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POROČILO 
o izvajanju programa dela DARS d.d. za leto 1999 3 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Poročilo o 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

DARS D.D. ZA LETO 1999 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 346-01/99-11 
Ljubljana, 18.01.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 18.1.2001 sprejela: 

- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS D.D. 
ZA LETO 1999, 

ki ga pošilja na podlagi 7. člena Zakona o družbi za avtoceste 
v Republiki Sloveniji. 

Gradivo je pripravila Družba za avtoceste v Republike Sloveniji, 
DARS d.d. 

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 Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Jakob PRESEČNIK, minister za promet, 
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
- mag. Janez BOŽIČ, predsednik Uprave DARS d.d. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

) 
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

DARS, d.d. 

POROČILO O IZVAJANJU 

PROGRAMA DELA DARS d.d. 

ZA LETO 1999 

poročevalec, št. 9 

CELJE, APRIL 2000 

4 15. februar2001 



RELIZACIJA REBALANSA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 31.12.1999 
(V MIO USD) 

upoštevana je fakturirana realizacija 

ŽELEZNICE 
ORŽAVNE CESTE 

DOKONČANJA AVTOCEST 
PROJ DOK UM IN INŽENIR 

PRIKLJUČEK RAZORTO j 
NAVEZAVA NA LUKO KOPER 

PRIKLJUČEK LJUBEČNA 
PRIKLJUČEK LOPATA 

JAGOOJE • LUCUA 
IZOLA - JAGODJE 

KOPER • IZOLA 
SKOFUE - SRMIN 
BELTINCI - PINCE 

LENART • BELTINCI 
MARIBOR • LENART 

FRAM-HAJOINA 
KRŠKA VAS - OBREŽJE 
SMEDNIK • KRŠKA VAS 

KRONOVO • SMEDNIK 
MRASTJE - KRONOVO 

BIČ • TREBNJE - HRAST JE 
VtSNJA GORA • BIČ 
Šentvid • koseze 

NAKLO • KRANJ V 
POOTABOR • NAKLO 

PERAČICA - POOTABOR 
VRBA - PERAČICA 
HAJOINA • 0RM02 

SLOVENSKA BISTRICA - HAJOINA 
ZAOOBROVA • TOMAČEVO 

ŠENTILJ • PESNICA 
PESNICA - SLIVNICA 

SLIVNICA - FRAM • BOC 
HOČE - ARJA VAS 

ARJA VAS • VRANSKO 
VRANSKO - BLAGOVICA 

BLAGOVICA ■ ŠENTJAKOB 
Šentjakob • malence 

DANE - FERNETIČI 
DIVAČA - DANE 

SELO - ŠEMPETER 
VIPAVA • SELO 

RAZDRTO • VIPAVA 
KLANEC - SRMIN 

KOZINA ■ KLANEC 
OIVAČA • KOZINA 

ČEBULOVtCA - OIVAČA 
RAZORTO • ČEBULOVICA 

50 100 150 200 250 300 350 400 

□ vrednosti po RNP ■ fakturirana realizacija 

450 500 
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REALIZACIJA REBALANSA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 31.12.1999 
(V ODSTOTKIH) 

o 20 40 60 80 100 120 140 
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AVTOCESTNE ODSEKE, KI SE PRIČNEJO GRADITI V LETU 1999 ALI SE BODO PRIČELI GRADITI 
POZNEJE    

1.2 ORGANIZIRANJE IN VODENJE GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO SE PRIČELI GRADITI 
V LETIH OD 1994 DO 1998  

1.3 ORGANIZIRANJE IN VODENJE GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO BILI KONČANI V 
LETU 1999  

1.4 ORGANIZIRANJE IN VODENJE PRlCETKA GRADITVE NOVIH AVTOCESTNIH ODSEKOV  
l .5 Organiziranje rN vodenje vzdrževanja ter upravljanje obstoječih avtocestnih 

ODSEKOV    
1.6 Opravljanje finančnega inženiringa   
1.7 Ostale naloge  

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V LETU 1999 
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2.1 Predhodna dela in priprava projektne dokumentacije    
2.2 Nadaljevanje in dokončanje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se priCeli 

GRADITI V LETIH OD 1994 DO 1998    :  
2.3 NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1999   
2.4 Zaključna dela na avtocestah, ki so bile predane v promet pred 1.1.1994  
2.5 Odkupi zemljišč in nepremičnin  
2.6 Strokovna dela inženirja     
2.7 Povzetek fakturirane realizacije v letu 1999    

3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH JE 
ORGANIZIRALA DARS D.D. V LETU 1999 t  

3. l Redno vzdrževanje avtocest  
3.2 Stroški pobiranja cestnine      
3.3 Obnavljanje vozišč, objektov in opreme  
3.4 Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest   
3.5 Odnosi z javnostmi      
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0. UVOD 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je v letu 1999 izvajala naloge v skladu z Zakonom o 
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 57/93), v skladu z Nacionalnim programom 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. list RS štev. 13/96 in 41/98) ter na podlagi Programa dela 
DARS d.d. za leto 1999, s katerim seje seznanil Nadzorni svet DARS d.d. na svoji 34. seji, dne 
11.12.1998 ter na svoji 35. seji, dne 15.1.1999, in ki ga je sprejdla Skupščina DARS d.d (Vlada 
Republike Slovenije) ter dal nanj soglasje Državni zbor Republike Slovenije dne 15.4.1999. 

Pričujoče poročilo je izdelano po 7. členu Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji in 
skladno s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za javna naročila investicijskega značaja (Ur. I. RS 
št. 82/98). 

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, je DARS d.d. v letu 1999 
opravila naslednje naloge: 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave investicijskih programov, 
projektne dokumentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki 
se pričnejo graditi v letu 1999 ali se bodo pričeli graditi pozneje 

Pri tem je DARS d-d.: 

organizirala in vodila izdelavo vseh študij in raziskav, potrebnih ^a odločitve pri načrtovanju in 
gradnji avtocest, 
organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih programov, 
organizirala in vodila pripravo projektne dokumentacije za te avtocestne odseke, pri čemer je: 

- 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 ter 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 od 
1994 do 1998 

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. 
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13. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so bili končani v letu 1999 

Za te odseke 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 odpravo 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.: 

- organizirala in vodila izvedbo postopkov oddaje 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 ter upravljanje obstoječih avtocestnih odsekov 

Na že zgrajenih avtocestah, ki jih je DARS d.d. prevzela v upravljanje od Republike Slovenije, je 
družba organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja ter obnavljanja vozišč, objektov in opreme 
v takem obsegu in kvaliteti, daje 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 1999 omogočeno predvsem na podlagi 
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 pravico do pobiranja cestnin in najemnin, ki so vir finančnih sredstev za vzdrževanje in 
upravljanje avtocest. Del najemnin, ki ni bil porabljen za vzdrževanje in upravljanje avtocest, pa jc bil 
vir za graditev novih avtocestnih odsekov. 
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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. potrebovala 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 ter"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 AVTOCEST, KI JIH JE V LETU 1999 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

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

Izdelava idejne študije poteka variant trase avtoceste 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 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.; 
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. 

Priključek Liubečna 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava študije primerjave variant 1:5000 
- izdelava primerjalne študije variant 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelana primerjalna študija variant, varianta izbrana 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 6 mesecev zaradi vključitve dodatnih variant v primerjalno študijo 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje priključka v letu 2000 ni možen. 

Priključek Razdrto 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- javna razgrnitev osnutka LN 
- dopolnitve idejnega projekta in posebnih strokovnih podlag za predlog LN 
- izdelava predloga LN 
- sprejem Uredbe o LN 
- izdelava projektov PGD, PZI, PZR 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- sprejeta Uredba o lokacijskem načrtu 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamud ne ugotavljamo 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- izgradnja v letu 2000 ni ogrožena 

Odsek Fram-Hajdina 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava topografskih načrtov 1:1000 za varianto »Marjeta« 
- izdelava dodatne prometne študije dravskega prometnega vozlišča 
- izdelava dodatnih preveritev razcepov v Framu, Slivnici in na Ptujski ceSti 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelana primerjalna študija variant s predlogom izbora 
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Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi izdelave dodatne prometne študije in zaradi usklajevanja potekov trase 

z lokalno skupnostjo 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek del v letu 2002 ni ogrožen 

Odsek Maribor - Lenart 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava študije vplivov vodnega režima Pesnice na AC 
- usklajevanje osnutka LN 
- javna razgrnitev osnutka LN 
- izdelava elaborata strokovnih preveritev po pripombah iz javne razgrnitve 
- izvedba nove katastrske izmere 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- varianta poteka izbrana, posebne strokovne podlage in idejni projekt za osnutek LN izdelan 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 5 mesecev zaradi usklajevanj med ministrstvi glede višine investicije v osnutku LN v 

primerjavi s SDNPIA in zaradi izdelave dodatnih preveritev po zahtevah iz javne razgrnitve 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek del v letu 2001 ni ogrožen 

Odsek Beltinci - Pince (brez dvopasovnice Lendava) 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava študije izvedljivosti železniške povezave Lendava - obstoječa proga Ormož - Murska 

Sobota . ■■ j-t 
- usklajevanje obsega variant v primerjalni študiji 
- izdelava gradbeno-tehničnega in prometno-ekonomskega vrednotenja variant 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: * 
- izdelano gradbeno-tehnično vrednotenje variant 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 10 mesecev zaradi vključitve dodatnih variant v gradbeno-tehnični elaborat primerjave 

variant 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje za vse etape možen v letu 2002 

Navezava na Luko Koper 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje zaključkov primerjalne študije 
- usklajevanje programa priprave LN in projektne naloge za izdelavo LN 
- izvedba razpisa za izdelavo idejnega projekta in poročila o vplivih na okolje 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelan gradbeno-tehnični in prometno-ekonomski del primerjalne študije 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi usklajevanja zaključkov primerjalne študije 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2000 ni možen 

Odsek Koper-Izola 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje zaključkov primerjalne študije 
- usklajevanje programa priprave LN in projektne naloge za izdelavo LN 
- izdelava dodatnih preveritev poteka trase 
- izvedba razpisa za izdelavo idejnega projekta in poročila o vplivih na okolje 
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Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelan gradbeno-tehnični in prometno-ekonomski del primerjalne študije 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi usklajevanja zaključkov primerjalne študije 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2000 ni možen 

Odsek Jagodie-Luciia 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje zaključkov primeijalne študije 
- usklajevanje programa priprave LN in projektne naloge za izdelavo LN 
- izdelava dodatnih preveritev poteka trase 
- izvedba razpisa za izdelavo idejnega projekta in poročila o vplivih na okolje 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelan gradbeno-tehnični in prometno-ekonomski del primerjalne študije 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi usklajevanja zaključkov primeijalne študije 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2002 je možen 

Odsek Vrba - Peračica 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta in posebnih strokovnih podlag za osnutek LN 
- izdelava idejne rešitve 1:1000 za poglobljeno varianto v jugovzhodnem koridorju 
- izdelava elaborata primerjave nepoglobljene in poglobljene variante v jugovzhodnem koridorju. 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelan idejni projekt za nepoglobljeno varianto 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 5 mesecev zaradi usklajevanja glede lokacije spremljajočega objekta 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen 

Odsek Peračica-Podtabor 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava.gradbeno-tehničnega in prometno-ekonomskega vrednotenja variant v 1:1000 
- izvedba dodatnih geološko-geomehanskih raziskav na področju Ljubnega 
- izdelava dodatnega elaborata ovrednotenja stroškov za vodenje prometa v času gradnje za varianto 

z vkopom 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelana idejna študija 1:1000 
- izdelana primerjalna študija variant s predlogom izbora 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 7 mesecev zaradi dodatnih geološko-geomehanskih preiskav in izdelavi idejne študije v 

1:1000 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen 

Odsek Podtabor-Naklo 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izvedba razpisa za pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije PGD, PZI. PZR 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelava projektov PGD. PZI. PZR 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamude ne ugotavljamo 
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Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NP1A v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2000 ni ogrožen 

Odsek Šentvid-Koseze 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta in posebnih strokovnih podlag za osnutek LN 
- izdelava poročila o vplivih na okolje 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelan idejni projekt 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamude ne ugotavljamo 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2001 ni ogrožen 

Odsek Bič-Hrastie 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje poteka trase 
- pridobivanje pogojev za izdelavo idejnega projekta na pododseku Bič-Korenitka 
- izdelava študije variant in prometno-ekonomskega elaborata za 3.krog vrednotenja na pododseku 

Korenitka-Ponikve 
- usklajevanje poteka trase na pododseku Ponikve-Hrastje 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelan gradbeno-tehnični in prometno-ekonomski del primerjalne študije variant na pododsekih 

Bič-Korenitka in Ponikve-Hrastje 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 10 mesecev zaradi usklajevanja poteka trase mimo Trebnjega z lokalno skupnostjo in med 

ministrstvi in zaradi dodatnega kroga vrednotenja variant 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2001 ni možen 

Odsek Hrastie-Kronovo 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta in posebnih strokovnih podlag za osnutek LN 
- izdelava poročila o vplivih na okolje 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelan idejni projekt 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 5 mesecev zaradi nepravočasne izdelave idejnega projekta 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2001 ni ogrožen 

Kronovo-Smednik 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta za predlog LN 
- izdelava poročila o vplivih na okolje 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelan idejni projekt za predlog LN 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 5 mesecev zaradi težav s strani MOP pri zagotavljanju finančnih sredstev za izdelavo LN 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen 

poročevalec, št. 9 14 15. februar2001 



Smednik-Krška vas 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta za osnutek LN 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelan idejni projekt za osnutek LN 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 10 mesecev zaradi težav s strani MOP pri zagotavljanju finančnih sredstev za izdelavo LN 

in zaradi odločitve o ponovni javni razgrnitvi 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje odseka v letu 2002 ni ogrožen 

Skupna fakturirana realizacija navedenih del je bila v letu 1999 870.272 mio SIT, kar je 118% 
planirane. 

>n& 
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2.2 NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO 
SE PRIČELI GRADITI V LETIH OD 1994 DO 1998 

V letu 1999 je bilo v Programu dela DARS d.d. predvideno nadaljevanje oziroma dokončanje gradnje 
naslednjih avtocestnih odsekov: 

Projekt 1: 
1. Hoče - Arja vas 
2. Slivnica - Fram - BDC 
3. Slovenska Bistrica - Hajdina: Priključek Slovenska Bistrica - sever 
4. Hajdina - Ormož: Obvoznica Ormož 
5. Pesnica - Slivnica: AC Slivnica - priključek Ptujska 
6. Beltinci - Pince: Obvoznica Lendava 
7. Slovenska Bistrica - Hajdina: rekonstrukcija od priključka Slovenska Bistrica do obvoznice 

Pragersko 
8. Hajdina - Ormož: 1. etapa: Hajdina - Ptuj 
9. Lenart - Beltinci: 1. etapa: Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353 
10. Priključek Lopata 

Projekt 2: 
11. Aija vas - Vransko 
12 Blagovica - Šentjakob: 1. etapa: Šentjakob - Krtina 
13. Blagovica - Šentjakob: 2. etapa: Krtina - Lukovica in del 3. etape: Lukovica - Blagovica do CP 

Kompolje 

Projekt 3: 
14. Šentjakob - Malence 
15. Zadobrova - Tomačevo 

Projekt 4: 
16. Čebulovica - Divača 
17. Divača - Kozina 
18. Kozina - Klanec: 1. etapa: od km 6,7 do km 7,5 
19. Kozina - Klanec: 2. etapa: od km 7,5 do km 11,5 
20. Razdrto - Vipava: 1. etapa: HC Razcep Razdrto - km 1,3 
21. Razdrto - Vipava: 3. etapa: HC Vipava -Podnanos 
22. Vipava - Selo 
23. Selo - Šempeter 
24. Izola - Jagodje 

Projekt 5: 
25. Vransko-Blagovica: 1. etapa: Vransko - Trojane 
26. Vransko - Blagovica: 2. etapa: Trojane - Blagovica 

Projekt 6: _ 
27. Višnja gora - Bič 
28. Naklo - Kranj 
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PROJEKT 1 

Odsek: HOČE - ARJA VAS, dolžina 47 km 

Pričetek gradbenih del: 
Pričetek del je bil v maju 1994. 

Rok dokončanja 
Dela so bila dokončana (predaja odseka v promet) 25.10.1996. 

Priprave na gradnjo: 
Vzporedno z gradbenimi deli (odprava pomanjkljivosti), ki so se izvajala v letu 1999, so potekale tudi 
priprave oziroma predhodna dela za gradbena dela, ki so se začela izvajati v letu 1999, in se bodo 
zaključila v letu 1999 ali pa nadaljevala in zaključila v letu 2000: 
- izvedba dodatnega monitoringa hrupa 
- dopolnitve projektne dokumentacije za vodnogospodarske ureditve in protihrupno zaščito (projekti 

vodnogospodarskih ureditev, izdelava poslovnikov vzdrževanja vodnogospodarskih objektov, 
študije pasivne protihrupne zaščite), 

- izvedba odkupov zemljišč po dokončni odmeri, 
- pripravljeni in izvedeni so bili razpisi za izvedbo cestno vremenskih postaj na viaduktih. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 17.008 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 2 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 17.010 mio SIT. 

Izvedena dela: 
Vsa dela na gradnji avtoceste so bila dokončana v letu 1996. 
V letu 1999 so se izvajala obnovitvena dela na pododseku Celje - Arja vas, odpravljene so bile 
pomanjkljivosti na cestninski postaji Tepanje, dokončana je sanacija viadukta Slatina ter izhodne 
rampe Dramlje. Izvajali so se tudi postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in 
arhiviranje dokumentacije. 

Ocena realizacije terminskih nlanov: 
Dela. predvidena v letu 1999 so bila izvedena v planiranem obsegu, razen dobave in vgradnje cestno 
vremenskih postaj na viaduktih, kjer dela niso bila oddana zaradi ponovljenih razpisov, tudi na 
slednjega je prispela pritožba. 

Financiranje: 
Financiraje izgradnje je potekalo iz namenskih sredstev za graditev avtocest, financiranje pododseka 
Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice pa tudi iz sredstev kredita Evropske banke za obnovo in 
razvoj. , 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija do 

31.12.99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 214.999 8.689 223.688 ■ 
odkupi 218.905 10.240 278.885 
gradnja 16.998.728 59.980 16.998.728 
ostalo 110.510 0 189.419 
SKUPAJ 17.543.142 78.909 17.622.051 17.567.834 100,3 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(dec. 93) 

tekoče cene 

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

projekti 136.964 142.790 223.688 158.547 115,8 
odkupi 284.350 296.435 229.145 165.102 58,1 
gradnja 13.376.923 16.937.208 17.058.708 13.061.132 97,6 
ostalo 75.186 191.401 110.510 72.831 96,9 
SKUPAJ 13.873.423 17.567.834 17.622.051 13.457.612 97,0 
(!) Dodatek k investicijskemu programu za izgradnjo 11. Faze AC Hoče - A rja vas, julij 1996; sklep MPZ št 400- 
04/96-4/1-8 z dne 24.04.1997 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31 12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 0 20.960 - 223.688 214.999 96,1 
odkupi 30.000 15.395 51,3 229.145 218 905 95.5 
gradnja 93.827 59.865 63,8 17.058.708 16.998.728 99,6 
ostalo 0 1.588 - 110.510 110.210 99,7 
SKUPAJ 123.827 97.808 79,0 17.622.051 17.542.842 99,6 

l 
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Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

HOČE - ARJA VAS - MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Mesečni plan E-3 Mesečna real. —A—Kumulativni plan —H—Kumulativna real. 

Odsek: SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7 km 

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

Pričetek gradbenih del 
Vsa dela so se pričela v aprilu in maju 1997. 

Rok dokončanja del: 
Pogodbena roka dokončanja trase AC sta bila v aprilu oz. maju 1998, pogodbeni rok dokončanja 
prestavitve visokonapetostnih vodov pa v septembru 1997. 

Priprave na gradnjo: 
Vzporedno z gradbenimi deli, ki so se izvajala v letu 1999, so potekale tudi priprave oziroma 
predhodna dela za gradbena dela, ki so se začela izvajati v letu 1999, in se bodo zaključila v letu 2000: 
- izdelava projektne dokumentacije (PED, PGD, PZI) za gradnjo dveh mostov, 
- pridobivanje manjkajočih zemljišč za izvedbo in dokončanje regulacij " in ostalih 

vodnogospodarskih del, O 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za pridobivanje manjkajočih gradbenih dovoljenj za 

izvedbo regulacij in ostalih vodnogospodarskih del ter izvedbo dveh mostov, 
- izvedba postopkov oddaje del monitoringov varstva okolja za spremljanje stanja hrupa, zraka in 

voda v času eksploatacije hitre ceste in avtoceste, 
- izvedba del za dokončno odmero zemljišč, 
- pridobivanje manjkajočih zemljišč po dokončni odmeri. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
"""VrednosLskienjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 6.878 mio SIT. 

Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 124 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 7.002 mio SIT. 
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Izvedena dela: 
Na AC Fram - Slivnica je bila izvedena regulacija vodotokov, ozelenitev avtocestnega prostora, 
odprava pomanjkljivosti, kolavdacijski postopki, monitoring varstva okolja, gradnja protihrupne 
ograje in sanacija železniškega prepusta na južnem Hočkem potoku. 
Na HC Slivnica - BDC je bila izvedena ozelenitev obcestnega prostora, odprava pomanjkljivosti, 
kolavdacijski postopki, monitoring varstva okolja in gradnja protihrupne ograje. 
Na lokalnih cestah na območju Hoč se je vršila odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem 
pregledu in kolavdacijski postopki za izvedena dela. 
Na Miklavški cesti na območju Hoč je bila izvedena rekonstrukcija ceste in gradnja železniškega 
podvoza, odpravljene so bile pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu in zaključena je bila 
upravno - tehnična dokumentacija. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela, predvidena v letu 1999 so se izvedla v planiranem obsegu, razen del pri izgradnji nadhoda v 
Slivnici in razširitvi nadvoza v Framu. Razlog za to je, da še vedno ni izbrana in potrjena varianta 
lokacije priključne pentlje za AC Fram - Hajdina. Od izbora njene lokacije je odvisno, ali se bodo 
navedena dela na obeh premostitvenih objektih izvedla ali ne. Projektna dokumentacija za oba 
premostitvena objekta seje izdelovala v letu 1999, kar ob pripravi plana 1999 ni bilo predvideno. 

Financiranje: 
AC Fram - Slivnica in HC Slivnica - BDC se financirata iz namenskih sredstev za graditev avtocest in 
s finančnimi krediti. , 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija do 

31 12.99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 175.261 5.000 180.261 
odkupi 1.133.208 10.000 1.143.208 
gradnja 7.004.106 47.382 7.051.488 
ostalo 316.618 0 316.618 
SKUPAJ 8.629.193 62.382 8.691.575 8.691.575 100 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 96) 

tekoče cene 

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

projekti 138.455 142.872 180.261 138455 100,0 
odkupi 1 211.500 1.296.341 1 143.208 1.014.551 83.7 
gradnia 6 130 359 6 892 016 7.051 488 6.109.310 99.7 
ostalo 297 410 333 578 316 618 277.742 93.4 
SKUPAJ 7.777.724 8.664.807 8.691.575 7.540.058 96,9 
(l)lnvesticijski program: ,-)C FRAM - SLI I'NIC A - BDC: Dodatek št. 2 k Osnovnemu investicijskemu rogramu. 
Izdelovalec: OMEGA CONSULT d.o.o. Ljubljana. Številka sklepa potrditve MPZ: sklep 2645/7~skl.2~':v. datum 
potrditve: Oti 09 1998 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 3.000 9.121 304,0 180.261 175261,0 97,2 
odkupi 80.000 11.888 14,9 1.143.208 1.133.208 99,1 
gradnja 366.612 263.987 72,0 7.051.488 7.004 106 99,3 
ostalo 5.000 7.295 145,9 316.618 316.618 100,0 
SKUPAJ 454.612 292.291 64,3 8.691.575 8.629.193 99,3 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

SLIVNICA - FRAM - BDC - MESEČNO GIBANJE PORABE 
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i ■■■ Mesečni plan ] Mesečna real. -Kumulativni plan -Kumulativna real. 

Odsek: SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA: PRIKLJUČEK SLOVENSKA 
BISTRICA - SEVER, dolžina 0,8 km 

Pričetek gradbenih del 
Pričetek gradbenih del (datum uvedbe v delo) je bil I5.5. I997. 

Rok dokončanja del: 
Dejanski rok dokončanja (predaja v promet) je bil 29.09.1997. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1999 je potekala izvedba odkupov zemljišč po dokončni odmeri. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 457 mio SIT. 
V letu 1999 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.!999 je 45" mio SIT. 
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Izvedena dela: 
V letu 1999 so bile odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnih pregledih za zasaditev in 
ozelenitev obcestnega prostora. Izvedeni so bili tudi postopki ob zaključevanju del. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela, predvidena v letu 1999 so se izvedla pod planiranim obsegom zaradi neizvedenih zemljiško 
knjižnih predlogov v zemljiški knjigi (predlogi so dostavljeni na sodišče), tudi dokončna odmera po 
končani gradnji in sklenitev aneksov za odkup po dokončni odmeri nista možna. 

Financiranje: 
Priključek Slov. Bistrica - sever se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest in s finančnimi 
krediti. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija do 

31.12.99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 1.976 2.000 3.976 
odkupi 15.194 17.000 32.194 
gradnja 456.753 0 456.753 
ostalo 2.385 5.200 7.585 
SKUPAJ 476.308 24.200 500.508 555.189 90,2 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investfcijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 96) 

tekoče cene 

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

projekti 18.002 19.069 3.976 3.259 18,1 
odkupi 50.000 52.963 32.194 26.292 52,6 
gradnja 396.036 438.346 456.753 418672 105,7 
ostalo 18.002 19.069 7.585 6 099 33.9 
SKUPAJ 482.040 529.447 500.508 454.322 94,2 
(!) Investicijski program za izgradnjo priključka SI. Bistrica S. julij 1996; sklep MPZ št. 405-4/96-920js. z dne 
24.09.1996 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 0 462 - 3.976 1976,0 49,7 
odkupi 20.000 669 3,3 32.194 15.194 47,2 
gradnja 0 0 - 456.753 456.753 100,0 
ostalo 0 16 - 7.585 2.385 31.4 
SKUPAJ 20.000 1.147 5,7 500.508 476.308 95,2 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: HAJDINA - ORMOŽ: OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km 

Pričetek gradbenih del 
Pričetek gradbenih del (datum uvedbe v delo) je bil 18.04.1997. 

