700, za katero je bilo pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo, so se z uvedbo 
Izvajalca v delo pričela izvajati 18.01.1996. Za dela na trasi AC od km 22+700 do km 23+060 in 
kraku A priključka Fernetiči je bilo enotno dovoljenje za gradnjo pridobljeno 03.12.1996. 
Za dela na kraku A lin A2, delu na kraku A, deviaciji 0-10-25, dveh podvozih in prometno opremo je 
bilo pridobljeno delno enotno dovoljenje za gradnjo 25.04.1997, katero pa je bilo za območje 
zemljišča Bori preklicano in ponovno pridobljeno 22.04.1998. 

Rok dokončanja del 
Predvideni rok dokončanja del na celotnem odseku AC (razen priključka 0-20-3) je bil november 
1997. Odsek je bil predan v promet 14.11.1997, otvoritev priključka Sežana-zahod pa je bila 
24.06.1998. 

Priprave na eradnio 
V tem obdobju seje reševala problematika pridobitve potrebnih zemljišč (lastnika Hrvatič in Bori) za 
ponovno pridobitev preklicanega enotnega dovoljenja za gradnjo priključka Sežana - zahod s 
preureditvijo Partizanske ceste z vsemi spremljajočimi objekti. Usklajevala in dopolnjevala se je 
projektno tehnična dokumentacija PZ1 za navedena dela. Usklajevala seje dokončna rešitev dostopne 
ceste do objekta MTS Kompas za dostavo in obiskovalce iz smeri Sežane. Z lastniki tangiranih parcel 
so se usklajevale projektne rešitve za izvedbo potrebnih novih dostopnih poti do parcel, ki so z 
izgradnjo AC ostale brez dostopov. Reševala seje problematika še nepridobljenih zemljišč. 

Poeodbeno oddana dela za eradnio 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1994 - 1997 znaša 4.792 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letu 1998 znaša 226 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 5.018 mio SIT. 
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Izvedena dela 
V letu 1998 so se izvajala dela na priključku Sežana-zahod ter potrebni preureditvi Partizanske ceste z 
vso spremljajočo infrastrukturo (2 podvoza, ureditev prometne opreme, prestavitve komunalnih 
vodov, oporni zidovi), zaključnih in ureditvenih delih na odvodnem sistemu, izvedbi potrebnih 
dostopnih poti in preureditvi prometne opreme po odprtju priključka Sežana - zahod za promet. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Plan ni bil realiziran v celoti, ker: 
- zaradi zahteve Naročnika po zavrnitvi zahtevka Izvajalcev za plačilo 100% razlik v ceni zaradi 

prepozne uvedbe v delo, sklicujoč se na sklep Vlade Republike Slovenije št. 402-11/93-1/9-8 z dne 
17.07.1995, ni bilo realizirano plačila le-teh, kot je bilo s planom predvideno (manjša finančna 
realizacija) in 

- zaradi kasnitve Izvajalcev del pri izpolnitvi pogojev za dokončni obračun - projekti PID, zahtevki 
za nepredvidena več dela ipd (manjša finančna realizacija). 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Avansi: 
V letu 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela J A: 

• 
Realizacija 

do 3l .l2.1998 
Predvideno do 

dokončanja po tekočih 
cenah, ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

SDNPIA Primerjava 
s SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4*100 

Projekti 71.827 0 71.827 
Odkupi 289.251 20.000 309.251 
Gradnja 4.921.804 138.000 5.059.804 
Ostalo 10.860 0 10.860 
Skupaj 5.293.742 158.000 5.451.742 5.654.310 96 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v 
stalnih cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene 

per marec 94 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 177.159 197.369 71.827 62.724 35 
Odkupi 67.088 74.789 309.251 244.679 365 
Gradnja 3.543.162 4.234.783 5.059.804 3.932.007 111 
Ostalo 177.158 197.369 10.860 8.439 5 
Skupaj 3.964.567 4.704.310 5.451.742 4.247.849 107 

OPOMBA: 
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Na odseku Dane - Fernetifii pričakujemo višjo 
vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu, vendar v skupni vrednosti pričakovana vrednost ne presega vrednosti po 
investicijskem programu. 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 98,7 100 98,0 
trasa 54 98,0 30 100,0 
deviacije 4 98,0 5 99,0 
deviacija žel. proge 2 100,0 0 0,0 
predor Tabor 19 100,0 0 0,0 
objekti 5 - 50 m 12 100,0 0 0,0 
dodatna dela 9 98 65 97 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 20.000 578 3 71.827 71.827 100 
Odkupi 47.985 15.075 31 309.251 289.251 94 
Gradnja 533.037 439.685 82 5.059.804 4.921.804 97 
Ostalo 1.015 1.402 138 10.860 10.860 100 
SKUPAJ 602.037 456.740 76 5.451.742 5.293.742 97 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

DANE - FERNETNČI 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

| □ plan realizacija -o- plan - kumulativa realizacija - kumulativa 

Odsek VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km 

Pričetek gradbenih del 
Izvajalci del so bili v letu 1997 delno uvedeni v delo na dveh viaduktih, delu trase od km 22+800 do 
km 24+700, treh podvozih ter obvoznici Ajdovščina. V letu 1998 so bili postopno delno uvedeni v 
delo na preostalem delu trase (razen na posameznih manjkajočih parcelah) in večini objektov. 

Rok dokončanja del 
Obvoznica Ajdovščine je bila v oktobru 1998 predana v promet, predvideni rok dokončanja za glavno 
traso od Selo do Ajdovščine je konec leta 1999, od Ajdovščine do Vipave pa junij 2000. 

Priprave na eradnio 
V letu 1998 je bil pridobljen projekt vodnogospodarskih ureditev in PZ1 za prestavitev komunalnih 
vodov. Pridobivala so se soglasja na PGD projekte za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo. Vršil se 
je odkup zemljišč in reševala seje problematika še nepridobljenih zemljišč. 

Poeodbeno oddana dela za eradnio 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 7.224 mio SIT. 
V letu 1998 je bilo novih sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v skupni vrednosti 271 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 7.497 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 so se izvajala gradbena dela, za katera so bila pridobljena delna enotna dovoljenja za 
gradnjo. Na delu trase od km 17+900 do km 27+700 so se izvajala zemeljska dela, dela na 
odvodnjavanju ter prestavitvi komunalnih vodov. Na obvoznici Ajdovščina so se izvajala zemeljska 
dela, dela na odvodnjavanju, zgornjem ustroju ter prometni opremi, odpravljale pa so se tudi 
ugotovljene pomanjkljivosti. Na viaduktih Ribnik in Selo so se izvajala dela na spodnji in zgornji 
konstrukciji ter krovu. Na enajstih prepustih, desetih podvozih, petih nadvozih in štirih mostovih so se 
izvajala dela na temeljenju ter spodnji in zgornji konstrukciji. 
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Ocena realizacije predvidenih del 
Glede na program dela za leto 1998 bi se morala gradbena dela že izvajati na celotnem odseku v 
polnem teku, vendar se zaradi nepridobljenih zemljišč in s tem povezanim nepridobljenim enotnim 
dovoljenjem za gradnjo na celotnem odseku, niso izvajala v takem tempu, kot je bilo s terminskim 
planom predvideno. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in finančnega 
kredita. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo izplačanih 561,3 mio SIT in poračunanih 602,4 mio SIT avansov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 

do 31.12.1998 
Predvideno do 

dokončanja po tekočih 
cenah, ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

SDNPIA Primerjava 
s SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
I 2 3=1+2 4 5=3/4» 100 

Projekti 3.182 10.000 13.182 
Odkupi 1.654.161 120.113 1.774.274 
Gradnja 5.051.500 4.688.965 9.740.465 
Ostalo 93.699 60.000 153.699 
Skupaj 6.802.542 4.879.078 11.681.620 11.681.620 100 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v 
stalnih cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene 

per marec 96 
tekoče cene 

v 000 Sl.T v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1» 100 

Projekti 205.000 212.468 13.182 10.741 5 
Odkupi 1.410.658 1.462.048 1.774.274 1.505.685 107 
Gradnja 6.863.292 7.650.358 9.740.465 8.174.856 119 
Ostalo 271.882 281.787 153.699 126.972 47 
Skupaj 8.750.832 9.606.661 11.681.620 9.818.254 112 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 62,8 100 82,4 
trasa 36 35,0 20 40,0 
deviacije 6 25,0 1 80,0 
regulacije 3 30,0 1 70,0 
obvoznica 11 100,0 30 100,0 
viadukta 30 90,0 30 95,0 
objekti 5-50 m 14 70,0 18 80,0 
dodatna dela 0 0,0 0 0,0 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

% v strukturi % realizacije 
■ SKUPAJ □ trasa ■deviacije 

i □ regulacije ® obvoznica d viadukta 
II objekti 5-50 tu H dodatna dela 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 14.000 0 0 13.182 3.182 24 
Odkupi 400.000 954.987 239 1.774.274 1.654.161 93 
Gradnja 4.749.900 3.885.541 82 9.740.465 5.051.500 52 
Ostalo 80.000 57.746 72 153.699 93.699 61 
SKUPAJ 5.243.900 4.898.274 93 11.681.620 6.802.542 58 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

VIPAVA - SELO 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Odsek SELO ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 

Pričctek in rok dokončanja del 
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Pogodbeni rok dokončanja del je bil maja 1996. Dela 
so bila končana v pogodbenem roku. Otvoritev odseka je bila 24.05.1996. Na odseku se odslej izvajajo 
še nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka. 

Priprave na gradnjo 
Pripravljala seje projektna dokumentacija in odkup zemljišč za oskrbno postajo Vogrsko. Za oskrbno 
postajo Vogrsko - jug je bil izvršen javni razpis in izbran izvajalec del. Za protihrupno zaščito je bila 
sklenjena pogodba za projektiranje. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1994 - 1997 znaša 8.034 mio SIT. 
V letu 1998 so bile sklenjene pogodbe in aneksi za gradnjo v skupni vrednosti 344 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 8.378 mio SIT. 

Izvedena dela 
Izvajala so se dela na izgradnji dveh podvozov na priključnih krakih in platoju na počivališču Vogrsko 
-j"g- 

Ocena realizacije predvidenih del 
Terminski plan ni bil realiziran : 
- zaradi problematike pridobivanja zemljišč za oskrbno postajo Vogrsko - jug (dela izven območja 

Uredbe o LN) je bilo enotno dovoljenje za gradnjo pridobljeno šele 21.08.1998, tako da so se 
gradbena dela začela izvajati pozneje, kot je bilo s planom predvideno, 

- zaradi še nepridobljenih vseh zemljišč za'oskrbno postajo Vogrsko - sever in izgradnjo 
komunalnih vodov (zemljišča izven območja Uredbe o LN) še ni pridobljeno enotno dovoljenje za 
gradnjo, tako da ni bilo možno pričeti z gradbenimi deli, kot je bilo s planom predvideno, 

- zaradi zapletov pri oddaji del za izdelavo projektno - tehnične dokumentacije za izvedbo 
pritihrupne zaščite (previsoke ponudbe, dodatne analize cen) in kasnitve pri roku izvedbe 
(potrebne so bile dodatne geomehanske raziskave) ni bilo možno pričeti z gradbenimi deli, kot je 
bilo s planom predvideno. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Avansi: 
V letu 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela I A: 
Realizacija 

do 31.12.1998 
Predvideno do 

dokončanja po tekočih 
cenah, ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

SDNP1A Primerjava 
s SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=3/4*100 

Projekti 200.470 0 200.470 
Odkupi 254.507 20.000 274.507 
Gradnja 8.153.357 548.000 8.701.357 
Ostalo 121.263 0 121.263 
Skupaj 8.729.597 568.000 9.297.597 9.044.513 103 
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Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v 
stalnih cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene 

per marec 94 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v % 
l 2 3 4 5=4/1 * 100 

Projekti 351.641 395.002 200.470 157.702 45 
Odkupi 96.706 108.758 274.507 224.106 232 
Gradnja 7.032.8I7 8.167.300 8.701.357 7.253.659 103 
Ostalo 351.641 395.002 121.263 87.243 25 
Skupaj 7.832.805 9.066.062 9.297.597 7.722.710 99 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 99,5 100 50,0 
trasa 46 100 0 0 
deviacije 1 100 0 0 
regulacije 1 100 0 0 
viadukt Šempeter 4 100 0 0 
viadukt Lijak 7 100 0 0 
objekti 5 - 50 m 11 100 0 0 
dodatna dela 29 100 100 50 
počivališče 1 50 0 0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 3.994 14.833 371 200.470 200.470 100 
Odkupi 4.972 12.802 257 274.507 254.507 93 
Gradnja 415.000 129.133 31 8.701.357 8.153.357 94 
Ostalo 34 119 350 121.263 121.263 100 
SKUPAJ 424.000 156.887 37 9.297.597 8.729.597 94 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

SELO - ŠEMPETER 
MESEČNO GIBANJE I'ORAIIE 

ESI plan Mrealizacija -o- plan - kumulativa -»-realizacija - kumulativa 
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PROJEKT 5 

Odsek VRANSKO - TROJANE, dolžina 8,6 km 
(1.etapa odseka Vransko - Blagovica) 

Pričeteh gradbenih del 
Gradbena dela na trasi AC se še niso pričela izvajati. 
Izvajala so se pripravljalna dela (1 in 2) na trasi 1.etape, ukrepi na regionalnih cestah in dela na 
izgradnji začasnih gradbiščnih priključkov na M-10. 

Rok dokončanja del 
Pripravljalna dela 1 so končana, otvoritev obvozne ceste Motnika je bila 24.09.1998. Rok dokončanja 
pripravljalnih del 2 pa je v letu 2000. 

Priprave na eradnio 
Usklajevala in dopolnjevala se je projektno tehnična dokumentacija faze PGD za AC, izdelovali so se 
projekti faze PGD in PZI za pripravljalna dela in premostitvene objekte. Pridobivala so se soglasja 
soglasjedajalcev na projekte PGD in PED za izdajo Enotnih dovoljenj za gradnjo in dovoljenja za 
poseg v vodni in cestni svet. Vršil se je odkup zemljišč in razreševala problematika pridobivanja 
zemljišč. V juliju 1998 je bilo pridobljeno Enotno dovoljenje za gradnjo AC Vransko - Trojane. 

