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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 
TRR 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 
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Predlog zakona o 

URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA 

ZA KULTURO (ZUJIK) 

- druga obravnava - EPA 477 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-3511-0001 
Številka: 650-03/2002-1 
Ljubljana, 30.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 155. dopisni seji dne 30.07.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA 
INTERESA ZA KULTURO, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 20. 
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
12.06.2002 in druge alineje prvega odstavka 284. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Andreja Rihter, ministrica za kulturo, 
- Ciril Baškovič, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo, 
- Vojko Stopar, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo, 
- Vesna Čopič, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

kulturo, 
- Zoran Pistotnik, generalni sekretar v Ministrstvu za kulturo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Besedilo členov: 

DRUGA OBRAVNAVA 
30.07.2002 

EVA: 2002-3511-0001 

PREDLOG ZAKONA O 

URESNIČEVANJU JAVNEGA 
INTERESA ZA KULTURO 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

II. DOLOČANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO 
1. Izhodišča in dokumenti za določanje javnega 

interesa za kulturo 
1.1. Nacionalni program za kulturo 

2. Sodelovanje civilne družbe 
2.1. Nacionalni svet za kulturo 
2.2. Kulturniška zbornica Slovenije 
2.3. Strokovne komisije ministra 

III. URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO 
1. Zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin 
1.1. Javna služba 
1.1.1. Javni zavodi na področju kulture 

Posebne določbe o vodenju in upravljanju javnih zavodov 
na področju kulture 
Prenos ustanoviteljskih pravic 
Posebne določbe v zvezi z delovnimi razmerji v javnih 
zavodih na področju kulture 

1.1.2. Javni kulturni programi 

1.2. Podpora kulturnim projektom 

1.3. Razmejitev pristojnosti med državo in lokalnimi 
skupnostmi pri zagotavljanju javnih kulturnih dobrin 

2. Javna kulturna infrastruktura 

3. Status organizacije v javnem interesu na področju 
kulture 

4. Socialne pravice 
4.1. Registracija samozaposlenih v kulturi 
4.1.1. Plačilo prispevkov za socialno zavarovanje 
4.2. Republiška priznavalnina 

IV. POGODBE O FINANCIRANJU JAVNEGA INTERESA 
ZA KULTURO 

V. POSTOPKI JAVNEGA POZIVA IN JAVNEGA RAZPISA 
1. Skupne določbe 
1.1. Postopek javnega poziva 
1.2. Postopek javnega razpisa 

VI. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

VII. NADZOR NAD ZAGOTAVLJANJEM JAVNIH KULTUR- 
NIH DOBRIN 

VIII. KAZENSKI DOLOČBI 

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja določanje javnega interesa za kulturo, organe, ki 
so zanj pristojni in odgovorni ter mehanizme za njegovo 
uresničevanje. 

2. člen 
(pomen izrazov) 

Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 

Javni interes za kulturo je interes, ki ga v odnosu do kulture 
in kulturnega razvoja oblikujejo organi javni oblasti na državni 
in lokalnih ravneh in ga udejanjajo z zagotavljanjem pogojev 
za kulturno delovanje. 

Nosilec javnega interesa so organi javnih oblasti (Državni 
zbor, Vlada RS, pristojna ministrstva, pristojni organi lokalnih 
skupnosti..) in paradržavne organizacije (javni skladi, javne 
agencije), na katere javne oblasti prenesejo posamezne 
naloge. Nosilci javnega interesa izvajajo svoje naloge v 
sodelovanju s civilno družbo, ki jo predstavljajo Nacionalni 
svet za kulturo in sveti lokalnih skupnosti, Kulturniška zbornica 
Slovenije in strokovne komisije ministra oziroma pristojnega 
organa lokalnih skupnosti. 

Nacionalni oz. lokalni program za kulturo je strateški dokument 
razvojnega načrtovanja države oziroma lokalne skupnosti, 
ki postavi cilje in prioritete kulturne politike. 

Kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je namenjena 
zadovoljevanju človekovih potreb na področju kulture. 

Javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v javnem 
interesu zagotavlja država oziroma lokalna skupnost kot javno 
službo oziroma v obliki podpore posamičnim kulturnim 
projektom. 

Javna služba na področju kulture so kulturne dejavnosti, ki 
jih zaradi nemotenega in trajnega delovanja zagotavlja država 
oziroma lokalna skupnost prek ustanavljanja javnih zavodov 
ali prek financiranja javnih kulturnih programov drugih 
izvajalcev. 

Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki 
niso javni zavodi, pa jo država oziroma lokalna skupnost 
zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne zavode. 

Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev 
(izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka 
predstava, koncert, štipendija...), ki jo financira država 
oziroma lokalna skupnost. 

Financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno, tako 
financiranje kot sofinanciranje. 

Javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in oprema, 
namenjeni kulturi. 

Lokalna skupnost sta občina in pokrajina. 
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Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic 
opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v 
posebnem razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. 

3. člen 
(drugi pravni predpisi) 

Pri sprejemanju druge zakonodaje in pravnih predpisov, ki lahko 
vplivajo na stanje kulture in njen razvoj, je potrebno upoštevati 
javni interes za kulturo, določen z nacionalnim programom za 
kulturo. 

4. člen 
(kulturne dejavnosti) 

Kulturne dejavnosti po tem zakonu so vse oblike ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 
nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, 
uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in 
drugih umetnosti, ter novih medijev, na področju založništva in 
knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture. 

V dvomu, ali je posamezna dejavnost kulturna dejavnost po tem 
zakonu, odloči minister, pristojen za kulturo (v nadaljevanju min- 
ister). 

5. člen 
(izvajanje kulturnih dejavnosti) 

Delovanje na področju kulture je svobodno razen, če niso za 
opravljanje posamezne dejavnosti na področju kulture predpisani 
posebni pogoji. 

6. člen 
(spoštovanje jezika) 

Kulturne prireditve se morajo najavljati, oglaševati in pojasnjevati 
v slovenščini. 

Kulturne prireditve na območjih, ki so določena kot narodnostno 
mešana, pa se morajo najavljati (plakati, uradna vabila ipd.) tudi v 
italijanščini oziroma madžarščini. 

Filmi se predvajajo v slovenščini ali s slovenskimi podnaslovi. 

Izjeme od določb tega člena lahko dovoli minister. 

7. člen 
(uporaba izrazov) 

V zakonu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški 
spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 

II. DOLOČANJE JAVNEGA INTERESA ZA 
KULTURO 

1. Izhodišča in dokumenti za določanje javnega 
interesa za kulturo 

8. člen 
(izhodišča) 

Javni interes za kulturo po tem zakonu je interes za kulturni 
razvoj Slovenije, za katerega skrbijo Republika Slovenija (v 
nadaljevanju država) in lokalne skupnosti. 

Javni interes za kulturo se nanaša predvsem na zagotavljanje 
pogojev za: 

kulturno ustvarjalnost 
dostopnost kulturnih dobrin 
kulturno raznolikost 
slovensko kulturno identiteto 
skupen slovenski kulturni prostor. 

9. člen 
(dokumenti, ki določajo javni interes za kulturo) 

Javni interes za kulturo se določa z zakoni in drugimi predpisi ter 
z nacionalnim in lokalnimi programi za kulturo. 

Javni interes iz prejšnjega odstavka se udejanja predvsem na 
podlagi 

letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa iz 24. 
člena tega zakona, 
javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov, 
aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov 
in letnih programov dela, 
javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture, 
upravnih odločb. 

1.1. Nacionalni program za kulturo 

10. člen 
(nacionalni program za kulturo) 

Nacionalni progam za kulturo je strateški dokument razvojnega 
načrtovanja kulturne politike, ki izhaja iz zgodovinsko doseženega 
položaja kulture in s katerim se ugotovi vlogo kulture v razvoju 
Slovenije ter javni interes zanjo, opredeli področja kulture, kjer se 
zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, postavi cilje in 
prioritete kulturne politike in določi čas za njihovo uresničitev ter 
kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. 
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Nacionalni program za kulturo predvidi pravne, finančne in 
organizacijske usmeritve, ki so potrebne za njegovo uresničitev 
na državni in lokalnih ravneh. 

Nacionalni program za kulturo se sprejema za obdobje 4 let. 

11. člen 
(priprava in sprejemanje) 

Nacionalni program za kulturo sprejme državni zbor na predlog 
vlade. Predlog nacionalnega programa za kulturo pripravi 
ministrstvo, pristojno za kulturo, v sodelovanju z ministrstvi, katerih 
naloge segajo tudi na področje kulture, in nacionalnim svetom za 
kulturo iz 16. člena tega zakona. 

12. člen 
(izvajanje nacionalnega programa za kulturo) 

Za uresničevanje nacionalnega programa za kulturo kot celote je 
odgovorna vlada, za njegovo izvajanje pa skrbijo v okviru svojih 
pristojnosti ministrstvo, pristojno la kulturo, in druga ministrstva 
ter ostali pristojni organi in organizacije. 

13. člen 
(poročanje) 

Vlada vsako leto najkasneje junija predloži Državnemu zboru 
poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo v preteklem 
letu z oceno rezultatov, in predlogi sprememb in dopolnitev. Državni 
zbor poročilo obravnava in se do njega opredeli. 

14. člen 
(smiselna uporaba) 

Če lokalna skupnost ne določi drugačne vsebine in postopka 
lokalnega programa za kulturo, se zanj smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona v zvezi z nacionalnim programom za kulturo. 

2. Sodelovanje civilne družbe 

15. člen 
(udeležba civilne družbe pri odločanju) 

Civilna družba je udeležena v postopkih oblikovanja in sprejemanja 
kulturne politike prek stroke in zainteresirane javnosti na način 
kot ga določa ta zakon. 

2.1. Nacionalni svet za kulturo 

16. člen 
(sestava sveta) 

Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki usmerja nacionalno 
strategijo za kulturo. 

Predsednika in šest članov sveta imenuje predsednik države 
izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, za obdobje 5 let brez 
omejitev glede ponovnega imenovanja. 

Vlada zagotovi administrativno in tehnično podporo za delovanje 
sveta. 

Način svojega dela uredi svet s poslovnikom. 

17. člen 
(naloge) 

Nacionalni svet za kulturo: 

spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj, 
daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in letnim 
poročilom o njegovem izvajanju, 
obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja 
kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture, 
daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na 
področju kulture. 