Rok dokončanja del 
Dela so bila dokončana 06.09.1998. dne 11.9.1998 je bila obvoznica predana v promet. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1999 se niso vršile priprave na gradnjo. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je .1.397 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 66 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 1.463 mio SIT. 
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Izvedena dela: 

V letu 1999 so se bile odpravljene pomanjkljivosti po tehničnem pregledu, izvedena je bila odmera in 
izvedba parcelacijskih načrtov, dokončana so bila arheološka dela in izvajali so se postopki za končni 
obračun. 

Ocena realizacije terminskih planov: . . 
Dela, predvidena v letu 1999, so se izvedla v planiranem obsegu. Razlog za višjo realizacijo od 
predvidene je končni obračun z izvajalci za premostitvene objekte (povrnitev stroškov zaradi 
spremenjene dinamike gradnje in razlike v ceni). 

Financiranje: 
Obvoznica Ormož se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija do 

31.12.99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 36.509 0 36.509 
odkupi 368.478 3.000 371.478 
gradnja 1.450.527 14.880 1.465.407 
ostalo 139.261 26.800 166.061 
SKUPAJ 1.994.775 44.680 2.039.455 2.065.134 98,8 

Tabela 2: Primerjava z 1P 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 96) 

tekoče cene 

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

projekti . 55.031 55.613 36.509 34.762 63,2 
odkupi 330.438 330.438 371.478 322.892 97,7 
gradnja 1.276.724 1.466.737 1.465.407 1.261.002 98,8 
ostalo 164.613 166.027 166.061 146.290 88,9 
SKUPAJ 1.826.806 2.018.815 2.039.455 1.764.946 96,6 
(1) Investicijski program: Obvoznica Ormož, Izdelovalec TEMPUS BABNIK, dne 31.7.1996. dopolnite\' 
31.3.1998. sklepa MPZz dne 15.9.1998. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 
plan 1999 realizacija 

1999 
% realizacije investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah 

ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4-100 

projekti 0 995 - 36.509 36509,0 100,0 
odkupi 11.000 8.969 81,5 371.478 368.478 99,2 
gradnja 40.000 66.667 166,7 1.465.407 1.450.527 99,0 
ostalo 0 6.001 - 166.061 139.261 83,9 
SKUPAJ 51.000 82.632 162,0 2.039.455 1.994.775 97,8 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

SL. BISTRICA - HAJDINA; Priklj. SI. Bistrica - sever ■ 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Odsek: PESNICA - SLIVNICA: AC SLIVNICA - PRIKLJUČEK PTUJSKA, 
dolžina 4,4 km 

Pričetek gradbenih del 
Pričetek gradbenih del je bil 10.11.98. 

Roki dokončanja del 
Predviden rok dokončanja (predaja v promet) je 31.05.2000. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1999 so potekale priprave oziroma predhodna dela za gradbena dela, ki so se začela izvajati v 
letu 1999, in se bodo zaključila v letu 2000: 

izdelava strokovnih podlag za dopolnitev LN (oskrbni center in priključek Rogoza). 
izdelava projekte dokumentacije faze PGD - PZI za gradbena dela na pododseku Slivnica - 
Ptujska cesta ter na pododseku Nova Zrkovska cesta (od km 0.000 do km 0.870) in HC 2B 
(pogodba za projektno dokumentacijo je skupna za vseh šest pododsckov, ki tvorijo AC Slivnica - 
Pesnica), 
nadaljevanje in zaključek arheoloških izkopavanj na lokaciji Rogoza na pododseku Slivnica - 
Ptujska cesta. 
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pridobivanje objektov in razrešitev problematike rušencev (za celotno traso AC Slivnica - 
Pesnica), 
pridobivanje zemljišč (za celotno traso AC Slivnica - Pesnica), 
pridobivanje soglasij za izdajo delnega gradbenega dovoljenja za pripravljalna dela (požarno, 
sanitarno, vodnogospodarsko soglasje), 
izvedba javnega razpisa za izvedbo glavnih gradbenih del na pododseku Slivnica - Ptujska cesta, 
izvedba javnega razpisa za izvedbo rušenja odkupljenih objektov in rušencev (za celotno traso AC 
Slivnica - Pesnica s priključnima cestama Nova Zrkovska cesta in HC 2B etapa) 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 1.942 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 4.029 mio SIT 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 
5.971 mio SIT. 

Izvedena dela: • 
V letu 1999 je bila dokončana rekonstrukcija Miklavške ceste. 
Na pododseku AC Slivnica - Ptujska: od km 2.60 do km 3.08 so bila izvedena naslednja dela: 
- izvedba pripravljalnih del 
- zemeljska dela: nasipi, ukopi, posteljica, 
- zgornji ustroj: tampon, cementna stabilizacija, nosilne asfaltne plasti, 
- odvodnjavanje cest, deviacij in priključkov, 
- oprema ceste, 
- deviacije in priključne ceste, 
- komunalna in energetska infrastruktura, 
- vodnogospodarske regulacije novega Hočkega potoka, 
- premostitveni objekti od 5 do 30 m: oporniki, plošča, voziščna konstrukcija, oprema mostu. 
- premostitveni objekti nad 30 m: plošča, voziščna konstrukcija, oprema nadvozov, 
- premostitveni objekti nad 50 m: stebri, plošča, voziščna konstrukcija, oprema viadukta. 
Na pododseku A C Slivnica — Ptujska od km 3.08 do km 6.70 so bila izvedena naslednja dela: 
- zemeljska dela: izkop humusa, planum temeljnih tal, nasipi, ukopi, posteljica, 
- zgornji ustroj: tampon, cementna stabilizacija, nosilne asfaltne plasti, 
- odvodnjavanje cest, deviacij in priključkov ter zaščita voda, 
- oprema ceste, 
- deviacije in priključne ceste, 
- komunalna in energetska infrastruktura, 
- premostitveni objekti od 5 do 30 m: temeljenje, stebri, oporniki, plošča, voziščna konstrukcija, 

oprema mostu, 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela, predvidena v letu 1999 so bila izvedena nad planiranim obsegom, in sicer: 
- dela na gradnji avtoceste so bila zaradi ugodnih vremenskih razmer v jesenskem obdobju izvedena 

v večjem obsegu, kot je to bilo predvideno po planu za leto 1999, 
- izplačana je bila odškodnina za gramoznico v Hočah, last IGM STAVBAR, ki bi po planu morala 

biti izplačana že v letu 1998, vendar zaradi pravnih zapletov glede višine odškodnine plačilo ni 
bilo realizirano, 

- izdelava projektne dokumentacije (projektna dokumentacija se izdeluje za celotno traso AC 
Slivnica - Pesnica s priključnima cestama Nova Zrkovska cesta in HC 2B etapa), 

- izvedba arheoloških del, ki bi po planu morala biti izvedena že v letu 1998. 
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Financiranje: 
Gradnja pododseka AC Slivnica - Ptujska cesta se financira iz namenskih sredstev za graditev 
avtocest in s tujimi krediti (KfW), medtem ko seje rekonstrukcija Miklavške ceste kot sestavnega dela 
pododseka AC Slivnica - Ptujska cesta, financirala na osnovi sofinancerske pogodbe med DARS d.d. 
in MO Maribor. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrdnost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 1.349.386 28.883 1.378.269 1.367.248 
odkupi 2.951.558 10.000 2.961.558 2.555.719 
gradnja 5.332.600 1.422.575 6.755.175 5.824.757 
ostalo 481.904 0 481.904 432.719 
SKUPAJ 10.115.448 1.461.458 11.576.906 10.180.443 60,6 57,1 106,1 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(dec 97) 

tekoče cene 

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

projekti 394.984 446.213 1.378.269 1 386 475 351,0 
odkupi 1 439.592 1.626.163 2.961.558 2.591.661 180,0 
gradnja 7.260.988 8.202.270 6.755.175 5 892.371 81,2 
ostalo 670.734 757.701 481.904 438.804 65,4 
SKUPAJ 9.766.298 11.032.347 11.576.906 10.309.311 105,6 
(!) Investicijski program AC SLIVNICA - PESNICA: I. Etapa: Osnovni investicijski program. Izdelovalec: 
OMEGA CONSULT d.o.o Ljubljana, Številka sklepa potrditve MPZ: 2645/77/98//9-sklep/ž\\ datum potrditve: 
10.06.1998. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 100 000 177.971 178.0 1 378.269 1.349.386 97,9 
odkupi 1 130.200 2.044 166 180,9 2.961.558 2 951 558 99,7 
gradnja 3 842 019 4.980.739 129,6 6 755.175 5 332.600 78.9 
ostalo 20 000 111.754 558,8 481.904 481.904 100,0 
SKUPAJ 5.092.219 7.314.630 143,6 11.576.906 10.115.448 87,4 
Opomba: v skupni realizaciji od začetka gradnje je na postavki P - projekti zajela realizacija na pogodbah za 
izdelavo projektne dokumentacije za celotno AC Slivnica - Pesnica, Novo Zrkovsko cesto in Hitro cesto 2 D etapo 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: BELTINCI - PINCE: OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km 

Pričetek gradbenih del 
Pričetek gradbenih del je bil septembra 1998. 

Rok dokončanja del 
Dejanski rok dokončanja (predaja v promet) je bil 31.7.1999. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1999 so bila izvedena naslednja predhodna dela: 
- dokončanje odkupov zemljišč za gradnjo obvoznice, 
- priprava razpisa za izvedbo dokončne odmere in odkupov zemljišč po dokončni odmeri, 
- delna izvedba monitoringa hrupa in izdelava študije protihrupnih ukrepov na osnovi rezultatov 

monitoringa. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 1.236 mio SIT. 
V letu 1999 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 
1.236 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 1999 so bila izvedena naslednja gradbena dela: 
- dokončana so bila vsa gradbena,dela na obvoznici in na pripadajočih objektih, 
- potekala je odprava napak, ki so bile ugotovljene na kvalitetnih in tehničnih pregledih. 
- potekalo je zaključevanje upravne in tehnične dokumentacije. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela. predvidena v letu 1999 so bila izvedena v planiranem obsegu. Fizična realizacija presega 
finančno realizacijo zaradi precenjene vrednosti gradbenih del in odkupov zemljišč v investicijskem 
programu, ki je bil izdelan na osnovi idejnega projekta. 
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Financiranje: 
Gradnja Obvoznice Lendava se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest in s tujimi krediti 
(KfW). 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNP1A 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 98.647 1.870 100.517 93.971 0.6 
odkupi 442.230 21.724 463.954 432.418 2,6 
gradnja 1.224.075 67.000 1.291.075 1.206 105 7,2 
ostalo 59.778 10.347 70.125 66.735 0,4 
SKUPAJ 1.824.730 100.941 1.925.671 1.799.229 10,8 17,6 61,4 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(dec. 97) 

tekoče cene 

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

projekti 123.201 123.796 100.517 92668 75,2 
odkupi 760.117 774.919 463.954 426421 56,1 
gradnja 2.016491 2.160.695 1.291.075 1.192.724 59,1 
ostalo 143.200 143.684 70.125 65.810 46,0 
SKUPAJ 3.043.009 3.203.094 1.925.671 1.777.623 58,4 

(J) Investicijski program za izgradnjo obvoznice Ltndava, januar 98'; sklep MPZ ši. 347-06/9-sklep/iv z dne 
15.04.1998. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 10.000 7.593 75,9 100.517 98647 98,1 
odkupi 30.000 24.981 83,3 463.954 442.230 95.3 
gradnja 961.670 565.516 58.8 1.291 075 1.224.075 94,8 
ostalo 0 3.241 - 70.125 59 7781 85.2 
SKUPAJ 1.001.670 601.331 60,0 1.925.671 1.824.7301 94.8 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA: Rekonstrukcija od priključka 
Slovenska Bistrica do obvoznice Pragersko, dolžina 3,5 km 

Pričetek gradbenih del 
Pričetek gradbenih de! (datum uvedbe v delo) je bil novembra 1998. 

» v 

Rok dokončanja del . 
Rok dokončanja del (predaja prometu) je bil 1.7.1999. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1999 se priprave na gradnjo niso izvajale. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 332 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 63 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 
395 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 1999 so se izvajala naslednja dela: 
- gradbena dela, in sicer zemeljska dela, dela na odvodnjavanju, zgornjih ustrojih ter mostu čez 

Polskavo, 
- izvajala so se dela na odpravi pomanjkljivosti po tehničnem pregledu, 
- priprava razpisa za izvajalca končne odmere in načrta parcelacije. 

Ocena realizacije terminskih nlanov: 
Dela so bila izvedena v planiranem obsegu. Razlog za višjo finančno realizacijo od predvidene so 
nepredvidena dela. več dela in razlike v ceni. 

Financiranje: 
Odsek se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 13.695 0 13.695 11.506 
odkupi 2.766 7.234 10.000 8 401 
gradnja 392.899 5 392.904 330.095 
ostalo 0 10.000 10.000 8.401 
SKUPAJ 409.360 17.239 426.599 358.403 2,1 5 42,0 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(junij 98) 

tekoče cene 
♦ 

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

projekti 23.508 23.968 13.695 12.287 52,3 
odkupi 145.000 148.965 10.000 8.972 6,2 
gradnja 470.157 496.873 392.904 352 508 75,0 
ostalo 22.567 23.850 10.000 8.972 39,8 
SKUPAJ 661.232 693.656 426.599 382.739 57,9 

Opomba: Zaradi precenjene vrednosti odkupov zemljišč in plačila spremembe namembnosti je pričakovana 
vrednost investicije nižja odpredvidevih vrednosti v SDNPIA in investicijskem programu. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 - 6=5/4*100 

projekti 0 0 - 13.695 13695,0 100.0 . 
odkupi 25.000 1.074 4,3 10 000 2 766 27.7 
gradnja 255.565 358.647 140,3 392.904 392.899 100.0 
ostalo 0 0 - 10.000 . 0 0.0 
SKUPAJ 280.565 359.721 128,2 426.599 409.360 96,0 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: HAJDINA - ORMOŽ: 1. etapa: HAJDINA - PTUJ, dolžina 3,6 km 

Pričetek gradbenih del: 
Gradbena dela se še niso pričela izvajati. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1999 so se izvajala naslednja dela: 
- izdelava in dopolnitev študije variant zaradi novega poteka trase na območju Hajdine. 
- izdelava idejnega projekta Markovci Gorišnica. 
- izdelovanje projekta PGD - PZI Gorišnica - Ormož, dokončanje v letu 2000 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 128 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 196 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 
325 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 1999 so se izvajala samo pripravljalna dela. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela niso sledila planirani realizaciji za leto 1999. Do zamude je prišlo zaradi ponovnega usklajevanja 
že izbrane variante trase kot posledica negativnega mnenja Zavoda za varstvo naravne in kulturne 
dediščine in Ministrstva za kulturo, kot posledice arheoloških najdišč na območju predvidene trase. 
Ponovno je bilo potrebno doreči potek trase na območju Hajdine, kar je pa posledično vplivalo tudi na 
potek trase na območju Ptuja do Markovcev in v nadaljevanju do Gorišnice. Iz tega razloga je bilo 
zahtevano, da se dopolni študija variant in ugotovi smiselnost poteka že izbrane variante C - Cl. 
Naročena je bila dopolnitev gradbeno tehničnega, prometnega, prometnega -• ekonomskega in 
prostorskega dela študije. Študija bo predvidoma zaključena šele v letu 2000. 

Finančni izpad je posledica nepričetih planiranih delih pri odkupih zemljišč in nerealiziranih 
arheoloških izkopavanjih na območju Hajdine. 
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Financiranje: 
Odsek se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest in s finančnimi krediti. 

k, • . 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 246.294 
odkupi 4.510 
gradnja 0 
ostalo 39 • 
SKUPAJ 250.843 2.288.732 2.539.575 2.133.600 12,7 12,7 100 
Opomba: ocena investicije je izdelana na osnovi študije variant 
Investicijski program do 31.12.1999 še ni bil potrjen. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 99.750 152.485 152,9 
odkupi 19.300 92 0,5 
gradnja 0 0 - 
ostalo 220.000 39 0,0 
SKUPAJ 512.750 152.616 29,8 2.539.575 250.843 9,9 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

HAJDINA -ORMOŽ; Hajdina - Ptuj 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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I Mesečni plan Mesečna real. -Kumulativni plan - Kumulativna real. 

Odsek: LENART - BELTINCI: 
VUČJA VAS - BELTINCI Z REKONSTRUKCIJO R 353, dolžina 14,6 km 

(11,2 km AC; 2.2 km dvopasovne priključne ceste; 1,2 km dvopasovne zbirne ceste; 7.6 km 
rekonstrukcije) 

Pričetek gradbenih del 
(rekonstrukcija R1/230 (prej R 353)-pododsek Osredek): 
Pričetek gradbenih del (datum uvedbe v delo) je bil februarja 1999. 
Dela na AC se še niso pričela. 

Rok dokončanja del 
Dejanski rok dokončanja (predaja v promet) pododseka Osredek je bil avgustal999. 

Priprave na gradnjo: 
- izdelava in usklajevanje predloga LN ter sprejem Uredbe o LN 
- izdelava Študija etapne in fazne izvedbe AC 
- izdelava nove katastrske izmere in izbor izvajalca za odkup zemljišč 
- izbira izvajalcev za izdelavo PGD, PZI in PZR projektov za AC Vučja vas - Beltinci in zahodni 

krak južne zbirne ceste Murska Sobota 
- izvedeni intenzivni arheološki pregledi , 
- izdelana lokacijska dokumentacija za pridobitev dovoljenja za raziskave za gramoznico 
- izdelana študija izvedljivosti železniške proge Ormož-Ljutomer-Murska Sobota-Puconci 
- izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI in PZR) za rekonstrukcijo R1 /230 Vučja vas-Radenci 
- plačana sprememba namembnosti za rekonstrukcijo R 353 (R 1/230) od km 4.500 do km 6.500 
- zaključeni odkupi za rekonstrukcijo R 353 (R 1/230) od km 4.500 do km 6.500 
- izdani gradbeni dovoljenji za rekonstrukcijo R 353 (R 1 /230) od km 4.500 do km 6.500 - februar 

1999 - UE Ljutomer, marec 1999 - UE Gornja Radgona 
- izdelana Študija potrebnih ukrepov na cestnem omrežju zaradi izgradnje AC 
- izvajalec del za rekonstrukcijo R 353 (R 1 /230) od km 4.500 do km 6.500 uveden v delo 
- izdelana predinvesticijska zasnova za rekonstrukcijo R1/230 v dolžini 5.6 km 
- izdelan investicijski program za rekonstrukcijo R 353 (R 1 /230) za odsek 1416 od km 0.080 do km 

0.400 in odsek 1308 od km 0.0 do km 7.243 (izgradnja traktorskih poti od km 4.420 do km 6.500) 
- izdelan investicijski program za AC od km 0.0 do km 11.2 

1 ' /■ 
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- izdelan nov investicijski program za AC in rekonstrukcijo (za preostali del rekonstrukcije) 
- izbran izvajalec za odkupe zemljišč za rekonstrukcijo R 353 (za preostali del rekonstrukcije) 
- izbran izvajalec za rušence na AC in R 353 (za preostali del rekonstrukcije) 
- izdelan PVO za rekonstrukcijo R 353 (za preostali del rekonstrukcije) 
- izdelana dva idejna projekta za most čez Muro 
- začetek arheoloških izkopavanj na AC 
- izdelan PGD, PZI in PZR za AC 
- delno izvedena parcelacija na AC 
- pričetek odkupov zemljišč za rekonstrukcijo R 353 (za preostali del rekonstrukcije) 
- pričetek odkupov zemljišč za AC 
- izvedena 2 razpisa za izdelavo projekta obnove regionalne ceste R1/230 Vučja vas - Ljutomr 

zaradi gradbiščnega prometa 
- izvedena 2 razpisa za izdelavo projekta obnove lokalnih cest zaradi gradbiščnega prometa 
- vloga za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo AC skupaj z elaboratom za odmero odškodnine t 

spremembo namembnosti 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 225 mio SIT. 
V letu 1999 ni bil sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 • 
225 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 1999 je bila izvedena rekonstrukcija regionalne ceste R1/230 (prej R 353) od km 4.420 do kr 
6.500, izvedba zaščitnih ograj na objektih, izdelava izvedbenih projektov in priprava dokumentacije z 
tehnični pregled, ter tehnični pregled. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Finančna realizacija presega plan za leto 1999 zaradi delnega plačila spremembe namembnosti za A 
Vučja vas - Beltinci in zaradi izdelave projektne dokumentacije, ki je bila predvidena v letu 199!- 
vendar zaradi neuspelih javnih razpisov dela v letu 1998 niso bila izvedena. 

Dela, predvidena v letu 1999, ki niso bila izvedena: 
- R 353 (Rl/230) za odsek 1416 od km 0.080 do km 0.400 in odsek 1308 od km 0.0 do km 7.2- 

(izgradnja traktorskih poti od km 4.420 do km 6.500) 
- izvedba pripravljalnih del na pododseku AC Vučja vas - Beltinci od km 1.900 do km 2.900 7 

gradnjo mostu čez Muro 
- izvedba pripravljalnih del na odseku AC Vučja vas - Beltinci (izven področja mostu čez Muro) 

Planirana dela za AC niso bila izvedena zaradi kasnitve glede na pričakovan sprejem Uredb 
(dejansko avgust, planiran april 1999), za Rl/230 pa zaradi kasnitve pri izdelavi projektno tehnične i 
investicijske dokumentacije. 

Financiranje: 
AC Vučja vas - Beltinci se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest, s finančnimi krediti 
in s sofinanciranjem občin Radenci in Križevci ter MPZ-DRSC. 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30,9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 485.334 537.600 1.022.934 880.243 5,2 
odkupi 1.884.811 2.600.000 4.484.811 3.777.956 22,5 
gradnja 223.652 21.900.000 22.123.652 17.420.198 103,7 
ostalo 12.106 1.650.000 1.662.106 1.400.140 8,3 
SKUPAJ 2.605.903 26.687.600 29.293.503 23.478.537 139,7 131,4 106,3 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

pnmerjava 2 IP 

stalne cene IP tekoče cene 

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

projekti 13.485 13.485 16 345 15.283 113,3 
odkupi 51.200 51.200 15.861 14.882 29,1 
gradnja 247.174 254.354 308.771 289.710 117,2 
ostalo 8.091 8.686 1.000 826 10,2 
SKUPAJ 319.950 327.725 341.977 320.701 100,2 
(!) Investicijski program je izdelan le z a de! odseka, in sicer za rekonstrukcijo Rl št. 230 (R 353) Radenci - 
Vučja vas od km 4.500 do km 6.500, izdelovalec OMEGA consult. Ljubljana, avgust 1998, ki ga je potrdilo MPZ 
s sklepom 2645-123/98-5 dne 16.09.1998. 
Ocenjena vrednost v koloni 3 zajema samo dela, ki so bila predvidena s potrjenim IP. 
Do 31.12.1999 investicijski program za AC Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353 (preostali del rekonstr ) 
ni bil potrjen. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.39 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 150.000 439.306 292,9 1.022.934 485.334 47,4 
odkupi 768.350 1.873.067 243,8 4,484.811 1.884 811 42,0 
gradnja 830.370 223.652 26,9 22.123.652 223652 1.0 
ostalo 30.000 1.227 4,1 1.662.106 12.106 0.7 
SKUPAJ 1.778.720 2.537.252 142,6 29.293.503 2.605.903 8,9 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

LENART - BELTINCI; Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353 - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

Odsek: PRIKLJUČEK LOPATA, dolžina 3,1 km 

Pričetek gradbenih del 
Gradbena dela se (z izjemo izgradnje elektro energetskega priključka in izgradnje vodovodnega 
priključka na platoju počivališča Lopata) še niso začela. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja del ni določen. 

Priprave na gradnjo: 
V tem obdobju se niso vršile nobene priprave na gradnjo. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 43 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 73 mio SIT 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 
116 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 1999 so se izvajala naslednja dela: 
- dokončanje posebnih strokovnih, podlag in idejnega projekta, 
- izdelava osnutka lokacijskega načrta in javne razgrnitve LN, 
- izdelava predloga LN 
- priprava razpisa za izvajalca projekta PGD - PZI, 
- izgradnja elektroenergetskega priključka in izgradnja vodovodnega priključka na platoju 

počivališča Lopata. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela niso sledila planirani realizaciji. Do zamude in s tem izpada realizacije je prišlo: 
- zaradi zamude pri izdelavi idejnega projekta, ker je prišlo do kasnitve pri zaključku študije variant 

in s tem izbora variante, kar je osnova za pričetek izdelave idejnega projekta za lokacijski načrt. 
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- zaradi kasnitve Uredbe o LN se odkupi zemljišč v letu 1999 niso izvajali, kot je bilo predvideno s 
planom, 

- zaradi dolgotrajnosti razpisa za izbiro izvajalca PGD-PZI (ponovitev razpisa zaradi nepopolnih 
ponudb in ponovne pritožbe enega ponudnika), kar je povzročilo, da delo ni bilo oddano in začeto 
v letu 1999. 