Pogodbeno oddana dela za eradnio 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 3.393 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letu 1998 znaša 7.053 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 10.446 mio SIT. 

Izvedena dela 
V letu 1998 so se izvajala sledeča dela: 
- izvajala so se dela na deviaciji R336A s predorom V Zideh, 
- izvajala so se dela na platoju za izgradnjo nasipa pred zahodnim portalom predora Ločiea in dela na 

izgradnji nadomestnega vodovoda v Ločici, 
- izvajala so se dela na dostopu na plato do vzhodnega portala predora Ločica (v zaključni fazi), 
- izvajala so se dela na dostopu in platoju pred vzhodnim portalom predora Trojane (v zaključni 

fazi), 
- izvajala so se dela na dostopu na plato pred zahodnim portalom predora Trojane, 
- izvajali so se ukrepi za zmanjšanje zastojev v času gradnje na cestah R366, R371, R314, R322 in 

na obvozni cesti Motnik, 
- izvajala so se dela v sklopu pripravljalnih del 2: Jasovnik vzhod, zahod, Ločica vzhod, zahod in 

dela na predoru Trojane vzhod, zahod (predvkop, varovanje izkopnega portala). 

Ocena realizacije predvidenih del 
Manjše odstopanje realizacije od planirane finančne realizacije del v letu 1998 je predvsem posledica 
kasnitve oddaje del zaradi pritožbe tujega ponudnika na sklep o oddaji del (pripravljalna dela 2) in 
zahteve po reviziji postopka oddaje del. 

Financiranje: 
Financiranje izgradnje odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in finančnih 
kreditov. 

Avansi: 
V letu 1998 je bilo izplačanih 727,5 mio SIT in poračunanih 266,5 mio SIT avansov. 
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Tabel/, 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 
do 31 12.98 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.98 

Investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.98 

Vrednost per 
30.9.97 

Vrednost per 
30.9.97 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

Projekti 1.086.065 480 462 1.566.527 448.729 2,67 
Odkupi 1.004.326 363.029 1.367.355 339.053 2,02 
Gradnja 6.505.658 40.174.778 46.680.436 37.521.416 223,34 
Ostalo 63.355 444.135 507.490 414 802 2,47 
Skupaj 8.659.404 41.462.403 50.121.807 38.724.000 230,50 228,20 101 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z |P 
stalne cene per 

31.3.96 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1 

Projekti 1.009.478 1.208.613 1.566.527 1.353.367 134 
Odkupi 1.170.385 1.401.261 1.367.355 1.170.385 100 
Gradnja 31.454.968 43.891.093 46.680.436 31.454.968 100 
Ostalo 396.779 475.048 507.490 396.779 100 
Skupaj 34.031.610 46.976.015 50.121.807 34.375.499 101 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 86 100 94 
trasa 15 85 15 94 
deviacije 5 85 5 90 
regulacije 3 95 5 95 
objekti 23 90 25 95 
viadukti 35 85 35 95 
predor 15 80 15 90 
plinovod 4 100 0 0 

poročevalec, št. 70 76 1. oktober 1999 



Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ ■ trasa 
■ dcviacije □ regulacije 
■ objekti 0 viadukti 
BI predor S plinovod 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 140.000 275.534 197 1.566.527 1.086.065 69 
Odkupi 300.000 156.797 52 1.367.355 • 1.004.326 73 
Gradnja 3.578.000 3.363.624 94 46.680.436 6.505.658 14 
Ostalo 81.789 13.677 17 507.490 63.355 12 
SKUPAJ 4.099.789 3.809.632 93 50:121.807 8.659.404 17 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

VRANSKO - BLAGOVICA 
Etapa: Vransko - Trojane 

MESEČNO GIBANJE PORABE 

□ plan H realizacija plan - kumulativa realizacija - kumulativa 
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PROJEKT 6 

Odsek VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km 

Pričetek gradbenih del 
V decembru 1998 je bil v delo uveden izvajalec del trase z viaduktom Ivančna gorica s pripadajočimi 
prestavitvami deviacij, regulacij, vodovoda in manjšimi objekti. 

Rok dokončanja del 
Za posamezne sklope oddanih pripravljalnih del so roki dokončanja različni in to od 3 mesece za 
prestavitve elektrovodov, do 12 mesecev za gradnjo viadukta Ivančna gorica. 
Rok dokončanja za glavna dela je 14 mesecev. 

Priprave na eradnio 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava projektne dokumentacije: izdelava PGD in PZI, izdelava PZR za pripravljalna in glavna 

dela, priprava dokumentacije za pridobitev EDG, pridobivanje soglasij na PGD ter izdelava 
projektov za cestninsko postajo in izpostavo AC baze pri Dobu; 

- pridobivanje zemljišč in objektov: izvajalo seje mejičenje zemljišč, izvajale so se cenitve zemljišč 
in objektov, odkupovala so se zemljišča in objekti, sklepale so se pogodbe za služnosti pri 
prestavitvah komunalnih vodov, pripravljen je bil predlog za plačilo spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč in gozdov, plačilo je bilo izvedeno 28.9.1998; 

- izdelava investicijskega programa: investicijski program je bil potrjen v januarju 1998; 
- pridobivanje enotnega dovoljenja za gradnjo: izvajale so se aktivnosti za pridobitev delnih 

enotnih dovoljenj za gradnjo, pripravljala seje dokumentacija in izvedlo seje zaslišanje strank v 
vplivnem območju, potekali so postopki za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, soglasja 
sanitarnega inšpektorata, v decembru je bilo pridobljeno delno EDG; 

- oddaja del: izvedel seje postopek oddaje del za pripravljalna dela (prestavitve komunalnih vodov, 
deviacije, premostitveni objekti) - izveden je bil javni razpis z izbiro izvajalca (pogodba je bila 
podpisana v juliju 1998), izvajal se je postopek oddaje del (mednarodni razpis) za glavna dela 
(trasa AC, deviacije, premostitveni objekti) s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev, 
pogodba je bila podpisana koncem novembra 1998; 

Poeodbeno oddana dela za eradnio 
V letu 1998 sta bili sklenjeni pogodbi za gradnjo v skupni vrednosti 7.913 mio SIT. 

Izvedena dela 
V sklopu oddanih pripravljalnih del je izvajalec izdelal projektno dokumentacijo PGD za 
premostitvene objekte. Izvajala so se pripravljalna dela za gradnjo ter dela na temeljenju viadukta, 
prestavitvi deviacij, regulacij in vodovoda. Pričela so se tudi zemeljska dela na trasi. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Odstopanje realizacije od predvidevanj v programu dela je posledica: 
- nestrinjanja strank z višino cenitev, zaradi česar je pridobivanje zemljišč in objektov potekalo 

počasneje kot je bilo predvideno v terminskem planu; 
- posamezne aktivnosti vezane na pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo (zaslišanje strank v 

postopku, pridobitev posameznih soglasij, dokazila za pridobljena zemljišča in objekte) so bile 
časovno daljše od predvidenih v terminskem planu; 

- glede na zamudo pri potrditvi investicijskega programa ter nejasnosti v postopku oddaje del po 
zakonu o javnih naročilih (predhodno ugotavljanje sposobnosti izvajalcev da ali ne) so aktivnosti 
pri oddaji del v zamudi glede na predvidevanja v terminskem planu. 
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Financiranje: 
Financiranje izgradnje odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in Finančnih 
kreditov. 

Avansi: . 
V letu 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 

do 31.12.98 
Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.98 

Investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.98 

Vrednost per 
30.9.97 

Vrednost per 
30.9.97 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

1 
v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 

1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 
Projekti 287.576 75.000 362.576 326.950 1,95 
Odkupi 1.027.037 520.000 1.547.037 1.396.250 8,31 
Gradnja 359.782 10.930.000 11.289.782 9.717.640 57,84 
Ostalo 168.633 415.000 583633 519.931 3,10 
Skupaj 1.843.028 11.940.000 13.783.028 11.960.771 71,20 71,20 100 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z IP 
stalne cene per 

31.12.1997 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1 

Projekti 350.000 401.384 362.576 305.047 87 
Odkupi 1.277.935 1.465 551 1.547.037 1.302.710 102 
Gradnja 8.403.337 10.112.581 11.289.782 8.911.263 106 
Ostalo 373.173 427.959 583.633 485.099 130 
Skupaj 10.404.445 12.407.475 13.783.028 11.004.119 106 

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

odpričetka do 31.12.1998 od 1.1.1998 do 31.12.1998 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 4 100 22 
trasa 46,9 2,3 6,2 100 
deviacije 10,8 1,9 22,8 4,5 
regulacije 1,9 0,0 0,1 100 
objekti 5-50 m 14,7 5,4 19,2 23,4 
viadukti 6 15 34,2 15,8 
komunalni vodi 3,1 25,8 17,6 26,13 
dodatna dela 16,7 0,0 0 0 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1998 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ 
■ deviacije 
■ objekti 5-50 m 
0 komunalni vodi 

□ trasa 
□ regulacije 
O viadukti 
■ dodatna dela 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 107.000 56.904 53 362.576 287.576 79 
Odkupi 1.209.478 983.437 81 1.547.037 1.027.037 66 
Gradnja 1.652.265 359.782 22 11.289.782 359.782 3 
Ostalo 200.000 168.633 84 583.633 168.633 29 
SKUPAJ 3.168.743 1.568.756 50 13.783.028 1.843.028 13 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

VIŠNJA GORA - BIČ 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

O plan I realizacija - plan - kumulativa - realizacija - kumulativa 

< 
o 
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2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1998 

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsek Rekonstrukcija od priklj. SI.Bistrica do obvoznice Pragcrsko, dolžina 3,5 km 
(del odseka Sl.Bistrica - Hajdina) 

Priprave na gradnjo in pričetek uradnic 
- izvedena je vsa potrebna projektna dokumentacija PGD, PZI, 
- v juliju 1998 je bila na Upravno enoto Slov. Bistrica podana vloga za priglasitev gradbenih del, 

MPZ nam je posredoval Sklep o potrditvi investicije, 
- v avgustu seje z objavo razpisa pričel postopek za pridobitev izvajalca gradbenih del, 
- podpis pogodbe z izbranim izvajalcem je bil v oktobru 1998, 
- potekali so postopki za pridobivanje zemljišč, 
- uvedba izvajalca v delo in pričetek gradnje sta bila, zaradi zamude pri pridobivanju zemljišč, v 

mesecu novembru 1998, 
- izvajalec del je pričel z izvajanjem gradbenih del in sicer preddel, zemeljskih del in del na 

odvodnjavanju. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Glede na letni program dela je ugotovljena dvomesečna zamuda. Do zamude je prišlo pri izdelavi in 
potrjevanju investicijskega programa, ki v prvem polletju 1998 še ni bil potrjen, čeprav je bilo to 
planirano že v mesecu maju. Zaradi tega seje tudi razpisni postopek pričel dva meseca kasneje, kot je 
bilo to predvideno. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela lA: 
Realizacija 
do 31.12.98 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.98 

Investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.98 

Vrednost per 
30.9.97 

Vrednost per 
30.9.97 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

Projekti 13.695 10.273 23.968 21.915 
Odkupi 1.692 147.273 148.965 136.207 
Gradnja 34.252 462.621 496.873 462.238 
Ostalo 0 23.850 23.850 21.807 
Skupaj 49.639 644.017 693.656 642.167 3,82 5,00 76 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska 

vrednost po tekočih 
cenah, ocenjeno 

31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z IP 
Stalne cene per 

junij 98 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 23.508 23.968 23.968 23.512 100 
Odkupi 145.000 148965 148.965 136.840 94 
Gradnja 470.157 496.873 496.873 465.892 99 
Ostalo 22.567 23.850 23.850 21.886 97 
Skupaj 661.232 693.656 693.656 648.130 98 
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Tabela 2: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 10.000 6.345 63 23.968 13.695 57 
Odkupi 130.000 1.692 1 148.965 1.692 1 
Gradnja 687.950 34.252 5 496.873 34.252 7 
Ostalo 18.500 0 0 23.850 0 0 
SKUPAJ 846.450 42.289 5 693.656 49.639 7 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

SLOVENSKA BISTRICA - IIAJDINA 
Etapa: rekonstrukcija M 3-3 od priklju2ka SI.Bistrica do obvoznice Pragcrsko 

• MESEČNO GIBANJE PORABE 

C3plan ■■ realizacija plan - kumulativa realizacija - kumulativa 

Odsek HAJDINA - PTUJ, dolžina 3,6 km 
(l.etapa odseka Hajdina - Ormož) 

Priprave rta eradnio 
V letu 1998 so potekale naslednje aktivnosti: 
- pridobivanje ponudb po dveh neuspelih razpisih za izdelavo idejnega projekta na pododseku 

Hajdina-Ptuj (Zagrebška cesta), 
- pridobivanje pogojev za potek trase Hajdina-Ptuj, 
- usklajevanje poteka trase pri Ptuju glede na pogoje arheologije, 
- dodatne preveritve poteka trase pri Ptuju zaradi arheološke problematike, 
- izdelava idejnega projekta na odseku Hajdina-Ptuj, 
- izdelava topografskih načrtov v merilu 1:1000, 
- v izdelavi je dodatno preverjanje študije variant, 
- pripravljanje razpisne dokumentacije za etapo Ptuj - Ormož. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Glede na letni program dela je ugotovljena 8 mesečna zamuda. Do zamude je prišlo zaradi ponovnega 
usklajevanja že izbrane variante trase zaradi negativnega mnenja Zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine in Ministrstva za kulturo, kot posledica arheoloških najdišč na območju predvidene 
trase. 
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Tabela I: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

Projekti 152.600 71.404 ' 47 
Odkupi 65.000 3.510 5 
Gradnja 10.000 0 0 
Ostalo 8.000 0 0 
SKUPAJ 235.600 74.914 32 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

H 
oo 

HAJDINA - ORMOŽ 
Etapa: Hajdina - Ptuj 

MESEČNO GIBANJE PORABE 
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50.000 
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d! plan WU realizacija -o- plan - kumulativa realizacija - kumulativa 

Odsek VUČJA VAS - BELTINCI z rekonstrukcijo R 353, dolžina 14,6 km 
(l.ctapa odseka Lenart - Beltinci) 