Vlada in pristojno delovno telo Državnega zbora obravnavata 
mnenja, pobude in predloge sveta ter se do njih opredelita in ga o 
tem seznanita najkasneje v roku 60 dni potem, ko jih prejmeta. 

18. člen 
(smiselna uporaba) 

Če lokalna skupnost ne določi drugače, se določbi o nacionalnem 
svetu za kulturo smiselno uporabljata tudi za svet za kulturo 
lokalne skupnosti. 

2.2. Kulturniška zbornica Slovenije 

19. člen 
(sestava) 

Kulturniška zbornica Slovenije je prostovoljna organizacija 
stanovskih društev, v katero se lahko včlanijo tudi civilne pravne 
in fizične osebe, če so izvajalci kulturnih dejavnosti. 

Zbornica deluje po predpisih o društvih. 

20. člen 
(naloge) 

Kulturniška zbornica Slovenije: 

spremlja in ocenjuje vpliv kulturne politike na kulturni razvoj, 
daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo in letnim 
poročilom o njegovem izvajanju, 
obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja 
kulture ter tistih, ki zadevajo tudi področje kulture, 
daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na 
področju kulture. 

Mnenje iz druge in tretje alinee prejšnjega člena se lahko pridobi 
tudi tako, da se predstavnika Kulturniške zbornice Slovenije povabi 
na zasedanje pristojnega delovnega telesa Državnega zbora. 

Zbornica v svojem temeljnem aktu določi tudi vse druge naloge, 
ki jih opravlja za svoje člane. 

Zbornica se financira iz članarine in drugih lastnih virov, pri čemer 
lahko ministrstvo, pristojno za kulturo, sofinancira tisti del njenega 
programa dela, ki se nanaša na naloge iz prvega odstavka tega 
člena. 
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2.3. Strokovne komisije ministra 

21. člen 
(naloge) 

Minister ima za obravnavo najpomembnejših vprašanj, ki se 
nanašajo na zakonsko urejanje, organizacijo javne službe, 
razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje pravic iz tega zakona 
(prispevek za socialno zavarovanje, republiška priznavalnina, 
status organizacije v javnem interesu) strokovne komisije. 

Strokovne komisije so posvetovalna telesa ministra za 
posamezna področja oziroma vidike kulture. 

22. člen 
(sestava) 

Minister imenuje člane strokovnih komisij z njihovim soglasjem 
izmed uglednih strokovnjakov s področja dela posamezne 
komisije. 

Minister podrobneje določi število strokovnih komisij, njihovo 
financiranje, sestavo, trajanje mandata, naloge in način dela s 
pravilnikom. 

23. člen 
(smiselna uporaba) 

Če lokalna skupnost ne določi drugače, se določbe o strokovnih 
komisijah smiselno uporabljajo tudi v lokalnih skupnostih. 

III. URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA 
KULTURO 

24. člen 
(nosilec javnega interesa) 

Javni interes iz 8. člena tega zakona uresničujejo država in lokalne 
skupnosti samostojno ali pa ustanovijo za izvajanje posamičnih 
nalog javne sklade ali javne agencije. 

Nosilci javnega interesa delujejo na podlagi zakonodaje, 
nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo in letnega 
izvedbenega načrta, ki obsega finančni načrt z obrazložitvijo. 

25. člen 
(financiranje javnih skladov oziroma javnih agencij) 

Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javna sredstva javnim 
skladom ali javnim agencijam na podlagi ustanovitvenega akta po 
postopku, kot ga določa zakon, ki ureja javne finance za posredne 
proračunske uporabnike. Višino javnih sredstev za financiranje 
javnega sklada oziroma javne agencije določi ustanovitelj v skladu 
s potrjenim letnim izvedbenim načrtom, ki je tudi podlaga za trans- 
fer sredstev iz proračuna države oziroma lokalne skupnosti. 

26. člen 
(načini uresničevanja javnega interesa) 

Država in lokalne skupnosti uresničujejo javni interes za kulturo 
po tem zakonu zlasti: 

z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin, 
- z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne 

infrastrukture. 
Država uresničuje javni interes za kulturo tudi 

z zagotavljanjem enotnosti delovanja javne službe, 
s podpiranjem občin, ki so ustanoviteljice občinskih javnih 
zavodov širšega pomena, 
s podeljevanjem statusa organizacije v javnem interesu na 
področju kulture, 
z registracijo samozaposlenih v kulturi v razvidu ministrstva, 
pristojnega za kulturo, 
s priznavanjem socialnih pravic (prispevek za plačilo 
socialnega in zdravstvenega zavarovanja in republiška 
priznavalnina). 

1. Zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin 

27. člen 
(kulturne dobrine kot javne dobrine) 

Država in lokalne skupnosti zagotavljajo pogoje za ustvarjanje, 
posredovanje in varovanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin, če 
so v javnem interesu in se ne zagotavljajo na trgu v zadostnem 
obsegu ali kakovosti ali zaradi dostopnosti najširšemu krogu 
uporabnikov (v nadaljevanju: javne kulturne dobrine). 

Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javne kulturne 
dobrine v obliki javne službe in s podporo posamičnim kulturnim 
projektom. 

1.1. Javna služba 

28. člen 
(javna služba) 

Kadar je v javnem interesu potrebno zagotavljati javne kulturne 
dobrine trajno in nemoteno, jih zagotavlja država oziroma lokalna 
skupnost kot javno službo samostojno ali tako, 

da ustanavlja javne zavode na področju kulture, 
da financira javne kulturne programe drugih izvajalcev. 

Če je potrebno izvajati posamezno dejavnost, s katero se 
zagotavljajo javne kulturne dobrine zaradi njihove posebne narave 
pod posebnimi pogoji, se ti določijo s področnim zakonom. 

29. člen 
(osnove za izračun) 

Osnove za izračun sredstev za izvajanje javne službe so: 

- splošni stroški delovanja, 
stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, 
programski materialni stroški, 

- stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. 

Podrobnejšo metodologijo za določitev osnov za izračun sredstev 
za izvajanje javne službe na posameznem področju, določi vlada 
z uredbo. 
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1.1.1. Javni zavodi na področju kulture 35. člen 
(direktor) 

30. člen 
(splošna ureditev) 

Za javne zavode na področju kulture se uporabljajo predpisi o 
javnih zavodih razen, če ta zakon določa drugače. 

31. člen 
(posebna ureditev) 

Ne glede na ureditev v tem zakonu lahko posebni zakon na 
področju kulture posamična vprašanja uredi tudi drugače. 

32. člen 
(evidenca javnih zavodov na področju kulture) 

Ministrstvo, pristojno za kulturo vodi evidenco javnih zavodov na 
področju kulture, ki jih je ustanovila država, lokalne skupnosti ali 
druge osebe javnega prava. Podatke, ki se vpisujejo v evidenco 
in način obveščanja ministrstva, podrobneje določi minister. 

33. člen 
(financiranje javnih zavodov) 

Javna sredstva za financiranje javnih zavodov zagotovijo njihovi 
ustanovitelji oziroma soustanovitelji. Poleg tega se javni zavodi 
financirajo tudi iz nejavnih virov, ki jih izvajalci pridobivajo z 
opravljanjem javne službe in z opravljanjem drugih dejavnosti. Pri 
tem opravljanje drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne 
službe. 

Če je več občin ustanovilo javni zavod in če se ne dogovorijo 
drugače, zagotavljajo javna sredstva v deležih, ki so sorazmerni 
številu njihovih prebivalcev. 

Javna sredstva iz tega člena se zagotavljajo javnim zavodom na 
podlagi ustanovitvenega akta po postopku kot ga določa zakon, 
ki ureja javne finance za posredne proračunske uporabnike. Višino 
javnih sredstev za financiranje javnega zavoda določi ustanovitelj 
po posvetovanju s strokovno komisijo iz 21. člena s področja 
dela javnega zavoda, upoštevaje osnove za izračun iz 29. člena 
tega zakona na podlagi strateškega načrta in iz njega izhajajočega 
predloga letnega programa dela. Podlaga za transfer sredstev iz 
proračuna države oziroma lokalne skupnosti je s strani 
nadzornega odbora potrjen program dela. 

Javni zavod dobi javna sredstva v skupnem znesku, v okviru 
katerega v skladu z akti zavoda samostojno odloča. 

Posebne določbe za vodenje in upravljanje 

34. člen 
(organi javnega zavoda) 

Organi javnega zavoda so: 

- direktor 
- svet 

nadzorni odbor. 

Javni zavod zastopa, predstavlja in vodi direktor. Z aktom o 
ustanovitvi javnega zavoda se lahko funkcija direktorja poimenuje 
tudi drugače. 

Akt o ustanovitvi lahko določi, da ima javni zavod za posamezna 
področja (vodenje strokovnega dela, finančne in pravne zadeve 
ipd.) tudi pomočnike direktorja in uredi način njihovega imenovanja 
ter njihove naloge in pristojnosti. 

Kadar to zahteva velikost javnega zavoda ali raznovrstnost 
njegovih dejavnosti lahko akt o ustanovitvi določi, da vodi javni 
zavod namesto direktorja uprava, ki jo sestavljajo predsednik in 
eden ali več članov. V tem primeru akt o ustanovitvi določi 
medsebojna razmerja med člani uprave, način odločanja uprave, 
zastopanje javnega zavoda ter odgovornost za zakonitost in 
strokovnost dela javnega zavoda. Če posameznemu članu uprave 
preneha mandat pred potekom roka, se imenuje nov član, vendar 
samo do izteka mandata uprave. Za upravo se smiselno 
uporabljajo vsi členi, ki se nanašajo na direktorja. 

36. člen 
(skrbnost in odgovornost direktorja) 

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s 
skrbnostjo vestnega gospodarstvenika. 

Direktor odgovarja javnemu zavodu za škodo, ki je nastala kot 
posledica kršitve njegovih dolžnosti. 

37. člen 
(naloge direktorja) 

Naloge direktorja so: 

organizira delo javnega zavoda, 
sprejema strateški načrt, 

- sprejema program dela, 
sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju 
reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu, 

- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem 
mnenju, reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu, 
sprejema kadrovski načrt, 
sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega 
vzdrževanja, 
sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi 
z delovanjem javnega zavoda, 
poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno 
vplivajo na delovanje javnega zavoda, 
pripravi letno poročilo, 

- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima, 
in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom. 