Financiranje: 
Odsek se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 89.782 5.954 95.736 80.432 
odkupi 0 274.717 274.717 23.801 
gradnja 43.657 2.492.477 2.536.134 2.130.709 
ostalo 744 37.072 37.816 31.771 
SKUPAJ 134.183 2.810.220 2.944.403 2.266.713 14,7 10,4 141,3 
Opomba: Ocena investicije je bila izdelana na osnovi idejnega projekta. 
Investicijski program še ni izdelan. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 100.000 33.185 33,2 95.736 89782,0 92.8 
odkupi 280.000 0 0,0 , 274.717 0 0.0 
gradnja 28.000 43657 155.9 2.536.134 43.657 1.7 
ostalo 0 744 - 37.816 744 2.0 
SKUPAJ 408.000 77.586 19,0 2.944.403 134.183 4.6 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

Priključek Lopata - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Kumulativna real. 23 Mesečna real. -Kumulativni plan 

Odsek: ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,46 km 

Pričetek gradbenih del: 
Pričetek del (uvedba izvajalca v delo) je bil junija 1994. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja del (predaja v promet) je bil 18.10.1996. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1999 so potekale tudi priprave za gradnjo, ki se bo izvajala v letu 2000, in sicer izdelava 
projekta PGD, PZI protihrupne zaščite po rezultatih izvedene in dopolnjene študije potrebnih 
protihrupnih ukrepov. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 7.374 mio SIT. 
V letu 1999 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 
7.374 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 1999 je potekalo pridobivanje upravnih dovoljenj in projektne dokumentacije za zaključna dela 
na trasi AC in viadukt Kresnica ter odprava napak in pridobivanje upravnih dovoljenj za cestninsko 
postajo. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
V letu 1999 so se izvajala dela, ki so bila predvidena za izvedbo že v letu 1998. vendar jih takrat ni 
bilo mogoče izvesti: 

dela na zaključevanju premoženjsko pravne problematike kasnijo zaradi dolgotrajnih postopkov 
(vknjižbe v zemljiško knjigo, ki pogojujejo sklepanje aneksov za dokončno premoženjsko pravno 
ureditev). 
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izvedba protihrupne zaščite prav tako kasni zaradi dopolnitve študije potrebnih protihrupnih 
ukrepov, ki je sedaj zaključena in je izdelan tudi projekt PGD, PZI protihrupne zaščite, ki bo 
izvedena v letu 2000. 

Financiranje: 

Dela so financirana iz sredstev EBRD in namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 

• 

realizacija do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 32.403 681 33.084 
odkupi 193.609 6.000 199.609 
gradnja 7.366.905 8.666 7.375.571 
ostalo 586 099 0 586.099 
SKUPAJ 8.179.016 15.347 8.194.363 8.337.652 98,3 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP tekoče cene 

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

projekti 83.886 92.767 33.084 23.919 28,5 
odkupi 489.092 540.849 199.609 153.662 31.4 
gradnja 6.001.563 7.271.596 7.375.571 5.924 802 98,7 
ostalo 97.813 108.163 586.099 467.107 477,6 
SKUPAJ 6.672.354 8.013.375 8.194.363 6.569.490 98,5 
(!) Dodatek k investicijskemu programu za izgradnjo A C Šentilj - Pesnica.februar 1994; potrjen dne 16 09.96 
Opomba: Od vrednosti po investicijskem programu je odšteta vrednost vlaganj v letih od 1991 do 1993 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31 12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

" % realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 • 5 6=5/4*100 

projekti 0 0 - 33.084 32.403 97.9 
odkupi 0 9.678 - 199.609 193.609 97.0 
gradnja 0 14 - 7.375.571 7 366.905 99 9 
ostalo 0 865 - 586.099 586 099 100,0 
SKUPAJ 0 10.557 - 8.194.363 8.179.016 99,8 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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PROJEKT 2 

Odsek: ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 

Pričetek gradbenih del: 
Dela na petih gradbenih pododsekih so se pričela postopoma v času med aprilom in julijem 1995. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja del je 19.9.1997. 

Priprave na gradnjo: 
Enotna dovoljenja za gradnjo so bila za posamične gradbene odseke pridobljena v obdobju od 
24.3.1995 do 24.10.1995. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 18.107 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 121 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 
18.228 mio SIT. 

% 

Izvedena dela: 
V letu 1999 je potekala odprava pomanjkljivosti, dokončanje del na kanalizaciji in vodovodu, sanacija 
plazov in deponij, izvedba dodatne protihrupne zaščite, ureditev voda in dostopov do kmetijskih 
zemljišč, izvajanje meritev hrupa in izvedena je bila dokončna odmera. 
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Ocena realizacije terminskih planov: 
Finančna realizacija dosega v obdobju januar - december 1999 88 % planirane predvsem zaradi 
nedokončanih del na odpravi pomanjkljivosti, neodplačanih odškodnin za več odvzeta zemljišča in 
zaradi zamud v postopkih izbire izvajalcev za sanacijo deponij, za izvedbo odkupov zemljišč in za 
izvedbo protihrupne ograje. 

Financiranje: izgradnja odseka se financira iz sredstev kredita EIB in iz namenskih sredstev za 
graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija do 

31.12.99 
predvideno do . 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 267.631 2.942 270.573 337.834 80,1 
odkupi 2.748.856 167.000 2.915.856 2.767 426 105.4 
gradnja 18.191.612 18.396 18.210.008 18.294.085 99.5 
ostalo 141.643 0 141.643 115.000 123.2 
SKUPAJ 21.349.742 188.338 21.538.080 21.514.345 100,1 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(30.6.94) 

tekoče cene 

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

projekti 335.000 337.834 270.573 163.884 48.9 
odkupi 2.765.000 2.767.426 2.915.856 • 1.766 117 63.9 
gradnja 13.806.109 18.510.544 18.210.008 11.973.977 86.7 
ostalo 0 0 141.643 85.792 - 
SKUPAJ 16.906.109 21.615.804 21.538.080 13.989.770 82,7 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicl^ka 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenieno 31 12 99 

realizacija od 
začetka do 

31 12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 17.550 11 860 67,6 270.573 267631.0 98.9 
odkupi 70.000 2.880 4.1 2.915 856 2.748 856 94 3 
gradnja 284 000 303 640 106.9 18.210 008 18 191 612 99.9 
ostalo 0 10 094 - 141 643 141 643 100.0 
SKUPAJ 371.550 328.474 88,4 21.538.080 21.349.742 99,1 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: BLAGOVICA - ŠENTJAKOB: ŠENTJAKOB - KRTINA, dolžina 8,06 km 

Pričetek gradbenih del: 
Pričetek gradbenih del je bil v juliju 1997. 

Rok dokončanja del: 
Predviden rok dokončanja del je november 2000. 

Priprave na gradnjo: 
V obdobju januar do december 1999 seje izdelovala PZR in PGD projektna dokumentacija za glavna 
dela za traso AC. Pridobivala so se zemljišča za prestavitve in zaščito plinovoda, zemljišča za 
nadomestne objekte, zemljišča za traso avtoceste. Podpisana je bila pogodba za pripravljalna dela. 
Izveden je bilje razpis za glavna dela na etapi. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 7.293 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 122 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 
7.415 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 1999 so bila izvedena naslednja dela: 
- prestavitev električnega kV 20 daljnovoda 
- delna izgradnja mostu čez Radomljo 
- pripravljalna dela - izgradnja predobremenilnih nasipov med Krtino in Dobom 
- pripravljalna dela - glavna trasa, deviacije, vodotoki 
- pripravljalna dela - vodovod, melioracije 
- dela na premostitvenih objektih, most preko Radomlje, most preko Rače, most preko Krumperka. 

most preko Kamniške Bistrice in nadvoz na deviaciji Domžale - Ihan 
- prestavitev električnih vodov 
- dela na zaščiti plinovodov 
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Ocena realizacije terminskih planov: 
Vzroki za zaostajanje realizacije za planom v letu 1999 so: 

nepridobljena zemljišča za izvedbo pripravljalnih del (nerešene komasacije, nedokončane 
zapuščinske obravnave na sodišču, nepodpisovanje pogodb s strani Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov), 
nepridobljeno enotno dovoljenje za pripravljalna dela (prestavitev plinovodov, vodovoda, 
elektrovodov, ukrepi na M-10, pripravljalna dela na trasi avtoceste),. 
nepridobljeni izvajalci za gradbena dela, ker ni bilo mogoče zaključiti druge stopnje razpisnega 
postopka zaradi neratificirane kreditne pogodbe z EIB. 
nepridobljeno enotno dovoljenje za pripravljalna dela II, 
izredno slabi vremenski pogoji za zemeljska dela v prvih mesecih leta. 

Financiranje: 
Gradnja odseka se financira iz namenskih sredstev za graditev AC in kredita EIB. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
• vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 954.937 423.962 1.378.899 1.158.469 6.90 
odkupi 3.635.443 1.064.837 4.700.280 3.948.896 23,50 
gradnja 5.383.251 10.528.860 15.912.111 13.768.276 82,00 
ostalo 433473 354.675 788.148 662.155 3,90 
SKUPAJ 10.407.104 12.372.334 22.779.438 19.537.796 116,3 110,3 105,4 

Tabela 2: Primerjava z IP 

. 

investicijski program investicijska 
vrednost pp 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 96) 

tekoče cene 

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

projekti 1.007 635 1.213.141 1.378.899 1.013.894 100,6 
odkupi 3 424 449 4.122.863 4.700.280 3.466.308 101,2 
gradnja 12.047.224 16.032.053 15.912.111 12 321.670 102,3 
ostalo 0 0 788.148 581.234 - 
SKUPAJ 16.479.308 21.368.057 22.779.438 17.383.106 105.5 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

" 31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 135.000 96.642 71,6 1.378.899 954937,0 69,3 
odkupi 700.000 1.168.134 166,9 4.700.280 3.635.443 77,3 
gradnja 5.371.047 3.423.023 63,7 15.912.111 5.383.251 33,8 
ostalo 340.000 152.305 44,8 788.148 433.473 55,0 
SKUPAJ 6.546.047 4.840.104 73,9 22.779.438 10.407.104 45,7 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,17 km; II. ETAPA KRTINA - LUKOVICA in 
del III. ETAPE LUKOVICA - BLAGOVICA DO CP KOMPOLJE, dolžina 6,143 km 

Pričetek gradbenih del: 
Predviden pričetek gradbenih del je oktober 2000. 

Rok dokončanja del: 
Predviden rok dokončanja del je do konca leta 2001. 

Priprave na gradnjo: 
Pridobivala so se zemljišča za traso AC, izdelovali so se PGD projekti za traso AC in komunalne 
vode. 

Izvedena dela: 
Fizično se z gradnjo ni pričelo, ker ni ratificiran sporazum z Evropsko unijo za kredit EIB II, zato ni 
bilo možno izvesti razpisa za glavna dela. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Nižja realizacija od predvidene je posledica kasnitve ratifikacije kreditne pogodbe. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest in s finančnimi krediti. 

...     ..... . » 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

V investicijskemu programu je prišlo do spremembe mejne točke med etapama II in III glede na 
predvideno v SDNPIA, vendar se zaradi tega investicija Blagovica - Šentjakob kot celota ni 
spremenila. 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 

• 

realizacija 
do 

31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA^ primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 0 874.349 874.349 734.576 4,4 • 
odkupi 0 0 0 0 0 
gradnja 0 13.828.086 13.828.086 12.001.238 71,4 
ostalo 208 5.014 5.222 4.387 0 
SKUPAJ 208 14.707.449 14.707.657 12.740.201 75,8 76.2 99,5 
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Tabela 2: Primerjava z 1P 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 96) 

tekoče cene< 

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

projekti 644.605 877.508 874.349 644.805 100,0 
odkupi 0 0 0 0 - 
gradnja 10.587.862 14.669.574 13.828.086 10.762.896 101,7 
ostalo 0 0 5.222 3.851 - 
SKUPAJ 11.232.467 15.547.082 14.707.657 11.411.552 101,6 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 0 0 - 874.349 0 0,0 
odkupi 0 0 - 0 0 - 
gradnja 2.437.000 0 0,0 13.828.086 ' 0 0,0 
ostalo 50.000 208 0,4 5.222 208 4,0 
SKUPAJ 2.487.000 208 0,4 14.707.657 208 0,0 
Opomba: Projekti in odkupi so zajeli v 1 etapi: Šentjakob - Krima 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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PROJEKT 3 

Odsek: ŠENTJAKOB - MALENCE, dolžina 10,70 km 

Pričetek gradbenih del: 
Gradbena dela na posameznih pododsekih trase in objektih so se pričela postopoma glede na dinamiko 
pridobivanja enotnih dovoljenj za gradnjo (problematika zemljišč). Uvedba izvajalca v deio za 
posamezne dele trase AC in objekte je sledila pridobitvi enotnih dovoljenj za gradnjo. 

Rok dokončanja del: 
Pogodbeni rok dokončanja za traso in premostitvene objekte je 26 mesecev od uvedbe v delo. Zaradi 
težje geologije od pričakovane pri izgradnji predora Golovec in dela trase v območju Bizovika je bil 
odsek (obroč okoli Ljubljane) dokončan v avgustu 1999. Del vzhodne avtoceste, ki povezuje 
ljubljanski obroč s sosednjim odsekom proti Štajerski pa ni v celoti končan in bo zaključen hkrati s 
sosednjim odsekom. Razlog za nedokončanje enega pasu avtoceste med razcepom Zadobrova in 
priključkom Zasavske ceste je nepridobljeno zemljišče (kmetija Samec). 

Priprave na gradnjo: 
odkup zemljišč in objektov 
izdelava projektne dokumentacije 
pridobivanje soglasij in enotnih dovoljenj za gradnjo za posamezne dele trase in objekte 
vodenje aktivnosti z Mestno občino Ljubljana glede sofinanciranja severne obvozne ceste in 
vzhodne avtoceste 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 23.319 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 8.071 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 31.390 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 1999 so bila izvedena naslednja dela: t ' 

zaključna dela na razcepu Malence, 
na preostalem odseku so se izvajali izkopi in nasipi, vgradnja kamnite posteljice in drenaže, 
izdelava odbojne ograje in robniki ter zgornji ustroj, 
dela so se izvajala na vseh objektih za katere je bil izvajalec uveden v delo, 
prestavitev komunalnih napeljav, 
dela na predoru Golovec. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Nižja realizacija od planirane je posledica nepridobljenih zemljišč (postopek razlastitve zemljišč na 
Rjavi cesti in kmetije Samec). , 

Financiranje: 
Odsek se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest in s krediti EIB ter na podlagi 
sofinancerske pogodbe z Mestno občino Ljubljana. 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNP1A 
realizacija do 

31.12.99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA . Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 556.896 86.286 643.182 
odkupi 3.670.254 922.816 4.593.070 
gradnja 29.764.299 1.992.193 31.756.492 
ostalo 1.106.528 564.184 1.670.712 
SKUPAJ 35.097.977 3.565.479 38.663.456 27.462.934 140,8 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
Gunij 94) 

tekoče cene 

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

projekti 513.500 643.182 643.182 513.500 100 
odkupi 3.666.990 4.593.070 4.593.070 3.666.990 100 
gradnja 23.843862 31.756 492 31.756.492 23.843.862 100 
ostalo 1.333.852 1.670.710 1.670.712 1.333.852 100 
SKUPAJ 29.358.204 38.663.454 38.663.456 29.358.204 100 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 70.000 15 133 21,6 643.182 556896,0 • 86,6 
odkupi 300.000 104.488 34,8 4.593.070 3.670.254 79,9 
gradnja 10.365.045 7.927.347 76,5 31.756 492 29.764.299 93,7 
ostalo 400.000 181.976 45.5 1.670 712 1 106.528 66,2 
SKUPAJ 11.135.045 8.228.944 73,9 38.663.456 35.097.977 90,8 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

ŠENTJAKOB - MALENCE - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Odsek: ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,30 km 

Pričetek gradbenih del: 
Uvedba v delo na desetih premostitvenih objektih (6 nadvozov, 4 podvozi) je bila junija 1995. Uvedba 
v delo na trasi s pripadajočimi devijacijami in prestavitvami komunalnih vodov in s tem uvedba v delo 
na celotnem odseku je bila avgusta 1995. 

Rok dokončanja de!: 
Pogodbeni rok dokončanja vseh del je bil 24 mesecev od uvedbe v delo. Odsek je bil gradbeno končan 
z odprtjem dela do Zaloške ceste v letu 1998. Pravo prometno funkcijo pa je v celoti dobil z odprtjem 
ljubljanskega obroča v avgustu 1999. 

Priprave na gradnjo: 
ureditev problematike pridobivanja zemljišč(dodatni odkupi, končna parcelacija, vpis v zemljiško 
knjigo) 
izdelovanje projektov izvedenih del 
pridobivanje soglasij in enotnih dovoljenj za gradnjo 
vodenje aktivnosti z Mestno občino Ljubljana glede sofinanciranja 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 6.928 mio SIT. 
V letu 1999 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 
6.928 mio SIT. 

Izvedena dela: 
Na odseku Zadobrova - Tomačevo so se izvajala predvsem dela na odpravi pomanjkljivosti po 
tehničnem pregledu ter na prilagajanju prometne signalizacije glede na odpiranje vzhodne avtoceste 
Pripravljala seje tudi dokumentacija za predajo upravljalcem. 
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Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela v obdobju od januarja do decembra 1999 so se izvajala skladno s terminskim planom, Všja 
realizacija od predvidene je posledica parcialne predaje ljubljanske obvoznice v promet, zaradi česar 
je bila potrebna postavitev obsežnejše prometne opreme od predvidene. 

Financiranje: 
Odsek se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest in s kreditom EIB ter na podlagi 
sofinancerske pogodbe z mestno občino Ljubljana. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija do 

31.12.99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 151.041 0 151.041 
odkupi 755.092 66.619 821.711 
gradnja 6.383.992 0 6.383.992 
ostaio 18.224 126.999 145.223 
SKUPAJ 7.308.349 193.618 7.501.967 8.011.972 93,6 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(jun-94) 

tekoče cene 

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

projekti 91.500 109.304 151.041 91.500 100 
odkupi 687.863 821.711 821.711 687.863 100 
gradnja 5.069.450 5.946.356 6.383.992 5.069 450 100 
ostalo 522.857 624.597 145.223 522 857 100 
SKUPAJ 6.371.670 7.501.968 7.501.967 6.371.670 100 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 0 13.244 - 109.304 151041.0 138.2 
odkupi 25.000 15.680 62,7 821.711 755.092 91,9 
gradnja 11.658 18.796 161,2 5.946.356 6 383 992 107,4 
ostalo 0 99 - 624.596 18.224 2.9 
SKUPAJ 36.658 47.819 130,4 7.501.967 7.308.349 97,4 
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« 
Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

I Mesečni plan EHD Mesečna real. —A—Kumulativni plan —X—Kumulativna real 

ZADOBROVA-TOMAČEVO - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

. dec. 

C/) 
o o o 
> 
<U I > 
nj 
3 
E D 

18.000 
16.000 
14.000 

^ 12.000 
w 10.000 
o 8.000 
> 6.000 

4.000 
2.000 

0 
jan. feb. mar. aprl. maj jun. jul. avg. sept. okt. nov 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 

PROJEKT 4 

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

Pričetek gradbenih del: 
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. 

Rok dokončanja del: 
Otvoritev odseka je bila 12.7.1995. Otvoritev razcepa Divača je bila skupaj z otvoritvijo odseka AC 
Divača - Dane 08.12.1995. 

Priprave na gradnjo: 
Za razširitev AC baze Postojna je bil izdelan projekt in izvršen razpis za notranjo opremo AC baze. 
Izveden je bil poziv Izvajalcem za direktno oddajo del za izgradnjo sanitarnega objekta na počivališču 
Divača, vključno z zunanjo ureditvijo. Urejale so se pravno-premoženjske zadeve z lastniki za gradnjo 
AC tangiranih parcel ( ekspropriacija vezana na dejansko stanje ). 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 4.728 mio SIT 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 46 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 
4.774 mio SIT. 

Izvedena dela: 
Izvajala so se dela na obnovi AC Baze Postojna. Objekti so bili predani uporabniku JPVAC. Izvajala 
so se dela na izgradnjo sanitarnega objekta na počivališču Divača vključno z zunanjo ureditvijo. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Terminski plan ni bil realiziran v celoti zaradi nepridobljenih zemljišč. Razlog je nasprotovanje dveh 
lastnikov (obveza občine Divača) in s tem povezanim nepridobljenim gradbenim dovoljenjem, zaradi 
česar ni bila realizirana izgradnja nadvoza čez železnico v Dolnjem Ležečem s pripadajočo deviacijo. 
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Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija do 

31.12.99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12 99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 50.768 0 50 768 
odkupi 215.020 7 000 222.020 
gradnja 4.690.233 117.000 4.807.233 
ostalo 47.860 0 47.860 
SKUPAJ 5.003.881 124.000 5.127.881 4991439 102,7 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 94) 

tekoče cene 

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

projekti 152.935 163.188 50 768 39.599 25,9 
odkupi 179.060 191.065 222 020 199.907 111,6 
gradnja 3.058.711 3 441.232 4 807.233 4.158 129 135,9 
ostalo 152 936 163.189 47.860 36 522 23.9 
SKUPAJ 3.543.642 3.958.674 5.127.881 4.434.157 125,1 
(!) Za tri AC odseke na smeri Cebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Razcep 
Divača je bil v tem investicijskem programu predviden za izvedbo na odseku AC Divača - Dane, 
vendar se je izvajal kot del odseka Cebulovica - Divača To je razlog, da na odseku Cebulovica - 
Divača pričakujemo višjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu, vendar v skupni 
vrednosti pričakovana vrednost ne presega vrednosti po investicijskem programu. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

'% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 ' 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 0 1.919 - 50 768 50768.0 100,0 
odkupi 0 12 - 222 020 215.020 96,8 
gradnja 205 000 143 486 70.0 4 807.233 4 690 233 97.6 
ostalo 0 7.331 - 47 860 47 860 100.0 
SKUPAJ 205.000 152.748 74,5 5.127.881 5.003.881 97,6 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 

Pričetek gradbenih del: 
Dela na odseku so se pričela izvajati aprila 1997. 

Rok dokončanja del: 
Dela izvajala v pospešenem tempu in so bila končana osem mesecev pred pogodbenim rokom. 
Otvoritev odseka je bila 27.03.1998. 

Priprave na gradnjo: 
Za izvedbo ABC sistema pobiranja cestnine na CP Divača je bil izveden javni razpis in pridobljene 
ponudbe ter izbran izvajalec del. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 5.896 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 124 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 6.020 mio SIT. 

Izvedena dela: 
Izvajala so se dela na izvedbi CP Divača in ABC sistema cestninjenja. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Višja realizacija od predvidene je posledica izvedbe del na CP Divača, ki niso bila izvedena v letu 
1998, čeprav je bilo ob pripravi plana 1999 to predvideno. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabla 1: Primerjava s SDNP1A 
realizacija do 

31.12.99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenieno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 197.657 0 197.657 
odkupi 200.599 '0.000 220.599 
gradnja 5.995.269 31.000 6.026.269 
ostalo 35.550 0 35.550 
SKUPAJ 6.429.075 51.000 6.480.075 6.853.080 94,6 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12 99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 96) 

tekoče cene 

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

projekti 120466 136 119 197.657 217.615 180.6 
odkupi 225.000 254.236 220.599 189.916 84,4 
gradnja 5 457 620 6.494.953 6.026.269 5.396 455 98,9 
ostalo 186.622 142 760 35.550 31.857 17,1 
SKUPAJ 5.989.708 7.028.068 6.480.075 5.835.843 97,4 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 199S realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31 12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/^*100 

projekti 0 8.369 - 197 557 197657.0 100.0 
odkupi o 33.929 - 220 599 200 599 90.9 
gradnja 70.000 227.034 324,3 6.026.269 5.995.259 99.5 
ostalo 0 1.958 - 35 550 35.550 100.0 
SKUPAJ 70.000 271.290 387,6 6.480.075 6.429.075 99,2 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

DIVAČA - KOZINA - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

Mesečni plan CZE3 Mesečna real —A— Kum plan v tek. mes. —X—Kum. real. v tek.mes. 

Odsek: KOZINA - KLANEC: l.etapa: od km 6,7 do km 7,5, dolžina 0,8 km 

Pričetek gradbenih del: 
Pričetek pripravljalnih del je bil v januarju 1999, pričetek glavnih gradbenih del pa v oktobru 1999. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja del je konec leta 2000 . 

Priprave na gradnjo: 
V tem obdobju se je dopolnjevala projektna dokumentacija PGD/PZI za traso in objekte, vršil se je 
odkup zemljišč potrebnih za gradnjo, pridobivala so se delna enotna dovoljenja za gradnjo, izvršen je 
bil razpis za oddajo glavnih del in izvršen je bil podpis pogodb. 
Za CP Kozina je bila izdelana projektna dokumentacija PGD/PZR in pripravljal seje razpis za oddajo 
del. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 1.373 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 1.162 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je je 
2.535 mio SIT. 

Izvedena dela: , 
V letu 1999 so se na trasi izvajala pripravljalna dela, zemeljska dela, dela na odvodnjavanju ter dela na 
prestavitvi komunalnih vodov na zemljiščih, za katera je bilo pridobljeno delno enotno dovoljenje za 
gradnjo. Na enem podvozu so se izvajala dela na temeljenju. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Terminski plan ni bil realiziran v celoti: 

zaradi zapletene pravnolastninske problematike pridobivanja zemljišč je bistveno kasnilo 
pridobivanje zemljišč in s tem povezano pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo 
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za projektno oblikovanje CP Kozina je bilo potrebno na zahtevo Inženirske zbornice izvesti javni 
natečaj, zaradi česar je prišlo do zamud pri projektiranju 
zaradi pritožbe enega izmed ponudnikov na javni razpis za glavna dela je prišlo do zamika podpisa 
pogodbe 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev z graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 124 049 17 000 141.049 130.515 
odkupi 352.165 125.000 477.165 423.971 
gradnja 1.150.352 3.139.000 4.289.352 3.811.283 
ostalo 50.079 9.000 59.079 53.150 
SKUPAJ 1.676.645 3.290.000 4.966.645 4.418.919 26,3 22.1 119,0 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(maj 98) 

tekoče cene 

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

projekti 270.843 287 743 141.049 138 960 51,3 
odkupi 502 842 534 218 477.165 451 405 89,8 
gradnja 3.542.732 3.818 100 4.289 352 4.011.753 113,2 
ostalo 123.960 131.695 59.079 56 589 45,7 
SKUPAJ 4.440.377 4.771.756 4.966.645 4.658.707 104.9 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 reaiizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 | 4 5 6=5/4*100 

projekti 84.000 59.006 70.2 I 141,049 124049,0 87.9 
odkupi 375.000 304.759 81.3 | 477,165 352.165 73.8 
gradnja 2 852.113 1.150 352 40,3 | 4.289.352 1 150 352 26,8 
ostalo 60 000 36 496 60.8 I 59.079 50 079 84 8 
SKUPAJ 3.371.113 1.550.613 46,0 l 4.966.645 1.676.645 33,8 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

KOZINA - KLANEC; od km 6,7 do km 7,5 - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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I Mesečni plan Mesečna real. -Kumulativni plan -Kumulativna real. 