Priprave na eradnio 
V letu 1998 so potekale naslednje aktivnosti: 
- po javni razgrnitvi in revizijah dopolnjen idejni projekt za AC Vučja vas - Beltinci 
- dopolnjeni topografski načrti za potrebe izdelave osnutka LN z upoštevanjem širjenja območja 
- izdelane posebne strokovne podlage za opredelitev lokacij eksploatacij gramoza in deponij viškov 

materiala, 
- izvedeni ekstenzivni in delno intenzivni arheološki pregledi 
- izdelane tehnične podloge za razširitev obstoječe gramoznice ob Bakovski cesti 
- izveden je bil razpis in izbor za izvajanje nove izmere 
- izveden je bil razpis za izdelavo IP, PGD, PZI in PZR projektov za rekonstrukcijo regionalne ceste 

R353 Radenci-Vučja vas 
- izvajala se je nova izmera 
- izveden natečaj za most čez Muro 
- izveden razpis in izbor izvajalca za prenos lege gradbene parcele in izdelavo parcelacijskih 

načrtov za AC Vučja vas - Beltinci 
- izveden razpis in izbor izvajalca za izdelavo LN za rekonstrukcijo regionalne ceste R-353 na 

odseku Radenci-Vučja vas 
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- izdelan investicijski program za rekonstrukcijo regionalne ceste R-353 na odseku Radenci-Vučja 
vas od km 4.500 do km 6.500 

- izveden razpis in izbor izvajalca rekonstrukcije regionalne ceste R-353 na odseku Radenci-Vučja 
vas od km 4.500 do km 6.500 

- izveden razpis in izbor izvajalca za odkupe zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R-353 na 
odseku Radenci-Vučja vas od km 4.500 do km 6.500 

- izveden je bil razpis za izdelavo PGD, PZI in PZR projektov za AC Vučja vas - Beltinci 
- sprejet sklep vlade o oprostitvi dela plačila za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča 
- izveden je bil razpis in izbor za študijo izvedljivosti železniške proge Ormož-Ljutomer-Murska 

Sobota-Puconci 
- na UE Gornja Radgona predana vloga za izdajo dovoljenja za rekonstrukcijo regionalne ceste R- 

353 na odseku Radenci-Vučja vas od km 4.500 do km 6.500 
- delno izvedeni odkupi zemljišč za potrebe rekonstrukcije regionalne ceste R-353 na odseku 

Radenci-Vučja vas od km 4.500 do km 6.500 

Ocena realizacije predvidenih del 
V letu 1998 je bila predvidena izvedba naslednjih del: predhodna dela, izdelava investicijskega 
programa, izdelava projektno tehnične dokumentacije in priprava na odkupe zemljišč. Zaradi zamude 
pri sprejemanju LN za AC Vučja vas - Beltinci ni znanih dovolj podatkov za izdelavo investicijskega 
programa za izgradnjo AC. Izdelan je bil investicijski program za rekonstrukcijo dela (2 km) 
regionalne ceste R1 /230. V novembru 1998 je bila podpisana pogodba z izvajalcem rekonstrukcije 
regionalne ceste R-353 na odseku Radenci-Vučja vas od km 4.500 do km 6.500. V tem času nismo 
razpolagali z dokazili o lastništvu zemljišč potrebnih za rekonstrukcijo, zaradi zapletov pri odkupih (ni 
Uredbe, denacionalizacije, zapuščine, SKZG RS). Izvajalec del v letu 1998 ni bil uveden v delo. 
Zaradi zapletov pri izvajanju javnih naročil (ponavljanje razpisov) v letu 1998 nista bila zaključena 
razpisa za izdelavo PGD, PZR in PZI projektov za AC Vučja vas - Beltinci in za rekonstrukcijo 
regionalne ceste R-353 na odseku Radenci-Vučja vas (razpis, ponovljen razpis in direktna oddaja del). 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

Projekti 372.800 46.028 12 
Odkupi 0 11.744 - > 
Gradnja 0 0 - 
Ostalo 0 10.879 - 
SKUPAJ 372.800 68.651 18 
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Slika l: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
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LENART-BELTINCI 
Etapa: Vučja vas - Beltinci 

MESEČNO GIBANJE PORABE 

GUI plan BH realizacija plan - kumulativa realizacija - kumulativa 

Odsek PRIKLJUČEK LOPATA, dolžina 3,1 km 

Priprave na gradnjo 
V letu 1998 so potekale naslednje aktivnosti: 
- izdelava gradbeno tehničnega elaborata za varianti E in El, 
- izdelava idejno programskih zasnov za počivališče Lopata, 
- izdelava primerjalne študije variant s predlogom izbora, 
- izdelava posebnih strokovnih podlag za zaščito vodnih virov in zaščito podtalnice, 
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta, 
- izvedba razpisnega postopka za oddajo gradbenih del za ureditev komunalno - energetskih vodov 

na platoju počivališča Lopata, 
- oddaja gradbenih del - izgradnja elektroenergetskega in vodovodnega priključka na platoju 

počivališča Lopata. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela glede na letni program dela trenutno zaostajajo 3 mesece, zaradi zamude pri izdelavi idejnega 
projekta, ker je prišlo do kasnitve pri zaključku študije variant in s tem izboru variante, kar je osnova 
za pričetek izdelave idejnega projekta za lokacijski načrt. Odkupi zemljišč se ne izvajajo, ker še ni 
Uredbe o LN. Odkupi se v nasprotju s programom dela v letu 1998 niso izvajali. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

Projekti 93.000 39.372 42 
Odkupi 75.000 0 0 
Gradnja 0 0 - 
Ostalo 0 0 - 
SKUPAJ 168.000 39.372 23 
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Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

PRIKLJUČEK LOPATA 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

H 

Ji 

OD plan Bi realizacija plan - kumulativa realizacija - kumulativa 

PROJEKT 2 - CELJE 

Odsek KRTINA - LUKOVICA (CP KOMPOLJE), dolžina 6,2 km 
(2. in del 3. etape odseka Blagovica - Šentjakob) 

Priprave na gradnjo 
Priprave na gradnjo odseka Krtina - Lukovica (CP Kompolje), to je projektiranje in pridobivanje 
zemljišč, se izvajajo znotraj prve etape odseka Blagovica - Šentjakob. 
V letu 1998 so tako potekale aktivnosti: izdelana in potrjena je bila novelacija investicijskega 
programa, pridobivala so se zemljišča za traso AC in izdelovali so se PGD projekti za traso in 
komunalne vode. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Gradnja se ni pričela, ker ni ratificiran Okvirni sporazum med RS in Evropsko investicijsko banko o 
dejavnosti EIB v Sloveniji, posledično ni ratificirana poroštvena pogodba za posojilo, namenjeno 
izgradnji te etape. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 
do 31.12.98 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.98 

Investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.98 

Vrednost per 
30.9.97 

Vrednost per 
30.9.97 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

Projekti 0 800.000 800.000 650.866 
Odkupi 0 0 0 0 
Gradnja 0 13.299.853 13.299.853 10.840.334 
Ostalo 0 0 0 0 
Skupaj 0 14.099.853 14.099.853 11.491.200 68,40 68,4 100 
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Tabela IB: 
Investicijski program Investicijska 

vrednost po tekočih 
cenah, ocenjeno 

31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z IP 
Stalne cene per 

marec 1996 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1 

Projekti 644.605 877.508 800.000 571.324 89 
Odkupi 0 0 0 0 - 
Gradnja 10 587.862 14.669 574 13.299.853 9.515.554 90 
Ostalo 0 0 0 0 - 
Skupaj 11.232.467 15.547.082 14.099.853 10.086.878 90 

Tabela 2: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
zafetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 0 0 - 800.000 0 0 
Odkupi 0 0 - 0 0 - 
Gradnja 425.373 0 - 13.299.853 0 0 
Ostalo 0 0 - 0 0 - 
SKUPAJ 425.373 0 - 14.099.853 0 0 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU, 1998 

BLAGOVICA - ŠENTJAKOB 
Etapa: Krtina - Lukovica (CP Kompolje) 

MESEČNO GIBANJE PORABE 
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PROJEKT 4 - PRIMORSKA 

Odsek KOZINA - KLANEC, 2.etapa, dolžina 4,0 km 

Priprave na gradnjo 
Priprave na gradnjo 2.etape odseka Kozina - Klanec, to je projektiranje in pridobivanje zemljišč, se 
izvajajo v sklopu prve etape tega odseka. 
Izveden je bil razpis in izbor izvajalcev za pripravljalna dela ter podpisani pogodbi za ta dela. 

Ocena realizacije predvidenih del 
V novembru 1998 je bil po programu dela predviden pričetek gradbenih del, vendar se zaradi še 
nepridobljenih zemljišč in posledično nepridobljenega enotnega dovoljenja za gradnjo, dela v letu 
1998 niso pričela izvajati. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 

do 31.12.1998 
Predvideno do dokončanja 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost per 
30.9.1997 

Vrednost per 
30.9.1997 

SDNPIA 
per 30.9.1997 

Primerjava 
s SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v % 
1 2 3-1+2 4 5 6 7=5/6* 100 

Projekti 0 0 • 0 0 
Odkupi 0 0 0 0 
Gradnja 0 7.556.399 7.556.399 6.454.366 
Ostalo 0 270.599 270.599 227.632 
Skupaj 0 7.826.998 7.826.998 6.681.998 39,77 42,40 94 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v 
stalnih cenah IP 

Primerjava 
zIP stalne cene 

per maj 98 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 0 0 0 0 - 
Odkupi 0 0 0 0 - 
Gradnja 6.895.717 7.435.048 7.556.399 6.895.717 100 
Ostalo 246.940 262.347 270.599 246.940 100 
Skupaj 7.142.657 7.697.395 7.826.998 7.142.657 100 

Tabela 2: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 0 0 - 0 0 - 
Odkupi 0 0 - 0 0 - 
Gradnja 100.000 0 - 7.556.399 0 0 
Ostalo 0 0 - 270.599 0 0 
SKUPAJ 100.000 0 - 7.826.998 0 0 
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Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

KOZINA - KLANEC 
Etapa: od km 7,5 do km 11,5 

MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Odsek ETAPA OD RAZCEPA RAZDRTO DO KM 1,3, dolžina 1,3 km 
(l.ctapa odseka Razdrto - Vipava) 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izbrana je bila varianta poteka trase in sprejeta odločitev, da se bo gradbeno dovoljenje pridobilo 

na osnovi odloka o LN za AC Razdrto - Fernetiči; 
- izdelava projektov PGD, PZI; 
- pridobivanje soglasij k projektu PGD, PZI; 
- izbran je bil izvajalec za odkupovanje zemljišč; 
- izvajalo se je zamejičenje posega v prostor s parcelacijo; 
- izdelan in potrjen je bil investicijski program, 
- izveden je bil razpis za oddajo del in sklenjena izvajalska pogodba. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Po programu dela bi se morala gradnja pričeti v novembru, vendar se zaradi problematike 
odkupovanja zemljišč dela v letu 1998 še niso pričela. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 
do 31.12.98 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.98 

Investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.98 

Vrednost per 
30.9.97 

Vrednost 
per 30.9.97 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

Projekti 605.614 -585.336 20.278 51.207 
Odkupi 1.064 74.147 75.211 64.632 
Gradnja 0 1.865.517 1.865.517 1.629.556 
Ostalo 20.031 46.712 66.743 58420 . 
Skupaj 626.709 1.401.041 2.027.750 1.803.815 10,74 10,60 101 
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Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska 

vrednost po tekočih 
cenah, ocenjeno 

31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z IP 
Stalne cene per 
september 98 

tekoče cene 

v 000 SIT v D00 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1 

Projekti 55.144 56.221 20.278 55.144 100 
Odkupi 69.602 70961 75.211 69.602 100 
Gradnja 1.730.085 1.814.889 1 865.517 1.730.085 100 
Ostalo 62.912 64 139 66.743 62.912 100 
Skupaj 1.917.743 2.006.210 2.027.750 1.917.743 100 

Tabela 2: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekofih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 184.000 140.654 76 20.278 605.614 2987 
Odkupi 40.000 0 0 75.211 1.064 1 
Gradnja 79.268 0 0 1.865.517 0 0 
Ostalo 1.732 5.494 317 66.743 20.031 30 
SKUPAJ 305.000 146.148 48 2.027.750 626.709 31 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 
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Odsek VIPAVA - PODNANOS, dolžina 3,8 km 
(3.etapa odseka Razdrto - Vipava) 

Priprave na eradnio: 
Priprave na gradnjo 3-etape odseka Razdrto - Vipava, to je projektiranje in pridobivanje zemljišč, se 
izvajajo znotraj prve etape tega odseka. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Po programu dela je bil pričetek gradnje predviden v novembru 1998. Zaradi postopka pridobivanja 
Uredbe o LN, ki je skupen za cel odsek Razdrto - Vipava (pridobitev skupne Uredbe je predvidena v 
juliju 1999), se dela v letu 1998 še niso pričela. 

poročevalec, št. 70 90 1. oktober 1999 



Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

Projekti 0 0 - 
Odkupi 0 0 - 
Gradnja 302.400 0 - 
Ostalo 0 0 - 
SKUPAJ 302.400 0 - 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

RAZDRTO - VIPAVA 
Klapa: Vipava - Podnanos 

MESEČNO GIBANJE PORABE 

□ plan realizacija plan - kumulativa realizacija - kumulativa 

Odsek IZOLA - JAGODJE, dolžina 3,6 km 
(dograditev dodatnih dveh pasov) 

• 
Priprave na gradnjo: 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- pregled obstoječe dokumentacije PGD, PZ1; 
- izdelava - obnovitev projektne dokumentacije PGD, PZI za 2. fazo - dograditev; 
- izdelava investicijskega programa, kije bil 20.08.1998 potrjen s strani MPZ; 
- izvedba javnega razpisa za izvajanje gradbenih del brez predhodnega ugotavljanja sposobnosti, 

oddaja del in podpis pogodbe, 
V decembru 1998 so se pričela izvajati gradbena dela. 