K aktom druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in predzadnje 
alinee daje soglasje nadzorni odbor javnega zavoda. 

Strateški načrt iz prvega odstavka je dokument srednjeročnega 
razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega 
oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov 
letni izvedbeni načrt, katerega sestavi del je finančni načrt. 
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38. člen 
(imenovanje direktorja) 

42. člen 
(svet) 

Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj javnega 
zavoda po predhodnem mnenju sveta in nadzornega odbora za 
dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj. Poleg javnega 
razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi posamezne 
kandidate tudi neposredno. 

Za direktorja je lahko imenovan kdor strokovno pozna področje 
dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti. V primeru, 
da ima javni zavod v skladu z drugim odstavkom 35. člena za 
vodenje strokovnega dela pomočnika direktorja, je lahko za 
direktorja javnega zavoda imenovan tudi, kdor ima vodstvene 
izkušnje. 

Mnenje iz prvega odstavka ni omejeno na kandidata po 
ustanoviteljevem izboru. 

Če svet oziroma nadzorni odbor ne da mnenja iz prejšnjega 
odstavka v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno. 

Če ima javni zavod poleg ustanovitelja tudi soustanovitelje, izpelje 
postopek imenovanja ustanovitelj, kjer ima javni zavod svoj sedež. 
Za imenovanje direktoija je potrebno soglasje soustanoviteljev, ki 
zagotavljajo več kot polovico javnih sredstev za delovanje javnega 
zavoda. 

39. člen 
(razrešitev direktorja) 

Poleg razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih, se lahko 
direktorja javnega zavoda predčasno razreši tudi zaradi bistvenih 
sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere 
je javni zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva. V 
tem primeru se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo predčasno 
razrešitev iz ostalih razlogov. 

V primeru prenosa soustanoviteljstva je predčasna razrešitev 
direktorja dopustna samo, če gre za prevzemnika, katerega delež 
presega polovico javnih sredstev, ki so potrebna za delovanje 
javnega zavoda. 

40. člen 
(vršilec dolžnosti) 

Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni 
postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, 
vendar največ za eno leto. 

Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan 
javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma 
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran. 

41. člen 
(podrobnejša ureditev) 

Akt o ustanovitvi javnega zavoda podrobneje določi postopek 
imenovanja oziroma razrešitve direktorja, pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati ter njegove naloge, pooblastila in odgovornosti. 

Zavod ima svet, ki ima naslednje naloge: 

spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko 
njegovega ustanovitelja, 
ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela 
glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen, 
obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega 
zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za 
reševanje teh vprašanj, 
daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi 
direktorja javnega zavoda, 
daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, 
daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega 
zavoda, 
druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi javnega zavoda. 

43. člen 
(sestava) 

Svet sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojimi strokovnimi 
oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k 
boljšem delovanju javnega zavoda. Eno tretjino članov sveta 
imenujejo zaposleni, pri čemer je najmanj eden izvoljen izmed 
vseh zaposlenih, ostali pa, kolikor je predstavnikov delavcev več 
kot eden, izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je 
javni zavod ustanovljen. Preostale člane sveta imenujejo društva 
oziroma druge organizacije s področja dela javnega zavoda izmed 
strokovnjakov ali uporabnikov. Katera so ta društva oziroma 
organizacije, ugotovi akt o ustanovitvi javnega zavoda. 

44. člen 
(nadzorni odbor) 

Javni zavod ima nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega 
zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. 

Nadzorni odbor ima naslednje naloge: 

nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda, 
spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda, 
predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi 
tudi notranji revizor ustanovitelja, 

- ocenjuje delo direktorja, 
daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem 
načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, 
kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in h kolektivni zavodski 
pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje, 
daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, 
daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja, 
sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, 
opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega 
zavoda. 

Člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila stroškov in 
do nagrade za svoje delo (sejnine) v skladu z merili, ki jih sprejme 
vlada. 

Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda se podrobneje določi 
sestavo in način delovanja nadzornega odbora. 
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Prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnih 
zavodov 

45. člen 
(prenos ustanoviteljskih pravic in obveznosti) 

V primeru prenosa ustanoviteljskih pravic med državo in lokalnimi 
skupnostmi oziroma med njimi, se neodplačno prenese tudi javna 
kulturna infrastruktura oziroma stvarno premoženje, s katerim ta 
javni zavod upravlja oziroma ima pravico uporabe. 

Prenos premoženja ter druge pravice in obveznosti iz tega naslova 
se uredijo s pogodbo iz 96. člena med pristojnima organoma 
prejšnjega in novega ustanovitelja. 

Novi ustanovitelj uskladi na podlagi pogodbe iz prejšnjega odstavka 
akt o ustanovitvi javnega zavoda. 

Posebne določbe o delovnih razmerjih in o pravicah iz 
delovnih razmerij v javnih zavodih na področju kulture 

46. člen 
(splošni predpisi) 

V javnih zavodih na področju kulture se glede odločanja o delovnih 
razmerjih in z njimi povezanimi pravicami in obveznostmi delavcev 
uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kolektivne 
pogodbe za javne uslužbence, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

Določila zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev in 
se nanašajo na odločanje o pravicah in obveznostih ter 
odgovornostih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, 
sistemizacijo in kadrovski načrt ter premestitev zaradi delovnih 
potreb (brez soglasja) znotraj istega organa, se smiselno 
uporabljajo tudi za javne zavode na področju kulture, kolikor ta 
zakon ne določa drugače. 

Določila tega zakona glede urejanja delovnih razmerij se, razen 
prejšnjega odstavka, smiselno uporabljajo tudi za druge pravne 
osebe s področja kulture. 

47. člen 
(sistemizacija delovnih mest) 

V aktu o sistemizaciji delovnih mest so v skladu z notranjo 
organizacijo določene vrste delovnih mest, potrebnih za izvajanje 
javne službe in drugih dejavnosti javnega zavoda, ki so v skladu 
z namenom, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen. 

Kadar to terja posebna narava dela na področju umetniške ali 
druge kulturne dejavnosti, se v sistemizaciji lahko določijo delovna 
mesta, za katera se delovna razmerja sklepajo za določen čas, 
ki ne sme biti daljši od trajanja mandata direktorja oziroma ne več 
kot 5 let. Za ponovno sklepanje delovnega razmerja za določen 
čas ni omejitve. 

V sistemizaciji se določijo delovna mesta s krajšim delovnim 
časom od polnega. V sistemizaciji delovnih mest ni potrebno 
opredeliti občasnih potreb po delu, za katere je dovolj, da so 
predvidene v kadrovskem načrtu javnega zavoda. 

48. člen 
(zasedba delovnega mesta) 

Sistemizirana delovna mesta se lahko zasedejo samo v skladu s 
kadrovskim načrtom. 

49. člen 
(delovna razmerja za določen čas) 

Delavcem, ki sklenejo delovna razmerja po drugem odstavku 47. 
člena, se lahko v pogodbi o zaposlitvi določi višja osnovna plača 
kot je s predpisi določena za delovna mesta, za katera se sklepa 
delovna razmerja za' nedoločen čas. Višino osnovne plače se 
določi s kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti kolikor gre za 
minimum, ki pripada zaposlenemu za določen čas zaradi 
nestalnosti zaposlitve. 

50. člen 
(posebni pogoji za uveljavljanje pravice denarnega 

nadomestila za čas brezposelnosti) 

Delavci, ki sklenejo delovno razmerje za določen čas po drugem 
odstavku 47. člena tega zakona, imajo za čas brezposelnosti 
pravico do denarnega nadomestila pod posebnimi pogoji, 
določenimi v tem zakonu. 

Delavci iz prvega odstavka tega člena imajo, če je to zanje 
ugodneje, za čas brezposelnosti pravico do denarnega 
nadomestila v trajanju ene tretjine časa zavarovanja v delovnem 
razmerju za določen čas, vendar ne več kot eno leto. 

51. čten 
(delovno razmerje direktorja) 

Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja 
mandata. 

Direktorja, ki je bil pred imenovanjem zaposlen v istem javnem 
zavodu za nedoločen čas, po prenehanju funkcije premesti v 
skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na 
prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in 
za katero izpolnjuje predpisane pogoje. 

Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja javnega 
zavoda, izvaja nadzorni odbor, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi. 

52. člen 
(krajši delovni čas od polnega) 

Delovno razmerje se lahko sklene s krajšim delovnim časom od 
polnega pod pogoji in na način, določen z zakonom, kolektivno 
pogodbo in splošnim aktom. 

Delavec, ki dela na delovnem mebtu, za katero je določen krajši 
delovni čas od polnega, lahko sklene delovno razmerje pri več 
delodajalcih oziroma je lahko za preostali delovni čas do polnega 
v samostojnem poklicnem štatusu. 

Pri uresničevanju svojih pravic in obveznosti je delavec iz 
prejšnjega odstavka izenačen z delavcem s polnim delovnim 
časom in jih uveljavlja v skladu s kolektivno pogodbo oz. splošnim 
aktom v obsegu kot ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja. 

53. člen 
(sobotno leto) 

Delavcom, ki opravljajo najzahtevnejše umetniške oziroma 
strokovne naloge s področja dela javnega zavoda, se lahko prizna 
pravico do poglobljenega usposabljanja in izpopolnjevanja, v 
skupnem trajanju največ do dvanajst mesecev, če je to v javnem 
interesu. 
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V primeru iz prejšnjega odstavka se delodajalec in delavec 
dogovorita o uresničevanju te pravice in o prerazporeditvi njegovih 
delovnih obveznosti. 

54. člen 
(konkurenčna prepoved) 

Delavci javnega zavoda, ki so v delovnem razmerju za poln 
delovni čas, ne smejo brez soglasja delodajalca za svoj ali tuj 
račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost zaradi 
katere je javni zavod ustanovljen. 

Za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka direktorju je pristojen 
nadzorni odbor javnega zavoda. 

Opravljanje del iz prvega odstavka brez soglasja delodajalca 
pomeni disciplinsko kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. 

55. člen 
(proste zmogljivosti) 

V primeru, da javni zavod ne more zagotoviti dela delavcem, jih 
lahko angažira z njihovim soglasjem za določen čas oziroma 
najdalj za eno leto pri drugem delodajalcu na podlagi spremembe 
pogodbe o zaposlitvi. 