Odsek: KOZINA - KLANEC: 2. etapa: od, km 7,5 do km 11,5, dolžina 4 km 

Pričetek gradbenih del: 
Pričetek pripravljalnih del je bil vjanuarju 1999, pričetek glavnih gradbenih del pa v oktobru 1999. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja del je konec leta 2000 . 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1999 seje dopolnjevala projektna dokumentacija PGD/PZI za traso in objekte, vršil seje odkup 
zemljišč potrebnih za gradnjo, pridobivala so se delna enotna dovoljenja za gradnjo, izvršen je bil 
razpis za oddajo glavnih del in izvršen je bil podpis pogodb. Za priključno CP Kozina je bila izdelala 
projektna dokuemntacija PGD/PZR in pripravljen razpis za oddajo del. Za AC bazo Kozina se je 
izdelovala projektna dokumentacija PGD/PZI. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 1.938 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 2.954 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je je 
4.892 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V tem obdobju so se na trasi izvajala pripravljalna dela, zemeljska dela, dela na odvodnjavanju ter dela 
na prestavitvi komunalnih vodov na zemljiščih, za katera je bilo pridobljeno delno enotno dovoljenje 
za gradnjo. Izvajala so se dela na dveh podvozih ii> dveh viaduktih in sicer dela na temeljenju in 
spodnji konstrukciji. 

Ocena realizacije terminskih nlanov: 
Terminski plan ni bil realiziran v celoti: 

zaradi zapletene pravnolastninske problematike pridobivanja zemljišč je bistveno kasnilo 
pridobivanje zemljišč in s tem povezano nepridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo, 
zaradi zahtev Ministrstva za promet in zveze po spremembi projektne rešitve v območju km 
11.500 se niso mogla izvajati dela na prestavitvi glavne ceste G10 in izvedbi enega nadvoza. 
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zaradi pritožbe enega izmed ponudnikov na javni razpis za glavna dela je prišlo do zamika podpisa 
pogodbe 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest in s tujim finančnim kreditom. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 212.816 0 212.816 199.284 
odkupi 0 0 0 0 
gradnja 2.067 487 6.453.700 8.521.187 7.551.375 
ostalo 49 49 0 
SKUPAJ 2.280.352 6.453.700 8.734.052 7.750.659 46,1 42,4 108,7 

Tabela 2: Primerjava z 1P 
investicijski Droaram investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(maj 98) 

tekoče cene 

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

projekti 0 0 212.816 212.179 - 
odkupi 0 0 0 0 - 
gradnja 6.895.717 7.435.048 8.521 187 7.948 807 115,3 
ostalo 246.940 262.347 49 0 0,0 
SKUPAJ 7.142.657 7.697.395 8.734.052 8.160.986 114,3 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31 12 99 

realizacij^ od 
začetka do 

31 12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 0 0 - 212.816 212816,0 100,0 
odkupi 0 0 - 0 0 - 
gradnja 2.214.279 2 067 487 93,4 8.521 187 2 067 487 24 3 
ostalo 60.000 49 0,1 49 49 100,0 
SKUPAJ 2.274.279 2.067.536 90,9 8.734.052 2.280.352 26,1 

t 
I 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

KOZINA - KLANEC; od km 7,5 do km 11,5 - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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■ Mesečni plan J Mesečna real -Kumulativni plan -Kumulativna real. 

Odsek: RAZDRTO - VIPAVA: HC RAZCEP RAZDRTO km 0,0 do km 1,3 
dolžina 13 km 

Pričetek gradbenih del: 
Dela na odseku so se pričela izvajati junija 1999. 

Rok dokončanja del: 
Predvideni rok dokončanja del je konec leta 2000. 

Priprave na gradnjo: 
V tem obdobju je bila pridobljena projektna dokumentacija PGD/PZI. za traso. Pridobivala so se 
soglasja na PGD projekte za izdajo dovoljenja za gradnjo, pridobljena so bila dovoljenja za gradnjo. 
Vršil seje odkup zemljišč in reševala seje problematika še nepridobijenih zemljišč. Za CP Razdrto se 
je izdelovala projektna dokumentacija PGD/PZI. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994-1998 je 1.199 mio SIT. 
V letu 1999 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 1.199 
mio SIT. 

Izvedena dela: 
V tem obdobju so se izvajala gradbena dela. za katera so bila pridobljena dovoljenja za gradnjo. Na 
delu trase od km 0.0 do km 1.3 so se izvajala zemeljska dela, izvajale so se prestav itve komunalnih 
vodov, oporni zid, kanalizacija, črpališče, začasni izvoz ter dela na deviaciji. Izveden je bil en podvoz. 

poročevalec, št. 9 60 15. februar2001 



Ocena realizacije terminskih planov: 
Terminski plan ni bil realizaran v celoti zaradi zapletene pravnolastninske problematike pridobivanja 
zemljiSč in s tem povezanim nepravočasno pridobljenim dovoljenjem za gradnjo na celotnem odseku. 
Kljub temu, da postopek pridobivanja zemljišč poteka počasneje od predvidenaga, pa je finančna 
realizacija višja od plana zaradi večjega obsega del od predvidenega. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

V / 
Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

-> 
Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 

I 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski oroqram investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31 12 99 

vrednost v stalnih 
cenahIP■ 

primerjava z IP 

stalne cene IP tekoče cene 

v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT % 
1 2 3 4 5=4/1-100 

projekti 55.144 56.221 49 688 100.091 181,5 
odkupi 69602 70.961 59.718 57.804 83.0 
gradnja 1.730.085 1.814 889 2.054.052 1.946.643 112.5 
ostalo 62.912 64.139 32.272 33.364 53,0 
SKUPAJ 1.917.743! 2.006.210 2.195.730 2.137.902 111,5 

realizacija 
do 

31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31 12.99 

vrednost 
na dan . 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 46.688 3.000 49.688 92.889 
odkupi 59.718 0 59.718 53 644 
gradnja 654.052 1 400.000 2 054 052 1.831.555 
ostalo 32.272 0 32.272 30.963 
SKUPAJ 792.730 1.403.000 2.195.730 2.009.051 12,0 10.6 113,2 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31 12.99 ' 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4-100 

projekti 0 7.670 #DEL/0! 49.688 48688,0 98,0 
odkupi 20.000 58.654 293,3 59.718 59.718 100.0 
gradnja 1.590.820 654.052 41,1 2.054.052 654.052 31,8 
ostalo 56.000 12.241 ♦ 21,9 32.272 32.272 100.0 
SKUPAJ 1.666.820 732.617 44,0 2.195.730 794.730 36,2 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

RAZDRTO - VIPAVA; razcep Razdrto - km 1,3 - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Odsek: RAZDRTO - VIPAVA: HC VIPAVA - PODNANOS, dolžina 3,8 km 

Pričetek gradbenih del: 
Dela na odseku se še niso pričela izvajati. 

Rok dokončanja del: 
Predvideni rok dokončanja (predaja v promet) del je v letu 2001. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1999 so se izvajale sledeče aktivnosti: 

dopolnitev strokovnih podlag za izdelavo predloga LN. 
izdelava predloga LN in pridobivanje soglasij, 
sprejeta je bila Uredba Vlade o LN. 
izdelan je bil Investicijski program. 
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izdelava projektne dokumentacije faze PGD in PZI, 
izdelava projektov PZR, 
izvedba parcelacije zemljišč in priprava prvih osnutkov parcelacijskih odločb. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
V letu 1999 ni bila sklenjena nobena gradbena pogodba. 

Izvedena dela: 
V letu 1999 se gradbena dela niso izvajala. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
V letu 1999 je kasnila priprava predloga LN, oziroma sprejetje Uredbe o LN zaradi dodatnih 
usklajevanj z lokalno skupnostjo glede lokacije priključka Vipava, tako da je bila Uredba o LN 
objavljena v Ur.l. RS šele 03.09.1999 (v SDNPIA predviden rok je bil september 1998). Prav tako se 
je kasnilo s pričetkom izdaje parcelacijskih odločb, ker vse komasirane parcele še niso bile vknjižene v 
zemljiško knjigo. Zaradi navedenih razlogov ni bil možen pričetek gradnje na tem odseku, kot je bilo s 
planom predvideno. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest in z italijanskim kreditom AUTOVIE 
VENETE (ZAKON 19). 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 253.596 125.000 378.596 341.302 
odkupi 453 829 1.100.000 1.553.829 1.347.515 
gradnja 0 3 260.000 3.260.000 2.833.931 
ostalo 61 36 000 36.061 30.356 
SKUPAJ 707.486 4.521.000 5.228.486 4.553.104 27,1 16,5 164,2 

Opomba: Investicijski program še ni potrjen 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 80.000 75.468 94,3 378.596 253596.0 67,0 
odkupi 324.000 453 829 140,1 1.553.829 453.829 29,2 
gradnja 272.616 0 0,0 3.260 000 0 0,0 
ostalo 9.200 61 0.7 36.061 61 0,2 
SKUPAJ 685.816 529.358 77,2 5.228.486 707.486 13,5 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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I Mesečni plan Mesečna real. -Kumulativni plan - Kumulativna real 

Odsek: VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km 

Pričetek gradbenih del: 
Izvajalci del so bili v letu 1997 postopno 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 in 1999 so bili postopno delno uvedeni v delo na preostalem delu trase in objektov. 

Rok dokončanja del: 
Obvoznica Ajdovščina je bila predana v promet oktobra 1998. 
Dela na trasi HC so bila zaključena pred rokom. Predaja odseka v promet je bila 25.10.1999. 

Priprave na gradnjo: 
V tem obdobju je bila pridobljena še vsa manjkajoča projektna dokumentacija (začasna navezava, 
ukinitev začasne navezave, protihrupni ukrepi. Pridobljena so bila gradbena dovoljenja za gradnjo. 
Vršil seje odkup zemljišč in reševala seje problematika še nepridobljenih zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1998 je 7.497 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 1.789 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 9.286 mio SIT. 

Izvedena dela: 
Izvajala so se vsa dela na trasi od km 14,760 do km 27,280 vključno s protihrupnimi ukrepi, 
deviacijami ter prestavitvami komunalnih vodov. Na obvoznici Ajdovščina so se odpravljale 
pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu. Na viaduktih Ribnik in Selo, na desetih 
prepustih. sedmih podvo?ih, dveh nadvozih in treh mostovih so se izvajala na finalizacijska dela. Na 
šestih prepustih. enem podvozu, dveh nadvozih, enem mostu ter pokritem vkopu pa so se izvajala dela 
v celoti. 
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Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela so potekala skladno s terminskim planom. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest in s krediti. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija do 

31.12.99 

?! 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 339.723 5.000 344.723 
odkupi 1.777 497 146.000 1.923.497 
gradnja 9.262.420 349.000 9.611.420 
ostalo 100.294 0 100.294 
SKUPAJ 11.479.934 500.000 11.979.934 11.681.620 102,6 

Tabela 2: Primerjava z IP 

• 

investicijski program investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 96) 

tekoče cene 

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

projekti 292.173 359 373 344.723 282.419 96,7 
odkupi 1.819.714 2.242.111 1.923.497 1.619.516 89,0 
gradnia 7.845.652 9.593.082 9 611.420 8.351.243 106.4 
ostalo 93.311 114.772 100.294 85 841 92,0 
SKUPAJ 10.050.850 12.309.338 11.979.934 10.339.019 102,9 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 10.000 26.846 268,5 344.723 339723,0 98,5 
odkupi 120.113 123 336 102,7 1.923 497 1.777.497 92,4 
gradnja 3.010.425 4.210.920 139,9 9.611 420 9.262 420 96,4 
ostalo 60.000 6 595 11,0 100.294 100 294 100.0 
SKUPAJ 3.200.538 4.367.697 136,5 11.979.934 11.479.934 95,8 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 

Pričetek gradbenih del: 
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994 

Rok dokončanja del: 
Dokončanje del (otvoritev odseka) je bilo 24.05.1996. 

Priprave na gradnjo: 
Pripravljala seje projektna dokumentacija in odkup zemljišč za oskrbno postajo Vogrsko - sever in 
dovozno cesto ter za vodovodni in daljnovodni priključek. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994-1198 je 8.378 mio SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju januar - december 1999 je 364 
mio SIT 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1929 je 8.742 
mio SIT. 

Izvedena dela: 
Na oskrbni postaji Vogrsko-jug so se izvajala dela na izgradnji dveh podvozov na priključnih krakih 
ter platoju. Na počivališču Vogrsko - sever so se izvajala dela na dovozni cesti do platoja in ureditvi 
platoja. Za potrebe komunalne opremeljenosti oskrbne postaje Vogrsko so se izvajala dela na izgradnji 
vodovodnega in daljnovodnega priključka. Izvajala so se dela na izgradnji protihrupne zaščite. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Višja realizacija od predvidene je posledica izvedbe del, ki niso bila izvedena v letu 1998. kakor je 
bilo predvideno ob pripravi plana za leto 1999. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNP1A 
realizacija do 

31.12.99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SONPIA 

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

projekti 215.223 5.000 220.223 
odkupi 275406 109.000 384 406 
gradnja 8.676.550 107.000 8.783.550 
ostalo 144.899 0 144.899 
SKUPAJ 9.312.078 221.000 9.533.078 9.044.513 105,4 

I 
k 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 94) 

tekoče cene 

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

projekti 351.641 395.058 220.223 169.727 48,3 
odkupi 96.706 108.646 384 406 289 033 298,9 
gradnja 7.032.817 8 173.564 8 783 550 7.311 163 104,0 
ostalo 351.641 395 058 144.899 101.790 28,9 
SKUPAJ 7.832.805 9.072.326 9.533.078 7.871.713 100,5 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 0 14.753 - 220.223 215223,0 97,7 
odkupi 0 20 836 - 384 406 275.406 71,6 
gradnja 220 000 523 193 237.8 8 783 550 8 676 550 98.8 
ostalo 0 23.636 - 144 899 144 8991 100.0 
SKUPAJ 220.000 582.418 264,7 9.533.078 9.312.0781 97,7 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: IZOLA - JAGODJE (dograditev obstoječe dvopasovnice), dolžina 2,3 km 

Pričetek gradbenih del: 
Dela na odseku so se pričela izvajati decembra 1998. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja del (predaja odseka v promet) je bil 10.6.1999. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 1999 seje pripravljala projektna dokumentacija PGD/PZI in razpis za oddajo del za izvedbo 
varovalnih ograj. 

Pogodbeno oddana dela za gradnto: 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994-1998 je 370 mio SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju januar - december 1999 je 89 
mio SIT 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 459 
mio SIT. 

Izvedena dela: 
V tem obdobju so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju, zgornjem ustroju ter prometni 
opremi, odpravljale pa so se tudi ugotovljene pomanjkljivosti. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Planirana dela so bila izvedena v celoti, nedoseganje finančnega plana pa izvira iz ugodnejSe ponudbe, 
kije bila pridobljena za izvedbo del. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNP1A 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava < 
SDNPIA 

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

projekti 7.280 32.000 39.280 32.564 
odkupi 1.533 50.000 51.533 41.671 
gradnja 468.081 873.000 1.341.081 1.160.779 
ostalo 67 20.000 20.067 16.180 
SKUPAJ 476.961 975.000 1.451.961 1.251.194 7,5 9,4 79,8 

i 
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Odsek: DIVAČA - DANE, dolžina 6,88 km 

Pričetek gradbenih del: 
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Dela na CP Dane so se pričela izvajati decembra 
1996. 

Rok dokončanja del: 
Otvoritev odseka je bila 08.12.1995 (šest mesecev pred pogodbenim rokom). 
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 bila dela dokončana novembra 1997. 
Otvoritev tega dela odseka je bila 14.11.1997. 

Priprave na gradnjo: 
V tem obdobju se niso vršile nobene priprave na gradnjo. 1 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju 1994-1998 je 3.213 mio SIT. 
V letu 1999 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 3.213 . 
mio SIT. 

Izvedena dela: 
Na CP dane so se odpravljale pomanjkljivosti, ugotovljene v garancijski dobi. 
Izvajala so se zaključna dela na izgradnji vodovoda za počivališče Povir. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Realizacija je posledica izvedbe del pri zaključku del na počivališču Povir. katera niso bila izvršena v 
letu 1998, kot je bilo to predvideno v planu za leto 1999. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNP1A 
realizacija do 

31.12 99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31.12.99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 87.161 0 87.161 
odkupi 146 339 3.000 149.339 
gradnja 3.184.947 21.000 3.205.947 
ostalo 84 883 0 84.883 
SKUPAJ 3.503.330 24.000 3.527.330 3.699.599 95,3 

i 
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Tabela 2: Primerjava z IP 
investiciiski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP tekoče cene 

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

projekti 252.300 273.358 87.161 64 636 25,6 
odkupi 295.395 320.051 149.339 133.074 45,0 
gradnja 5.045.981 5.897.006 3.205.947 2.717 418 53.9 
ostalo 252.295 273.354 84.883 71.637 28,4 
SKUPAJ 5.845.973 6.763.769 3.527.330 2.986.765 51,1 
(!) Za tri A C odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program Razcep Divača je 

bi! v leni investicijskem programu predviden za izvedbo na odseku AC Divača - Dane. vendar se je izvajal kol 
deI odseka Čebulovica - Divača. To je razlog, da na odseku Divača - Dane pričakujemo nižjo vrednost kot je 
biia predvidena v investicijskem programu. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999' 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31 12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12 99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

Droiekti 0| 15.332 - 67.161 87.161 100.0 
odkuDi 0 19 064 - 149.339 146 339 98 0 
gradnja 0 18.131 - 3.205.947 3.184.947| 99.3 
ostalo 0 319 - 84.883 84 883| 100.0 
SKUPAJ 0! 52.846 - 3.527.330 3.503.3301 99.3 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km 

Pričetek gradbenih del: 
Na štirih podvozih in enem nadvozu, ki 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 gradbeno 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 pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo dne 03.12.1996. 
Za dela na kraku Al in 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: 
Odsek je bil predan prometu 14.11.1997. razen priključka Sežana - zahod, kije bil predan prometu 
24.5.1998. 

Priprave na gradnjo: 
V tem obdobju se niso vršile priprave na gradnjo. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju 1994-1998 je 5.018 mio SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in ankesov za gradnjo v letu 1999 je 13 mio SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.1999 je 5.031 
mio SIT.    

Izvedena dela: 
V terr. obdobju se niso izvajala nobena gradbena dela. izvršena so bila le plačila že izvršenih de! v letu 
1998. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Višja realizacija je posledica plačila že izvršenih del v letu 1998. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija do 

31.12.99 
predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12 99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 31 12 99 

SDNPIA Primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 71.891 41.000 112.891 
odkupi 298423 23.000 321.423 
gradnja 4.991.579 5 000 4.996.579 
ostalo 11 652 0 11 652 
SKUPAJ 5.373.545 69.000 5.442.545 5.654.310 96,3 
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Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenan, 

ocenjeno 31 12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 94) 

tekoče cene 

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

projekti 177.159 157.390 112.891 86:914 49,1 
odkupi 67.088 74.749 321 423 251.770 375.3 
gradnja 3.543.162 4.238.802 4.995.579 3.891.081 109.8 
ostalo 177.158 197.388 11.652 8 927 5.0 
SKUPAJ 3.964.567 4.708.329 5.442.545 4.238.692 106,9 
(!)Zc tri AC odseke ne smeri Čeoulovicc - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. A a odseku Dane - 
Ferneliči pričakujemo višjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu, vendar v skupni vrednosti 
pričakovana vrednost ne presega vrednosti po investicijskem programu 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1S2S realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenan 
ocemenc 31 12 99 

realizacija od 
začetka do 

31.12 99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT | v % v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
'1 5 3=2'1*100 4 5 6=5/4*100 

proiekti 0 64 - 112 891 71.891 63.7 
odkuDi 0 9.172 - 321.423 298423 92.8 
gradnja 0 69 775 - 4 995.579 4 991.579 99 9 
ostaio 0 792 - 11.652 11.552 100.0 
SKUPAJ 0 79.803 - 5.442.545 5.373.545 98,7 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETI' 1999 
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PROJEKT 5 

Odsek: VRANSKO - BLAGOVICA: 1. etapa VRANSKO - TROJANE, dolžina 8,6 km 

Pričetek gradbenih del: 

Začetna gradbena dela na celotni trasi I. etape: 
V prvi polovici leta 1997 so izvajalci pričeli z deli na izgradnji deviacije regionalne ceste R336A s 
predorom V Zideh, na delovnih platojih pred vzhodnim in zahodnim portalom predora Ločica ter na 
delovnih platojih pred vzhodnim in zahodnim portalom predora Trojane. 
V maju 1998 je izvajalec pričel z deli na ukrepih na reginainih cestah R366, R371, R314 in R322. 
Ločica-Motnik-Kamnik-Vodice in na izgradnji obvoznice Motnik. 

* 
Začetna gradbena dela 2 na trasi I. etape: 
• Septembra 1998 so izvajalci pričeli z deli na Jasovniku vzhod (od km 74.500 do km 75.4P), 

Jasovniku zahod (od km 77.060 do km 77.710). Ločici vzhod (km 72.300) - zahod (km 73.480). 
varovanju izkopnih portalov predora Trojane. 

• Oktobra 1998 so pričeli z deli na Izgradnji začasnih gradbiščnih priključkov na M-!0 s prometne 
opremo. 

Glavna gradbena dela: 
• Glavna dela so se pričela izvajati spomladi 1999. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja 1. etape je leto 2002. 

Priprave na gradnjo: 
Usklajevala in dopolnjevala se je projektno tehnična dokumentacija faze PGD in PZ1 za AC in 
premostitvene objekte. Izveden je bil razpis za oddajo del na celotni trasi 1. etape in podpis dveh 
pogodb za glavna gradbena dela. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Skupni znesek sklenjenih pogodb za gradnjo v obdobju od leta 1994 do 1998 je 10.446 SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 20.955 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjood začetka gradnje do 31.12.1999 
znaša 32.675 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V sklopu Začetnih gradbenih del 2 so se izvajala dela: 
• na trasi AC je bilo vgrajenega 300.000 m ' materiala (izlopanega pretežno v sklopu trase oz. v 

predorih), 
• na deviaciji lokalnih cest, ureditvi vodotokov, prestavitvi električnih in TK vodov, 
• izvedbi 3 kamnitih zložb. 7 opornih in podpornih zidov, izgradnji 10 prepustov. 4 mostov. 2 

podvozov, 1 nadvoza in 3 viaduktov (Jasovnik, Baba, Zlokarje) ter na varovanju izkopnih portalov 
predora Trojane in Jasovnik (zahod); 

V sklopu Glavnih gradbenih del so se izvajala dela: 
• nasip za traso AC (200.000 m1 vgradljivega materiala) 
• deviacije magistralne ceste, lokalnih cest, gozdnih in poljskih poti, ureditev vodotokov, 
• izvedba 4 kamitih zložb, 10 opornih in podpornih zidov, izgradnji 5 prepustov, 4 mostov. 2 

podvozov, 1 nadvoza in 3 viaduktov (Ločica, Jelševica, Črni mlinar) 
• izkop dveh cevi predora Ločica (od skupaj 1450 m izvedeno 520 m) 
• izkop dveh cevi predora Jasovnik (od skupaj 3150 m izvedeno 1170 m) 
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Ocena realizacije terminskih planov: 
Realizacija je v letu 1999 potekala skladno s planom. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih srestev za graditev avtocest ter z domačimi in tujimi finančnimi 
krediti. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31,12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

v tisoč SiT v tisoč S!7 I v tisoč SIT v tisoč SIT v mio USD i v mio USD v % 
1 2 3=1+2 4 5 ! 6 7=5/6-100 

Droiekti •315 3051 1.909.235 3.225.541 2.709.908 15,1! 4.3 374,4 
odkupi 1 091 8251 1.737.621 2 829.647 2 377.301 14.2! 7.9 179.7 
gradnja 13 400 4541 23 999.515! 37.399.969 31 421.231 187|. 213.3 67.7 
csiaio 159.405| 294.066 453.472 380.980 2.3i 2.7 85.2 
SKUPAJ 15 957.992! 27 940.537 43.908.629 36 889 420 2195' 226.2 36,2 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski orooram H) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednos' v stainih 
cenan IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 95) 

tekoče cene 

v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT % 
A 1 2 4 C«

 II ■N —»
 

O
 

o
 

projekti | 1.009.478 1 176.905 3.225.542! 2 378 735 235.6 
odkupi i 1.170.385 1.339.812 2.829.647 2.085776 178.3 
aradnia 31 454.968 43.891.093 37.399.969 27.581 301 87.7 
ostalo 396.779 566.206 453472 334.421 84.3 
SKUPAJ 34.031.610 46.976.016 43.908.630 32.381.233 95.2 
(h Noveiacija Investicijskega programa :o izgradnjo a\'locesle VRANSKO - BLAGOVICA, izdelovalec DDC. 
d o.o. in OMEGaconsuh. d.o.o., izdelan februar 1998, sprejel s sklepom MPZ šl.3-l~-06/6-sklep.'žv z dne 
I-.03.I99S 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4"100 

projekti 90.000 231 810 257,6 3 225 541 1316306,0 
odkupi 100 000 87.500 87,5 2.829647 1 091.826 38,6 
gradnja 6.513.500 6 894 796 105,9 37 399 969 13 400 454 35,8 
ostalo 336 266 94 482 28,1 453 742 159.405 35,1 
SKUPAJ 7.039.766 7.308.588 103,8 43.908.899 15.967.992 36,4 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

VRANSKO - BLAGOVICA; Vransko - Trojane - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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jan fefc. mar. aori, ma; jun. jul. avg.sept. okt. nov. dec 

I Mesečni Dlan i - i Mesečna rea! —A—Kumulativni Dlan —*—Kumulativna rea! 