Ocena realizacije predvidenih del 
V programu dela za leto 1998 je bila ocena porabe izdelana na podlagi investicijske vrednosti 
celotnega odseka v dolžini 3,6 km. Ker pa se postopek pridobitve gradbenega dovoljenja vodi v okviru 
prvotnega lokacijskega dovoljenja za dograditev v dolžini 2,3 km, kjer že obstaja projektno tehnična 
dokumentacija in je večina zemljišč že pridobljena je realizacija manjša, kot je bilo s planom 
predvideno. Pri pregledu in pridobitvi dokazil za že pridobljena zemljišča je bilo ugotovljeno, daje na 
mestu projektirane deviacije zgrajen bivalni objekt, zaradi česar je bilo potrebno preprojektirati 
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deviacijo. Zato je prišlo glede na predvidevanja v programu dela do zakasnitve pri izvedbi javnega 
razpisa in s tem povezanim pričetkom gradbenih del. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela lA: 
Realizacija 

do 31.12.98 
Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.98 

Investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.98 

Vrednost per 
30.9.97 

Vrednost 
per 30.9.97 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

Projekti 1.441 39.883 41 324 35.559 
Odkupi 0 141.250 141 250 121.270 
Gradnja 2.041 1.558.309 1.560 350 1.363.105 
Ostalo 8 69.023 69031 59.266 
Skupaj 3.490 1.808.465 1.811.955 1.579.200 9,40 9,40 100 

Opomba: Investicijski program je izdelan samo za dograditev tretjega pasu v dolžini 2,3 km, zato primerjava predvidene 
investicijske vrednosti celotnega odseka z investicijskim programom ni ustrezna. 

Tabela 2: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 30.000 1.441 5 41.324 1.441 3 
Odkupi 30.000 0 0 141.250 0 0 
Gradnja 270.000 2.041 1 1,560.350 2.041 0 
Ostalo 22.800 8 0 69.031 8 0 
SKUPAJ 352.800 3.490 1 1.811.955 3.490 0 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

IZOLA - JAGODJE 
(dograditev dveh pasov) 

MESEČNO GIBANJE PORABE 
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PROJEKT 5 - VRANSKO - BLAGOVICA 

Odsek TROJANE - BLAGOVICA s predorom Trojane, dolžina 8,2 km 
(2.etapa odseka Vransko - Blagovica) 

Priprave na gradnjo: 
Priprave na gradnjo 2.etape odseka Vransko - Blagovica, to je projektiranje in pridobivanje zemljišč, 
se izvajajo znotraj prve etape tega odseka. 
Izdelovala in dopolnjevala se projektno tehnična dokumentacije faze PGD za AC, pridobivala so se 
soglasja na projekte PGD in PED za izdajo enotnih dovoljenj za gradnjo in dovoljenja za poseg v 
vodni in cestni svet. Vršil seje odkup zemljišč in reševala problematika pridobivanja zemljišč. V juliju 
je bilo pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo predora Trojane. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Gradnja se ni pričela, ker ni ratificiran Okvirni sporazum med RS in Evropsko investicijsko banko o 
dejavnosti EIB v Sloveniji, posledično nista sprejeta zakona o soglasju in poroštvu za posojilo EIB, ki 
sta v pripravi. S tem niso bili izpolnjeni pogoji za pričetek razpisnega postopka in oddajo del. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1A: 
Realizacija 
do 31.12.98 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.98 

Investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.98 

Vrednost per 
30.9.97 

Vrednost 
per 30 9.97 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

Projekti 284.834 284.834 206.341 
Odkupi 0 0 0 
Gradnja 50.431.789 50.431.789 36.533.968 
Ostalo 326.455 326.455 236.491 
Skupaj 51.043.078 51.043.078 36.976.800 220,10 220,10 100 

Tabela 1B: 
Investicijski program Investicijska 

vrednost po tekočih 
cenah, ocenjeno 

31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z IP 
Stalne cene per 

31.3.96 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT . v 000 SIT v% 
1 2 3 4 5=4/1 

Projekti 187.980 285.570 284.834 187.980 100 
Odkupi 0 0 0 0 - 
Gradnja 32.995.633 50.561.990 50.431.789 32.995.633 100 
Ostalo 229.708 327.298 326.455 229.708 100 
Skupaj 33.413.321 51.174.857 51.043.078 33.413.321 100 

Tabela 2: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 0 0 - 284.834 0 0 
Odkupi 0 0 - 0 0 - 
Gradnja 510.000 0 - 50.431.789 0 0 
Ostalo 0 0 - 326.455 0 0 
SKUPAJ 510.000 0 - 51.043.078 0 0 
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Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

VRANSKO - BLAGOVICA 
Etapa: Trojane - Blagovica s predorom Trojane 

MESEČNO GIBANJE PORABE 

E3 plan H realizacija plan - kumulativa realizacija - kumulativa 

PROJEKT 6 - GORENJSKA - DOLENJSKA 

Odsek NAKLO - KRANJ, dolžina 8,7 km 
(dograditev dodatnih dveh pasov) 

Priprave na eradnio: 
V letu 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava investicijskega programa, kije bil 29.07.1998 potrjen s strani MPZ; 
- dopolnjevanje projektne dokumentacije PGD, PZ1 za traso po pripombah revizijske komisije in 

usklajevanje z dodatnimi pogoji (protihrupna zaščita, vodnogospodarske ureditve); 
- izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za viadukt Rupovščica in most Kokra; 
- reševanje problematike vezane na odkup zemljišč in rušenje objektov; 
- izvedba postopka javnega razpisa za oddaje del za gradnjo viadukta Rupovščica in mostu Kokra; 
- pridobitev gradbenega dovoljenja za viadukt Rupovščica in most Kokra (december 1998). 
Dne 18.12.1998 je bil izvajalec uveden v delo na gradnji teh dveh objektov. Rok dokončanja je 12 
mesecev. Izvajalec je pričel s pripravljalnimi deli za gradnjo in deli na temeljenju. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Zaradi problematike pridobitve dokumentacije in dokazil za zemljišča je bil postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja daljši, kot je bilo predvideno v programu dela. Prav tako je bil investicijski 
program izdelan in potrjen kasneje kot je bilo to predvideno s programom dela. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela I A: 
Realizacija 
do 31.12.98 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.98 

Investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.98 

Vrednost per 
30.9.97 

Vrednost 
per 30.9.97 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v mio USD v mio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

Projekti 38.087 16.502 54.589 48.540 
Odkupi 813 190.000 190.813 165.327 
Gradnja 79.511 3.223.344 3.302.855 2.678.789 
Ostalo 239 80.000 80.239 70.624 
Skupaj 118.650 3.S09.848 3.628.496 2.963.280 17,64 17,60 100 

Tabela IB: 
Investicijski program Investicijska vrednost 

po tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.98 

Vrednost v stalnih 
cenah IP 

Primerjava z IP 
stalne cene per 

15.5.98 
tekoče cene 

v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v 000 SIT v% 
1 2 ' 3 4 5=4/1 

Projekti 30.131 32.073 54.589 51.283 171 
Odkupi 180.783 192.436 190.813 179.259 97 
Gradnja 2.837.106 3.348.904 3.302.855 2 798.095 99 
Ostalo 60.261 64.145 80239 75.380 125 
Skupaj 3.108.281 3.637.558 3.628.496 3.104.017 100 

Tabela 2: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1998 

realizacija 
1998 

% 
realizacije 

investicijska vred. 
po tekočih cenah 

realizacija od 
začetka do 31.12.98 

% 
realizacije 

Projekti 25.000 27.089 108 54.589 38.087 70 
Odkupi 180.000 813 0 190.813 813 0 
Gradnja 183.200 79.511 43 3.302.855 79.511 2 
Ostalo 15.000 239 2 80.239 239 0 
SKUPAJ 403.200 107.652 27 3.628.496 118.650 3 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1998 

NAKLO - KRANJ VZHOD 
(dograditev dveh pasov) 

MESEČNO GIBANJE PORABE 

ĆT 
3 

□ plan H realizacija -o-plan - kumulativa realizacija - kumulativa 
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2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO BILE PREDANE PROMETU 
PREI) 1.1.1994 

Smer ZAHOD - VZHOD 

Razcep Razdrto 
V skladu s pogoji iz lokacijskega dovoljenja za AC Razdrto - Fernetiči so se izvajala in dokončala 
dela na obnovitvi lokalne ceste Razdrto - kamnolom ter pričela dela za ureditev magistralne ceste M 
10-5 skozi Razdrto. 

Razdrto - Čebulovica 
Izvajala so se dela na sanaciji vodotokov. Zaradi še neusklajene projektno tehnične dokumentacije z 
zahtevami Naročnika in nepridobljenih vseh zemljišč (zemljišča izven območja Uredbe o LN) se še 
niso pričela izvajati dela na izgradnji CP Senožeče, kot je bilo s planom predvideno. 

Koper - Ankaran 
Izvajala so se gradbena dela za dokončanje priključka Koper. 

Smer SEVER - JUG 

Hrušica - Vrba 
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela: 
- izvajala so se zaščitni ukrepi pred snežnimi in kamnitimi plazovi na pobočju Mežakle, 
- izvedla seje protihrupna ograja z armiranim zemeljskim nasipom v območju Lipe, 
- izvedli so se ukrepi proti pršenju na viaduktu Podmežakla, 
- pripravljala se je dokumentacija za nadgraditev asfaltne voziščne konstrukcije, izveden je bil 

postopek oddaje teh del, 
- izvajale so se aktivnosti, vezane na odpravo napak v garancijski dobi. 

Malence - Šmarje Sap 
Na tem odseku so se izvajala naslednja dela: 
- izvajale so se aktivnosti za sanacijo ukopne brežine Mali vrh (oddaja del), 
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe (študije in ekspertize), 
- izvajale so se aktivnosti, vezane na odpravo napak v garancijski dobi (protihrupne ograje). 

Šmarje Sap - Višnja Gora 
Na tem odseku so se izvajala naslednja dela: 
- vodile so se aktivnosti pri pridobitvi dodatnih zemljišč za izvedbo sanacije ukopnih brežin, 
- pripravljala seje dokumentacija za izvedbo javnega razpisa za oddajo del sanacije ukopnih brežin, 
- izvajala so se dela na dodatnih protihrupnih ukrepih (naselja Perovo in Hrastje). 

Preeled fakturirane realizacije (v 000 SIT): 

AC odsek plan realizacija %realizacije 
1998 1998 

Razcep Razdrto * 38.718 - 
Razdrto - Čebulovica (II) 181.000 4.862 3 
Koper - Ankaran * 77.388 - 
Hrušica - Vrba 261.000 128.086 49 
Malence - Šmarje SAP 67.000 335 1 
Šmarje SAP - Višnja gora 187.000 58.427 31 
SKUPAJ 696.000 307.816 44 
* sredstva so bila zagotovljena že z rebalansom plana razvoja in finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997 
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2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih avtocestnih odsekih 

V letu 1998 so se za reševanje premoženjsko pravne problematike na že zgrajenih avtocestnih odsekih 
vršile naslednje aktivnosti: , 
- dokončna odmera zemljišč, 
- sklepanje aneksov k pogodbam in poračuni, 
- zemljiškoknjižna izvedba pogodb in aneksov k pogodbam. 

Dela za dokončno premoženjsko pravno ureditev zadev potekajo na naslednjih že zgrajenih 
avtocestnih odsekih: 
- Hrušica - Vrba, 
- Naklo - Ljubljana, 
- zahodna in južna obvoznica Ljubljane, 
- obalna cesta, 
- razcep Razdrto, 
- Vrhnika - Ljubljana, 
- Malence - Šmarje Sap in 
- Šmarje Sap - Višnja gora. 

Za navedene aktivnosti je bilo v letu 1998 porabljenih 1,8 mio SIT. 

2.5.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999 

Na tistih avtocestnih odsekih, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999, in za katere so bile Uredbe o LN 
pridobljene že v letu 1998, smo že v letu 1998 pričeli z odkupi zemljišč in nepremičnin. Za navedene 
aktivnosti je bilo v letu 1998 porabljenih 14,6 mio SIT. 

2.6. STROKOVNA DELA INŽENIRJA 

»Inženir« je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za investitorja opravlja vsa potrebna 
tehnično-strokovna opravila za izvedbo projekta. 
Fakturirana realizacija Inženirja, ki za DARS d.d. opravlja strokovno-tehnična opravila, je v letu 1998 
znašala 1.519 mio SIT. 
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2.7. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V LETU 1998 

V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafični prikaz fakturirane v letu 1998 po postavkah s področja 
programa graditve avtocest, predvidenih v Programu dela DARS d.d. za leto 1998. 

v 000 SIT 

PLAN RAZVOJA 

PROJ. DOKUMENT. PO 1998 1 546 000 826 268 53.4 

ODKUPI ZA ODSEKE PO LETU 1998 480 000 14.621 3,0 

PROJEKT 1 - SKUPAJ 9 529.705 7.439.653 78.1 
Hoče - A rja vas 730 786 771 131 105,5 
Šentilj - Pesnica 127 000 145617 114,7 
Slivnica - priključek Ptujska 1.544 000 1 933.745 125,2 
Slivnica - Fram - BDC 2.554 600 2 454 785 96.1 
Priključek SI. Bistrica S 49450 107 521 217,4 
Obvoznica Ormoi 797.200 626.777 78,6 
Obvoznica Lendava 2.103 819 1.174 853 55,8 
Rekonstrukcija M 3-3 (od priklj.SI.Bistrica do obv Pragersko) 846 450 42 289 5,0 
Hajdina - Ptuj 235 600 74914 31,8 
Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 3S3 372 800 68650 18,4 
priključek Lopata 168000 39.371 23,4 
PROJEKT 2 - SKUPAJ 5.386 815 5 122 871 95,1 
Arja vas - Vransko 1.400 000 1.224 686 87,5 
Šentjakob - Krtina 3.561 442 3 898 185 109,5 
Krtina - Lukovica (CP Kompolje) 425.373 0 0,0 
PROJEKT 3 - SKUPAJ 9258 968 9.915.415 107,1 
Zadobrova - Tomačevo 601 368 312.505 52,0 
Šentjakob - Malence 8657 600 9.602 910 110,9 
PROJEKT 4 - SKUPAJ 10.542 307 7.990 972 75,8 
Razdrto - čebulovica 25.000 1 355 5,4 
Čebulovica - Divača 563 000 330.308 58,7 
Divača - Kozina 1.742 600 1 778 041 102,0 
Kozina - Klanec 1.etapa 709 570 98453 13,9 
Kozina - Klanec 2.etapa 100 000 0 0,0 
Etapa od razcepa Razdrto do km 1,3 305 000 146 148 47,9 
Vipava - Podnanos 302 400 0 0,0 
Vipava - Selo 5.243 900 4 898.275 93,4 
Selo - Šempeter 424 000 156 888 37,0 
Divača - Dane 172 000 121.275 70,5 
Dane - Femetiči 602.037 456 739 75,9 
Izola - Jagodje 352 800 3 490 1.0 
PROJEKT 5 - SKUPAJ 4 609 789 3 809.631 82,6 
Vransko - Trojane 4 099 789 3 809 631 92,9 
Trojane - Blagovica s predorom Trojane 510 000 0 0,0 
PROJEKT 6 - SKUPAJ 3 571 943 1.676 406 46.9 
Višnja gora - Bič 3 168 743 1 568 755 49,5 
Naklo - Kranj 403.200 107 651 26,7 
DOKONČANJA DEL NA AC 696.000 307.817 44,2 

ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH AC 60 000 1.821 3,0 

"INŽENIR" 1.597 900 1.519.037 95,1 

STROŠKI FINANCIRANJA 2 078 986 1.417.102 68,2 

DRŽAVNE CESTE 4.653.600 2.212.412 47,5 

ŽELEZNICE 168 000 161 886 96,4 

PLAN RAZVOJA SKUPAJ 54.180.01 42.415.912 78,3 

Opomba: V Znesek realizacije v letu 1998 ni vključen znesek v višini 1.050 mio SIT za dela na 
predoru Golovec, na avtocestnem odseku Malence - Šentjakob, za katera izvajalec v letu 1998 ni 
izstavil situacije. DARS d.d. je ob koncu leta 1998 prejel za dela v predoru Golovec začasno 
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obračunsko situacijo za mesec februar, iz katere je razvidno, da so znašala dela v predoru Golovec v 
oktobru, novembru in decembru 1998 skupaj 1.002 mio SIT. Tako je znašala fakturirana vrednost 
opravljenih del v letu 1998 43.418 mio SIT, kar predstavlja 80% realizacijo. 

I'LAN IN REALIZACIJA PROGRAMA GRADITVE AVTOCEST 
V LETU 1998 

SLUZNICE 
DRŽAVNE CESTE 

STROŠKI FINANCIRANJA 
*IN?£NIR* 

ooSkodnine na obstoječih ac 
DOKONČANJA DEL NA AC 

PROJEKT 6 - SKUPAJ 
PROJEKT J - SKUPAJ 
PROJEKT 4 - SKUPAJ 
PROJEKT J - SKUPAJ 
PROJEKT 2 - SKUPAJ 
PROJEKT I - SKUPAJ 

ODKUPI ZA ODSEKE PO LETU 199« 
PROJ DOKUMENT PO 199« =r 12 000 000 

L" 
■ REALIZACIJA 

> 
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3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH JE 
ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d. V LETU 1998 

3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Na dan 1.1.1998 je DARS d.d. upravljala in vzdrževala 268,548 km avtocest in 89,476 km 
priključkov nanje. 
Dne 27.3.1998 je bil predan prometu odsek avtoceste Divača- Kozina, na osnovi Uredbe Vlade RS 
o kategorizaciji državnih cest pa je DARS, d.d. prevzela v upravljanje in vzdrževanje obalno cesto 
ter odsek Nova Gorica - Vrtojba. Barjanska cesta je bila s 1. 6. 1998 predana v upravljanje in 
vzdrževanje Mestne občine Ljubljana, del priključka Logatec pa v upravljanje Direkcije RS za 
ceste. Dne 16. 11. 1998 je bil predan prometu in s tem v upravljanje DARS, d.d. del vzhodne 
avtoceste s priključkom na Zaloško cesto in del severne obvoznice z dvema krakoma razcepa 
Zadobrova v skupni dolžini 3,647 km. 

Po prevzemu novozgrajenih odsekov v letu 1998 je na dan 31.12.1998 DARS,d.d. upravljala in 
vzdrževala 282,415 km avtocest in 91,612 km priključkov, dolžina cestninskih cest pa je znašala 
211,2 km. 

V finančnem načrtu za leto 1998 so bili za obdobje I. do XII. predvideni stroški rednega 
vzdrževanja avtocest v višini 2.200.000.000,00 SIT, dejanski stroški pa so znašali 
1.969.210.945,00 SIT oz. 89,5 % predvidenih stroškov. 

Stroški rednega vzdrževanja so v letu 1998 znašali 16,11 % dejansko pobrane cestnine, kar je pod 
dolgoletnim povprečjem, ki se giblje med 20-22 % pobrane cestnine. Relativni padec stroškov je 
posledica dejstva, daje bilo v preteklih letih cca 70 % vzdrževanih cestninskih cest, v letu 1998 pa 
znaša obseg cestninskih cest 75 %. 

Dejanski stroški so nižji od predvidenih predvsem iz naslednjih razlogov: 
• manjše porabe posipnih materialov v zimski službi 1997/1998 in 
• racionalizacije stroškov. 

Po zaključeni zimski službi so se opravljala predvsem naslednja dela rednega letnega vzdrževanja: 
• košnja trave, 
• obrezovanje rastlinja, 
• čiščenje objektov za odvodnjavanje in kanalizacijo, 
• popravila bankin, 
• čiščenje vozišča signalizacije in opreme ceste, 
• popravila in zamenjava varnostnih ograj, 
• popravila in zamenjava varovalnih ograj. 

Poleg omenjenih del so bila v letu 1998 opravljena tudi naslednja vzdrževalna dela: 
• krpanje udarnih jam in preplastitve v skupni izmeri: 53.190 m2 

• rezkanje neravnin asfalta: 59.600 m2 

• obnova talnih označb: 10.572 m2 in 1.262.436 tekočih metrov oznak. 

Za zagotovitev vseh potrebnih ukrepov za pripravo na turistično sezono je bil 23.6.1998 
organiziran vsklajevalni sestanek, na katerem so sodelovali predstavniki MNZ, MPZ, policije, 
AMZS in Turistične zveze Slovenije z namenom, da se vse službe v največji možni medsebojno 
informirajo in usklajeno ukrepajo v času izrazitih prometnih konic. 
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Davčna uprava Republike Slovenije je v letu 1998 izdala DARS, d.d. odločbe o odmeri nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč na področju davčnih izpostav Pesnica, Grosuplje in Jesenice. 
DARS, d.d. je v zakonitem roku vložila pritožbe zoper prejete odločbe zaradi nepravilne ugotovitve 
dejanskega stanja in napačne uporabe veljavnih predpisov, saj so nadomestilo za uporabo zazidanega 
ali nezazidanega stavbnega zemljišča po še veljavnem 58. členu Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list 
SRS št. 18/84, 33/89) zavezani plačevati le lastniki oziroma uporabniki zazidanih oz. nezazidanih 
stavbnih zemljišč, kakor tudi uporabniki zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti. Zemljišča in 
objekti, na katere se nanašajo odmere odločb, niso namenjeni poslovni dejavnosti, ampak so del javne 
infrastrukture, kot to podrobneje določa 3. člen Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS št. 44/97) in 
namenjeni vzdrževanju javne infrastrukture. 

Pritožbe zoper odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so v pristojnem 
reševanju Glavnega urada Davčne uprave Republike Slovenije in niso zadržale izterjave odmerjenih 
obveznosti. 
V letu 1998 tako znaša vrednost plačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč 81.256.313,50 SIT. 

Po uveljavitvi Zakona o javnih cestah v letu 1997 je na osnovi napačnega tolmačenja Direkcija RS za 
ceste pisno odredila Združenim cestnim podjetjem, da od naročnikov izrednih prevozov zahtevajo, da 
tudi povračila za izredne prevoze po avtocestah nakazujejo v proračun RS kot za ostale državne ceste. 
Ne glede na večkratna pisna opozorila in zahteve DARS, d.d. Ministrstvu za finance, Ministrstvu za 
promet in zveze, Direkciji RS za ceste, DARS, d.d. do sedaj ni uspelo doseči, da bi se povračila za 
izredne prevoze po avtocestah nakazovala na račun DARS, d.d.v skladu z 51.členom Zakona o javnih 
cestah. Na letnem nivoju znašajo povračila cca 50-70 mio SIT. DARS, d.d. ne razpolaga s točnimi 
podatki glede povračil, ker jih od Direkcije RS za ceste, ki soglasja za izredne prevoze izda šele po 
plačilu stroškov izdaje soglasja in plačilu povračila za izredni prevoz, ne prejema. 

3.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME 

V fmančnem načrtu so bili za leto 1998 predvideni stroški obnavljanja vozišč, objektov in opreme 
v višini 1.800.000.000,00 SIT, dejanski stroški pa so znašali 1.366.675.093,43 SIT oz. 76 % 
predvidenih stroškov. 

Dejanski stroški so nižji od predvidenih zaradi nedokončanih del na sanaciji viaduktov Žepina in 
Ivanje selo ter ojačitvenih del v predoru Karavanke. 

Stroški so nižji od predvidenih zaradi zamud pri oddaji sanacijskih del. Tako seje večina sanacij 
na voziščih pričela izvajati šele v septembru in sicer po zaključku turistične sezone. Neugodne 
vremenske razmere v jesenskem obdobju so še dodatno ovirale obnovitvena dela na voziščih tako, 
daje rok dokončanja pri nekaterih delih podaljšan v leto 1999. 

Obnova vozišč 

Večja obnovitvena dela na voziščih so bila izvedena na primorski avtocesti. Med drugim je bila 
izvedena obnova pododseka reka Pivka - klanec Postojna (odsek 656 in 655), obnova voznega pasu na 
Al Ljubljana-Fernetiči (odsek 55 in 655) od viadukta Ravbarkomanda do železniškega nadvoza in 
počasnega pasu od začetka klanca Postojna do bencinskega servisa Ravbarkomanda ter sanacija vseh 
voznih pasov na pododseku cestninska postaja Log - Vrhnika do viadukta Verd (odsek 52 in 53). 
Zaradi hitrejšega plačila cestnine za uporabnike sistema ABC je bil razširjen izvozni pas na CP 
Vrhnika v dolžini 280 m in razširitev izvoznih pasov na CP Postojna v dolžini 260 m. 

Na območju Štajerske je bila izvedena obnova vseh voznih pasov na Al Hoče-Arja vas na odseku 40 
(Celje do počivališča Lopata), ki pa je zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bilo možno zaključiti. 
Skupna vrednost opravljenih obnovitvenih del na voziščih v letu 1998 znaša cca 530 mio SIT. 

Količinska realizacija del pa je naslednja: 
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• obnove asfaltov: 245.643 m2 

• zalivanje rež in razpok: 61.800 m 

Obnova objektov 

V začetku leta 1998 je bila zaključena zunanja ureditev po končani obnovi viadukta Ravbarkomanda, 
izveden je bil končni obračun s predajo dokumentacije in pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. 
Prav tako so bila končana obnovitvena dela na viaduktu Unec ter pridobljeno uporabno dovoljenje. 

Pričeta je bila obnova viaduktov Ivanje selo na odseku Vrhnika - Postojna in Žepina na odseku Hoče - 
Arja vas. 
Dela na obnovi desnega objekta viadukta Ivanje selo so zaključena in objekt je bil 23. 10. 1998 predan 
prometu. Vrednost opravljenih del v letu 1998 znaša 165.990.021,50 SIT. 

Obnova desnega objekta viadukta Žepina se je pričela konec avgusta 1998. Do konca leta so bila 
izvedena dela na ojačitvah nosilcev, na sanaciji robnih vencev, hidroizolacije in vozišče plošče tako, 
da je omogočen nemoten promet preko objekta. 
Vrednost opravljenih del na viaduktu Žepina znaša 84.108.098,00 SIT. 

Nadaljevala so se v letu 1997pričeta dela za ojačitev v predoru Karavanke. Vrednost teh del v letu 
1998 tako znaša 143.936.894,00 SIT. 

Obnova opreme 

Količinska realizacija del: 
• zamenjava odbojnih ograj: 13.626 m 
• zamenjava mrež: 3.551 m2 
• nova infrastruktura za dovod električne energije in vode na počivališče Zima, 
• zamenjava 5 cestninskih kabin z vso opremo na CP Log. 

3.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH AVTOCESTAH 

V finančnem načrtu DARS d.d. so bili za leto 1998 predvideni stroški za naložbe v osnovna sredstva 
obstoječih avtocest 689.000.000,00 SIT, dejanska višina naložb pa je znašala 725.530.394,00 SIT oz. 
105 % predvidenih stroškov. 
Dejanski stroški so višji od predvidenih, saj so bile v začetku leta izvedene dobave opreme, za katero 
so bila predvidena in neporabljena sredstva v virih za leto 1997. 

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 1998 je bila dobavljena mehanizacija za vzdrževanje kot nadomestilo za 
dotrajano mehanizacijo po pogodbah iz leta 1997 v višini 77.898.655,50 SIT, po pogodbah za leto 
1998 pa 214.394.813,20 SIT. 

Vrednost nabavljene in instalirane opreme za elektronsko cestninjenje (ABC) po pogodbi iz leta 1997 
je v letu 1998 znašala 107.776.470,80 SIT, vrednost nabavljenih elektronskih tablic pa 137.450.250,00 
SIT. 

Na odseku avtoceste Ljubljana-Postojna so bila izvedena dela s področja izgradnje sistemov za prenos 
podatkov ob avtocestah. Vrednost opravljenih del znaša 173.505.083,27 SIT. 
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3.4. POBIRANJE CESTNINE 

Predvidena višina stroškov pobiranja cestnine v finančnem načrtu za leto 1998 znaša za obdobje I - 
XII 1.200.000.000,00 SIT, dejanski stroški pa znašajo 1.186.878.386,00 SIT oz. 99 % 
predvidenih stroškov. 

V letu 1998 so tako dejanski stroški pobiranja cestnine znašali 9,71 % dejansko pobrane cestnine, 
kar je pod dolgoletnim povprečjem, ki se giblje med 10 - 12 % pobrane cestnine. 