V primeru, da gre za drugega delodajalca, uredita javni zavod in 
novi delodajalec medsebojna razmerja in pravice delavca s 
pogodbo o sodelovanju. 

56. člen 
(redna odpoved pogodbe o zaposlitvi) 

Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 
čas delavcu iz poslovnega razloga na način in pod pogoji kot jih 
določa zakon. 

Za poslovni razlog se šteje tudi 

- sprejem strateškega načrta javnega zavoda in iz njega izpeljan 
program dela ter kadrovski načrt, iz katerega izhaja, da delo 
pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi posameznega delavca ni 
več potrebno zaradi nezmožnosti delodajalca, da zagotovi 
glede na sprejete dokumente vsem zaposlenim delavcem 
delo v polnem oziroma dosedanjem obsegu. 

Če delavcu ni mogoče zagotavljati dela za tak obseg delovnega 
časa kot je sklenjeno s pogodbo o zaposlitvi, mogoče pa mu je 
zagotoviti delo v krajšem obsegu, delodajalec ponudi delavcu 
sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. 

Delavec, ki se mu redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ima pravico 
do ustrezne odpravnine zaradi odpovedi iz poslovnega razloga v 
skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. 

Delavec, ki izpolnjuje polne pogoje za upokojitev, nima pravice do 
odpravnine iz prejšnjega odstavka. 

1.1.2. Javni kulturni programi 

57. člen 
(opredelitev pojma) 

Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in 
obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega 

ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje 
v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost 
financira na primerljiv način kot javni zavod. 

Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki 
morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, 
merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni. Obseg dejavnosti in 
višina sredstev se določi v skladu s temi cilji na podlagi osnov za 
izračun iz 29. člena tega zakona. 

58. člen 
(financiranje javnih kulturnih programov) 

Država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem javnega 
kulturnega programa pogodbo iz 96. člena na podlagi javnega 
razpisa oziroma javnega poziva po postopku, določenem v tem 
zakonu. Pogodba se praviloma sklepa za več let. 

Država financira javne kulturne programe državnega pomena, 
lokalne skupnosti pa tiste, ki so pomembni za njihovo območje. 

59. člen 
(izvajalci javnih kulturnih programov) 

Izvajalci javnih kulturnih programov so: 

- pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu 
primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega 
delovnega področja, 

- pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja 
v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem 
interesu. 

60. člen 
(smiselna uporaba) 

Določbe, ki se uporabljajo za zagotavljanje javnih kulturnih 
programov se smiselno uporabljajo tudi za zagotavljanje 
programov italijanske in madžarske narodne skupnosti, pri čemer 
se pogodba iz 96. člena sklepa brez javnega razpisa na podlagi 
neposrednega poziva. 

1.2. Podpora kulturnim projektom 

61. člen 
(opredelitev pojma) 

Podpora kulturnim projektom je oblika javnega financiranja, ki je 
namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih 
aktivnosti, ki so v javnem interesu. 

62. člen 
(financiranje kulturnih projektov) 

Država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem 
kulturnega projekta pogodbo iz 96. člena na podlagi javnega 
razpisa oziroma javnega poziva po postopku, določenem v tem 
zakonu. 

Javna sredstva za financiranje kulturnih projektov zagotavljajo 
tako država kot lokalne skupnosti, pri čemer je država pristojna 
za financiranje kulturnih projektov državnega pomena, lokalne 
skupnosti pa za projekte, ki so pomembni za njihovo območje. 

6. september2002 11 poročevalec, št. 83 



63. člen 
(izvajalci kulturnih projektov) 

Poleg javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz prejšnjega 
odstavka financira tudi tiste, ki so posebej namenjeni: 

Za podporo kulturnim projektov lahko konkurirajo pravne osebe 
in posamezniki, ki niso javni zavodi oziroma se njihovi kulturni 
programi ne financirajo kot javni kulturni programi. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko konkurirajo tudi javni zavodi 
oziroma izvajalci javnih kulturnih programov za kulturne projekte, 
ki jih financirajo drugi javni financerji. 

Izvajalci javnih kulturnih programov pridobijo sredstva od istega 
financerja za kulturne projekte, ki jih ni bilo mogoče vnaprej 
načrtovati, na podlagi aneksa k pogodbi o financiranju javnega 
kulturnega programa, javni zavodi pa prek spremembe programa 
dela, ki jo je potrdil nadzorni odbor javnega zavoda. 

Za izvajalca kulturnega projekta šteje tudi lastnik oziroma 
upravljavec kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za 
prenovo in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti. 

64. člen 
(obvestilo) 

V primeru, da javni zavod oziroma izvajalec javnega kulturnega 
programa pridobi javna sredstva za kulturne projekte od drugega 
financerja, mora o tem obvestiti svojega ustanovitelja oziroma 
financerja javnega kulturnega programa. 

65. člen 
(druge aktivnosti) 

Določbe o kulturnih projektih se smiselno uporabljajo tudi za 
financiranje 

investicij, investicijskega vzdrževanja ali opreme, 
delovnih štipendij, 

- nagrad, štipendij, izobraževanj, udeležbe na strokovnih 
srečanjih, strokovnih predavanj, raziskav, 
in drugih aktivnosti na področju kulture, ki so v javnem interesu 
in se financirajo iz sredstev proračuna, namenjenih kulturi. 

Določbe o financiranju kulturnih projektov se smiselno uporabljajo 
tudi za financiranje več projektov hkrati, ki predstavljajo v enem 
letu celoto. 

1.3. Razmejitev med državo in lokalnimi skupnostmi 
pri zagotavljanju javnih kulturnih dobrin 

66. člen 
(načelo učinkovitosti) 

Javne kulturne dobrine mora zagotoviti država oziroma tista 
lokalna skupnost, ki lahko to stori na najbolj učinkovit način v 
skladu z 67. do 72. členom tega zakona. 

67. člen 
(pristojnosti države) 

Država ustanavlja tiste javne zavode in financira tiste javne 
kulturne programe drugih izvajalcev ter podpira kulturne projekte, 
ki pokrivajo celotno območje Slovenije ali so zaradi vodilne vloge 
na posameznem področju oziroma posebnega pomena za 
celovitost slovenskega kulturnega prostora, pomembni za vso 
Slovenijo. 

slovenskim narodnim skupnostim v Italiji, Avstriji, Madžarski 
in Hrvaški ter Slovencem po svetu, 
avtohtonima italijanski in madžarski narodni skupnosti ter 
romski skupnosti, 

- kulturni integraciji manjšinskih skupnosti in priseljencev, če 
njihovi kulturni programi oziroma projekti presegajo lokalni 
pomen. 

68. člen 
(pristojnosti občin) 

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kjer tako 
določa posebni zakon (knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, 
arhivska dejavnost..), podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih 
skupnosti in priseljencev ter pokriva tudi druge kulturne potrebe 
prebivalcev, ki jih ugotovi s svojim programom za kulturo. 

Ne glede na prejšnji odstavek občina zagotovi tudi javne kulturne 
dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne 
umetnosti, novi mediji...), če je to mogoče glede na objektivne 
okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska moč, prostorske 
in kadrovske kapacitete ipd., oziroma če to izhaja iz kulturne 
tradicije občine. 

69. člen 
(občinski javni zavodi širšega pomena) 

Občini, ki je ustanoviteljica javnega zavoda, ki presega občinski 
pomen oziroma zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev sosednjih 
občin, in je to v javnem interesu države, se zagotovijo v okviru 
sistema financiranja občin ustrezna dodatna sredstva. 

Javni interes države iz prejšnjega odstavka ugotovi vlada na 
predlog ministra potem ko ta dobi pobudo občine iz prvega 
odstavka. 

Na podlagi sklepa vlade iz prejšnjega odstavka se minister in 
pristojni organ občine dogovorita o višini sredstev države in 
obsegu obveznosti občine s pogodbo iz 96. člena tega zakona. 

Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za 
občinske javne kulturne programe širšega pomena. 

70. člen 
(občinska podpora javnim zavodom države) 

Občina zagotavlja javnemu zavodu, katerega ustanovitelj je 
država, njegovo delovanje pa je pomembno za občino, kjer ima 
tak zavod svoj sedež, ustrezna dodatna sredstva za bogatitev 
njegovega delovanja oziroma del svoje javne kulturne 
infrastrukture na podlagi sklepa pristojnega organa občine, s 
katerim ta ugotovi trajni interes občine za delovanje tega zavoda. 

O višini sredstev iz prejšnjega odstavka in o medsebojnih 
obveznostih se dogovorita občina in javni zavod s pogodbo iz 96. 
člena tega zakona. 
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71. člen 
(zagotavljanje enotnega izvajanja javne službe) 

Država zagotavlja enotnost izvajanja javne službe na 
posameznem področju kulture oziroma območju prek podpiranja 
posebnih nalog povezovanja, svetovanja, usklajevanja in drugih. 

Minister določi s sklepom javne zavode, ki bodo opravljali naloge 
iz prejšnjega odstavka, pri čemer se o obsegu teh nalog in o višini 
javnih sredstev države dogovori s posameznim zavodom s 
pogodbo iz 96. člena tega zakona. 

72. člen 
(pristojnosti pokrajin) 

Pokrajine zagotavljajo javne kulturne dobrine, ki so pomembne 
za pokrajino kot celoto, pri čemer gre za 

- varstvo javnega arhivskega gradiva, ki je nastalo na območju 
pokrajine v skladu s posebnim zakonom, 
varstvo kulturne dediščine v skladu s posebnim zakonom, 
posebne naloge osrednjih območnih knjižnic, določenih s 
posebnim zakonom, 

- gospodarjenje z nepremično in premično dediščino v javni 
lastnini pokrajine, 

- javne kulturne programe oziroma projekte pokrajinskega 
pomena, 

- in druge kulturne dejavnosti. 

Za izvrševanje pristojnosti iz prejšnjega odstavka lahko pokrajina 
ustanavlja tudi javne zavode. 

2. Javna infrastruktura na področju kulture 

73. člen 
(določitev javne infrastrukture) 

Nepremičnine in oprema, ki so javna lastnina in so namenjene 
kulturi, sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture (v 
nadaljevanju: javna kulturna infrastruktura). 

Sklep o tem, katere nepremičnine in oprema so namenjene kulturi, 
sprejme vlada na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, 
oziroma pristojni organ lokalne skupnosti. 