Odsek: VRANSKO - BLAGOVICA: 2. etapa TROJANE - BLAGOVICA, 
dolžina 8.19 km 

Pričctek gradbenih del: 
Dela se niso izvajala. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja 11. etape je leto 2004. 

Priprave na gradnjo: 
Izdelovala in dopolnjevala se je projektna dokumentacija faze PGD za AC. pridobivala so se soglasja 
na projekte PGD in PED za izdajo Enotnih dovoljenj za gradnjo ter dovoljenja za poseg v vodni in 
cestni svet. Vršil seje odkup zemljišč in reševala problematika pridobivanja zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Za gradnjo ni bilo sklenjene nobene pogodbe. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Nedoseganje planirane realizacije je posledica kasnitve sprejema zakona o soglasju in zakona o 
poroštvu za posojila EIB III. (sprejeto junija 1999), ter posledično kasnitve razpisa za oddajo del in 
pritožb ponudnikov na izbor izvajalca. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredste\ za graditev avtocest in kreditov EIB. 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno oo 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vredncfet po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 0 260.000 260.000 218.437 1,3 
odkupi 0 0 0 0 0.0 
gradnja 0 44.430.000 44.430.000 37.327.445 222.2 
ostalo 1.701 310.000 311.701 261.873 1.6 
SKUPAJ 1.701 45.000.000 45.001.701 37.807.756 225,1 220.1 102.3 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program ilj investicijska 

vrednost po 
tekočih cenan, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnin 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 96) 

tekoče cene 

v tisoč SIT v tisoč SiT v tisoč SIT v tisoč SiT °/c 
1 2 3 4 5=4/1*100 

proiekti 187 980 285.570 260.000 191.742 1C2.0 
odKupi 0 0 0 0 - 
aradnia 32 995.633 50 561 990 44 430.000 32.765.728 99.3 
ostaio 229.708 327.297 311.701 229.870 100.1 
SKUPAJ 33.413.321 51.174.857 j 45.001.701 33.187.340 99.3 
(I I Noveiaciic Investicijskega programa za izgradnjo avtoceste VRANSKO - BLAGOVICA, izdelovale:- DL>C. 
d.o.o. in OMEGAconsult. d.o o., izdelan februar 199&. sprejet s sklepom MPZ i.'.3-!'-06'6-skiep iv z dne 
r 03.i m. 

I 
Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 35.000 0 0,0 260.000 0 0,0 
odkupi 0 0 - 0 0 - 
gradnja 1.250 156 0 0.0 44 430.000 0 0.0 
ostalo 35.000 1.701 4.9 311.701 0 0,0 
SKUPAJ 1.320.156 1.701 0,1 45.001.701 0 0,0 
Opomba: Za projekte, odkupe in geloške razisken e so bila črpana sredstva iz 1. etape, kjer so bila tudi 
predvidena 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

VRANSKO -BLAGOVICA; Trojane - Blagovica - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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PROJEKT 6 

Odsek: VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11.2 km 

Prieetck gradbenih del: 
Dne 9.12.1998 je bil Izvajalec uveden v delo za del trase z viaduktom Ivančna gorica s pripadajočimi 
prestavitvami deviacij. regulacij, vodovoda in manjšimi objekti. 

Rok dokončanja dol: 
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 gradnjo 
V letu 1999 so potekale sledeče aktivnosti: 

izdelava projektne dokumentacije ter priprava dokumentacije za pridobitev soglasij in delnih 
enotnih dovoljenj za gradnjo, 
pridobivanje zemljišč in objektov, 
izvedba postopka za oddajo del za izvedbo komandnega centra Smodinovec in klica v sili. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih od 1994 do 1998 je 7.913 mio SIT 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 1999 je 37 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od pričetka gradnje do 31.12.1999 je 
7.950 mio SIT 

zvedena dela: 
izvedba meteorne kanalizacije na trasi AC 
izveden je plato cestninske postaje in ACB Dob 
zemeljska dela na deviacijah, 
izveden je južni del priključka Ivančna Gorica, 
nadvozi in mostovi v trasi bodoče AC. 
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izvedena je desna polovica viadukta Ivančna Gorica, 
izvedene so vse regulacije potokov, 
izvedba dveh vodovodov, 
prestavljeni so bili vsi daljnovodi in nizkonapetostni vodi ter telekomunikacijski vvodi. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Pridobivanje zemljišč in objektov ie potekalo počasneje kot je bilo predvideno v terminskem planu in 
to predvsem zaradi nestrinjanja strank z višino cenitev. Tudi posamezne aktivnosti, vezane na 
pridobitev EDG so bile časovno daljše od predvidenih v terminskem planu. Gradnja ni potekala po 
potrjenem terminskem planu. V letu 2000 bo potrebno nadoknaditi zamude, pri gradnji viadukta 
hančna Gorica in objektov v trasi AC. 

Financiranje: 
Izgradnja odseka se financira iz namenskih sredstev za graditev A C in finančnih kreditov. 

Tabela 1 in 2: OSNOVI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTI' 

Tabeia 1: Primerjava s SDNPIA 
I 

I 

reaicacija 
ac 

31.12.99 

predviaenc do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31 12.99 

vreonost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.S7 

X* 

SDNPIA 

l/ .-,17 

primerjava s 
SDNPIA 

v tisoč SIT v tisoč Sil v tisoč SIT v tisoč SiT v mio USD v mio.USD v % 
1 2 3=1+2 t . C 6 '=5/5"10C 

orO!e<i. 213.591 130.000 443.591 429.500 2 61 
odKuo; ' 379.531 100.000 1 479 531 1.374 721 5.2 
araania 5.255.297 6.050.000 13.315.297 10.933 167 55.1 1 
ostalo 228.093 80 000 306.093 275.317 1.5 
SKUPAJ 7.186.512 8.360.000 15.546.512 13.012.825 77.5 71.2 108.8 

Tabela 2: Primerjava z 1P 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(15.1.97) 

tekoče cene 

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

Drojekti 350.000 401.384 443.591 400.000 114,3 
odkupi 1.277.935 1 465.551 1.479.531 1.280.000 100,2 
gradnja 8 403.337 10.112.581 13.315 297 10.096.079 120.1 
ostalo 373.173 427.959 308.093 340.146 91.1 
SKUPAJ 10.404.445 12.407.475 15.546.512 12.116.225 116,5 

(1) Investicijski program za odsek avtoceste Višnja Gora - Bič, Izdelovalec: Ornega consull d o.o., Ljubljana. 
Prazakova 12 in Družba za drža\'ne ceste d d., Ljubljana, Tržaška I9a, datum izdelave oktober 1997, dopolnitev 
december 199 7, datum sprejetja sklepa o investiciji: 09.01 1998 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 10.000 26.015 260.2 443.591 313591.0 70.7 
odkupi 180.000 352.494 195.5 1.479.531 1.379.531 93.2 
aradnia 5.148 460 4.905.515 95,3 13.315.297 5.265.297 39.5 
ostalo 52.000 59.460 114.3 308.0S3I 228.093 74.C 
SKUPAJ 5.390.460 5.343.484 99,1 15.546.512l 7.186.512 46,2 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

VIŠNJA GORA - BIC - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Odsek: NAKLO - KR\NJ VZHOD (dograditev v štiripasovnico), dolžina 8,7 km 

Pričetek gradbenih del: 
Dne 18.12.1998 je bil Izvajalec uveden v delo gradnjo viadukta Rupovščica in mostu Kokra. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja za oba objekta je 12 mesecev, glede na tehnološke zahteve in vremenske pogoje pa bo 
zgornji ustroj in hidroizolacija izvedena kasneje. 

Priprave na gradnjo: 
Dopolnjena je bila dokumentacija PGD, PZI za traso po pripombah revizijske komisije in \ smislu 
dodatnih pogojev (protihrupna zaščita, vodnogospodarske ureditve). Izdelani so bili projekti PGD, 
PZR za viadukl Rupovščica in mosi Kokra in za traso avtoceste Reševala seje problematika, vezana 
na odkupe zemljišč in objektov, pridobitev potrebne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja, 
razgovori s strankami. Izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo trase. 
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Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih od 1994 do 1998 je 509 mio SIT. 
V letu 1999 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od pričetka gradnje do 31.12.1999 je 
509 mio SIT. 

Izvedena dela: 
Izdelana je bila projektna dokumentacijo PZI. Izvajala so se dela na viaduktu Rupovščica in mostu 
Kokra, kjer so gradbena dela. razen hidroizolacije in zgornjega ustroja končana. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Zaradi zamude v postopku oddaje del za gradnjo trase (ponovljen razpis) v letu 1999 ni bilo nobenih 
gradbenih del na trasi avtoceste. Stanje del ob koncu leta 1999 še omogoča odpiranje odseka v letu 
2000r Visok odstotek finančne realizacije za projektiranje je posledica večjega obsega del. kar ob 
pripravi plana za leto 1999 ni bilo predvideno. 

Financiranje: 
Izgradnja odseka se financira iz namenskih sredstev za graditev AC. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela: Primerjava s SDNP1A 
realizacija 

do 
31.12.99 

' predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31 12.95 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

'vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT v mio USD v mio USD v',, 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6-100 

projekti 74.613 0 74.613 85.341 0.5 
odkuDi 15.225 353.247 368472 294.895 1.8 
aradma 508.240 2 843.345 3.351.585 2.739.835 16.3 
ostalo 1.832 22.680 24.512 3.740 0 
SKUPAJ 599.910 3.219.272 3.819.182 3.123.811 18,6 17,6 105,7 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(maj 98) 

tekoče cene 

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

projekti 30.131 32.073 74 613 90.139 299,2 
odkupi 180.783 192 436 368 472 313927 173,6 
gradnja 2 837.106 3.348.904 3.351 585 2.916.654 102,8 
ostalo 60.261 64.145 24 512 3.981 6,6 
SKUPAJ 3.108.281 3.637.558 3.819.182 3.324.701 107,0 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjena 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12 99 

% realizacije 

v tisoč SiT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 10.000 36.526 365.3 74.613 74.613 100,0 
odkupi 100.000 14 412 14.4 368.472 15.225 4,1 
aradnis 451.500 428.729 95.0 3.351.585 508.240 15,2 
ostalo 5.000 1.593 31,9 24.512 1.832 7.5 
SKUPAJ 5bb.500 481.260 85,0 3.819.182 599.910 15,7 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

NAKLO - KRANJ - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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2.3 NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1999 

Odsek: PESNICA - SLINTVICA: Zrkovska c. km 0,0 do km 0,87 , dolžina 0.87 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V letu 1999 so potekale priprave za gradbena dela, ki so se začela izvajati v drugi polovici leta 1999. 
in se bodo zaključila v letu 2000, in sicer izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in 
objektov, pridobivanje soglasij in dovoljenj za gradnjo in izvedba javnega razpisa za izvedbo 
gradbenih del. 

V drugi polovici leta 1999 so se izvajala tudi gradbena dela, in sicer preddela (geodetska dela, rušitve 
in demontaže). zemeljska dela in temeljenje, izvedba javne kanalizacije in izvedba pilotiranja za 
premostitvene objekte. 

Stanje no programu dela DARS: 
Dela. predvidena v letu 1999 so se izvedla v skladu z planiranim obsegom del za leto 1999. Višja 
realizacija od planirane je posledica odkupovanja zemljišč, kar je bilo začasno planirano v sklopu 
1 .etape odseka Pesnica - Slivnica, priključek Ptujska. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela i: Primerjava s'SDNP1A 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
aokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.9S 

investicijska 
vrednost po 

tekočin cenah, 
ocenjeno 
31 12.99 

vrednost 
na dan 
30.S.S7 

vrednost 
na can 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SiT v tisoč SIT v mio USD v mio USD v % 
1 2 3=1+2 A 5 6 7=5'6"100 

projekti 0 0 0 0 
odkupi 566.223 -267 124 299 099 264.367 
aradnis 50 942 750 000 800.942 663.402 
ostalo 79 0 79 66 
SKUPAJ 617.244 482.876 1.100.120 927.855 5.5 4.7 117,0 
Opomba: Zaradi odkupov zemljišč za Zrkovsko cesto - 2. fazo v okviru I.faze bo v letu 2000 iz planske posta\'ke 
Odkupi preknjiženo 267.124 mio SIT 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjene 31 12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(dec 97) 

tekoče cene 

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

projekti 24.260 27.640 0 0 0.0 
odkupi 118 520 135.006 299 099 268.105 226,2 
gradnja 640 902 730 081 800 942 671 168 104.7 
ostalo 26 170 29.810 79 67 0.3 
SKUPAJ 809.852 922.537 1.100.120 939.340 116,0 

(!) Investicijski program AC SLIVNICA - PESNICA I. Etapa. Osnovni investicijski program. Izdelovalec 
OMEGA CONSULT d o.o. Ljubljana, številka sklepa potrditve MPZ: 26-15/77/98/19-sklep'žv. datum potrditve 
10 06.199S 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč JSIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

oroiekti 0 0 - 0 0 - 
odkupi 0 566.223 - 299.099 566.223 189.3 
gradnja 334.643 50.942 15.2 800.942 50.942 0.4 
ostalo 15 000 79 0 5 79 79 100.0 
SKUPAJ 349.643 617.244 176.5 1.100.120 617.244 56,1 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

PESNICA - SLIVNICA; Zrkovska c. km 0,00 do km 0,87 - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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I Mesečni plan i i Mesečna rea! —6—Kumulativni plan —H—Kumulativna real 

Odsek: PESNICA - SLIVNICA: HITRA CESTA 2B, dolžina 2,4 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V letu 1999 so potekale priprave gradbena dela, ki so se začela izvajati v drugi polovici leta 1999. in 
sicer izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in objektov, pridobivanje soglasij in 
dovoljenj za gradnjo in izvedba javnega razpisa za izvedbo gradbenih del. 

V drugi polovici leta 1999 so bila izvedena tudi gradbena dela, in sicer preddela: geodetska dela. 
rušitve in demontaže, ureditev obvoznih cest za prevzem prometa v območju Ptujske ceste, izvedba 
gradbenih del na pododseku HC 2B etapa, izvedba predfabriciranih elementov za dva nadvoza. 

Stanje no programu dela DARS: 
Dela, predvidena v letu 1999 so se izvedla v skladu z planiranim obsegom del za leto 1999. oziroma je 
bil plan izvedenih del celo presežen zaradi odkupovanja zemljišč, kar je bilo začasno planirano v 
sklopu I. etape odseka Pesnica - Slivnica, priključek Ptujska. 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrdnost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 0 161.577 161.577 122.318 
odkupi 572.768 305.260 878.028 719.109 
gradnja 352.014 3.046.547 3.398.561 2.771.477 
ostalo 142 161.419 161.561 122.318 
SKUPAJ 924.924 3.674.803 4.599.727 3.735.222 22.2 20.2 109,9 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
fdec 97) 

tekoče cene 

v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT °/0 
1 2 3 4 5=4/1*100 

projekti 124.597 140.965 161.577 124.038 99.6 
odkupi ■718.023 812.378 878.028 729.222 101,6 
gradnja 2 491.946 2.819.443 3.398.561 2.804.016 112,5 
ostalo 124.597 140.955 161.561 124.038 99.6 
SKUPAJ 3.459.163 3.913.751 4.599.727 3.781.314 109,3 
(!) Investicijski program: AC SLIVNICA - PESNICA: 1. Elapa: Osnovni investicijski program. Izdelovalec 

OMEGA CONSULT d.o.o. Ljubljana, številka sklepa potrditve MPZ 2645/77/98'19-sklep't\\ datum potrditve 
10.06.1998 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 
31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 0 0 #DEL/0! 161.577 0 0,0 
odkupi 0 572 768 #DEL/0! 878.028 572 768 65,2 
gradnja 573.682 352.014 61,4 3.398.561 352 014 10,4 
ostalo 9 000 142 1.6 161.561 142 0,1 
SKUPAJ 582.682 924.924 158,7 4.599.727 924.924 20,1 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

PESNICA - SLIVNICA; HC - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Odsek: LENART - BELTINCI: Lenart - Cogetinci, dolžina 15,6 km 

Aktivnosti, ki so potekate v letu 1999: 
V letu 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava študije variant 1:5000, 
- izdelava dodatnih preveritev potekov variant, 
- usklajevanje poteka trase z lokalno skupnostjo in med ministrstvi. 
- izdelava vizualizacije poteka trase mimo Lenarta in v dolini Brengove. 

Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- izdelan elaborat prometno-tehničnega in ekonomskega vrednotenja variant 
- izdelan idejni projekt in posebne strokovne podlage za optimizirano IN varianto na pododseku 

Lenart - Spodnja Senarska 

Stanje no programu dela DARS: 
Znatna zamuda zaradi usklajevanja pri izboru variante z naročnikom LN, lokalnimi skupnostmi in 
med ministrstvi. Varianta še ni izbrana. 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

realizacija 
do 

31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrdnost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 95.384 735.722 831.106 698.244 4,2 
odkupi 0 2.692.681 2.692.681 3.006.556 17,9 
gradnja 0 21.195.470 21.195470 17.807.129 106 
ostalo 0 5.812481 5.812.481 4.883.289 29,1 
SKUPAJ 95.384 30.436.354 30.531.738 26.395.218 157,2 72.8 215.9 
Opomba: Ocena investicije je izdelana na podlagi študije variant. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 199S realizacija 
1999' 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 
31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 70.000 25.285 36.1 831 106 95.384 11.5 
odkupi 25.000 0 0,0 2.692.681 0 0.0 
gradnia 0 0 - 21 195 470 0 00 
ostalo 120.000 0 0.0 5.812 481 0 0.0 
SKUPAJ 215.000 25.285 11,8 30.531.738 95.384 0,3 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: LENART - BELTINCI: Cogctinci - Vučja vas, dolžina 12,1 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V letu 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava posebnih strokovnih podlag za deponije viškov materiala 
- izdelava posebnih strokovnih podlag za razširitev gramoznice Babinci 
- usklajevanje stališč do pripomb iz javne razgrnitve med ministrstvi in z lokalno skupnostjo 
- izdelava idejnega projekta in ostalih strokovnih podlag za predlog LN 
- izdelava predloga LN 
- izvedba nove katastrske izmere 

Stanje dokumentacije na dan 31.12.1999: 
- varianta poteka izbrana 
- izdelan idejni projekt in predlog LN 

Stanje po programu dela DARS: 
Zamuda zaradi usklajevanja stališč do pripomb iz javne razgrnitve. Višja finančna realizacija od 
predvidene za projektiranje je posledica izvedbe del. ki bi po planu morala biti izvedena že v letu 
1998. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNP1A 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31 12.99 

investicijska 
vrdnost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 210.176 300.000 510.176 1.181.765 7 
odkupi 1.689.945 1.689.945 2.148612 12,8 
gradnja 14.409.676 14 409.676 12.106.123 72.1 
ostaio 146 3.429.450 3429.596 2.881.213 17,2 
SKUPAJ 210.322 19.829.071 20.039.393 18.317.713 109,1 72,0 151,5 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 
31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4-100 

projekti 55.000 210.176 382,1 1 406.631 210 176 14,9 
odkupi 140.000 0 0,0 2 557 449 0 0.0 
gradnja 0 0 - 14 409.676 0 0.0 
ostalo 110.000 146 0,1 3 429 450 146 0,0 
SKUPAJ 305.000 210.322 69,0 21.803.206 210.322 1,0 

poročevalec, št. 9 88 15. februar 2001 



Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

LENART - BELTINCI; Cogetinci - Vučja vas - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 
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Odsek: SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA: Obvoznica Pragersko. dolžina 6 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: vr ■ ; 
V letu 1999 so se izvajala naslednja dela: 
-izdelava strokovnih podlag in idejnega projekta ter dopolnitev po reviziji. 
-izdelava osnutka LN in javna razgrnitev-. 
-pridobivanje pripomb iz javne razgrnitve osnutka LN in priprava stališč. 

Stanje po programu dela DARS: 
Dela v letu 1999 niso potekala skladno s planom DARS. Realizacija odstopa od planirane zaradi 
zamude pri pridobitvi Odloka o LN, do katere je prišlo zaradi nepravočasne potrditve sprememb in 
dopolnitev planskih aktov občine Slovenska Bistrica in Rače - Fram. Zaradi tega ni bila možna 
izvedba planiranih del (izdelava projektne dokumentacije, izdelava investicijskega programa in 
pridobivanje zemljišč). 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNP1A 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrdnost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 50.325 90 000 140.325 121 467 
odkupi 0 459.696 459.696 459 696 
qradnja 0 1.982.008 1 982.008 1.715.650 
ostalo 0 76.231 76.231 76.231 
SKUPAJ 50.325 2.607.935 2.658.260 2.373.044 14,1 16,5 85,5 

15. februar2001 89 poročevalec, št. 9 



Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

► 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31 12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v %• 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 95.000 31.053 32,7 140.325 50.325 35.9 
odkuoi 208.000 0 0.0 459.696 0 0,0 
gradnja 0 0 - 1.982.008 0 0.0 
ostalo 0 0 - 76.231 0 0.0 
SKUPAJ 303.000 31.053 10.2 2.658.260 50.325 1,9 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

SL.BISTRICA - HAJDINA; Obvoznica Pragersko - 
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Odsek: HAJDINA - ORMOŽ: Gorišnica - Ormož, dolžina 10,4 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V letu 1999 so se izvajala naslednja dela: 

- dokončanje Idejnega projekta. 
- javna razgrnitev osnutka LN in postopki pridobivanja pripomb, 
- izdelava stališč do pripomb in dopolnitev idejnega projekta, 
- izdelava predloga LN in postopki do pravnomočnosti Odloka o LN, 
- objava namere o javnem razpisu gradbenih del, 
- izdelava investicijskega programa - priprava podatkov na podlagi idejnega projekta, 
- izdelava projekta PGD. PZ! 
- parcelacija in pridobivanje zemljišč 
- izvajanje arheoloških izkopavanj na območju Hajndla. 

Stanje no programu dela DARS: 
Dela v letu 1999 niso potekala skladno s planom DARS. Vzroki odstopanja od planirane realizacije za 
leto 1999 so sledeči: 
- parcelacija in pridobivanje zemljišč: zaradi zamude pri izdelavi idejnega projekta in izdelave LN je 

prišlo do zamika sprejetja Odloka o LN iz marca 99 na junij 99, zaradi česar so bili onemogočeni 
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planirani postopki pridobivanja zemljišč, kateri bi po planu morali potekati v času od marca 99' 
dalje. 

- zaradi neuspelega razpis za izvajalca parcelacije in za izvajalca odkupov zemljišč, (potrebna je bila 
ponovitev), je prišlo do kasnitve pri pridobivanju zemljišč in plačila spremembe namembnosti 

- prekoračitev investicijske vrednosti glede na SD NP1A, kar je vplivalo na rok objave namere o 
investicijo v Uradnem listu, sklenitev pogodb za izvedbo parcelacije, odkupe zemljišč in projektov 
PGD-PZI ter izvedbo arheoloških izkopavanj. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA 

j/--;. . 

primerjava s 
SDNPIA 

v tisoč SIT v tisoč SIT' v tisoč SIT v tisoč SIT v mio USD v mic USD V C/o 
1 2 3=1+2 4 5 5 7=5/6-100 

proiekti 0 163.196 163.196 137.107 
odkuoi 207.237 7S2.763 1.000.000 961.633 I i 
oradma 0 4.041.460 4.041 450 3.395.386 I i 
ostaio 67.631 130.978 198 809 167.027 I I 
SKUPAJ 275.068 5.128.397 5.403.465 4.661.153 27.7! 17.7 156.5! 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka dc 
31.12 99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4' 100 

projekti 0 0 - 163.195 0 0.0 
odkupi 460.000 207.237 45,1 1.000.000 207.237 20.7 
aradnja 62.384 0 0.0 4 041.460 0 0.0 
ostalo 0 67.831 - 198.809 67.831 . 34,1 
SKUPAJ 522.384 275.068 52,7 5.403.465 275.068 5,1 
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HAJDINA - ORMOŽ; Gorišnica - Ormož - 
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250.000 

200.000 

m 150.000 
o 
o 100.000 
> 

50.000 

0 

*1 X " 
 % - 

A- 

r /i" 

-h— 11 A r 

600.000 
i— 

500.000 co 

400.000 § 

300.000 ro > 
200.000 I u 

jan. feb. mar. aprl, maj jun. jul. avg. sept. okt. nov. ciec. 

I Mesečni plan i i Mesečna rea! —ir— Kum. plan viek. mes. —*— Kum real vtek.mes. 