Po uvedbi poskusnega obratovanja avtomatskega brezgotovinskega plačila cestnine (ABC) na 
cestninski postaji Torovo konec leta 1995 je bilo število prehodov na ABC stezah zanemarljivo 
majhno. V letu 1996 in 1997 je bil ABC sistem instaliran še na cestninskih postajah: Bazara, Dane, 
Ljubljana - zahod in Razdrto ter na vmesnih izstopnih postajah na primorski avtocesti. 
V letu 1998 so bile z ABC sistemom opremljene vse vstopne steze na vmesnih cestninskih postajah na 
primorski avtocesti ter cestninske postaje Vransko, Tepanje in Pesnica. 
Do 31. 12. 1998 je bilo prodanih 31.279 elektronskih tablic. Povprečno dnevno število prehodov z 
uporabo elektronskih tablic v zadnjem tromesečju leta 1998 znaša 17.144, kar znaša 18 % od vseh 
prehodov skupaj. 

Zaradi povečanega interesa uporabnikov avtocest po uporabi ABC sistema je bil na CP Torovo v 
mesecu marcu uveden brezplačen, t.i. "zeleni telefon" (št. 080 15 03), na katerem so uporabnikom na 
voljo osnovne in predvsem točne informacije o samem sistemu in s pomočjo katerega je omogočeno 
tudi sprotno in učinkovito reševanje morebitnih drugih problemov s področja pobiranja cestnine. 

Sektor za organizacijsko komuniciranje DDC, Družbe za državne ceste, d.o.o., izvaja odnose z 
javnostmi za DARS, d.d., kot Služba za odnose z javnostmi DARS, d.d.. V letu 1998 je Služba za 
odnose z javnostmi DARS, d.d. izvajala komunikacijske aktivnosti odnosov z javnostmi v skladu s 
Programom odnosov z javnostmi za DARS, d.d. za leto 1998. 

V obdobju januar - december 1998, je Služba za odnose z javnostmi DARS, d.d. izvajala sledeče 
komunikacijske aktivnosti odnosov z javnostmi: 
- organiziranje dogodkov kot so otvoritve novih avtocest, strokovni ogledi gradbišč, novinarske 

konference, slavnostni podpisi pogodb in sporazumov idr, 
- izdelava skupno 16 sporočil za javnost in medije, 
- publiciranje (oblikovanje in objava oglasov, zloženk, prospektov ter produkcija poročil in 

različnih publikacij), 
- foto in video dokumentacija ter 
- ostale aktivnosti. 

Za izvedena dela v okviru navedenih nalog je bilo v letu 1998 porabljenih 21,4 mio SIT. 

V letu 1998 so bila za izvedbo razvojno raziskovalnih nalog predvidena sredstva v skupnem znesku 
160 mio SIT. S tem v zvezi so bile v obdobju januar - december 1998 izvajane naslednje aktivnosti: 

- k pogodbi ZAG (št. 9806/95) za potrjevanje ustreznosti gradbenih proizvodov in del pri gradnji 
AC v R Sloveniji je sklenjen št. 3 v vrednosti 30.754.000,00 SIT; za ta dela je bilo v obdobju 
januar - december porabljenih 17.402.063,00 SIT (56,6 %). 

3.5. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

3.6. RAZVOJNE NALOGE 
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- k pogodbi in aneksu št. 1 za razvojne naloge in svetovalne storitve FGG - PTI v vrednosti 
19.000.000,00 SIT je bilo v obdobju januar - december porabljenih 13.189.217,00 SIT (69,4 %). 

Razlika je bila namenjena razvojno-raziskovalnim nalogam v znesku 89.510.000,00 SIT. V obdobju 
januar - december je bilo iz tega naslova porabljenih le del sredstev, tako, daje bilo za izvedena dela v 
letu 1998 skupno porabljenih 132 mio SIT. 

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE REALIZACIJE 
V LETU 1998 v 000 SIT 

ODHODKI Planirano 1998 Realizirano 1998 % realizacije 
Stroški upravljanja DARS 586.395 584.622 100 
Odnosi z javnostmi 24.000 21.355 89 
Razvojne naloge 160.000 131.998 82 
Redno vzdrževanje 2.200.000 1.969.211 90 
Stroški pobiranja cestnine 1.200.000 1.186.878 99 
Ostali stroški 0 32.210 - 
SKUPAJ 4.170.395 3.926.274 94 

OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ Planirano 1998 Realizirano 1998 % realizacije 
Del cestnin in najemnin za graditev AC 4.087.893 4.403.856 108 
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 1.800.000 1.366.675 76 
Naložbe v osnovna sredstva AC 689.000 725.530 105 
Obresti od investicijskih kreditov 1.601.712 1.789.382 112 
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4. GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

V letu 1998 je v okviru programa graditve avtocest predvideno tudi izvajanje del na nekaterih 
državnih cestah, ki dopolnjujejo avtocestni sistem ali se nanj navezujejo. Na nekaterih odsekih 
državnega cestnega omrežja pa povzroča izgradnja avtocestnega križa povečanje kapacitete cest, 
ureditev križišč in zagotovitev prometne varnosti nasploh. 

Pričetek omenjenih del je bil vezan na sprejem in uveljavitev Sprememb in dopolnitev Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v RS, ki so bile objavljene v Uradnem listu dne 29.05.1998. 

Pripravljen je bil krovni sporazum' med DRSC in DARS o ureditvi določeni vprašanj v zvezi z 
realizacijo sprememb in dopolnitev nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS, ki sta ga obe 
stranki podpisali 1.6.1998. 

" ' ■ i..j i.iiJiiiii;' 

Zahodna obv. Mb - levi breg - Rekonstrukcija Gosposvetske c. od Fontane do 
Turnerjeve ul., dolžina 0,80 km 

Opis aktivnosti v letu 1998 
V letu 1998 so se izvajala naslednja dela: 
- izvedena je bila objava namere o izvedbi gradbenih del 
- izvršila seje predaja projektno - tehnične dokumentacije iz DRSC na DARS, 
- podala seje vloga za izdajo odločbe o plačilu spremembe namembnosti, 
- podala se je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, 
- pridobljeno je bilo požarno soglasje in vodnogospodarsko dovoljenje, 
- podan je bil predlog sklepa o oprostitvi plačila deleža odškodnine za spremembo namembnosti, 
- izdelava in potrditev investicijskega programa s strani MPZ, > 
- priprava in potrditev krovnega sporazuma med DRSC in DARS, 
- priprava in potrditev sporazuma o sofinanciranju izgradnje ZO MB, 
- priprava in potrditev sporazuma po 8. členu, 
- izvajanje odkupov zemljišč, 
- izvajanje razpisnega postopka za izvedbo gradbenih del rekonstrukcije, 
- dopolnitev in revidiranje projektne - dokumentacije PGD-PZI, 
- pridobivanje soglasij in dovoljenj in soglasij za izvedbo rekonstrukcije, 

Stanie po programu dela DARS 
Dela v letu 1998 niso potekala v skladu s planom za leto 1998: 
- izvedba javnih razpisov za pridobivanje zemljišč in izvedbo gradbenih del, se je pričela s 

tromesečno zamudo zaradi dolgotrajnega usklajevanja krovnih sporazumov o financiranju tega 
odseka med DARS in DRSC. Zamuda pri usklajevanju teh dokumentov pa je nastala tudi zaradi 
poznega sprejetja SDNPIA, s strani Državnega zbora RS, kot dokumenta, ki je gradnjo državnih 
cest zakonsko opredelil in Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev. 

Zahodna obv. Mb - desni breg - Koroški most - Erjavčeva ul., dolžina 0,80 km 

Opis aktivnosti v letu 1998 
V letu 1998 so se izvajala naslednja dela: 
- izdelava elaborata za pripravo razpisa za odkup zemljišč in rušitev objektov 
- izvršila se je predaja projektno - tehnične dokumentacije iz DRSC na DARS, 
- izdelava in potrditev projektne naloge za izdelavo projektno tehnične dokumentacije PGD - PZI, 
- priprava in potrditev krovnega sporazuma med DRSC in DARS, 
- priprava in potrditev protokola o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji ZO MB, 
- izvajanje razpisnega postopka za pridobivanje zemljišč, 
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- izvajanje razpisnega postopka za razreševanje problematike rušencev, 
- izvajanje razpisnega postopka za izdelavo projektno - tehnične dokumentacije PGD - PZI 
- cenitve in odkupi zemljišč, 
- cenitve in odkupi objektov 

Stanje po programu dela DARS 
Dela v letu 1998 niso potekala v skladu s planom za leto 1998: 
- izvedba javnih razpisov za pridobivanje zemljišč in reševanje problematike rušencev ter izdelavo 

projektno tehnične dokumentacije, se je pričela s tromesečno zamudo zaradi dolgotrajnega 
usklajevanja krovnih sporazumov o financiranju tega odseka med DARS in DRSC. Zamuda pri 
usklajevanju teh dokumentov pa je nastala tudi zaradi poznega sprejetja SDNPIA, s strani 
Državnega zbora RS, kot dokumenta, ki je gradnjo državnih cest zakonsko opredelil in Zakona o 
zagotovitvi namenskih sredstev. 

Obvoznica Celje - severna magistrala - križišče Dečkova - Bežigrajska do Kovinotehne, 
dolžina 1,10 km 

Opis aktivnosti v letu 1998 
V letu 1998 so se izvajala naslednja dela: 
- izvedena je bila objava namere o izvedbi gradbenih del, 
- izvršila seje predaja projektno - tehnične dokumentacije iz DRSC na DARS, 
- izvajale so se aktivnosti v zvezi z odkupovanjem zemljišč,ki še niso v celoti odkupljena, 
- pridobljeno je Delno enotno gradbenego dovoljenje, 
- izdelava in potrditev investicijskega programa s strani MPZ, 
- priprava in potrditev krovnega sporazuma med DRSC in DARS, 
- priprava in potrditev protokola o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji magistrale, 
- priprava in potrditev sporazuma o sofinanciranju izgradnje magistrale, 
- priprava in potrditev sporazuma po 8. členu, 
- izvedba razpisnega postopka za izvedbo gradbenih del za gradnjo magistrale, 
- podpis pogodbe z izvajalcem gradbenih del, 
- pričetek del na trasi, 
- cenitve in odkupi zemljišč, 
- cenitve in odkupi objektov 

Stanje po programu dela DARS 
Dela v letu 1998 niso potekala v skladu z planom za leto 1998: 
- izvedba javnih razpisov za pridobivanje zemljišč in reševanje problematike rušencev ter izdelavo 

projektno tehnične dokumentacije, se je pričela s tromesečno zamudo zaradi dolgotrajnega 
usklajevanja krovnih sporazumov o financiranju tega odseka med DARS in DRSC. Zamuda pri 
usklajevanju teh dokumentov pa je nastala tudi zaradi poznega sprejetja SDNPIA, s strani 
Državnega zbora RS, kot dokumenta, ki je gradnjo državnih cest zakonsko opredelil in Zakona o 
zagotovitvi namenskih sredstev. 

Vodice - Žclodnik: Obvoznica Mengeš, dolžina 3,20 km 

Opis aktivnosti v letu 1998 
Minister za promet in zveze je na MOP dal spremembo pobude za izdelavo lokacijskega načrta v treh 
etapah: 
- odsek Želodnik - Topole z obvoznico Mengeš • 
- odsek Topole - Žeje 
- odsek Žeje - Vodice 
Lokacijski načrt se izdeluje v dveh etapah in sicer za odsek Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš in 
odsek Mengeš - Vodice. 
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Na zahtevo recenzentov primerjalne študije variant je izdelana prometno ekonomska študija in 
ustrezno dopolnjena Primerjalna študija. 
Izdelane so geodetske podloge za južno varianto Zelodnik - Vodice in varianto B obvoznice Mengeš. 

Stanje po programu dela DARS 
Do odstopanja od plana je prišlo zaradi spremembe pobude za izdelavo LN v treh etapah in novega 
terminskega plana za izdelavo programa priprave LN na MOP-u, nepravočasnega posredovanja 
pripomb na program priprave LN in potrditve programa priprave LN. 
Glede na plan v SDNPIA je prišlo do zamika sprejema Uredbe o LN iz decembra 1998 na junij 2000 
in pričetka gradnje iz leta 1999 v leto 2001. 