Nepremičnina iz prejšnjega odstavka se zaznamuje v zemljiški 
knjigi kot javna kulturna infrastruktura na predlog ministrstva, 
pristojnega za kulturo oziroma pristojnega organa lokalne 
skupnosti. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco nepremičnin, ki 
sestavljajo javno kulturno infrastrukturo na podlagi sklepov iz 
drugega odstavka, ki jih predložijo po uradni dolžnosti organi, 
pristojni za njihov sprejem. 

74. člen 
(investicije) 

Država načrtuje, gradi in vzdržuje javno kulturno infrastrukturo v 
lasti države, lokalne skupnosti pa javno kulturno infrastrukturo v 
lasti lokalne skupnosti. 

75. člen 
(državno sofinanciranje lokalne javne kulturne 

infrastrukture) 

Država sofinancira investicije v javno kulturno infrastrukturo 
lokalnih skupnosti, če ta presega pomen, kf ga ima za lokalno 
skupnost, oziroma zaradi skladnega razvoja Slovenije in je to v 
javnem interesu države. 

76. člen 
(oddaja v upravljanje oziroma najem javnemu zavodu) 

Z aktom o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture se 
določijo nepremičnine in oprema, ki se dajo kot del javne kulturne 
infrastrukture v upravljanje javnemu zavodu za izvajanje 
dejavnosti, za katero je ustanovljen. 

Javni zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost javne 
kulturne infrastrukture iz prejšnjega odstavka. Pri oddajanju prostih 
zmogljivosti imajo prednost kulturni izvajalci za javne kulturne 
programe ali kulturne projekte, ki so združljivi s področjem dela 
javnega zavoda. 

77. člen 
(oddajanje v najem drugim kulturnim izvajalcem) 

Ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma pristojni organ lokalne 
skupnosti da javno infrastrukturo v upravljanje oziroma uporabo 
drugim pravnim osebam in posameznikom, ki izvajajo javne 
kulturne programe ali kulturne projekte na podlagi javnega razpisa 
s pogodbo iz 96. člena. 

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko odda javna kulturna 
infrastruktura v upravljanje oziroma uporabo organizaciji, ki deluje 
v javnem interesu (83. člen), brez javnega razpisa. 

78. člen 
(obveznosti upravljavcev oziroma uporabnikov javne 

kulturne infrastrukture) 

Javno kulturno infrastrukturo se daje v upravljanje ali v uporabo 
izvajalcem kulturnih dejavnosti brezplačno pod pogojem, da 
prevzamejo obveznost rednega tekočega vzdrževanja. 

Če odda upravljavec ali uporabnik javne kulturne infrastrukture 
to infrastrukturo ali njen del v uporabo drugim kulturnim izvajalcem, 
ki izvajajo javne kulturne programe ali kulturne projekte, je 
upravičen terjati od njih samo nadomestilo v višini dejanskih 
dodatnih stroškov, ki so s tem nastali. 

79. člen 
(sprememba namembnosti) 

Če uporabi država ali lokalna skupnost del infrastrukture, ki 
začasno ali trajno ni več potreben za opravljanje kulturne 
dejavnosti, za druge namene, se nameni dohodek za investicije v 
javno kulturno infrastrukturo. 
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80. člen 
(neodplačni prenos) 

Država oziroma lokalna skupnost lahko neodplačno prenese 
javno kulturno infrastrukturo na drugo pravno osebo javnega 
prava ali na ustanovo, če je to v javnem interesu. 

Javni interes iz prejšnjega odstavka ugotovi ministrstvo, pristojno 
za kulturo oziroma pristojni organ lokalne skupnosti na podlagi 
nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo. 

Namembnosti premoženja iz prvega odstavka tega člena ni 
mogoče spremeniti in je izvzeto iz nadaljnjega pravnega prometa. 
V primeru, da premoženja ni mogoče več uporabljati v skladu z 
njegovim namenom, se vrne v javno kulturno infrastrukturo tistega, 
ki je premoženje neodplačno prenesel. 

84. člen 
(vloga za pridobitev statusa) 

Predlogu za pridobitev statusa organizacije, ki deluje v javnem 
interesu na področju kulture je treba predložiti: 

zapisnik najvišjega organa organizacije o vložitvi predloga, 
odločbo o registraciji, 

- temeljni akt, 
utemeljitev predlagatelja, 
finančno stanje po poslovnem obračunu za zadnje leto, 
premoženjsko stanje premičnin in nepremičnin ter finančnih 
obveznosti. 

O predlogu odloči minister z odločbo. 

81. člen 
(smiselna uporaba) 

Določbe o neodplačnem prenosu, upravljanju ali uporabi oziroma 
oddaji v najem javne kulturne infrastrukture, se smiselno 
uporabljajo tudi za drugo stvarno premoženje države oziroma 
lokalnih skupnosti, ki se uporablja za kulturne namene, čeprav ni 
razglašeno za javno kulturno infrastrukturo. 

2.1. Stroški prostora 

82. člen 
(stroški prostora) 

Izvajalcu, ki trajneje zadovoljuje kulturne potrebe na posameznem 
področju in katerega delovanje je v javnem interesu, pa mu niso 
bila zagotovljena sredstva v okviru drugih oblik javnega 
financiranja, niti ni dobil v upravljanje ali v uporabo javne kulturne 
infrastrukture, lahko država oziroma lokalna samoupravna 
skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki so 
povezani z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja. 

Javna sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo za določeno 
obdobje do treh let z možnostjo neomejenega ponavljanja na 
podlagi javnega razpisa 

3. Status organizacije v javnem Interesu na 
področju kulture 

83. člen 
(podelitev statusa) 

Organizacije na področju kulture, ki opravljajo kulturne dejavnosti 
nepridobitno in katerih ustanovitveni namen presega 
uresničevanje interesov članov oziroma ustanoviteljev ter pomeni 
delovanje v javnem interesu na področju ustvarjanja, posredovanja 
in varovanja kulturnih dobrin, lahko predlagajo ministru, pristojnemu 
za kulturo, da jim podeli status organizacije, ki deluje v javnem 
interesu. Izpolnjevanje pogojev se preverja vsakih pet let. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi javno evidenco organizacij, 
ki so pridobila status organizacij, ki delujejo v javnem interesu. 

Podrobnejša merila In postopek za pridobitev statusa organizacije 
v javnem interesu, predpiše minister. 

4. Socialne pravice 

4.1. Registracija oseb, ki samostojno kot poklic 
opravljajo kulturno dejavnost (v nadaljevanju: 
samozaposleni v kulturi) 

85. člen 
(vpis v razvid samozaposlenih v kulturi pri 

ministrstvu, pristojnem za kulturo) 

Samostojno poklicno opravljanje kulturnih dejavnosti se registrira 
po splošnih predpisih. 

Če posameznik izpolnjuje posebne pogoje iz tega člena, se lahko 
namesto po splošnih predpisih registrira pri ministrstvu, pristojnem 
za kulturo, tako da se vpiše v razvid samozaposlenih v kulturi 

Pogoji za vpis v razvid iz prejšnjega odstavka so: 

- da kandidat opravlja samostojno specializiran poklic na 
področjih iz 4. člena tega zakona in ni uživalec pokojnine, 

- da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim 
delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti. 

Samozaposlen v kulturi sklepa v okviru svoje registrirane 
dejavnosti pogodbe civilnega prava. Kadar posameznik opravlja 
tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost iz prve alinee 
prejšnjega odstavka, jih ne sme opravljati kot samozaposlen v 
kulturi, ampak po splošnih predpisih. 

Kadar so določeni za opravljanje posamezne kulturne dejavnosti 
posebni pogoji, lahko prične posameznik iz tega člena z delom, 
ko je izdana pravnomočna odločba o njihovem izpolnjevanju. 

86. člen 
(pravica do plačila prispevka za socialno zavarovanje 

samozaposlenih v kulturi) 

Samozaposleni v kulturi lahko zaprosijo za pridobitev pravice do 
plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje In za obvezno zdravstveno zavarovanje od najnižje 
pokojninske osnove za socialno in zdravstveno zavarovanje iz 
državnega proračuna v'primerih, ko njihovo delo pomeni izjemen 
kulturni prispevek ali ko gre za poklice, ki jih je potrebno zaradi 
kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati. 
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Pravica iz prejšnjega člena se podeljuje za 3 leta z možnostjo 
ponovnih podeljevanj. 

Kdor prvič po končanem študiju zaprosi za vpis v razvid, se 
vpiše pod naslednjimi pogoji: 

- da njegovi študijski dosežki obetajo pomembno delovanje na 
področju kulture, 
da od zaključka študija oziroma strokovnega izpita, če je ta 
predpisan s posebno zakonodajo, nista minili več kot dve leti. 

87. člen 
(financiranje socialnih pravic) 

Javna sredstva za financiranje prispevkov za socialno in 
zdravstveno zavarovanje po tem zakonu zagotovi država. 

Javna sredstva iz tega člena se zagotovijo na podlagi odločbe 
ministra. 

88. člen 
(dohodkovni cenzus) 

Ne glede na prejšnji člen lahko upravičenec pravico do plačila 
prispevkov iz državnega proračuna uveljavlja samo pod pogojem, 
če mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev 
za delo (v nadaljevanju: dohodkovni cenzus). Dohodkovni cenzus 
se ugotavlja na podlagi predložene odločbe o odmeri dohodnine. 

Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka se ugotavlja vsako 
leto. Dokler odločba o odmeri dohodnine za tekoče leto ni 
predložena, se prispevki plačujejo kot akontacija, pri čemer država 
zahteva vračilo, če se z odločbo izkaže preseganje dohodkovnega 
cenzusa. 

89. člen 
(uredba) 

Vlada z uredbo 

- določi specializirane poklice iz 85. člena, 
določi podrobnejše kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja 
izjemnega kulturnega prispevka iz prvega odstavka in 
obetavnih študijskih dosežkov iz prve alinee tretjega odstavka 
86. člena, 

- določi deficitarne poklice iz prvega odstavka prvega odstavka 
84. člena. 
določi višino dohodkovnega cenzusa iz 88. člena tega zakona. 

Vlada določi z uredbo iz prejšnjega odstavka tudi postopke 

- vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi, 
- priznanja pravice do plačila prispevka za socialno zavarovanje 

iz državnih sredstev, 
ugotavljanja preseganja dohodkovnega cenzusa. 