PROJEKT 2 

Odsek: BLAGOVICA - ŠENTJAKOB: III. etapa Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica, 
dolžina 5.9 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V letu 1999 se niso pričela dela na tem odseku. Odkupi in projekti so vključeni v 1. etapo 

Stanje po programu dela D.A.RS: 
Razlog za kasmtev pričetka gradnje je v tem. da ni ratificiran sporazum za kredit E1B II. zato ni bilo 
možno izvesti javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA   
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
Dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 0 794.690 794 690 667.651 4.0 
odkupi 0 0 0 0 0.0 
gradnja 0 13 495 454 13 495 464 11.712.559 69,7 
ostalo 0 0 0 0 0,0 
SKUPAJ 0 14.290.154 14.290.154 12.380.210 73,7 64,7 113,9 
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Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.99 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 96) 

tekoče cene 

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

projekti 586.059 911.185 794.690 585.059 100.0 
odkupi 0 0 0 0 - 
gradnja 9.207.323 14.311.356 13.495 464 10.504.004 114.1 
ostalo 0 0 0 0 - 
SKUPAJ 9.793.382 15.222.541 14.290.154 11.090.063 113.2 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

pian 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
1 2 3=2/1*100 4 5 , 6=5/4*100 

projekti 0 0 - 794.690 0 0,0 
odkupi 0 0 - 0 0 - 
gradnja 100 000 0 0.0 13 495.464 0 0.0 
ostalo 0 0 - 0 0 - 
SKUPAJ 100.000 0 0,0 14.290.154 0 0.0 
Opombe: Projekti m odkupi so zajeli v /. e/op; 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

BLAGOVICA -ŠENTJAKOB; Lukovica - Blagovica - 
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PROJEKT 4 

Odsek: KLANEC - ANKARAN: Srmin - Socerb, dolžina 10,1 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
Priprave na gradnjo: 

sprejem Uredbe o LN . 
izdelava projektne dokumentacije za traso in ostale objekte, 
pričetek izdelave projektov za viadukt Črni Kal 
razpis za projektiranje predorov 
izdelava investicijskega programa z dopolnitvami in popravki, 
izvedba parcelacije, 
razpisi za odkupe in pričetek odkupov 

Stanje po programu dela DARS: 
Predvidena dela niso bila realizirana v celoti zaradi: 

kasnitve izdelave PGD/PZI zaradi kasnitve zakoličbe (težavnost terena), dodatnih pogojev za 
izvedbo geologije (dodatni obseg preiskav) in zaradi zamud projektanta. 
kasnitve oddaje projektiranja viadukta Črni Kal zaradi kasnitve Uredbe o LN, 
projektiranje predorov se ni izvajalo zaradi kasnitve Uredbe o LN in razveljavljenega razisa. 
zaradi kasnitve izdelave in potrditve investicijskega programa in kasnitve izdelave projektne 
dokumentacije se niso pričeli postopki razpisov za oddajo del. 
posledično ni bilo možno pričeti gradnje. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

. 31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 528476 500.000 1.028.476 908415 
odkupi 1.415 1.080.000 1.081 415 925.753 
gradnja 0 43.065.000 43.065.000 36.073.591 
ostalo 20.597 12.000 32.597 28.694 
SKUPAJ 550.488 44.657.000 45.207.488 37.936.453 225,8 140,3 160,9 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31 12.99 

realizacija od 
začetka do 
31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 350.000 344.262 98,4 1.028 476 528476 •51,4 
odkupi 120.000 1 415 1.2 1 081 415 1.415 0,1 
gradnja 56.520 0 0,0 43 065 000 0 0,0 
ostalo 4.000 20 597 514,9 32 597 20 597 63,2 
SKUPAJ 530.520 366.274 69,0 45.207.488 550.488 1.2 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

Mesečni plan IZZZ) Mesečna real. —A—Kumulativni plan —H—Kumulativna real 

KLANEC - ANKARAN; Srmin - Socerb - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

o o o 

jan. feb. mar. aprl. maj jun. jul. avg. sept. okt. nov,, dec. 

Odsek: KLANEC - ANKARAN: Socerb - Klanec, dolžina 4,5 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
Priprave na gradnjo: 

sprejem Uredbe o LN 
izdelava projektno tehnične dokumentacije za traso in ostale objekte, 
razpis za projektiranje predorov 
izdelava investicijskega programa z dopolnitvami in popravki, 
izvedba parcelacije, 
razpisi za odkupe in pričetek odkupov 

Stanje po programu dela DARS: 
Predvidena dela niso bila realizirana v celoti zaradi: 

kasnitve izdelave PGD/PZ1 zaradi kasnitve zakoličbe (težavnost terena), dodatnih, pogojev za 
izvedbo geologije (dodatni obseg preiskav) in zaradi zamud projektanta, 
projektiranje predorov se ni izvajalo, zaradi kasnitve sprejema Uredbe o LN in razveljavljenega 
razpisa, 
zaradi kasnitve izdelave in potrditve investicijskega programa in kasnitve izdelave projektne 
dokumentacije se niso pričeli postopki razpisov za oddajo del, 
posledično ni bilo možno pričeti gradnje. 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA  
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč 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 17.708.000 17.708.000 14.835.544 
ostalo 54 0 54 0 
SKUPAJ 54 17.708.000 17.708.054 14.835.544 88.3 76,9 114,8 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 
31.12.99 

% realizacije 

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

Drojekti 0 0 - 0 0 - 
odkupi 0 0 - 0 0 - 
gradnja 55.520 0 0,0 17.708.000 0 0,0 
ostalo 4 000 54 1.4 54 54 100.0 
SKUPAJ 60.520 54 0.1 17.708.054 54 0.0 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: RAZDRTO - VIPAVA: Rebernice, dolžina 10,7 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
Priprave na gradnjo: 
- dopolnitev strokovnih podlag za izdelavo predloga LN 
- izdelava predloga LN in pridobivanje soglasij nanj 
- sprejeta je bila Uredba Vlade o LN 
- izdelana je bila preveritev poteka trase HC mimo vojaškega poligona in strelišča Mlake 
- na odseku od km 1,075 do km 6,800 seje vršilo preverjanje dodatne variante poteka trase v okviru 
toleranc LN 

Stanje no programu dela DARS: 
Zaradi še nepotrjene trase HC na tem odseku v letu 1999 ni bilo mogoče pristopiti k izdelavi 
investicijskega programa ter izdelavi projektne dokumentacije PGD/PZI. kot je bilo s planom 
predvideno. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

realizacija 
do 

31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA ; primerjava s 
SDNPIA 

31.12.99 31.12.99 
v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT v mio USD . v mio USD v % 

1 2 3=1+2 A 5 6 7=5/5*100 
projekti 82 467 332.000 414.467 288436 
odkupi 0 . 2.110.000 2.110.000 1.762.382) 
gradnja 0 34.000.000 34.000.000 26.548.314 
ostalo 25 120.000 120.0251 96.083 
SKUPAJ 82.492 36.5S2.000 36.644.4921 30.695.215 182,7 156,7 116.6 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 
31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 240.000 35.743 14,9 414.467 82 467 19,9 
odkupi 54.578 0 0.0 2.110.000 0 0,0 
gradnja 0 0 - 34.000.000 0 0,0 
ostalo 0 25 - 120.025 25 0,0 
SKUPAJ 294.578 35.768 12,1 36.644.492 82.492 0,2 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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Odsek: ŠKOFIJE - SRMIN, dolžina 3,1 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
Priprave na gradnjo 

izvedba razpisa za projektiranje 
izdelava projektno tehnične dokumentacije 
izdelava investicijskega programa z dopolnitvami in popravki, 
razpis in izvedba parcelacije 
razpisi za odkupe in pričetek odkupov 

Stanje po programu dela DARS: 
Predvidena dela niso bila realizirana v celoti zaradi: 

izdelava PGD/PZI je kasnila zaradi dveh neuspelih razpisov 
kasnitve izdelave in potrditve investicijskega programa 
zaradi kasnitve izdelave in potrditve investicijskega programa in kasnitve izdelave projektne 
dokumentacije se niso pričeli postopki razpisov za oddajo del, 
posledično ni bilo možno pričeti gradnje. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s-SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 80.627 52.000 132.627 116.626 
odkupi 182.645 421.000 603.645 523.738 
gradnja 0 5.344.000 5.344 000 4.444.315 
ostalo 29 11.000 11.029 9.442 
SKUPAJ 263.301 5.828.000 6.091.301 5.094.121 30,3 26,2 115,6 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 
plan 1999 realizacija 

1999 
% realizacije investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah 

ocenjeno 31 12.99 

realizacija od 
začetka do 
31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 55000 80.627 146,6 132.627 . 80.627 60,8 
odkupi 230 000 182.645 79,4 603.645 182 645 30,3 
gradnja 309 142 0 0.0 5.344.000 0 0,0 
ostalo 10.800 29 0,3 11.029 29 0,3 
SKUPAJ 604.942 263.301 43,5 6^091.301 263.301 4,3 

15. februar2001 99 poročevalec, št. 9 



Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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PROJEKT 6 

Odsek: KRŠKA VAS - OBREŽJE, dolžina 12,3 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V obdobju januar-december 1999 so potekale aktivnosti: 
- izdelava preveritev dodatnih variant po zahtevah občine v 1:5000 in 1:1000 
- izdelava idejnega projekta in posebnih strokovnih podlag za varianto VI 
- izdelava Poročila o vplivih na okolje za varianto VI in MMP Obrežje 
- izdelava alternativnih rešitev na območju Čateža 
- izdelava osnutka LN 
- izdelan idejni projekt za varianto v koridorju obstoječe HC 
- izdelan osnutek LN 

Stanje po programu dela DARS: 
Znatna zamuda zaradi dodatnih preveritev variant po zahtevah občine in zaradi usklajevanja z 
ministrstvi in lokalno skupnostjo glede poteka trase. Finančna realizacija prekoračije predvideno 
zaradi povečanega obsega del, kije posledica dodatnih preverjanj variant. 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNP1A     
realizacija 

do 
31.12.99 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.99 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 
31.12.99 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 234.942 358.134 593.076 498.266 3,0 1,7 176,5 
odkupi 1.875.438 1.875.438 1.575.628 9,4 5,6 167.9 
aradnja 8.095.306 8.095.306 6.801.178 40,5 34,5 117.4 
ostalo 2.592.276 2.592.276 2 177.871 13,0 8.2 158,5 
SKUPAJ 234.942 12.921.154 13.156.096 11.052.943 65.9 50,0 131.8 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 1999 realizacija 
1999 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.99 

realizacija od 
začetka do 

31.12.99 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % v tisoč SIT v. tisoč SIT v % 
1 2 3=2/1*100 4 5 6=5/4"10C 

oroiekti 58.000 142.496 245.7 593 076 234.942 39.6 
odkupi 50.000 0 0.0 1.875438 0 0.0 
gradnja 0 0 6 095.306 0 0.0 
ostalo 6.000 0 OC 2 592.276 0 0.0 
SKUPAJ 114.000 142.496 125.0 | 13.156.096 234.942 1.8 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 
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2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO BILE PREDANE V PROMET PRED 
1.1.1994 

SMER VZHOD - ZAHOD 

Razcep Razdrto 
Potekalo je dokončanje del na odseku magistralne ceste M10-5 skozi Razdrto. 

Razdrto - Čebulovica 
Izvajala so se dela na izgradnji CP Divača. Izvršena je bila dokončna ureditev odvodnje. 

Koper - Ankaran 
Gradbena dela se v letu 1999 niso izvajala. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

SMER SEVER -JUG 

Hrušica - Vrba 
Zaključena so bila dela na izvedbi zaščitnih ukrepov pred snežnimi plazovi na pobočju Mežakle, dela 
na izvedbi zaščitnih ukrepov pred kamnitimi plazovi na pobočju Mežakle, dela na izvedbi protihrupne 
ograje z armiranim zemeljskim nasipom v območju Lipe ter delaa na preplastitvi odseka med Lipcarr.i 
in platojem Hrušica. Izvajale so se aktivnosti vezane na odpravo napak v garancijski dobi. 

9f!r 
Malence - Šmarje Sap 
Izvajale so se aktivnosti za sanacijo ukopne brežine Mali .Pripravljala seje dokumentacija za izvedbo 
postopka kolavdacije in pridobitev uporabnega dovoljenja (reševanje problematike protihrupnih 
ukrepov). 

Šmarje Sap - Višnja gora 
Izveden je bil postopek razpisa in oddaja del za sanacijo južnih ukopnih brežin (izkopani material se je 
uporabil pri gradnji AC Višnja Gora - Bič).Za realizacijo dodatnih protihrupnih ograj pri naseljih 
Perovo in Hrastje so se izvajale aktivnosti za končni obračun in prevzem del. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

odsek 

prenešena 
sredstva 

s planom 99 
zagot. 

s/edstva 

SKUPAJ 
zagotovljena 

sredstva 
real.99 % real. 

v tisoč SIT v tisoč SIT, v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=1+2 4 5=4/3'100 

Hrušica Vrba 222.000 28 000 250.000 383.381 153,4 
Malence-Smarje Sap 60.000 95.000 155.000 10.855 7,0 
Šmarje Sap-Višnja gora 242.040 263 000 505.040 355.050 70,3 
Razcep Razdrto 14.000 0 14.000 15.140 108,1 
Razdrto-Cebulovica 300 000 0 300.000 254.572 84.9 
Koper-Ankaran 90.000 0 90.000 27 0.0 
SKUPAJ 928.040 386.000 1.314.040 1.019.025 77,5 
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Dolgotrajnost izvajanja zaključnih del na avtocestnih odsekih, ki jih je DARS, d.d. ob svoji ustanovitvi 
prevzela v upravljanje je posledica različnih dejavnikov in okoliščin. V nadaljevanju podajamo 
pojasnila k dolgotrajnemu zaključevanju del na posameznih odsekih: 

Razcep Razdrto 
Lokacijski načrt za odsek Razdrto - Čebulovica z dne 10.7.1980 je postavil določene obveznosti 
investitorju AC (deviacije, bazeni, pločnik ipd). V času ustanovitve DARS. d.d. (1994) je bila fizično 
dokončana večina del na Razcepu Razdrto razen izpolnitve nekaterih pogojev iz lokacijskega 
dovoljenja in nekaterih del na AC (izgradnja deviacije gozdne ceste 1-04, izgradnja pločnika skozi 
naselje Razdrto, razširitev in izgradnja lokalne ceste Razdrto - Kamnolom z ureditvijo križišča, 
dokončna ureditev odvodnje v Razdrtem). Pri pregledu neizpolnjenih obvez pa je bilo ugotovljeno: 
■ deviacije 1-04 v skladu s projektom ni mogoče izvesti, s strani KS predlagan drugačen potek 

deviacije je povezan z velikimi stroški, poleg tega pa zaradi konfiguracije terena in majhnih 
površin zemljišča, ki gravitirajo na predlagano deviacijo ni racionalen. O problematiki je potekala 
pisna korespondenca med DARS, d.d. in Občino; 

■ izgradnja pločnika skozi Razdrto brez istočasnega posega v državno cesto G-1/12 (M10-5) ni 
mogoča, zato je bil sprožen postopek vključevanja Direkcije RS za ceste v investicijo: 

■ razširitev lokalne cgste Razdrto - Kamnolom v dvosmerno cesto z izgradnjo novega križišča pri 
kamnolomu glede na majhen promet po glavni cesti Postojna - Koper ni več smiseln. 

Na osnovi navedenih izhodišč je bil 19.6.1997 sklican sestanek med DDC, DARS. DRSC in Občino 
Postojna, na katerem so se določila izhodišča za 31.7.1998 sklenjeni sofinancerski sporazum med 
DARS, DRSC in Občino Postojna, z izpolnitvijo katerega bo DARS izpolnil vse obveznosti iz 
lokacijskega načrta. DARS, d.d. je po sklenitvi sporazuma pristopil k izvedbi del. Zaradi 
nepredvidenih več del .(geologija) pa so bila v letu 1999 dela prekinjena do zagotovitve dodatnih 
sredstev. Predvidoma bodo v letu 2000 zaključena vsa dela na dokončanju del Razcep Razdrto. Zaradi 
prav1 tako dolgotrajnega reševanja problematike zaščite pred vetrom in zaščite pred snežnimi zameti pa 
dodatna potrebna dela in s tem povezani stroški tudi v bodoče niso v celoti izključeni. 

Razdrto - Čebulovica (II.) 
V programu dela DARS. d.d. za leto 1999 je bil predviden pričetek del za izgradnjo CP Senožeče, 
vključno z izgradnjo ABC sistema cestninjenja in vsemi komunalnimi vodi, ter dokončanje sanacije 
odvodnje. i in/- 
Pričetek gradnje CP Senože je bil predviden šele v letu 1999 zato. ker je CP Senožeče vključena \ 
celotni zaprti sistem cestninjenja na primorskih avtocestah in je bilo smiselno izgradnjo te CP 
dokončati hkrati z dokončanjem del na AC Kozina - Klanec in odprtjem CP Kozina, CP Divača in CP 
Nanos. Dela v letu 1999 zaradi problematike pridobivanja zemljišč (lastništvo agrarne skupnosti) 
napredujejo počasneje od predvidevanj, tako da se bodo nadaljevala in dokončala v letu 2000. 
Dela na sanaciji odvodnje pa je bilo potrebno izvesti zaradi poplavljanja kmetijskih zemljišč ob 
izjemnih nalivih, kar je posledica prvotnega projekta odvodnjavanja AC, po katerem se izpusti • 
meteornih vod vodijo na kmetijska zemljišča. 

Hrušica - Vrba 
Po otvoritvi avtocestnega odseka Hrušica - Vrba za promet (oktober 1993) je bilo potrebno izvesti še 
relativno obsežna zaključna dela (dokončanje del na glavni trasi, regulacije in odvodni jarki, 
dokončanje opreme ceste, hortikulturna ureditev, zavarovanje plazov na pobočju Mežakle. oprema 
počivališča Jesenice, obnova železniškega podvoza in deviacije s križiščem, izvajanje aktivnosti za 
odpravo napak v garancijski dobi in druga). Po izvedbi dodatnih meritev hrupa je bilo potrebno izvesti 
dodatne ukrepe protihrupne zaščite v Lipcah in na viaduktu 6-1. Med uporabo ceste je bila izražena 
zahteva po dodatni zaščiti pred kamenjem in snegom, zato je v letu 1998 potekala zaščita pred 
snežnimi in kamnitimi plazovi. Zaradi ugotovljenih povečanih prometnih obremenitev v času uporabe 
(glede na napovedi, upoštevane pri izdelavi projektov) je že v letu 1998 potekala priprava 
dokumentacije za nadgraditev asfaltne voziščne konstrukcije. Izvedba teh del je bila predvidena v letu 
1999. Po končani zimi 1998/1999 pa so bile na vozišču ugotovljene tudi obsežnejše poškodbe, katerih 
sanacija je bila predvidena v okviru garancije izvajalca. Zaradi racionalnosti izvedbe ter čim manjših 
moten prometa so bila vsa dela izvedena hkrati, kar je tudi razlog za preseganje planirane realizacije 
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1999. Ob vseh navedenih dogodkih, zahtevah in ukrepih pa na dolgotrajnost dokončanj vpliva tudi 
problematika pridobivanja zemljišč (tako zaključevanje premoženjsko pravnih zadev po predaji AC v 
promet kot tudi pridobivanje zemljišč oz. služnosti za izvedbo navedenih dodatnih ukrepov). 

Malence - Šmarje Sap 
Odsek avtoceste je bil predan prometu leta 1992. Po letu 1993 seje reševala sledeča problematika: 
Protihrupni ukrepi: Zahteva komisije za tehnični pregled je bila, de se v času eksploatacije še dodatno 
izvedejo meritve hrupa na kritičnih mestih in kjer so nivoji hrupa prekoračeni tudi izvedejo ustrezni 
protihrupni ukrepi (aktivni ali pasivni). Po tem ko je bil AC odsek predani prometu, so bile na DARS, 
d.d. naslovljene številne pritožbe v zvezi s hrupno obremenjenostjo bližnjih naselij. 
Veljavna zakonodaja v času predaje prometu (pred letom 1997), ni predvidevala izvedbe monitoringa 
hrupne obremenjenosti. Zaradi številnih pritožb, so bile za posamezne sklope naročene Ocene ravni 
hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov, ki so bili na najbolj kritičnih delih tudi izvedeni. Tako je bilo 
v letih 1994 in 1995 izvedeno v naselju Šmarje Sap 250 m dodatnih protihrupnih ograj. Zaradi in v 
smislu zagotavljanja celovite sanacije hrupne obremenjenosti na celotnem poteku AC Malence - 
Višnja Gora, ter upoštevajoč Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa (lir.1.RS 
72/96) je za sanacijo razmer v izdelavi študijska preveritev, na osnovi katere bodo v letu 2000 in 2001 
izvedeni tudi dodatni protihrupni ukrepi. 

Problematika brežine Mali vrh: Desna vkopna brežina Mali vrh (med viaduktom Reber in predorom 
Mali vrh) je bila izvedena v naklonu 60% in zaščitena z biološkim pokrovom (»žepi«). Zaradi močne 
erozije dolomitne hribine seje v letu 1997 pristopil k izdelavi dokumentacije za sanacijo. Predlagana 
je bila varianta zaščite z betonskimi slopi. V letu 1998 je bil izveden razpis za oddajo del in tudi 
podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. V času priprave na gradnjo seje na pobudo lastnikov dveh 
stanovanjskih objektov na vrhu brežine izkazala kot varianta možnost odkupa obeh objektov, kar bi 
omogočalo izvedbo sanacije z ublažitvijo brežine na naklonu 1:1. Predvidena sanacija z betonskimi 
slapovi je bila prekinjena, naročena in v izdelavi je študija in ekonomska preveritev obeh variant. Na 
osnovi odločitve bo sanacija izvedena v- letu 2000 (primer z betonskimi slapovi) ali pa v letu 2001 
(primer z ublažitvijo brežine). 

Šmarje Sap - Višnja gora 
Odsek avtoceste je bil predan prometu leta 1989. Po letu 1993 se je reševala še naslednja 
problematika: 
Protihrupni ukrepi: Zahteva komisije za tehnični pregled je bila, da se v času eksploatacije še dodatno 
izvedejo meritve hrupa na kritičnih mestih in kjer so nivoji hrupa prekoračeni tudi izvedejo ustrezni 
protihrupni ukrepi (aktivni ali pasivni). Po tem ko je bil AC odsek predani prometu, so bile na DARS, 
d.d. naslovljene številne pritožbe v zvezi s hrupno obremenjenostjo bližnjih naselij. Veljavna 

' zakonodaja v času predaje prometu (pred letom 1997), ni predvidevala izvedbe monitoringa hrupne 
obremenjenosti. Zaradi številnih pritožb, so bile za posamezne sklope naročene Ocene ravni hrupa s 
predlogom protihrupnih ukrepov, ki so bili na najbolj kritičnih delih tudi izvedeni. Tako je bilo v letih 
od 1994 dalje izvedeno 500 m dodatnih protihrupnih ograj. Zaradi in v smislu zagotavljanja celovite 
sanacije hrupne obremenjenosti na celotnem poteku AC Malence - Višnja Gora . ter upoštevajoč 
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa (Ur.l.RS 72/96) je za sanacijo razmer v 
izdelavi študijska preveritev, na osnovi katere bodo v letu 2000 in 2001 izvedeni tudi dodatni 
protihrupni ukrepi. 
V letih 1994 in 1995 je potekala tudi izvedba preplastitev novega dela AC z zaključnim asfaltnim 
slojem, ureditev ceste Zgornja Duplica - Jerova vas ter izvedba del na rekonstrukciji Tomšičeve ceste 
v Višnji Gori. 
Sanacija ukopnih brcžin: Ukopne brežine na novi polovici AC od Grosuplja do Višnje Gore so bile 
deloma sanirane pred letom 1993. Na pobudo Ministrstva za okolje in prostor sc je pristopilo k 
celovitemu reševanju sanacije brcžin (predvsem na Polici) tako s krajinsko - oblikovnega kot z 
geološkega stališča. Na osnovi izdelanih študij v letih 1995 in 1996 je bila izdelana projektna 
dokumentacija, ki je predvidela ublažitev brežin na naklon 1:1. Ker je pri tem načinu sanacije višek 
izkopanega dolomitnega materiala, je bilo predvideno, da se sanacija brcžin izvede \ času gradnje 
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odseka Višnja Gora - Bič. Na tem odseku je primanjkljaj kamnitih materialov, zato je gospodarno, da 
se pri gradnji nasipov uporabi ustrezni material iz sanacije brežin. V letu 1999 je bil izveden razpis za 
oddajo del in podpisana pogodba. Sanacija poteka skladno z dinamiko gradnje odseka Višnja Gora - 
Bič in bo predvidoma končana sredi leta 2000. 

Koper-Ankaran 
V planu dela za leto 1999 je bilo predvideno, da se bodo pričela izvajati dela za dokončanje del na osi 
2 - Bertoki in izgradnji nadhoda za pešce Pasarella. 
Del na osi 2- Bertoki ni bilo možno izvesti, ker postopek razlastitve za zemljišče, na katerem bodo 
dela izvršena še ni zaključen (ugovor lastnika). Dela bodo izvedena takoj, ko bodo zadeve pravno 
rešene. 
Za obalno področje je bila leta 1997 naročena prometna študija (zaključek v letu 1999) iz katere sledi, 
da v planskem obdobju do leta 2016 ni potreb po šest pasovnici na odseku od Slavčka do Semedele, 
kar je definiralo prečni profil v območju nadhoda (Pasarella). V letu 1999 je bila tako naročena idejna 
študija nadhoda, kije bila izdelana v treh variantah. Za nadaljnjo realizacijo pa bo potrebno skleniti še 
dogovor o sofinanciranju z MO Koper. 

2.5 ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se pričnejo graditi po letu 99 in za katere so bile Uredbe 
vlade o LN uveljavljene že v letu 99 niso bili izvršeni. 

■ajd 

2.6 STROKOVNA DELA INŽENIRJA 

Inženir je v skladu s pogoji FID1C strokovna organizacija, ki za investitorja oprav lja vsa potrebna 
tehnično - strokovna opravila za izvedbo projekta. 

Fakturirana realizicija Inženirja, ki za DARS d.d. opravlja strokovno - tehnična opravila, je v letu 
1999 znašala 1.758 mio SIT, kar je 99 % plana. 
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2.7. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V LETU 1999 

V nadaljevanju jc podan tabelarični in grafitni prikaz fakturirane realizacije v letu 1999 po postavkah s področja programa 
graditve avtocest, predvidenih v letnem programu dela DARS d.d. za leto 1999. 