Šmarje - Dragonja - dograditev tretjega pasu, dolžina 3,00 km 

Opis aktivnosti v letu 1998 
V obdobju januar - december 1998 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejne študije in idejnega projekta 
- izdelava projektov PGD/PZI za 600 m pododsek 
- priprava Investicijske projektne naloge, izdelava investicijskega programa ter potrditev le-tega s 

sklepom ministra 
- izvedba javnega razpisa za izvajanje gradbenih del brez predhodnega ugotavljanja sposobnosti, 

oddaja del ter 24.12.1998 podpis gradbene pogodbe za podporna zidova in dva prepušta 

Stanje po programu dela DARS 
- zaradi kašnitve pri podpisovanju krovnega sporazuma med DARS d.d. in DRSC 

(podpisan 01.06.98 ) ni bil možen pravočasni podpis pogodbe za izdelavo projektno-tehnične 
dokumentacije in s tem povezana izdelava investicijskega programa ter izvedba razpisa ter 
pričetek gradbenih del, kot je bilo s planom predvideno 

Obvoznica Novo Mesto: I. faza Muhabcr- Bučna vas, dolžina 0,83 km 

Opis aktivnosti v letu 1998 in stanje po programu dela DARS 
V letu 1998 so se izvajale naslednje aktivnosti: 
- izdelana je bila novelacija investicijskega programa, potrjen je bil 29.7.1998 
- osnovni sporazum o izgradnji državnih cest med DRC in DARS je bil podpisan 4.6.1998, 

sporazum po 8.čl. osnovnega sporazuma je bil podpisan 13.8.1998 
- protokol in sporazum o sofinanciranju sta bila podpisana 13.7.1998 
- na osnovi javnega razpisa za oddajo del iz leta 1997 je bila 14.8.1998 podpisana pogodba za 

izvedbo del in istega dne pogodba o prenosu obveznosti iz DRSC na DARS 
- reševala seje problematika neodkupljenih zemljišč in odškodnin na trasi ceste 
- pridobivalo seje delno gradbeno dovoljenje za traso, izdano je bilo 11.11.1998 - za viadukt je 

bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno v letu 1997 
- dne 3.9.1998 je bil izvajalec uveden v delo za gradnjo viadukta in dne 16.11.1998 za gradnjo trase 

ceste . 
- izvedli so se piloti in temelji podporne konstrukcije viadukta, gradili so se stebri, pripravljala seje 

tehnologija za izvedbo prekladne konstrukcije 
- izvajala so se preddela in zemeljska dela na trasi ceste 

M 10-1 - Mele - Šratovci - Radenci, dolžina 2,80 km 

* 
Opis aktivnosti v letu 1998 
V letu 1998 so se izvajala naslednja dela: 

' - izvedena je bila objava namere o izvedbi gradbenih del 
- izvršila se je predaja projektno - tehnične dokumentacije iz DRSC na DARS, 
- podala se je vloga za izdajo odločbe o plačilu spremembe namembnosti, 
- podala seje vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, 
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- priprava in potrditev krovnega sporazuma med DRSC in DARS, 
- priprava in potrditev sporazuma o sofinanciranju izgradnje magistrale, 
- priprava in potrditev sporazuma po 8. členu, 
- izdelava in potrditev investicijskega programa s strani MPZ, 
- pridobljeno je bilo požarno soglasje, podaljšanje lokacijskega dovoljenja in vodnogospodarsko 

dovoljenje. 
- podan je bil predlog sklepa o oprostitvi plačila deleža odškodnine za spremembo namembnosti, 
- izvajanje razpisnega postopka za izvedbo gradbenih del rekonstrukcije. 
- cenitve in odkupi zemljišč, 

Stanje po programu dela DARS 
Dela v letu 1998 niso potekala v skladu s planom za leto 1998: 
- izvedba javnih razpisov za pridobivanje zemljišč in izvedbo gradbenih del, se je pričela s 

tromesečno zamudo zaradi dolgotrajnega usklajevanja krovnih sporazumov o financiranju tega 
odseka med DARS in DRSC. Zamuda pri usklajevanju teh dokumentov pa je nastala tudi zaradi 
poznega sprejetja SDNP1A, s strani Državnega zbora RS, kot dokumenta, ki je gradnjo državnih 
cest zakonsko opredelil in Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev. 

Rehabilitacije 

Na tej planski postavki je bilo v letu 1998 predvidenih 2.000.000.000 SIT. Realiziranih je bilo 
1.244.667.000 SIT, kar predstavlja 62% planirane realizacije. 

Rekapitulacija (v 000 SIT): 

PLAN 1998 REALIZACIJA 
1998 

% 
REALIZACIJE 

Zahodna obvoznica MB: levi breg 252.000 172.760 69 
Zahodna obvoznica MB: most - Erjavčeva 621.200 212.206 34 
Celej magistrala sever: rekonstrukcija 
Mariborske ceste 

453.200 143.553 32 

Zelodnik - Vodice: Obvoznica Mengeš 50.400 4.456 9 
Šmarje - Dragonja (3.pas) 134.400 6.853 5 
Obvoznica Novo Mesto: Muhaber - Bučna vas 638.400 167.433 26 
Mele - Sratovci - Radenci 504.000 260.514 52 
SKUPAJ 2.653.600 967.775 36 
rehabilitacije 2.000.000 1.244.667 62 
VSE SKUPAJ 4.653.600 2.212.442 48 

poročevalec, št. 70 108 1. oktober 1999 



H 
So 

1.000.000 
900.000 
800.000 
700.000 
600.000 
500.000 
400.000 
300.000 
200.000 
100.000 

0 

DRŽAVNE CESTE 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

5.000.000 
4.500.000 
4.000.000 
3.500.000 
3.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
1.500.000 
1.000.000 
500.000 
0 

rti 

vi 
H 

□ plan I realizacija - plan - kumulaliva - realizacija - kumulativa 

5. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA 

V letu 1998 je v letnem programu dela predvidena tudi izvedba nekaterih nujnih posegov na 
železniških progah,-ki jih je potrebno izvesti zaradi gradnje avtocest. Vsa predvidena dela so bila 
izvršena. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

I 

POVZETEK 

POROČILA O IZVAJANJU 

LETNEGA PROGRAMA DELA DARS d.d. 

V LETU 1998 

 Ljubljana, dne 16/9-1999 

poročilo 1-12 1998, vsebina 
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REALIZACIJA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 31.12.1998 
V MIO US$ 

upoštevana je fakturirana realizacija 

ŽELEZNICE 
DRŽAVNE CESTE 

DOKONČANJA AVTOCEST 
PROJ. DOKUM IN INŽENIR 

PRIKLJUČEK RAZDRTO 
NAVEZAVA NA LUKO KOPER 

PRIKLJUČEK LJUBECNA 
PRIKLJUČEK LOPATA 

JAGODJE • LUCIJA 
IZOLA - JAGODJE 

KOPER - IZOLA 
Škofije - srmin 

BELTINCI - PINCE 
LENART - BELTINCI 
MARIBOR - LENART 

FRAM- HAJDINA 
KRŠKA VAS • OBREŽJE 
SMEDNIK - KRŠKA VAS 

KRONOVO - SMEDNIK 
HRASTJE • KRONOVO 

BlC - TREBNJE - HRASTJE 
VlSNJA GORA • BlC 
Šentvid - koseze 

NAKLO - KRANJ V 
PODTABOR - NAKLO 

PERAClCA - PODTABOR 
VRBA - PERAClCA 
HAJDINA - ORMOŽ 

SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA 
ZADOBROVA - TOMACEVO 

Šentilj - pesnica 
PESNICA - SLIVNICA 

SLIVNICA • FRAM - BDC 
HOČE - ARJA VAS 

ARJA VAS - VRANSKO 
VRANSKO • BLAGOVICA 

Blagovica - Šentjakob 
Šentjakob - malence 

DANE - FERNETlCl 
DIVAČA • DANE 

selo - Šempeter 
VIPAVA - SELO 

RAZDRTO - VIPAVA 
KLANEC - SRMIN 

KOZINA - KLANEC 
DIVAČA - KOZINA 

CEBULOVICA - DIVAČA 
RAZDRTO - CEBULOVICA 

450 500 
mlo US$ 

□ vrednosti po NP I fakturirana realizacija 
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REALIZACIJA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 31.12.1998 
V ODSTOTKIH 

upoštevana je fakturirana realizacija 

VSE SKUPAJ 
ŽELEZNICE 

DRŽAVNE CESTE 
DOKONČANJA AVTOCEST 
PROJ DOKUM. IN INŽENIR 

PRIKLJUČEK RAZDRTO 
NAVEZAVA NA LUKO KOPER 

PRIKLJUČEK LJUBEČ^A 
PRIKLJUČEK LOPATA 

JAGODJE • LUCIJA 
IZOLA - JAGOOJE 

KOPER - IZOLA 
Škofije • srmin 

BELTINCI - PINCE 
LENART • BELTINCI 
MARIBOR - LENART 

FRAM • HAJDINA 
KRSKA VAS • OBREŽJE 

SMEDNIK - KRŠKA VAS 
KRONOVO - SMEDNIK 
HRAST JE • KRONO VO 

BIČ - TREBNJE - HRASTJE 
VlSNJA GORA - BIČ 
Šentvid - koseze 

NAKLO • KRANJ V 
PODTABOR - NAKLO 

PERAČICA - PODTABOR 
VRBA • PERAČICA 

HAJDINA • ORMOŽ 
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA 

ZADOBROVA • TOMAČEVO 
Šentilj • pesnica 

PESNICA • SLIVNICA 
SLIVNICA • FRAM • BDC 

HOČE • ARJA VAS 
ARJA VAS - VRANSKO 

VRANSKO - BLAGOVICA 
BLAOOV1CA - ŠENTJAKOB 

Šentjakob - malence 
DANE - FERNETIČ! 

DIVAČA • DANE 
selo - Šempeter 

VIPAVA • SELO 
RAZDRTO • VIPAVA 

KLANEC - SRMIN 
KOZINA • KLANEC 
DIVAČA • KOZINA 

ČEBULOV1CA - DIVAČA 
RAZDRTO • ČEBULOVICA 

59 

82 

|90 

10 20 60 70 90 100 
<%) 
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1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, je DARS, d.d. v letu 1998 
opravljala naslednje naloge: 
- organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave investicijskih programov, projektno 

tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo 
graditi v letu 1998 ali se bodo pričeli graditi pozneje, 

- organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se pričeli graditi v letih 1994, 1995, 
1996 in 1997, 

- organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so bili končani v letu 1998, 
- organiziranje in vodenje pričetka graditve novih avtocestnih odsekov, 
- organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje obstoječih avtocestnih odsekov, 
- opravljanje finančnega inženiringa in 
- ostale naloge 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V LETU 1998 ORGANIZIRALA 
IN VODILA DARS, d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

Za odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1998, smer zahod - vzhod, je v letu 1998 potekala priprava 
dokumentacije: Maribor - Lenart, Lenart - Cogetinci, Cogetinci - Vučja vas, obvoznica Pragersko (del 
odseka Sl.Bistrica - Hajdina), Odsek Fram - Hajdina, Beltinci - Pince (brez dvopasovne obvoznice 
Lendava), Klanec - Ankaran, Koper - Izola, Jagodje - Lucija, priključek Ljubečna, priključek Razdrto 
in navezava na Luko Koper. 
Prav tako je v letu 1998 potekala priprava dokumentacije za odseke na smeri sever - jug, ki se pričnejo 
graditi do vključno .leta 1999 (Krška vas - Obrežje), in odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1999: 
Vrba - Peračica, Peračica - Podtabor, Podtabor - Naklo, Šentvid - Koseze, Bič - Trebnje - Hrastje, 
Hrastje - Kronovo, Kronovo - Smednik in Smednik - Krška vas. 

2.2. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO 
SE PRIČELI GRADITI V LETIH 1994,1995,1996 IN 1997 

V letu 1998 se je skladno z letnim programom dela DARS d.d. izvajalo nadaljevanje oziroma 
dokončanje gradnje naslednjih avtocestnih odsekov: 
- Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,5 km 
- Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 47,0 km 
- Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 7,0 km 
- Priključek Slovenska Bistrica - sever (del odseka Sl.Bistrica - Hajdina), dolžina 0,8 km 
- Obvoznica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), dolžina 3,8 km 
- Slivnica - priključek Ptujska (1 .etapa odseka Pesnica - Slivnica), štiripasovna AC, dolžina 4,4 km 
- Obvoznica Lendava (del odseka Beltinci - Pince), dvopasovnica, dolžina 6,8 km 
- Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 km 
- Šentjakob - Krtina (1 .etapa odseka Blagovica - Šentjakob), štiripasovna avtocesta, dolžina 8,1 km 
- Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7 km 
- Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,3 km 
- Razdrto - Čebulovica, gradnja manjkajočih viaduktov 
- Čebulovica - Divača z razcepom Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1 km 
- Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km 
- 1 .etapa odseka Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5, štiripasovna avtocesta, dolžina 0,8 km 
- Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km 
- Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
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- Vipava - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km 
- Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km 
- Vransko - Trojane (1 .etapa odseka Vransko - Blagovica), štiripasovna AC, dolžina 8,6 km 
- Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,2 km 

Skupno seje v letu 1998 gradnja nadaljevala na 65,5 km novih štiripasovnih avtocest ter obvoznicah 
Ormoža in Lendave. Zaključna dela pa so se izvajala na 67,3 km novih štiripasovnih avtocest, 47 km 
dograjenih dveh pasov k obstoječi dvopasovnici in 0,8 km priključka SI.Bistrica - sever, ki so bili 
predani v promet že pred letom 1998. Prometu sta bila v letu 1998 predana odsek Divača - Kozina in 
obvoznica Ormoža, pa tudi priključek Sežana - zahod na odseku Dane - Fernetiči in obvoznica 
Ajdovščina kot del odseka Vipava - Selo. 

2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1998 

V programu dela je bil v letu 1998 predviden pričetek pripravljalnih del oziroma gradnje na naslednjih 
odsekih cest in avtocest: 
- rekonstrukcija od priklj. SI.Bistrica do obvoznice Pragersko, dolžina 3,5 km (del odseka 

SI.Bistrica - Hajdina) 
- Hajdina - Ptuj, dolžina 3,6 km (1 .etapa odseka Hajdina - Ormož) 
- Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353, dolžina 14,6 km (1.etapa odseka Lenart - Beltinci) 
- Priključek Lopata, dolžina 3,1 km 
- Krtina - Lukovica (CP Kompolje), dolžina 6,2 km (2. in del 3. etape odseka Blagovica - 

Šentjakob) 
- Kozina - Klanec, 2.etapa, dolžina 4,0 km 
- etapa od Razcepa Razdrto do km 1,3, dolžina 1,3 km (1.etapa odseka Razdrto - Vipava) 
- Vipava - Podnanos, dolžina 3,8 km (3.etapa odseka Razdrto - Vipava) 
- Izola - Jagodje, dolžina 3,6 km (dograditev dodatnih dveh pasov) 
- Trojane - Blagovica s predorom Trojane, dolžina 8,2 km (2.etapa odseka Vransko - Blagovica) 
- Naklo - Kranj, dolžina 8,7 km (dograditev dodatnih dveh pasov). 

Pričetek pripravljalnih del oziroma gradnje je bil tako predviden na 38,1 km novih štiripasovnih 
avtocest in 3,5 km rekonstrukcije obstoječe ceste med Sl.Bistrico in Hajdino, na 3,6 km ceste med 
Ptujem in Hajdino, 12,3 km dograditve dodatnih dveh pasov in 3,1 km priključka Lopata. Dela v letu 
1998 niso potekala v celoti po predvidevanjih iz programa dela kar je razvidno iz rekapitulacijskega 
prikaza realizacije v nadaljevanju. Odstopanja po posameznih odsekih in razlogi zanje pa so 
podrobneje navedena v poročilu. 

2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO BILE PREDANE PROMETU 
PRED 1.1.1994 

' Zaključna dela na avtocestah, ki so bile predane prometu pred 1.1.1994, so se v letu 1998 izvajala na 
odsekih Razcep Razdrto, Razdrto - Čebulovica, Koper - Ankaran, Hrušica - Vrba, Malence - Šmarje 
Sap in Šmarje Sap - Višnja Gora. 