90. člen 
(odločitev o zahtevi) 

O zahtevi za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi in priznanju 
pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnih 
sredstev odloči minister po posvetovanju s strokovno komisijo iz 
21. člena s področja delovanja kandidata. 

91. člen 
(izbris) 

Upravičenec do prispevkov se izbriše iz razvida samozaposlenih 
v kulturi na svojo zahtevo ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo, 
pristojno za kulturo ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev. 

92. člen 
(podatki iz razvida) 

V razvid samozaposlenih v kulturi se vpisujejo naslednji podatki: 
datum in zaporedna številka vpisa, datum in številka odločbe, na 
podlagi katere je opravljen vpis, ime in priimek, rojstni podatki, 
državljanstvo, prebivališče, področje kulturne dejavnosti, datum 
in številka odločbe o pravici do plačila prispevkov iz 86. člena 
zakona in datum in številka odločbe o prenehanju te pravice 
številka ter datum in številka odločbe o izbrisu iz razvida. 

Upravičenec do prispevkov je dolžan sporočiti spremembe 
podatkov iz prejšnjega odstavka in druge, ki vplivajo na njegov 
vpis v razvid, v roku 15 dni po njihovem nastanku. 

4.2. Republiška priznavalnina 

93. člen 
(republiška priznavalnina) 

Upokojenemu ustvarjalcu na področju kulture, ki je posebej 
pomembno prispeval k slovenski kulturi, njegova pokojnina pa ni 
ustrezna danemu prispevku, lahko minister dodeli republiško 
priznavalnino po posvetovanju s strokovno komisijo iz 21. člena 
tega zakona s področja kandidatovega dela. 

Pri določanju višine republiške priznavalnine se upošteva tudi 
socialne okoliščine. 

Republiška priznavalnina se lahko prizna tudi kot dodatek k 
družinski pokojnini. 

Podrobnejše pogoje in postopek za pridobitev republiške 
priznavalnine predpiše vlada. 

Javna sredstva za republiških priznavalnin po tem zakonu 
zagotovi država. 

94. člen 
(razvid) 

Ministrstvo, pristojno za kulturo vodi razvid prejemnikov republiške 
priznavalnine, v katerega se vpisujejo naslednji podatki: zaporedna 
številka vpisa, datum in številka odločbe, na podlagi katere je bila 
priznana pravica do republiške priznavalnine, ime in priimek, rojstni 
podatki, prebivališče, področje kulturne dejavnosti, datum in 
številka odločbe o prenehanju pravice. 

Razvida iz prejšnjega odstavka in prvega odstavka 92. člena sta 
javni knjigi. 

95. člen 
(častni naziv kulturni ambasador Republike Slovenije) 

Minister, pristojen za kulturo, podeli državljanu Republike Slovenije, 
ki s svojim delom v tujini pomembno prispeva k uveljavljanju 
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slovenske kulture v svetu, z njegovim soglasjem častni naziv 
kulturnega ambasadorja Republike Slovenije. 

IV. POGODBE O FINANCIRANJU V JAVNEM 
INTERESU ZA KULTURO 

96. člen 
(opredelitev pogodb) 

Pogodba o financiranju v javnem interesu za kulturo (v 
nadaljevanju: pogodba) je pogodba, ki jo z sklene država s pravno 
osebo oziroma posameznikom (v nadaljevanju: prejemniki 
sredstev), ki je izvajalec javnega kulturnega programa oziroma 
kulturnega projekta. 

Določbe tega zakona o pogodbah se primerno uporabljajo za 

pogodbe z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo (60. 
člen), 
pogodbe o financiranju javnih kulturnih dobrin širšega pomena 
(69. člen), 
pogodbe o občinskem sofinanciranju javnih zavodov države 
(70. člen), 
pogodbe o financiranju nalog, namenjenih enotnemu izvajanju 
javne službe (71. člen) 
pogodbe, s katerimi se oddaja v upravljanje ali v uporabo 
javna kulturna infrastruktura (77. člen). 

V kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se za pogodbe 
uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava. 

Prejemnik sredstev ne sme prenesti pravic in obveznosti iz te 
pogodbe na tretjo osebo brez pisnega soglasja države. 

Določbe tega zakona o pogodbah smiselno uporabljajo tudi lokalne 
skupnosti ter javne agencije in javni skladi. 

97. člen 
(sklenitev pogodbe) 

Podlaga za sklepanje pogodbe je dokončna odločba iz 120.127. 
in 84. člena tega zakona. 

Ne glede na prejšnji odstavek so podlaga za sklepanje pogodbe 
v primerih, ko se le-te sklepajo brez javnega razpisa akti pristojnih 
organov iz 60., 69., 70., 71. in drugega odstavka 109. člena tega 
zakona. 

Državo zastopa v pogodbi minister. 

Pogodba se sklene v pisni obliki. Pogodba, ki ni sklenjena v pisni 
obliki, je nična. 

Vložitev tožbe v upravnem sporu je dovoljena zaradi bistvenih 
kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev oziroma 
očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. Odpravljena 
ali za nično izrečena odločba ne vpliva na že sklenjene pogodbe. 

98. člen 
(trajanje pogodbe) 

Pogodba se sklene za določen čas in je lahko tudi večletna. Z njo 
lahko ministrstvo, pristojno za kulturo, prevzema tudi obveznosti, 
ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen za prvo 
leto trajanja pogodbe zagotovljena sredstva v proračunu tekočega 
leta. 

Trajanje pogodbe se lahko podaljša s sklenitvijo aneksa k njej, 
vendar največ do konca leta, v katerem se je iztekel redni 
pogodbeni rok. 

99. člen 
(javni interes) 

V pogodbi mora biti konkretno in jasno določeno, kateri namen in 
cilji pogodbe sestavljajo javni interes, kot je splošno opredeljen v 
predpisu oziroma nacionalnem programu za kulturo. 

100. člen 
(sprememba večletnih pogodb) 

Če je bil znesek javnih sredstev v pogodbi določen glede na 
predvidevanje, da sredstva proračuna, namenjenega za kulturo, 
ne bodo v času veljavnosti pogodbe manjša kot so bila v letu 
podpisa pogodbe, pa so se kasneje ta zmanjšala, se lahko 
večletna pogodba v javnem interesu spremeni. 

Če v 30 dneh potem, ko ministrstvo, pristojno za kulturo (v 
nadaljevanju ministrstvo) predlaga sklenitev aneksa zaradi 
spremembe pogodbe v javnem interesu, ta aneks ni sklenjen, 
spremeni pogodbo ministrstvo z odločbo v upravnem postopku. 

Dokončna odločba glede pravic in obveznosti pogodbenih strank 
nadomesti spremenjene določbe pogodbe. 

S prenehanjem pogodbe prenehajo tudi pravice in obveznosti iz 
odločbe. 

101. člen 
(razveza oziroma razveljavitev pogodbe v javnem 

interesu) 

Če se v letih po podpisu pogodbe zmanjša obseg sredstev, ki je 
v državnem proračunu namenjen za financiranje javnega interesa 
za kulturo tako, da financiranje javnega interesa, ki je predmet 
pogodbe, ni več mogoče, jo razveljavi ministrstvo z odločbo v 
upravnem postopku. 

Po dokončnosti odločbe pogodba preneha in iz nje za pogodbene 
stranke ne nastanejo več nobene pravice in obveznosti. Prejemnik 
sredstev mora izvesti tolikšen del programa ali projekta, ki ustreza 
do razveze ali razveljavitve plačanim sredstvom v skladu s 
pogodbo, razen če taka izpolnitev ni smiselna. V tem primeru 
mora vrniti sredstva, ki jih je prejel in niso bila porabljena za 
izvršitev dejavnosti oziroma izvedbo programa ali projekta, ki je 
bil predmet pogodbe. 

102. člen 
(splošna načela upravnega poseganja v pogodbo) 

Pri izdaji odločb po 100. členu in 101. členu tega zakona mora 
ministrstvo upoštevati načelo sorazmernosti, to je da so ukrepi 
sorazmerni glede na okoliščine, zlasti tako da: 

- izda odločbo le, če je to zaradi javnega interesa neogibno 
potrebno, 

- v odločbi ugotovi javni interes, ki je razlog za njeno izdajo, 
- se odloči za najblažje posege v pogodbo, ki so potrebni zaradi 

javnega interesa. 

Če mora zaradi izdaje odločb po 100. členu in 101. členu tega 
zakona prejemnik sredstev spremeniti svoje poslovanje, 
spremeniti organizacijo ali število in kvalifikacije zaposlenih, ali se 
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mora kakorkoli drugače prilagoditi obveznostim, ki izvirajo iz 
odločbe, mu mora ministrstvo v odločbi za to prilagoditev določiti 
primeren čas, v katerem začnejo te obveznosti veljati. 

103. člen 
(finančno ravnotežje) 

Če so zaradi novih obveznosti ali zmanjšanja pravic prejemnika 
sredstev v odločbah po 100. členu in 101. členu tega zakona 
zmanjšani njegovi prihodki ali mu naloženi dodatni stroški, mu 
mora ministrstvo v odločbi za določen čas zagotoviti tako razmerje 
med prihodki in stroški, ki ustreza razmerju med prihodki in stroški 
pred izdajo odločbe (finančno ravnotežje). Pri določitvi časa 
zagotavljanja finančnega ravnotežja mora ministrstvo upoštevati 
tudi prilagoditveni čas iz drugega odstavka prejšnjega člena tega 
zakona. 

Za posege v pogodbo z odločbo po 100. členu in 101. členu tega 
zakona se ne uporabljajo pravila pogodbenega prava o 
odškodninski odgovornosti zaradi kršitve pogodbe. 

104. člen 
(spremenjene okoliščine) 

Prejemnik sredstev ne more zahtevati* razveze ali spremembe 
pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin glede tistih pravic in 
obveznosti, ki so določene z dokončno odločbo po 100. členu in 
101. členu tega zakona oziroma ki so bistvene za izvršitev pravic 
in obveznosti, določene s to odločbo. 

105. člen 
(pravna sredstva) 

Prejemnik sredstev ne more s tožbo zahtevati od države izpolnitve 
pogodbenih obveznosti, katerih izpolnitev bi bila v nasprotju s 
pravicami in obveznostmi, ki so določene s pravnomočno odločbo 
po 100. členu in 101. členu tega zakona. 