V 000 SIT v 000 SIT 
, . . ;POSTAVKA PLAN 

JAN - DEC 1999 
REALIZACIJA 
JAN DEC 1999 

% REALIZACIJE 

PROJ. DOKUMENTACIJA ZA ODSEKE PO 1999 740.500 870.272 118 

ODKUPI ZA ODSEKE PO LETU 1999 S.000 oj 0 

PROJEKT 1 - SKUPAJ 12.001.072 13.611.463 113 
Hoče - Ana vas 123 827 97 807 79 
Scntili - Pesnica 0 10.556 
Slivnica - orikliuček Ptuiska 5 092 219 7.314630 144 
Slivnica - Fram - BDC 454 612 292.29)1 64 
Priključek SI Bistrica S 20 000 i.1471 6 
Obvoznica Ormož 51 000 82.6311 16: 
Oovoznica Lendava ; 001 670 601 3301 60 
Rekonstrukcua K' 3-3 (od onkli.S!.Bistrica do obv.Pracerskoi 280 565 359.721 128 
Haidina - Ptu; 512.750 152.615 31 
Vučia vas • Beltinci z rekonstrukcuo R 353 i .778 720 2.537 2521 143 
orikliuček Lopata 408 000 77.5861 !<• 
Zrkovska cesta od km 0.0 do km 0.S" 349.643 617.245! 17" 
Hitra cesta 2B 582 682 524 924! 15' 
Lenari - Coeeunc! 215.0001 25 2851 12 
Coceunci - Vučia vas 305 0001 210 3221 61- 
Oovoznica Pracersko 303 000 3! 0531 K 
Gorišnica - Ormož 522 384 275 068i 5? 
projekt:-SKUPAJ 9.504.597 5.168.786! 54 
Ana vas - Vransko ^ 371.5501 328 4741 88 
Šentiakob - Krtina 6 546.047 4 840 1041 74 
Krtina - Lukovica (CP Kompoiie) 2 487 000 208 i 0 
Lukovica (CP Kopmpolie) - Blagovica 100 000 o: (. 
PROJEKT 3 - SKUPAJ 11.171.703 8.276.7641 74 
Zaaobrova - Tomačevo 1 36 658 47 8201 !3C' 
Šentiakob - Malence 1 1 i 135 045 8 22S 944! 74 
PROJEKT 4 - SKUPAJ 13.869.518 11.525.796 83 
Cebulovica - Divača 1 205 000 152 74S ~}Z 
Divača - Kozina 70 000 271,288 38S 
Kozina - Klanec 1 etapa 3 371.1 13 1 550 612 4f 
Kozina - Klanec 2 etana 2 274.279 2 067.536 91 
Etapa od razcepa Razdno do km 1.3 1 666 820 732 617 44 
V ipava - Podnanos 685 816 529 358 77 
Rebemice 294.578 35 769 i: 
Vipava - Selo 3 200.538 4.367 698 136 
Selo • Šempeter 220 000 582.418 265 
Divača - Dane 0 52 846 ■ 
Dane - Femetiči 0 79 804 - 
Izola - Jagodje 685 392 473 472 60 
Srmin - Socerb 530 520 366 275 69 
Socerb - Klanec 60 520 54 0 
Skofiie • Srmin 604 942 263 301 44 
PROJEKT 5-SKUPAJ 8.359.922 7.310.289 87 
Vransko - Trojane 7039 766 7 308 588 104 
T roiane - Blaeovica s predorom Troiane 1 320 156 1 701 0 
PROJEKT 6-SKUPAJ 6.070.960 5.967.401 98 
ViSnia gora • Bič 5.390 460 5 343 484 9" 
Naklo • Kram 566 50< 481 259 85 
KrSka vas - Obrcžtc 114 000 142 658 125 
DOKONČANJA DEL IN ODŠKOD NA OBSTOJEČIH A( 3X6.000 1.047.872 • 271 

"INŽENIR" 1.780.01KI 1.758.16« 9V 

STROSKI FINANCIRANJA 2.636.193 1.772.363 67 

DRŽAVNE CESTE 6.838.244 4.467.813 65 

ŽELEZNICE 347.00(1 2I9.57( 63 

VSE SKUPAJ 73.71 J.709 61.'m. 56 J K4 
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PLAN IN REALIZACIJA PROGRAMA GRADITVE AVTOCEST V LETU 1999, V TISOČ SIT 

ŽELEZNICE 
DRŽAVNE CESTE 

STROŠKI FINANCIRANJA 
"INŽENIR' 

DOKONČANJA DE. IN ODŠKOC NA OBSTOJEČIH AC 
Krika vas - ODfeije p 

• Naklo • Kranj 
Višnja gora • Bič 

Tro ane - Biapovica s predorom Trojane ^ 
Vransko - Trojane 

ŠKOfije • Srrnin 
Socerr - K;anec jj 
Srmin • Socerr 
trota • Jaooote 

Dane • Femenč 
Divača - Dane j 

Seir • Šempeter 
V;pa*a • Selo 

Reoe-nce 
Vioava - Pocnanos 

Etapa oo rarceoa Razano oo *rr i 3 
Koma ■ Kiane; 2 etapa 
Kozina • Kiane: 1 e:apa 

D.vaia • Kozina jj* 
čeojiovica - Divača 
šen;ia<05 ■ Masence 

Zaooorova • Tomacevc | 
wu».ovica (Cc Koomoone) • B;a?ovica q 

Knmt • LUKOvica (Cp Kompoije) ^ 
šengaKOb - Krtina 

A?ja vas • VransKC 
Gonšmca • Ormc; 

Obvoznica Praperskc ^3 
Cogeimo - Vučja vas 

Lena" - Cogeima 
Hitra cesta 2B 

2rKovsKa cesta od km 0 0 00 km 0 87 
prikujček Lopata 

Vučja vas ■ Beltinci z rekonstrukcijo R 353 
Hafdina • Ptuj 

Rekonstrukcija M 3-3 (od pnkJj Si Bistrica 00 obv Prapertko) 
Obvoznica Lenoava 

Oovoznica Ormoi 
Priključen Si Bistrica S 

Slivnica - F ram • BDC 
Slivnica - priključek Ptujska 

Šentilj - Pesnica 
Hoče - Arja vas 

ODKUPI ZA ODSEKE PO LETU 1999 
PROJ DOKUMENTACIJA ZA ODSEKE PO 1999 

12 000 000 

□ PLAN 1999 I REALIZACIJA 1999 

15. februar2001 107 poročevalec, št. 9 



3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH 
JE ORGAIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d. V LETU 1999 

3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Na dan 1. 1. 1999 je DARS d.d. upravljala in vzdrževala 282,415 km avtocest in 91.612 km 
priključkov nanje. 

Dne 27.8.1999 je bil predan prometu odsek avtoceste od Zaloške ceste v Ljubljani do razcepa \ 
Malencah, dne 25. 10. 1999 odsek hitre ceste Vipava - Selo in dne 17. 12. 1999 del odseka Šentjakob - 
Zadobrova z razcepom Zadobrova. V upravljanje in vzdrževanje sta bili od Direkcije Republike 
Slovenije za ceste prevzeti tudi kamionski cesti na mejnih platojih Fernetiči in Vrtojba. 

Po prevzemu novozgrajenih odsekov v letu !999 je na dan 31. i2. 1999 DARS.d.d. upravljala in 
vzdrževaia 300.525 km avtocest in 101,949 km priključkov, dolžina cestninskih cest pa je znašala 
222." km. 

V programu dela za leto 1999 so bili za obdobje 1. do XI!. predvideni stroški rednega vzdrževanja 
avtocest v višini 2.750 mio SIT. dejanski stroški pa so znašali 2."47.1 (l mio SIT oz. °V.S °/c 
predvidenih stroškov. Stroški rednega vzdrževanja so v letu 1999 znašali 2! % dejansko pobrane 
cestnine. 

Po zaključeni zimski siužbi so se opravljala predvsem naslednja dela rednega ietnega vzdrževanja: 
• košnja trave. 
• obrezovanje rastlinja. 
• čiščenje objektov za odvodnjavanie in kanalizacije. 
• popravila bankin. 
• čiščenje vozišča signalizacije in opreme ceste. 
• popravila in zamenjava varnostnih ograj. 

Poleg omenjenih de! so bila v letu 1999 opravljena tudi naslednja vzdrževalna dela: 
• krpanje udarnih jam in preplastitve (v skupni izmeri 36.377 m") 
• rezkanje neravnin asfalta (60.000 m") 
• obnova talnih označb (23.951 m" in 1.082.137 tekočih metrov ). 

Za zagotovitev vseh potrebnih ukrepov v turistični sezoni je bil 16 6. 1999 organiziran usklajevalni 
sestanek, na katerem so sodelovali predstavniki MNZ. MPZ, policije, AMZS in Turistične zveze 
Slovenije z namenom, da se vse službe v največji možni meri medsebojno informirajo in usklajeno 
ukrepajo v času izrazitih prometnih konic. 

Zaradi prevoza uparjalnikov za Nuklearno elektrarno kršk.j so bile izvedene številke aktivnosti za 
zagotovitev optimalnega vodenja prometa, postavitve zapor, ojačitve objektov ter drugih ukrepov v 
zvezi s prevozom. 

Davčna uprava Republike Slovenije je v letu 1999 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. 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 1999 znaša vrednost 
plačanih oziroma izterjanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč 3.291.162.90 SIT. 

poročevalec, št. 9 108 15. februar2001 



Vrednost je v primerjavi z letom 1998 nizka (v letu 1998 je bilo izterjanih 81.256.313,50 SIT), ker ne 
zajema še cca 120 mio SIT, za kar je DARS, d.d. že prejela sklepe o prisilni izterjavi, ki pa še niso bili 
izvršeni. Vrednost izterjanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč letno predstavlja pomemben 
strošek (cca 130 mio SIT) in lahko povzroči prekoračitev planiranih sredstev rednega vzdrževanja 
avtocest, saj ti stroški niso vključeni v stroške nacionalnega programa izgradnje avtocest. 

3.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE 

Predvidena višina stroškov pobiranja cestnine v programu deia za leto 1999 znaša za obdobje I - XII 
1.500 mio SIT, dejanski stroški pa znašajo 1.450,22 mio SIT oz. 96,7 % predvidenih stroškov. V 
letu 1999 so tako dejanski stroški pobiranja cestnine znašali 11,2 % dejansko pobrane cestnine. 

S sistemom avtomatskega brezgotovinskega cestninjenja - ABC sistemom - so opremljene vse 
cestninske postaje. V letu 1999 je bilo prodanih 23.555 elektronskih tablic, število uporabnikov 
elektronskih tablic na dan 31. 12. 1999 pa skupaj znaša 54.834. 

V letu 1999 je bilo ocestninjenih 37.330.276 vozil oziroma prehodov cestninskih postaj, od tega s 
sistemom ABC 6.557.295 prehodov oziroma 17,56 % vseh prehodov. 

Na CP Torovo je v okviru ABC centra deloval brezplačen, t.i. "zeleni telefon" (št. 080 15 03)'. na 
katerem so bile uporabnikom na voljo informacije o samem cestninskem sistemu in s pomočjo 
katerega je omogočeno tudi sprotno in učinkovito reševanje morebitnih problemov s področja 
pobiranja cestnine. 

3.3. OBNAVLJANJE VOZIŠČ. OBJEKTOV IN OPREME 

V programu dela za leto 1999 so bili predvideni stroški obnavljanja vozišč, objektov in opreme \ 
višini 1.550 mio SIT. dejanski stroški pa so znašali 1.982,50 mio SIT oz. 128 % predvidenih 
stroškov. 

Dejanski stroški so višji od predvidenih predvsem zaradi velika obsega opravljenih obnovitvenih del 
na voziščih avtocest. Sredstva za kritje višjih stroškov od planiranih so bila črpana iz razporejenih in 
neporabljenih sredstev preteklih let. 

Obnova vozišč 

Izvedene so bile obsežne sanacije primorske avtoceste. Sanacija vozišča je bila izvedena na odseku 52 
(med Brezovico, CP Log in Vrhniko) in je obsegala vse vozne pasove v dolžini 7.850 m. Prav tako je 
bila izvedena sanacija vseh voznih pasov avtoceste na odseku 652 (od CP Log do Brezovice) v dolžini 
5.950 m. 

Na območju ostalih avtocest v letu 1999 ni bilo večjih obnovitvenih del na voziščih. 

Skupna vrednost obnovitvenih del na vozišču avtocest znaša za leto 1999 cca 850 mio SIT. 

Količinska realizacija del pa je naslednja: 
• obnove asfaltov: 156.610 m2 

• zalivanje rež in razpok: 62.000 m 
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Obnova objektov 

V letu 1999 so bila zaključena obnovitvena dela na levi polovici viadukta lvanje selo tako, da je bil 
objekt predan v promet pred začetkom turistične sezone (11.6. 1999). Vrednost opravljenih del v letu 
1999 je znašala cca 134 mio SIT. 

Zaradi prevzema novih avtocestnih odsekov v upravljanje poteka razširitev avtocestne baze Postojna, 
ki se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest. Hkrati poteka obnova starih objektov v bazi. 
ki pa se financira iz sredstev cestnine. Strošek obnove obstoječih objektov je v letu 1999 znašal cca 77 
mio SIT. 

Na štajerski avtocesti je bila v prvi polovici leta zaključena obnova desnega objekta viadukta Žepina, 
vrednost opravljenih del v letu 1999 na tem objektu pa je znašala cca 35 mio SIT. 

Ob koncu turistične sezone se je pristopilo k obnovi viadukta Preloge, ki je še v teku, vrednost 
opravljenih del pa znaša cca 120 mio SIT. 

Obnova onreme 

Količinska realizacija del: 
• zamenjava odbojnih ograj: 10.187 m 
• zamenjava mrež: 4.077 m: 

• zamenjava starih cenikov na CP Log z elektronskimi: lOkom 
• zamenjava 2 cestninskih kabin z vso opremo na CP Log. 

■ rr 
3.4. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA OBSTOJEČIH AVTOCEST 

V programu dela za leto 1999 so bili predvideni stroški za naložbe v osnovna sredstva obstoječih 
avtocest 1.050 mio SIT. dejanska višina naložb pa je znašala 674,54 mio SIT oz. 64 % predvidenih 
stroškov. 

. 
Stroški so nižji od planiranih predvsem zaradi neuspelih javnih razpisov za izgradnjo protihrupnih 
ograj. 

Vir za za naložbe v osnovna sredstva obstoječih AC v letu 1999 je bil 1.050 mio SIT, zato se razlika 
med planirano in realizirano porabo v višini 375,469 mio SIT prenaša v leto 2000 in bo predvidoma 
porabljena za realizirane naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest v letu 2000. 

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 1999 je bila dobavljena mehanizacija in oprema za vzdrževanje kot 
nadomestilo za dotrajano mehanizacijo in opremo po pogodbah iz leta 1998 v višini 125,52 mio SIT, 
po pogodbah za leto 1999 pa 241,43 mio SIT. Vrednost nabavljenih elektronskih tablic v letu 1999 
znaša skupaj 210 mio SIT. 

V letu 1999 je bila izdelana projektna dokumentacija (PGD, PZI, PZR) za izgradnjo protihrupnih ograj 
za naselja Brezovica. Kožarje in Vrhnika. Zaradi neuspelih javnih razpisov'in postopkov ponovljenih 
javnih razpisov za gradnjo protihrupne zaščite planirana dela v letu 1999 niso bila v celoti oddana. 
Zaradi previsokih ponudbenih vrednosti jc bil prav tako ponovljen tudi javni razpis za gradnjo 
protihrupne zaščite na območju Kumrovške ulice v Ljubljani tako, da so bila dela predana v izvajanje 
šele v mesecu decembru. 
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3.5. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

Sektor za organizacijsko komuniciranje DDC je v letu 1999 za DARS d.d. opravljal dela s področja 
odnosov z javnostmi v skladu s Programom odnosov z javnostmi. 

V obdobju januar - december 1999 so bile izvedene naslednje komunikacijske aktivnosti odnosov z 
javnostmi: 
" priprava vsebinskega programa odnosov z javnostmi DARS ob uresničevanju avtocestnih 

programov za leto 1999; 
* izdelava sporočil za javnost in gradiv za novinarje, 
■ organizacija novinarskih konferenc, otvoritev in predaj prometu novozgrajenih odsekov ter 

organizacija obiskov tujih delegacij, 
■ izdelava prospektov o avtocestnih odsekih, organiziranje tiska in distribucije publikacije 

»Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - predstavitev in dosedanje 
uresničevanje 1999, organiziranje oblikovanja in publiciranja zloženke Prometni koledar 1999, 
zloženke Kardiofon ter noveliranje kan uresničevanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
RS, 

■ priprava gradiva za predstavitev na spletni strani DARS d.d.. 
■ vodenje foto in video dokumentacije gradnje in vzdrževanja avtocest na terenu ter arhiviranje 

posneta gradiva: 
■ na področju klipinga tiskanih in elektronskih medijev je bila izdelana analiza medijskih objav o 

avtocestah in DARS v letu 1998 z evaluacijo opravljenih dejavnosti odnosov ^javnostmi v letu 
1998 

* vodenje aktivnosti za promocijo sistema ABC 
■ priprava gradiva o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in 

pripadajočih zemljevidov za objavo na CD romu - »Slovenija 1999«: 
■ organizacija komuniciranja z novinarji in sodelovanje pri nastajanju medijskih objav o izvajanju 

Nacionalnega programa izgradnje avtocest; 
■ priprava informativnih gradiva o uresničevanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS 

ob obisku različnih tujih delegacij. 

V letu 1999 je bilo za navedene aktivnosti porabljeno 25,6 mio SIT, kar je 98% planiranih sredstev. 

3.6. RAZVOJNE NALOGE 

Za razvojne naloge so bila v programu dela za leto 1999 predvidena sredstva v skupnem-znesku 168 
mio SIT. Od predvidenih sredstev je bilo do konca leta 1999 fakturirano 133 mio SIT , kar je 79,4 % 
plana. 

Vzrok za manjšo realizacijo v letu 1999, je pozno sklepanje pogodb in s tem povezan kasnejši začetek 
izvajanja raziskovalnih nalog, nedokončanje del po pogodbah nekaterih izvajalcev in neizpolnitev 
aneksa št. 4 k pogodbi med DARS in ZAG - izvajanje kontrolnih preiskav in svetovalne storitve. 
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VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE REALIZACIJE 
V LETU 1999 (v 000 SIT) 

ODHODKI Planirano 1999 Realizirano 1999 % realizacije 
Stroški upravljanja DARS d.d. 730.800 737.578 101 
Odnosi z javnostmi 26 000 25.567 98 
Razvojne naloge 168 000 133482 79 
Redno vzdrževanje 2.750.000 2.747.097 100 
Stroški pobiranja cestnine 1.500.000 1 450.216 97 
Ostali stroški 0 28.069 - 
SKUPAJ 5.174.800 5.122.009 99 

OBVEZNOSTI 12 INVESTICIJ Planirano 1999 Realizirano 1999 % realizacije 
Del cestnin in najemnin za graditev AC 4.092.057 3 152.824 77 
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 1.550.000 1.982.500 128 
Naložbe v osnovna sredstva AC 1.050.000 674.541 64 
Obresti od investicijskih kreditov 2.318 143 2.335.299 101 
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4. GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

ZAHODNA OBVOZNICA MARIBORA; MB - LEVI BREG, dolžina 0,80 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V letu 1999 je bila sprejeta novelacija investicijskega programa, dokončana so bila vsa gradbena dela 
in izvedene meritve hrupa po končani gradnji. 

Stanje po programu dela DARS: 
Dela v letu 1999 so potekala pospešeno, z namenom, da se nadoknadi zamuda iz preteklih let. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 99 realizacija 99 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 

0 550 - 
odkupi 0 3.860 . 

gradnja 3 ".595 66.149 | 175.9 
ostalo 5.000 o 1 
skupaj 42.595 70.559 | 165.6 

ZAHODNA OBVOZNICA MARIBORA., MB - MOST - ERJAVČEVA., dolžina 2,2 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V letu 1999 so se izvajala naslednja dela: 
- dokončana je bila projektna dokumentacija. 
- potekalo je pridobivanje soglasij in enotnega dovoljenja za gradnjo, ki do 31.12.99 še ni 

pridobljeno, 
- potekala sta priprava in podpis Sporazuma o sofinanciranju izgradnje navezovalnre ceste na AC 

omrežje Zahodna obvoznica. Maribor —desni breg, Koroški most - Erjavčeva ul. (sporazum s 
strani MO Maribor do 31.12.1999 ni bil podpisan). 

- potrjen je investicijski program, 
- izvedba parcelacije in odkupa zemljišč. 

Stanje po programu dela DARS: 
Dela v letu 1999 niso potekala v skladu s programom dela za leto 1999 zaradi: 
- izpada Erjavčeve ulice, ker je investicija presegla predvideno kvoto, 

dolgotrajnega usklajevanja in podpisovanja sporazuma o sofinanciranju, kar je posledično 
vplivalo na pričetek gradbenih del v letu 1999. 

- kasnitve postopkov odkupa zemljišč (denacionalizacije, de 'ovanja). 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 99 realizacija 99 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
32.000 87.689 I 274.0 

odkupi 119.000 359.731 | 302.3 
gradnja 911.275 7.915 i 0.9 
ostalo 5.000 182 I 3.6 
skupaj 1.067.275 455.517 | 42.7 

MELE - ŠRATOVCI - RADENCI, dolžina 2.80 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V ietu 1999 so bila pridobljena zemljišča za gradnjo in izvedena so bila vsa gradbena dela. 

Stanje po programu dela DARS: 
Dela v letu 1998 so potekala v skladu s planom za leto 1999. Nekoliko nižja realizacija je posledica 
neizvedene dokončne odmere zaradi dolgotrajnih postopkov. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 99 realizacija 99 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT 

0 2.559 I 
odkupi 0 3,207 | 
gradnja 363.884 325.245 89,4 
ostalo 0 46 | 
skupaj 363.884 33i.057 | 91.0 

CELJE - SEVERNA MAGISTRALA. dolžina 2,20 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V letu 1999 so se izvajala naslednja dela: 
- izdelava projektne dokumentacije (idejni projekt, PGD-PZI), 
- izdelava osnutka LN in javna razgrnitev - III, etapa, 
- pridobljeno je Delno enotno gradbenego dovoljenje in odločbe o priglasitvi del, 
- izdelava in potrditev investicijskega programa s strani MPZ, 
- priprava in podpis sporazuma o sofinanciranju izgradnje magistrale, 
- priprava in potrditev sporazuma po 8. členu med DRSC in DARS, 
- izvedba razpisnega postopka za izvedbo gradbenih del za gradnjo magistrale, 
- dokončanje gradbenih del na trasi - 1. etapa 
- cenitve in odkupi zemljišč in objektov - II. etapa. 

Stanje no programu dela DARS: 
Dela v letu 1999 niso potekala skladno s programom dela DARS. Vzroki odstopanja od planirane 
realizacije za leto 1999 so sledeči: 

II. etapa: dolgotrajni postopki podpisa Sporazuma o sofinanciranju, 
III. etapa: zamuda pri pričetku del in izdelavi osnutka Odloka o'LN, 
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IV. etapa: s strani MO Celje in zaradi tehnologije gradnje predlagana sprememba 
predvidenega vrstnega reda gradnje etap je posledično povzročila, da v letu 1999 ni bil 
izveden odkup zemljišč in ne začetek gradbenih del, 
osnovni razlog nedoseganja plana za leto 1999 pa je v zamudah projektantov pri izdelavi 
projektne dokumentacije in zaradi premajhne angažiranosti MO Celje pri aktivnostih, kjer so 
postopki odvisni od njene ažurnosti (dodatne urgence zaradi zamud projektantov, izbira 
izvajalca osnutka LN, uskladitev in podpis Sporazuma o sofinanciranju na II. etapi). 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 99 realizacija 99 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
50.000 7.270 14.5 

odkupi 320.000 131.090 41.0 
aradnia 848.102 327.420 38.6 
ostalo 0 17 - 
skupai l .218.102 465.797 38.2 

i 

VODICE - ŽELODNIK 

Odsek sestavljajo trije pododseki: Obvoznica Mengeš, Obvoznica Mengeš - Preserje in Želodnik - 
Vodice (brez obvoznice Mengeš - Preserje). 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
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 
na zahtevo recenzentov primerjalne študije variant je izdelana prometno ekonomska študija in 
ustrezno dopolnjena Primerjalna študija 
izdelane so geodetske podloge za južno varianto Želodnik - Vodice in varianto B obvoznice 
Mengeš 

Stanje po programu dela DARS: 
Vzroki za odstopanje realizacije od plana: 

ni se pričelo z izdelavo projektne dokumentacije za obvoznico Mengeš, ker je potrebno na zahtevo 
MOP-a predhodno izvesti izbor variante in potrditev trase za celoten odsek razbremenilne ceste 
Želodnik - Vodice, na katero se navezuje obvoznica Mengeš 
zaradi usklajevanja o načinu izvedbe postopka izdelave LN in razmejitve pododsekov ni bila 
pravočasno potrjena projektna naloga in izdelan program priprave LN 
dopolnjuje se primerjalna študija v prometno ekonomskem delu 
varianta poteka trase Obvoznice Mengeš je bila potrjena z zamudo 
Zaradi dodatnih usklajevanj ni bila pravočasno potrjena rešitev preboja skozi Preserje in 
Škerjančevo 
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Obvoznica Mengeš 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 99 realizacija 99 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
34.000 38.091 112.0 

odkupi 60.000 0 
gradnja 10.000 0 
ostalo 10.000 115 1.2 
skupaj 114.000 38.206 33.5 

Obvoznica Mengeš -Preserje 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

Žciodnik - Vodice (brez obvoznica Mengeš -Preserje) 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 99 realizacija 99 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
60.000 43.511 72.52 

odkupi 100.000 0 0 
gradnja 0 0 •- 

ostalo 41.600 0 0 
skupaj 201.600 43.511 21.58 

ŠMARJE - DRAGONJA ( dograditev 3. pasu), dolžina 3,0 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V letu 1999 so se izvajale sledeče aktivnosti: 

gradbena dela na dograditvi tretjega pasu I. faza od km 7.22 do km 7.80, otvoritev je bila 
08.06.1999, 
projektna dokumentacija PGD/PZI za dograditev tretjega pasu II. faza od km 6,22 do km 7,22 in 
od km 7,80 do km 9.12, 
izvedba razpisa za izvedbo 11. faze, ki pa je bil zaradi nepopolnih ponudb razveljavljen. 

proiekti 

plan 99 realizacija 99 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
26:400 0 0 

odkupi 20.000 0 0 
eradnia 0 0 - 
ostalo 8.000 0 0 
skupaj 54.400 0 i 0 
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Stanje po programu dela DARS: 
Zaradi razveljavljenega razpisa za II. Fazo ni bilo možno izvesti vseh del, ki so bila s planom 
predvidena. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 99 realizacija 99 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
3.000 9.967 332.2 

odkupi 40.000 6.319 15.8 
gradnja 249.986 196.929 78.78 
ostalo 2.200 114 5.18 
skupaj 295.186 213.329 72.27 

SLAVČEK - TOMOS. dolžina 1.0 km 

Aktiv nosti, ki so potekale v letu 99: 
V letu 1999 so se izvajale sledeče aktivnosti: 

dogovarjanje z MOP in MPZ v zvezi z pobudo za izdelavo LN in vodenjem postopkov. 
02.06.1999 je bila sprejeta odločitev-, da se vodenje postopka priprave LN' prenese na MO Koper, 
pridobivanje podatkov o zazidalnih načrtih in pridobitev urbanističnega mnenja, 
izdeiava idejne rešitve. 