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN * 

V letu 1998 so se vršili odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih avtocestnih odsekih, kakor tudi 
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999 

2.6. STROKOVNA DELA INŽENIRJA 

Tudi v letu 1998.so strokovno-tehnična opravila za izvedbo projekta izvajale inženirske organizacije, 
skladno s sklenjenimi pogodbami med njimi in DARS d.d.. 
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2.7. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V LETU 1998 

V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafični prikaz fakturirane v letu 1998 po postavkah s področja 
programa graditve avtocest, predvidenih v Programu dela DARS d.d. za leto 1998: 

v 000 SIT 

PLAN RAZVOJA 

PROJ. DOKUMENT. PO 1998 1.546.000 826 268 53.4 
ODKUPI ZA ODSEKE PO LETU 1998 480 000 14.621 3,0 
PROJEKT 1 - SKUPAJ 9.529.705 7.439.653 78,1 
Hoče - Arja vas 730 786 771.131 105,5 
Šentilj - Pesnica 127.000 145.617 114,7 
Slivnica • priključek Ptujska 1.544.000 1.933.745 125,2 
Slivnica - Frain • BDC 2.554.600 2.454.785 96,1 
Priključek SI. Bistrica S 49450 107.521 217,4 
Obvoznica Ormož 797.200 626.777 78,6 
Obvoznica Lendava 2.103 819 1 174.853 55,8 
Rekonstrukcija M 3-3 (od priklj.SI.Bistrica do obv.Pragersko) 846.450 42.289 5,0 
Hajdina - Ptuj 235 600 74 914 31,8 
Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353 372.800 68650 18,4 
priključek Lopata 168.000 39.371 23.4 
PROJEKT 2-SKUPAJ 5.386.815 5.122.871 95,1 
Arja vas - Vransko 1.400 000 1.224 686 87.5 
Šentjakob - Krtina 3.561 442 3.898.185 109,5 
Krtina - Lukovica (CP Koinpolje) 425.373 0 o.o 
PROJEKT 3- SKUPAJ 9.258.968 9915.415 107,1 
Zadobrova - Tomačevo 601 368 312.505 52,0 
Šentjakob - Malence 8.657.600 9.602.910 110,9 
PROJEKT 4 - SKUPAJ 10.542.307 7.990 972 75,8 
Razdrto - Čebulovica 25000 1.355 5,4 
Čebulovica - Divača 563.000 330.308 58,7 
Divača - Kozina 1.742 600 1 778.041 102,0 
Kozina • Klanec 1. etapa 709.570 98.453 13,9 
Kozina - Klanec 2.etapa 
Etapa od razcepa Razdrto do km 1,3 

100.000 
305.000 

0 
146.148 

o.o 
47.9 

Vipava - Podnanos 302.400 0 0.0 
Vipava - Selo 5.243 900 4 898.275 93.4 
Selo - Šempeter 424 000 156 888 37.0 
Divača - Dane 172 000 121.275 70.5 
Dane - Femetiči 602 037 456.739 75.9 
Izola - Jagodje 352.800 3.490 1.0 
PROJEKT 5-SKUPAJ 4.609.789 3.809.631 82,6 
Vransko - Trojane 4.099 789 3 809.631 92,9 
Trojane - Blagovica s predorom Trojane 510000 0 0,0 
PROJEKT 6 - SKUPAJ 3.571 943 1.676.406 46.9 
ViSnja gora - Bič 3.168 743 1 568 755 49.5 
Naklo - Kranj 403.200 107.651 26.7 
DOKONČANJA DEL NA AC 6%.000 307.817 44.2 
ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH AC 60.000 1.821 3.0 
"INŽENIR" 1.597 900 1.519.037 95.1 
STROŠKI FINANCIRANJA 2.078986 1 417.102 68.2 
DRŽAVNE CESTE 4.653 600 2.212.412 47.5 
ŽELEZNICE 168.000 161.886 96,4 

PLAN RAZVOJA SKUPAJ 54.180.013 42.41S.912 78,3 

Opomba: V Znesek realizacije v letu 1998 ni vključen znesek v višini 1.050 mio SIT za dela na predoru 
Golovec, na avtocestnem odseku Malence - Šentjakob, za katera izvajalec v letu 1998 ni izstavil situacije. DARS 
d.d. je ob koncu leta 1998 prejel za dela v predoru Golovec začasno obračunsko situacijo za mesec februar, iz 
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katere je razvidno, da so znašala dela v predoru Golovec v oktobru, novembru in decembru 1998 skupaj 1.002 
mio SIT. Tako je znašala fakturirana vrednost opravljenih del v letu 1998 43.418 mio SIT, kar predstavlja 80% 
realizacijo. 

3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH JE 
ORGANIZIRALA IN IZVAJ4LA DARS d.d. V LETU 1998 

Rekapitulacija fakturirane realizacije po posameznih področjih upravljanja in vzdrževanja v letu 1998 v 
000 SIT: 

ODHODKI Planiran« 1998 Realizirano 1998 % realizacije 
Stroški upravljanja DARS 586.395 584.622 100 
Odnosi z javnostmi 24.000 21.355 89 
Razvojne naloge 160.000 131.998 82 
Redno vzdrževanje 2.200.000 1.969.211 90 
Stroški pobiranja cestnine 1.200.000 1.186.878 99- 
Ostali stroški 0 32.210 - 

SKUPAJ 4.170.395 3.926.274 94 

OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ Planirano 1998 Realizirano 1998 % realizacije 
Del cestnin in najemnin za graditev AC 4.087.893 4.403.856 108 
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 1.800.000 1.366.675 76 
Naložbe v osnovna sredstva AC 689.000 725.530 105 
Obresti od investicijskih kreditov 1.601.712 1.789.382 112 

4. GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

Rekapitulacija fakturirane realizacije po posameznih odsekih državnih cest v letu 1998 v 000 SIT: 

PLAN 1998 REALIZACIJA 
1998 

% 
REALIZACIJE 

Zahodna obvoznica MB: levi breg 252.000 172.760 69 
Zahodna obvoznica MB: most - Erjavčeva 621.200 212.206 34 
Celej magistrala sever: rekonstrukcija Mariborske 
ceste 

453.200 143.553 32 

Zelodnik - Vodice: Obvoznica Mengeš 50.400 4.456 9 
Šmarje - Dragonja (3 .pas) 134.400 6.853 5 
Obvoznica Novo Mesto: Muhaber - Bučna vas 638.400 167.433 26 
Mele - Sratovci - Radenci 504.000 260.514 52 
SKUPAJ 2.653.600 967.775 36 
rehabilitacije 2.000.000 1.244.667 62 
VSE SKUPAJ 4.653.600 2.212.442 48 

5. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA 

V letu 1998 je v letnem programu dela predvidena tudi izvedba nekaterih nujnih posegov na 
železniških progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi gradnje avtocest. Vsa predvidena dela so bila 
izvršena. 
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, d.d. 
Nadzorni svet 

Številka: 47/99-AŠ.. 
Datum: 22.7.1999 

MNENJE 
k Poročilu o izvajanju Letnega programa dela DARS d.d. za leto 1998 

tuv t-jv or I c i. 

Nadzorni svet DARS d.d. je na svoji 38. seji dne 29.6.1999 obravnaval Poročilo 
uprave družbe o izvajanju Letnega programa dela DARS d.d. v letu 1998 (Celje, 
9.6.1999) in v razpravi opozoril na naslednje: 

■ finančna realizacija programa je za leto 1998 v celoti 78.3 odstotna; 
■ zaskrbljujoča je pri aktivnostih, ki so pogoj za uspešnejše delo v prihodnjih letih: 

odkup zemljišč za odseke po letu 1998 je realiziran v višini 3 %, pri pripravi 
strokovnih podlag za manjkajoče lokacijske načrte in pri projektni dokumentaciji 
je program realiziran v višini 53 %; 

■ realizacija programa za leto 1998 je pri graditvi zgolj avtocestnih odsekov 
83 odstotna; 

■ sklepu vlade z dne 22.4.1999, še prej nadzornega sveta, da morajo poročila 
odražati tudi odnos med finančno in dejansko fizično realizacijo v okviru 
investicijskih vrednosti iz nacionalnega programa, uprava ni mogla slediti iz 
razlogov, ker ob pripravi letnega programa dela za leto 1998 še ni bila 
vzpostavljena ustrezna metodologija in ob tem obračunski sistem; 

■ pri predstavitvah realizacije nastajajo razlike, ko se kot osnova uporabljata tabeli 
1 A in 1 B iz rebalansa nacionalnega programa. Na to je eksplicitno nadzorni svet 
opozoril s svojim sklepom na 34. seji 15.1.1998 z obrazložitvijo, kaj ta 
metodološka nedorečenost pomeni; 

■ uprava DARS d.d. bi morala na podlagi izkušenj, spoznanj in opozoril razviti 
ustrezen informacijski sistem, ki bi ga vgradila v letni program in bi poročila o 
realizaciji odsevala dejansko stanje realizacije in plačilnega prometa med 
naročnikom in izvajalcem in odraz ostalih finančnih tokov. Korelacija za vsak 
posamezen avtocestni odsek je sicer vzpostavljena, ni pa vzpostavljena na nivoju 
letnega plana; 

■ brez konkretne primerjave dejanskih količin nadzorni svet objektivno še ne more 
dati avtonomnega mnenja o uspešnosti dela uprave v obravnavanem obdobju, 
čeprav nadzorni svet naporov uprave ne zanika in njenega dela ne ocenjuje 
nezadovoljivo; 
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■ tako je tudi pričujoče poročilo, kot je že poudarjeno, odraz uveljavljene oblike 
vsebine programa dela in pogojev koncem 1997. leta, ko je program dela za leto 
1998 nastajal. Ob tem pa program dela za leto 1998 ni bil v predhodno mnenje 
posredovan nadzornemu svetu, na kar je nadzorni svet glede njegove 
odgovornosti opozoril s svojim sklepom na 33. seji 16.11.1998, ob obravnavi 
osnutka finančnega načrta DARS d.d. za leto 1999; 

• podatki, ki jih kot integrirane podatke v okviru uresničevanja nacionalnega 
programa prezentira uprava DARS d.d., morajo temeljiti na predhodnih planskih 
podatkih (lastnih predvidevanjih), ki jih je pripravila uprava in na tistih, ki jih je 
določil drug organ (vlada, Državni zbor) v izogib kasnejšim neobjektivnim očitkom, 
daje delo uprave neuspešno. Še zlasti, ker predhodnih planskih podatkov uprava 
ni posredovala v seznanitev nadzornemu svetu, kot je že izpostavljeno; 

■ iz zgornjega sledi, da nadzorni svet na osnovi tega poročila še ne more kritično 
sklepati in objektivno poročati skupščini; 

■ v ta namen se je nadzorni svet angažiral v smeri odločitev za pripravo analize 
zetečenega stanja in pri oblikovanju usmeritev in stališč za objektivizacijo analize 
ter za nadgradnjo ustreznih metodoloških osnov za celovit in ažuren informacijski 
sistem. Sledi nadaljnja razdelava kontrolnih mehanizmov, kamor je v svoji vlogi 
vpet tudi nadzorni svet; 

■ ne glede na to po mnenju članov nadzornega sveta manjka povzetek z globalnim 
kritičnim prikazom, kje in za koliko zaostaja realizacija in v katerem delu je bil letni 
program dela preoptimističen oziroma pri katerih nalogah so v mrežnem planu 
posamezni nosilci nezadosti učinkoviti; 

■ niso prikazane nerealizirane sofinancerske obveznosti (MOL); 
■ ni ustreznih grafičnih prikazov trendov na podlagi kritičnih poti znotraj veljavnega 

NPIAC in posledice nerealiziranja letnega programa za leto 1998 in med tem že 
veljavnega programa za leto 1999. Že iz tako predstavljenih podatkov pa je jasno, 
da so bili časi za pripravljalno fazo pred letom 1998 podhranjeni; 

■ izredne težave so pri pridobivanju potrebnih zemljišč za graditev. Odstotek 
razlastitev se približuje tretjini. Nadzorni svet zato priporoča, da uprava družbe s 
to problematiko seznani Ministrstvo za pravosodje, saj področno poročilo, ki je 
bilo na zahtevo nadzornega sveta pripravljeno, zelo implicitno nakazuje tudi na 
potrebne ukrepe, ki presegajo okvir uprave družbe; 

■ nadzorni svet je mnenja, da bi morala biti v korelaciji z realizacijo, predvsem v 
gradbenoizvajalskem delu, tudi realizacija nadzornega inženirja ob predhodni 
vzpostavitvi mehanizmov globalnega nadzora pri naročniku - DARS d.d. 

■ z medletnimi ukrepi, da bi bila realizacija večja, se je šlo v intenziviranje razpisov 
za predhodna dela in za podpisovanje pogodb. Vendar se za tem predlogo ni 
moglo uvesti izvajalca v delo. Sledi utemeljena zahteva izvajalcev za povečanje 
cen (predstavljeno tudi v medijih), kar na koncu izniči efekt, še zlasti, če se na 
istih avtocestnih odsekih ob koncu gradnje pojavi zahteva za premiranje 
predčasne predaje odsekov v promet. 
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Nadzorni svet je na osnovi opozoril in pomislekov, ki so predstavljeni v dispoziciji 
tega mnenja, sprejel naslednja dva sklepa: 

1. Nadzorni svet DARS d.d. ugotavlja, da do konca leta 1998 nI bil vzpostavljen 
tak informacijski sistem, na osnovi katerega bi bila možna sprotna 
primerjava med fizično in finančno realizacijo in poziva upravo družbe, da 
tak informacijski sistem vzpostavi čimprej. 

2. Na osnovi zgornjih ugotovitev daje Nadzorni svet DARS d.d. na vsebino 
Poročila o izvajanju letnega program dela DARS d. v letu 1998 pozitivno 

Prejmejo: 
- Vlada RS kot skupščina družbe 
- Vlada Republike Slovenije 
- Ministrstvo za promet in zveze 
- Uprava DARS d.d. 

mnenje. 

Anton Špolar, 
p r 1 ' * k 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

Ar. 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

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



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061 >12-61- 
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V 
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja 
davka na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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