106. člen 
(vsebina pogodbe) 

S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z 
zagotavljanjem državnih sredstev za financiranje predmeta 
pogodbe, zlasti pa: 

- cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi 
uresničitve namena pogodbe, 

- kriterije, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje, 
roke, v katerih morajo biti cilji doseženi, 

- obseg, roke in način zagotavljanja sredstev države, 
- druga vprašanja medsebojnih razmerij. 

V. POSTOPKI JAVNEGA POZIVA IN JAVNEGA 
RAZPISA 

1. Skupne določbe 

107. člen 
(smiselna uporaba splošnega upravnega postopka) 

V kolikor niso vprašanja postopkov javnega razpisa in javnega 
poziva v tem zakonu drugače urejena, se zanju smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 

Odločbe o financiranju javnih kulturnih programov oziroma 
kulturnih projektov ni dopustno izdati, dokler ni sprejet proračun 
za leto, v katerem se odločba izdaja. 

Postopki za financiranje javnega razpisa in javnega poziva se 
uporabljajo tudi za lokalne skupnosti, s tem, da pristojnosti ministra 
izvršuje župan oziroma drug organ, ki je po zakonu pooblaščen 
zastopati in predstavljati lokalno skupnost. 

108. člen 
(smiselna uporaba tega zakona) 

Postopke za financiranje javnega razpisa in javnega poziva 
uporabljajo tudi lokalne skupnosti ter javni skladi in javne agencije, 
ki razdeljujejo javna sredstva države oziroma lokalnih skupnosti, 
smiselno pa jih uporabljajo tudi italijanska in madžarska narodna 
skupnost, če njim namenjena javna sredstva razdeljujejo svojim 
kulturnim izvajalcem samostojno. 

109. člen 
(vrsti postopka) 

Postopek za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in 
kulturnih projektov, ki se financirajo iz javnih sredstev se izvede 
kot: 

- javni poziv 
javni razpis. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izjemoma minis- 
ter izda sklep o financiranju določenega javnega kulturnega 
programa ali kulturnega projekta brez javnega poziva oziroma 
javnega razpisa, če se financira iz interventnih sredstev 
ministrstva in če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na 
razpolago za odločitev o financiranju. 

Višina interventnih sredstev iz prejšnjega odstavka se določi z 
letnim proračunom. 

110. člen 
(uporaba postopkov) 

Postopek javnega poziva se uporabi takrat, ko je mogoče jasno 
vnaprej določiti umetniške, kulturno-politične, strokovne in druge 
kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati javni kulturni program 
ali kulturni projekt za financiranje iz javnih sredstev, financirajo pa 
se programi oziroma projekti, ki te kriterije in zahteve izpolnjujejo, 
in sicer po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev. 

Postopek javnega razpisa se uporabi takrat, ko je mogoče vnaprej 
določiti le kriterije za ocenjevanje in vrednotenje predlogov kulturnih 
programov ali projektov, financirajo pa se tisti programi oziroma 
projekti, ki so v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni 
višje. 

111. člen 
(uvedba postopka) 

Postopek se uvede z objavo javnega poziva ali javnega razpisa. 

Javni poziv oziroma javni razpis objavi ministrstvo, pristojno za 
kulturo, za posamezno vrsto kulturnih programov ali kulturnih 
projektov. 

Minister sprejme sklep o začetku postopka za izbiro kulturnih 
programov in projektov s katerim določi vrsto postopka, datum 
objave in besedilo razpisa. 
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112. člen 
(strokovne komisije) 

Za strokovno presojo in ocenjevanje predlogov kulturnih 
programov in kulturnih projektov so pristojne komisije iz 21. člena 
tega zakona. 

113. člen 
(predpis ministra) 

Minister predpiše: 

način dela ministrstva, pristojnega za kulturo, v zvezi s 
postopkom izbire kulturnih programov in projektov, ki se 
financirajo; 
postopek sklepanja pogodb; 
način izvajanja nadzora nad pogodbami. 

1.1. Postopek javnega poziva 

114. člen 
(besedilo javnega poziva) 

Besedilo objave javnega poziva mora vsebovati: 

- jasno navedbo, da gre za javni poziv za zbiranje predlogov, v 
katerem bodo financirani predlogi, ki izpolnjujejo kriterije in 
zahteve; 

- vrsto programov ali projektov, ki so predmet javnega poziva; 
- določne umetniške, kulturno-politične, strokovne in druge 

kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati kulturni program 
ali projekt za financiranje; 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci; 
okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za 
predmet javnega poziva; 
obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva 
rok, v katerem morajo biti poslane vloge z jasno navedbo, da 
se bodo v okviru tega roka vloge obravnavale po času 
prispetja; 
način pošiljanja in vsebina vlog; 
navedbo uslužbencev ministrstva oziroma organa v njegovi 
sestavi, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim 
pozivom; 

- informacijo o morebitni podrobnejši dokumentaciji, ki je 
vlagateljem na razpolago. 

Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo 
tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega 
poziva. 

Vsebino podrobnejše dokumentacije posebej določa besedilo 
javnega poziva. 

115. člen 
(rok javnega poziva) 

V besedilu objave javnega poziva se določi skrajni rok, v katerem 
morajo prispeti vloge, ki sme trajati najmanj 1 mesec in največ 1 
leto. 

116. člen 
(vloge) 

Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do ocenjevanja in 
vrednotenja vloge na strokovni komisiji. 

Če stranka za isti program ali projekt na javni poziv pošlje več 
vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če 
jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve 
vloge. 

117. člen 
(prispetje vlog) 

Uradna oseba, ki sprejema vloge na javni poziv, na vsaki vlogi 
jasno označi datum prispetja vloge. 

118. člen 
(delo uradne osebe ministrstva) 

Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka 
predstavlja ločeno upravno stvar, razen če niso izpolnjeni zakonski 
pogoji za združitev postopka. 

Uradna oseba ministrstva odpira vloge, ki so prispele na 
posamezen javni poziv po vrstnem redu prispetja. 

Za vsako vlogo uradna oseba ministrstva ugotovi, ali je 
pravočasna, ali je popolna in ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v 
javnem pozivu določene pogoje (upravičena oseba). 

Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni vložila 
upravičena oseba zavrže minister s sklepom. 

Za ostale vloge pripravi uradna oseba ministrstva poročilo, ki 
kratko povzame vlogo in opiše vsebino kulturnega programa 
oziroma kulturnega projekta, ki je njen predmet. 

119. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 

Strokovna komisija ocenjuje vloge po vrstnem redu njihovega 
prispetja. 

Strokovna komisija oceni ali izpolnjuje predlagani kulturni pro- 
gram oziroma kulturni projekt umetniške, kulturno-politične, 
strokovne in druge kriterije ter zahteve, določene v objavi javnega 
poziva in predlaga ministru: 

da vlogo zavrne, ker ne izpolnjuje navedenih kriterij in zahtev; 
- da se kulturni program oziroma kulturni projekt financira v 

določenem deležu. 

120. člen 
(odločba) 

Na podlagi poročila strokovne komisije minister z odločbo zavrne 
vlogo, ki ne izpolnjuje umetniških, kulturno-političnih, strokovnih 
in drugih kriterijev ter zahtev, ali z odločbo določi, da se posamezen 
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kulturni program ali projekt sprejme v financiranje ter določi delež 
javnih sredstev, pri čemer se obseg obveznosti in način njihove 
izpolnitve podrobneje določita s pogodbo iz 96. člena. 

Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o financiranju javnega 
kulturnega programa oziroma kulturnega projekta. 

1.2. Postopek javnega razpisa 

121. člen 
(besedilo javnega razpisa) 

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati: 

- jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih 
programov ali projektov, pri katerem bodo financirani v okviru 
sredstev, ki so na razpolagi za posamezen javni razpis, tisti 
programi oziroma kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire 
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje, 

- področje oziroma področja kulturnih programov ali projektov, 
ki so predmet javnega razpisa, 
umetniške, kutturno-politične, strokovne in druge kriterije, po 
katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt 
ocenjeval oziroma vrednotil; 

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, 
okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za 
predmet javnega razpisa, 

- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, 
razpisni rok, 
način pošiljanja in vsebina vlog, 

- navedbo uslužbencev ministrstva oziroma organa v njegovi 
sestavi, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim 
razpisom, 

- informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem 
na razpolago. 

Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo 
tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega 
razpisa. 

Vsebino razpisne dokumentacije posebej določa besedilo javnega 
razpisa. 

122. člen 
(razpisni roki) 

Razpis mora trajati najmanj 1 mesec. 

123. člen 
(vloge) 

Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka 
razpisnega roka. 

Stranka do poteka roka iz prvega odstavka tega člena nima 
pravice vpogleda v vloge drugih strank na istem razpisu. 

Vloga, ki jo je stranka poslala po preteku razpisnega roka, je 
prepozna. 

Do poteka roka iz prvega odstavka tega člena lahko stranka 
sodeluje v postopku le s tem, da na način, določen v razpisu in 
razpisni dokumentaciji da vlogo za financiranje programa oziroma 
projekta, kakršen je razpisan. 

124. člen 
(odpiranje vlog) 

Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre 
vse vloge, ki so do tedaj prispele. 

Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na 
razpisu. 

Minister imenuje izmed uradnikov zaposlenih v ministrstvu, 
pristojnem za kulturo, eno ali več komisij za odpiranje vlog v 
postopku izbire kulturnih programov ali projektov. 

Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je 
pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu 
določene pogoje (upravičena oseba) in ali je popolna glede na 
besedilo javnega razpisa. 

Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni vložila 
upravičena oseba, zavrže minister s sklepom. 

125. člen 
(delo komisije za odpiranje vlog) 

Za ostale vloge (v nadaljnjem besedilu: »ustrezne vloge«,), 
komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki vsebuje 
šifro vloge, prijavitelja in naslov kulturnega programa oziroma 
kulturnega projekta. 

Stranke ne morejo prisostvovati pripravi in sprejemanju poročila 
iz prvega odstavka tega člena na komisiji za odpiranje vlog. 

126. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 

Komisija za odpiranje vlog predloži ustrezne vloge na isti javni 
razpis skupaj s poročili strokovni komisiji s področja, kamor vloga 
sodi. 