Stanje po programu dela DARS: 
Zaradi dolgotrajnega usklajevanje med MOP in MPZ o vodenju postopka se v letu 1999 ni moglo 
pristopiti k izdelavi Investicijskega programa, izdelavi projektne dokumentacije PGD/PZl. odkupu 
zemljišč in pričetku gradnje, kot je bilo s planom predvideno. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 99 realizacija 99 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
24.000 0 0 

odkupi 80.000 0 0 
gradnja 34.089 0 0 
ostalo 300 35 11.7 
skupaj 138.389 35 0 

OBVOZNICA NOVO MESTO; I. faza: Muhaber- Bučna vas, dolžina 0.831 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 1999: 
V letu 1999 so se izvajale naslednje aktivnosti : 

nadaljevanje odkupov zemljišč 
pridobitev dopolnilnega gradbenega dovoljenja za manjkajoči odsek, 
nadaljevanje in dokončanje del na gradnji trase obvoznice in viadukta, razen hortikulturne ureditve 
in prestavitve visokonapetostnega daljnovoda, 
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tehnični pregled in dogovor o predaji novozgrajenega odseka obvoznice v upravljanje in 
vzdrževanje Direkciji Republike Slovenije za ceste, 
izdelava ocene prometnih podatkov (štetje prometa) za potrebe izdelave ocene hrupne 
obremenjenosti. 

Stanje po programu dela DARS: 
Delo izvedeno skladno s programom dela DARS (izjema so le prestavitve elektrovodov,.ki so vezane 
na gradnjo II. faze Obvoznice) 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 99 realizacija 99 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
0 | 3 i 

odkupi 10.000 | 567 I 5.7 
gradnja ..■500.260 | 431.547 j 86.3 
ostalo • 0| 6 i 
skupaj 510.260 | 432.120 i 84.7 

" 

OBVOZNICA NOVO MESTO; II. faza: Bučna vas - Ločna, dolžina 2.201 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 99: 
V letu 1999 so se izvajale naslednje aktivnosti: 

v juniju 1999 je bil med MPZ in MO Novo mesto sklenjen Sporazum o sofinanciranju izgradnje H. 
faze navezovalne ceste na AC omrežje - Obvoznica Novo mesto, v novembru 1999 pa še aneks 
med MPZ. DRSC in DARS. 
nadaljevale so se aktivnosti na pridobivanju zemljišč, 
pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za odsek v dolžini 530.00 m. 
izvajalec je v decembru po uvedbi v delu pričel s čiščenjem terena, rušenjem objektov in 
prestavitvijo komunalnih vodov. 

Stanje po programu dela DARS: 
Kasnitev pričetka gradnje glede na plan je bila posledica kasnitve podpisa aneksa k sporazumu o 
financiranju med DARS in DRSC 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 99 realizacija 
99 

realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
5.000 0 0.0 

odkupi 123.000 48.922 39.8 
gradnja 317.000 28.377 9,0 
ostalo 0 27 - 
skupaj 445.000 77.326 17.4 
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REHABILITACIJE 

Za rehabilitacije je bilo v letu 1999 predvidenih 2.387 mio SIT. Realiziranih je bilo 2.332 mio SIT , 
kar predstavlja 98 % planirane realizacije. 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1999 

VSE SKUPAJ DRŽAVNE CESTE 
- MESEČNO GIBANJE PORABE 
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.5. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA 

V letu 1999 je bila v letnem programu dela predvidena tudi izvedba nekaterih nujnih posegov na 
železniških progah, ki jih je bilo potrebno izvesti zaradi gradnje avtocest. Dela niso bila izvedena v 
predvidenem obsegu zaradi zamude pri podpisu pogodb za izvedbo in zaradi, problematike 
pridobivanja zemljišč. DARS d.d. pri tem nastopa v vlogi prevzemnika obveznosti za plačevanje del, 
za katerih pripravo je zadolženo železniško gospodarstvo. 

Za navedene ukrepe je bilo v letu 1999 predvidenih 347 mio SIT. Realiziranih je bilo 219,6 mio SIT , 
kar predstavlja 63 % planirane realizacije. 

STIČNE TOČKE AC IN ŽELEZNICE 
- MESEČNO GIBANJE PORABE 
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

DARS, d.d. 

POVZETEK 

POROČILA O IZVAJANJU 

LETNEGA PROGRAMA DELA DARS d.d. 

V LETU 1999 

15. februar 2001 
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RELIZACIJA REBALANSA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 31.12.1999 
(V Ml O USD) 

upoštevana je fakturirana realizacija 

0 vrednosti po RM3 ■ faktinrana realizacija 
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REALIZACIJA REBALANSA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 31.12.1999 
(V ODSTOTKIH) 
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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 1999 
opravila naslednje naloge: 

organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave investicijskih programov, projektne 
dokumentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo graditi v 
letu 1999 ali se bodo pričeli graditi pozneje, 
organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se pričeli graditi v letih od 1994 do 
1998, 
organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so bili končani v letu 1999, 
organiziranje in vodenje pričetka graditve novih avtocestnih odsekov, 
organiziranje in vodenje vzdrževanja ter upravljanje obstoječih avtocestnih odsekov, 

- opravljanje finančnega inženiringa, 
ostale naloge. 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V LETU 1999 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Za odseke, ki se pričnejo graditi v letu 2000 ali kasneje je v letu 1999 potekala priprava 
dokumentacije: Priključek Ljubečna, Priključek Razdrto, Fram - Hajdina, Maribor - Lenart, Beltinci - 
Pince (brez dvopasovnice Lendava), Navezava na Luko Koper, Koper - Izola, Jagodje - Lucija. Vrba 
- Peračica, Peračica - Podtabor, Podtabor - Naklo. Šentvid - Koseze, Bič - Hrastje, Hrastje - 
Kronovo, Kronovo - Smednik in Smednik - Krška vas. 

2.2 NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO 
SE PRIČELI GRADITI V LETIH OD 1994 DO 1998 

V letu 1999 je bilo v Programu dela DARS d.d. predvideno nadaljevanje oziroma dokončanje gradnje 
naslednjih avtocestnih odsekov: 

Hoče - Aija vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 47 km 
Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 7,0 km 
Slovenska Bistrica - Hajdina: Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km 
Hajdina - Ormož: Obvoznica Ormož, dvopasovnica, dolžina 3,8 km 
Pesnica - Slivnica: AC Slivnica - priključek Ptujska, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,4 km 
Beltinci - Pince: Obvoznica Lendava, dvopasovnica, dolžina 6,8 km 

- Slovenska Bistrica - Hajdina: rekonstrukcija od priključka Slovenska Bistrica do obvoznice 
Pragersko, dolžina 3,5 km 
Hajdina - Ormož: 1. etapa: Hajdina - Ptuj, dvopasovnica, dolžina 3,7 km • 
Lenart - Beltinci: 1. etapa: Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 3S3, štiripasovna avtocesta. 
dolžina, 14,6 km 
Priključek Lopata, dolžina 3,1 km 
Aija vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 km 
Blagovica - Šentjakob: I. etapa: Šentjakob - Krtina, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,1 km 
Blagovica - Šentjakob: 2. etapa: Krtina - Lukovica in del 3. etape: Lukovica - Blagovica do CP 
Kompolje, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,2 km 
Šentjakob - Malence. štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7 km 
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Zadobrova - Tomaževo, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,3 km 
Čebulovica-Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1 km 
Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km 
Kozina - Klanec: 1. etapa: od km 6,7 do km 7,5, štiripasovna avtocesta, dolžina 0,8 km 
Kozina - Klanec: 2. etapa': od km 7,5 do km 11,5, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,0 km 
Razdrto - Vipava: 1. etapa: HC Razcep Razdrto - km 1,3, hitra cesta, dolžina 1,3 km 
Razdrto - Vipava: 3. etapa: HC Vipava - Podnanos, hitra cesta, dolžina 3,8 km 
Vipava - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km 
Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km 
Izola - Jagodje, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 2,3 km 
Vransko - Blagovica: 1. etapa: Vransko - Trojane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,6 km 
Vransko - Blagovica: 2. etapa: Trojane - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,2 km 
Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,2 km 
Naklo - Kranj, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 8,7 km 

Skupno se je v letu 1999 nadaljevala gradnja na 95,5 km novih štiripasovnih avtocest, 6,8 km 
obvoznice Lendave, 3,5 km rekonstrukcije ceste med priključkom Slovenska Bistrica - sever in 
obvoznico Pragersko, 3,7 km dvopasovnice Hajdina - Ptuj, 3,1 km priključka Lopata in 11 km 
dograditve dodatnih dveh pasov k obstoječi dvopasovnici. Zaključna dela so se v letu 1999 izvajala na 
53,7 km novih štiripasovnih avtocest, 47 km dograjenih dveh pasov k obstoječi dvopasovnici, 0,8 km 
priključka Slovenska Bistrica - sever in 3,8 km obvoznice Ormož, ki so bili predani v promet že pred 
letom 1999. V letu 1999 so bili prometu predani odseki: obvoznica Lendava (6,8 km), Izola - Jagodje 
(2,3 km, dograditev manjkajočih dveh pasov), rekonstrukcija ceste od priključka Slovenska Bistrica - 
sever do obvoznice Pragersko (3,5 km), preostali del Vzhodne avtoceste Ljubljane (navezava na 
Štajersko avtocestni krak začasno le z dvema pasovoma), rekonstrukcija pododseka Osredek na cesti 
Rl/230 (2,1 km) in Vipava - Selo (11,2 km). 

* 
2.3 NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1999 

V programu dela je bil v letu 1999 predviden pričetek pripravljalnih del oziroma gradnje na naslednjih 
odsekih cest in avtocest; 

'H 
Pesnica - Slivnica: Zrkovska c. km 0,0 - km 0,87, štiripasovna avtocesta, dolžina 0,9 km 
Pesnica - Slivnica: HC, hitra cesta, dolžina 2,4 km 
Lenart - Beltinci: Lenart - Cogetinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 15,6 km 
Lenart - Beltinci: Cogetinci - Vučja vas, štiripasovna avtocesta, dolžina 12,1 km 
Slovenska Bistrica - Hajdina: Obvoznica Pragersko, dolžina 5,3 km 
Hajdina - Ormož: Gorišnica - Ormož, dvopasovnica, dolžina 10,4 km 
Blagovica - Šentjakob: Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,9 
km 
Klanec - Ankaran: Srmin - Socerb, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,1 km 
Klanec - Ankaran: Socerb - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,5 km 
Razdrto - Vipava: Rebernice, hitra cesta, dolžina 10,7 km 
Škofije - Srmin, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,1 km 
Krška vas - Obrežje, štiripasovna avtocesta, dolžina 12,3 km 

Pričetek pripravljalnih del oziroma gradnje je bil tako predviden na skupno 74,3 km novih 
Štiripasovnih avtocest, 10,4 km dvopasovnice med Gorišnico in Ormožem, Zrkovski cesti (0,9 km) in 
hitri cesti (2,4 km) v Mariboru ter 5,3 km obvoznice Pragersko. 

Na novih avtocestnih odsekih v letu 1999 je prišlo do nekaterih zamud, predvsem zaradi dolgotrajnosti 
postopkov pred sprejemom uredb o lokacijskih načrtih oz. odlokov o lokacijskih načrtih na nekaterih 
odsekih (predvsem Lenart - Cogetinci, Cogetinci - Vučja vas, Obvoznica Pragersko, Gorišnica - 
Ormož, Rebemice in Krška vas - Obrežje). 
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2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO BILE PREDANE V PROMET PRED 
1.1.1994 

Zaključna dela na avtocestah, ki so bile predane v promet pred 1.1.1994, so se v letu 1999 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 

Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1999 in za katere so bile 
Uredbe vlade o LN uveljavljene že v letu 1999, se niso izvajali. 

2.6 STROKOVNA DELA INŽENIRJA 

Tudi v letu 1999 so vsa potrebna tehnično - strokovna 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 1999 

V nadaljevanju je podan tabelarični in grafični prikaz fakturirane realizacij« v letu 1999 po postavkah s področja programa 
graditve avtocest, predvidenih v letnem programu dela DARS d.d. za leto 1999. 

v ooo srr v ooo sit 
ostavka ■ 

i- . ;♦ T-'""C-• «!];:.*' TČ-j*".. 
•jI; • PLAN . u.;y 

;•* JAN-DEC 1999 
: REALIZACIJA *; 

. JAN-DEČ1L999. 
% REALIZACIJE 

PROJ. DOKUMENTACIJA ZA ODSEKE PO 1999 740.500 870.272 118 

ODKUPI ZA ODSEKE PO LETU 1999 8.000 0 0 

PROJEKT I - SKUPAJ 12.001.072 13.611.463 113 
Hod« • An* vas 123.827 97 807 79 
Šentilj • Pesnica 0 10.556 
Slivnica - priključek Ptujska 5 092.219 7.314 630 144 
Slivnica - Fram • BDC 454 612 292 291 64 
Priključek SI. Bistnca S 20.000 1.147 6 
Obvoznica Ormož 51.000 82 631 162 
Obvoznica Lendava 1.001.670 601.330 60 
Rekonstrukcija M 3-3 (od priklj.SI Bistnca do obv.Pracersko) 280.565 359.721 128 
Hajdina - Ptuj 512.750 152.615 30 
Vučia vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353 1 778.720 2.537 252 143 
prikliuček Lopata 408 000 77 586 19 
Zrkovska cesta od km 0.0 do km 0.87 349 643 617.245 177 
Hitra cesta 2B 582.682 924 924 159 
Lenan - Cogctinci 215 000 25 285 12 
Coeetinci - Vučia vas 305 000 210 322 69 
Obvoznica Prapersko 303.000 31 053 10 
Goninica - Ormož 522.384 275 068 53 
PROJEKT 2 - SKUPAJ 9.504.597 5.168.786 54 
Arja vas • Vransko 371 550| 328 474| S8 
Šentjakob - Kittna 6.546 04"| 4 840 104! 74 
Krtina - Lukovica (CP Kompolie) 2 4s: ooo | :osl o 
Lukovica (CP Kopmpolje) • Blagovica ioo oooi oi c 
PROJEKT 3 - SKUPAJ 11.171.703 j 8.276.764 j 74 
Zadobrova - Tomačevo 36 6581 47 820," 130 
Šentjakob - Malence 11 135 045 S 228 9441 74 
PROJEKT 4-SKUPAJ 13.869.518 11.525.796 J 83 
čebuiovica • Divača 205.000 152.74S 75 
Divača - Kozina 70.000 271.288 388 
Kozina • Klanec 1 etapa 3.371 113 l 550 612 46 
Kozina - Klanec 2.etapa 2.274.279 2.067.536 91 
Etapa od razcepa Razdrto do km 1.3 1 666.820 732 617 44 
Vipava - Podnanos 685.816 529 358 77 
Rebemice 294 578 35.769 12 
Vipava - Selo 3.200.538 4.367 698 136 
Selo - Šempeter 220 000 582 418 265 
Divača - Dane 0 52 846 . 
Dane • Femetidi 0 79 804 
Izola • Jagodje 685 392 473 472 69 
Srmin - Socerb 530.520 366.275 69 
Socerb - Klanec 60.520 54 0 
škofiie - Snnin 604 942 263 301 44 
PROJEKT 5-SKUPAJ 8.359.922 7.310.289 87 
Vransko - Trojane 7 039 766 7.308 588 104 
Troiane - Blapovica s predorom Troiane 1 320 156 1.701 0 
PROJEKT 6 - SKUPAJ 6.070.960 5.967.401 98 
Viinja gora • Bič 5.390 460 5 343 484 99 
Naklo • Kianj 566 500 481 259 85 
K/lka vas - Obrcžte 114 000 142.658 125 
DOKONČANJA DEL IN ODŠKOD. NA OBSTOJEČIH AC 386.000 1.047.872 274 

"INŽENIR" 1.780.000 1.758.168 99 

STROŠKI FINANCIRANJA 2.636.193 1.772.363 67 

DRlAVNE CESTE 6.838.244 4.467.813 65 

ŽELEZNICE 347.000 219.5761 63 

i'SE SKVFAJ 73.713.709 61.996.5631 84 
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3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH 
JE ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d. V LETU 1999 

ODHODKI Planirano 1999 Realizirano 1999 % realizacije 
Stroški upravljanja DAR$ d.d. 730.800 737.578 101 
Odnosi z javnostmi 26.000 25.567 98 
Razvojne naloge 168.000 133.482 79 
Redno vzdrževanje 2.750.000 2.747.097 100 
Stroški pobiranja cestnine 1.500.000 1.450.216 97 
Ostali stroški 0 28.069 - 
SKUPAJ 5.174.800 5.122.009 99 

OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ Planirano 1999 Realizirano 1999 % realizacije 
Del cestnin in najemnin za graditev AC 4.092.057 3.152.824 77 
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 1.550.000 1.982.500 128 
Naložbe v osnovna sredstva AC 1.050.000 674.541 64 
Obresti od investicijskih kreditov * 2.318.143 2.335.299 101 
•Vrednost v viiini 2.335.299.000 SIT predstavljajo v letu 1999 za obresti od investicijskih kreditov in odplačilo 
glavnice razporejena sredstva iz cestnin in najemnin. Dejansko pa so zna5a!e v letu 1999 obresti 1.538.818.000 
SIT in odplačilo glavnice 481.268.000 SIT. Preostanek razporejenih sredstev se prenaša v leto 2000. 

4. GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

Rekapitulacija fakturirane realizacije po posameznih odsekih državnih cest v letu 1999 v 000 SIT: 

Planirano 
1999 

Realizirano 
1999 

% realizacije 

Zahodna obvoznica MB: levi breg 42.595 70.559 165.6 
Zahodna obvoznica MB: most - Erjavčeva 1.067.275 455.517 42.7 
Mele - Šratovči - Radenci 363.884 331.058 91,0 
Celje: severna magistrata 1.218.102 465.798 38,2 
Želodnik - Vodice: obvoznica Mengeš 114.000 38.818 33.5 
Zelodnik - Vodice: obv. Mengeš - Preserje 54.400 0 0 
Želodnik - Vodice (brez obv. Mengeš - Preserje) 201.600 51.260 21,5 
Šmarje - Dragonja (3. pas) 295.186 213.032 72.3 
Slavček - Tomos 138.389 35 0 
Obvoznica Novo mesto: Muhaber - Bučna vas 510.260 432.120 84,7 
Obvoznica Novo mesto: Bučna vas - Ločna 445.000 77.325 17,4 
SKUPAJ 4.450.691 2.135.524 48,0 
rehabilitacije 2.387.553 2.332.289 98,0 
VSE SKUPAJ 6.838.244 4.467.813 65,3 

5. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

V letu 1999 je bila v letnem programu dela predvidena tudi izvedba nekaterih nujnih posegov na 
železniških progah, ki jih je bilo potrebno izvesti zaradi gradnje avtocest. Dela niso bila izvedena v 
predvidenem obsegu (realizacija 63%) zaradi zamude pri podpisu pogodb za izvedbo in zaradi 
problematike pridobivanja zemljišč. 

poročevalec, št. 9 128 15. februar2001 



DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, d.d. 
Nadzorni svet 

Številka: 43/00-AŠ 
Datum: 30.6.2000 

T 
MNENJE 

Nadzornega sveta DARS, d.d. k Poročilu o izvajanju 
Programa dela DARS d.d. za leto 1999 

.ii- vi . •-!••• ■ J. 

Nadzorni svet DARS, d.d. je na svoji 45. seji, dne 4.5.2000 obravnaval poročilo o 
izvajanju programa dela DARS d.d. za leto 1999, ki ga je pripravila uprava družbe. 
izdelano pa je na podlagi 7. člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji. 

■ 
Nadzorni svet je na podlagi podatkov o izvajanju Letnega plana razvoja in 
vzdrževanja avtocest za teto 1999, ki je akt Državnega zbora RS, spremljal izvajanje 
Programa dela DARS d.d. za leto 1999 na osnovi z zakonom in statutom 
opredeljenih nalog in nalog uprave družbe, ter na način, ki je določen s poslovnikom 
nadzornega sveta. V ta namen je bil v letu 1998 uveden sistem t im. mesečnih 
poročil realizacije programa dela, v katerih se izkazuje realizacija po- posameznih 
avtocestnih odsekih in kumulativno, uprava pa predstavlja tudi razloge za odklone od 
načrtovanega in možne ukrepe v kolikor do odklonov prihaja. Sklep Vlade RS z dne 
22.4.1999, da se mora Nadzorni svet DARS d.d. do tovrstnih poročil uprave aktivno 
opredeljevati, je naš pristop in z upravo dogovorjen način spremljanja programa dela 
le še potrdil. 

• t 

V preteklem letu so šle pobude nadzornega sveta zlasti v smeri čimprejšnje 
vzpostavitve ustrezne korelacije med planirano in doseženo finančno realizacijo 
posameznih projektov in med planirano in doseženo dejansko fizično, realizacijo, ter 
vzpostavitve kvalitetne metodologije (monitoringa) spremljanja vseh faz projektov. Le 
na tak način je po mnenju nadzornega sveta možno z večjo gotovostjo ocenjevati 
razloge in objektivizirati odgovornost, v našem primeru tudi uprave družbe, da se 
določen projekt ni uresničil v pričakovanih okvirih in s tem tudi ne v pričakovani 
dinamiki. Svoje konkretne pobude, predloge in stališča, da bi bil celoten proces 
nadaljnjega uresničevanja avtocestnega nacionalnega programa učinkovitejši, s tem 
pa delo uprave družbe lažje in uspešnejše, je nadzorni svet predstavil v mnenjih pred 
tem, pri čemer izpostavljamo naše ugotovitve in pobude ob obravnavi v preteklem 
letu izdelane analize uresničevanja nacionalnega programa in mnenja in stališča ob 
obravnavi planskih dokumentov za leto 2000 Program za tekoče leto razdelane 
terminske plane že vsebuje, s tem pa tudi dinamiko porabe finančnih sredstev in 
inženirsko predstavitev planirane finančne realizacije po posameznih projektih. 
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Uprava družbe je v tem smislu v okviru danih možnosti našim usmeritvam in 
usmeritvam in sklepom Vlade RS v preteklem letu sledila. Zagotovila je primemo 
transparentnost nad tem izredno zahtevnim in obsežnim projektom, zato je realizacija 
Programa dela DARS d.d. za leto 1999 po mnenju nadzornega sveta v okviru 
pričakovanih medletnih realnih napovedi 

Nadzorni svet je po razpravi sprejel naslednje tri sklepe: 

1. Nadzorni svet DARS d.d. je mnenja, da je 84% realizacija {od tega 4% zaradi 
plačila odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in 6% 
zaradi DDV) glede na plan pričakovana in da je takšna realizacija posledica 
intenzivnih prizadevanj uprave DARS d.d.. 

2. Poročilo o izvajanju programa dela DARS d.d. za leto 1999 je odraz finančne 
porabe glede na to, da korelacije s fizično realizacijo še ni bilo. 

3. Nadzorni svet DARS d.d. priporoča objektivizacijo problemov glede na izpad 
realizacije na posameznih avtocestnih odsekih. 

Prejmejo. 
- Vlada Republike Slovenije 
- Vlada RS kot skupščina družbe 
- Minister za promet in zveze 
- Uprava DARS d d. 

Anton Špolar, 
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Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
DARS d.d. 

Celje, Ulica XIV. divizije št. 4 

4. ZAPISNIK 

59. SEJE UPRAVE DARS d.d. 

1. DATUM SEJE: 11.4.2000 

2. PRISOTNI ČLANI UPRAVE: 
mag. Janez Božič, Lado Prah, mag. Stanko Debeljak, Abdon Peklaj, Erika Trojer, Gordana 
Višinski 

3. ODSOTNI.ČLANI UPRAVE. * ' 

4. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: da, 6 članov 

5. DNEVNI RED SEJE: Poročilo o izvajanju Programa dela DARS d.d. za lelo 1999 

6. PREDLAGATELJ SKLEPOV: Abdon Peklaj 
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7. Na podlagi določil 247.člena Zakona o gospodarskih družbah, 47.člena Statuta DARS d.d. ter 13. in 
14. člena Poslovnika Uprave DARS d.d., je Uprava DARS d.d. sprejela naslednje sklepe ( po 
zaporednih Številkah ): 

59/4 Uprava DARS <Ld. je pripravila in sprejela Poročilo o izvajanju Programa dela DARS 
d.d. za leto 1999. 

POTRDITEV SKLEPOV IN ZAPISNIKA PRILOGE: 
UPRAVA DARS d.d.: 

Poročilo o izvajanju Prograjna dela 
DARS d.d. za leto 1999 

8. GLASOVANJE Z UPORABO TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV: 

9. POVZETEK RAZPRAVE: 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 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. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. 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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