Strokovna komisija razvrsti vse kulturne programe oziroma 
kulturne projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah glede na 
kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega programa 
oziroma kulturnega projekta, kot so bili določeni v objavi razpisa. 

O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka tega člena pripravi strokovna 
komisija poročilo, v katerem morajo biti natančno navedeni razlogi 
za razvrstitev kulturnih programov oziroma kulturnih projektov in 
predlog, kateri kulturni programi oziroma kulturni projekti, ki so 
predmet ocenjevanih ustreznih vlog se financirajo v določenem 
obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne 
financirajo. 

Stranke ne morejo prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju vlog 
ter sprejemanju poročila na strokovni komisiji. 

127. člen 
(odločba) 

Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda o vseh 
ustreznih vlogah z istega področja na posamezen javni razpis 
eno odločbo, s katero odloči, katere kulturne programe oziroma 
kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu 
in kateri ne. 

Odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o financiranju javnega 
kulturnega programa oziroma kulturnega projekta. 
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VI. INŠEPKCIJSKI NADZOR 

128 člen 
(inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih aktov izvaja 
inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo. 

129. člen 
(inšpekcijski nadzor nad oddajanjem javne kulturne 

infrastrukture) 

Inšpekcijski nadzor iz prejšnjega člena obsega tudi nadzor nad 
oddajanjem javne kulturne infrastrukture v upravljanje oziroma v 
uporabo v skladu z določbami tega zakona. 

VII. NADZOR NAD ZAGOTAVLJANJEM JAVNIH 
KULTURNIH DOBRIN - STROKOVNI NADZOR 

130. člen 
(vsebina nadzora) 

Ministrstvo, pristojno za kulturo in pristojni organi lokalnih skupnosti 
izvajajo nadzor nad izvrševanjem 

obveznosti javnih zavodov, ki so jih ustanovili in ki izhajajo iz 
njihovih aktov o ustanovitvi, strateških načrtov, programov 
dela in drugih, s katerimi so le-te določene, 
pogodbenih obveznosti izvajalcev javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov, ki so dobili javna sredstva. 

V okviru tega nadzora pooblaščene osebe organov iz prejšnjega 
odstavka spremljajo in ocenjujejo delovanje javnih zavodov in 
drugih prejemnikov javnih sredstev in smejo pri tem, 

- zahtevati pisno poročilo o izvajanju aktov in pogodb iz 
prejšnjega odstavka, 
pregledovati dokumentacijo javnih zavodov oziroma 
prejemnikov sredstev, 
ugotavljati skladnost izvedenega programa z akti javnega 
zavoda oziroma s pogodbo drugih prejemnikov javnih 
sredstev, 
ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za doseganje namena 
in ciljev iz aktov javnega zavoda oziroma pogodbe drugih 
prejemnikov javnih sredstev. 

131. člen 
(odločba) 

Če pristojni organ ugotovi, da javni zavod oziroma drug prejemnik 
sredstev ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, mu lahko z 
upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, oziroma drugo 
ravnanje, ki izhaja iz aktov javnega zavoda oziroma pogodbe 
drugega prejemnika javnih sredstev. 

Pristojni organ lahko javnemu zavodu ali drugemu prejemniku 
sredstev z upravno odločbo naloži tudi ravnanje, ki ne izhaja 
neposredno iz aktov oziroma pogodbe, če ugotovi, da bo tako 

bolje ali učinkoviteje dosežen v aktih oziroma v pogodbi določen 
javni interes. 

132. člen 
(pooblaščene osebe za nadzor) 

Pooblaščene osebe organov iz prvega odstavka 130. člena 
imenuje njihov predstojnik z odločbo, pri čemer ne morejo biti 
imenovani tisti, ki so sodelovali pri razdeljevanju sredstev javnim 
zavodom oziroma drugim prejemnikov, ki jih nadzorujejo. Med 
pooblaščene osebe sodijo po svoje položaju tudi notranji revizorji. 

VIII. KAZENSKI DOLOČBI 

133. člen 
(nespoštovanje jezika) 

Z denarno kaznijo do 5.000.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki 
stori prekršek v zvezi z nespoštovanjem slovenskega jezika iz 
6. člena tega zakona, če ne najavlja, oglašuje in pojasnjuje kulturne 
prireditve v slovenščini ali ne najavlja kulturne prireditve na 
narodnostno mešanih območjih tudi v italijanščini oziroma 
madžarščini ali ne predvaja filmov v slovenščini ali s slovenskimi 
podnapisi. 

Z denarno kaznijo do 500.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo do 500.000 SIT se kaznuje posameznik, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti. 

134. člen 
(oddajanje javne kulturne infrastrukture brez javnega 

razpisa) 

Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če odda javno kulturno infrastrukturo v upravljanje 
oziroma uporabo brez javnega razpisa v nasprotju s prvim 
odstavkom 77. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka. 

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

135. člen 
(prehod financiranja občinskih javnih zavodov na 

občine ustanoviteljice) 

Določbe od 135. do 138. člena urejajo prehod financiranja tistih 
javnih zavodov, ki jih je ustanovila ena občina ali soustanovilo več 
občin, pa je na dan uveljavitve tega zakona njihovo javno službo 
v celoti financirala država, na občino ustanoviteljico ali več občin 
soustanoviteljic oziroma na njihovo zvezo, ustanovljeno z 
namenom izvajanja ustanoviteljskih pravic in dolžnosti do skupnega 
javnega zavoda. 

poročevalec, št. 83 20 



136. člen 
(zagotovitev sredstev) 

Dokler se občina oziroma zveza občin in država ne dogovorita 
drugače, zagotavlja državni proračun občini oziroma zvezi občin 
za javne zavode iz prejšnjega člena sredstva v višini najmanj 
60% od javnih sredstev, ki so bila v preteklem koledarskem letu 
porabljena za financiranje javne službe pod pogojem, da občina 
oziroma zveza občin prispeva preostalih 40% in zagotovi 
prostorske pogoje za delo organizacije. 

V primeru, če se občine soustanoviteljice ne dogovorijo drugače, 
prispeva sedežna občina polovico od 40% iz prejšnjega odstavka 
(to je 20% vseh javnih sredstev) ostale občine soustanoviteljice 
pa preostalo polovico (to je preostalih 20% vseh javnih sredstev). 
Če se občine soustanoviteljice dogovorijo, da prenesejo 
ustanoviteljske pravice na sedežno občino oziroma če gre za 
občinski javni zavod širšega pomena, dobi sedežna občina 
nadomestna dodatna sredstva na podlagi zakonodaje, ki ureja 
financiranje občin. 

137. člen 
(vsebina pogodbe) 

Sredstva države iz prejšnjega člena se zagotovijo na podlagi 
pogodbe iz 96. člena, s katero se uredijo tudi vsa medsebojna 
razmerja, zlasti pa: 

- določitev javnih zavodov po kriteriju iz 135. člena tega zakona, 
- namen njihovega financiranja, 

cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe, 
- kriterije, po katerih se bo spremljajo njihovo uresničevanje, 

prostorske, kadrovske in tehnične pogoje, ki so potrebni za 
njihovo delovanje, 
višino, roke in način zagotavljanja sredstev države in občine. 

Pogodba se praviloma sklene za več let na podlagi neposrednega 
poziva ministrstva, pristojnega za kulturo. 

138. člen 
(zadržanje) 

Določbe, ki se nanašajo na financiranje javnih zavodov, katerih 
ustanovitelj so ob uveljavitvi tega zakona občine, financira pa jih 
država, se pričnejo uporabljati s 1.1.2004 pod pogojem, da se do 
tedaj uredi v okviru zakonodaje o financiranju občin sedežnim 
občinam dodatna sredstva iz zadnjega odstavka 136. člena tega 
zakona. 

139. člen 
(ustanovitev pokrajin) 

Dokler se ne bodo ustanovile pokrajine opravljajo njihove naloge 
država oziroma lokalne skupnosti, ki so jih opravljale z dnem 
uveljavitve tega zakona. 

140. člen 
(javna kulturna infrastruktura) 

Vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti mora v roku 6 
mesecev od uveljavitve tega zakona s sklepom ugotoviti, katere 
nepremičnine in oprema, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
javna lastnina, se pretežno uporabljajo za kulturne namene In so 
zato javna kulturna infrastruktura. 

Če vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti ne ravna v 
skladu s prejšnjim odstavkom, lahko vsaka fizična ali pravna 

oseba, ki upravlja ali ima v uporabi javno lastnino, ki se pretežno 
uporablja v kulturne namene, predlaga, da to določi sodišče v 
nepravdnem postopku. 

141. člen 
(rok za izvršilne predpise) 

Izvršilni predpisi iz tega zakona morajo biti sprejeti do 15.12.2002. 

142. člen 
(uskladitev kolektivne pogodbe za kulturo) 

Vlada mora začeti pogajanja o kolektivni pogodbi za kulturo v 
roku 3 mesecev po uveljavitvi .tega zakona. 

Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošne 
akte delodajalca delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje 
določene v pogodbi o zaposlitvi, v kolikor se pogodba ne spremeni. 

143. člen 
(uskladitev delovanja z zakonom) 

Ustanovitelji morajo uskladiti ustanovitvene akte z zakonom 
najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi zakona, javni zavodi 
pa morajo sprejeti strateške načrte, sistemizacijo delovnih mest 
in kadrovski načrt najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi 
zakona. Akt o ustanovitvi javnega zavoda nadomesti tudi statut 
javnega zavoda. 

Vsi drugi organi in organizacije morajo uskladiti svoje delovanje s 
tem zakonom najkasneje v letu dni od njegove uveljavitve. 

144. člen 
(podaljšanje mandata sedanjih direktorjev) 

Direktorji, ki so bili na tem delovnem mestu na dan uveljavitve 
tega zakona ostanejo na svojem položaju do rednega izteka 
mandata. 

145. člen 
(statusno preoblikovanje javnih zavodov) 

Zavodi, ki opravljajo dejavnost glede katere njihov ustanovitelj 
oceni, da se lahko bolje izvaja v obliki pravne osebe zasebnega 
prava, se ustrezno statusno preoblikujejo pod pogojem, da so 
zagotovljeni kadrovski, prostorski in drugi pogoji za njihovo 
delovanje. 

Ustanovitelj pravne osebe zasebnega prava iz prejšnjega 
odstavka je lahko država, lokalna skupnost in druge pravne in 
fizične osebe v soglasju z ustanoviteljem javnega zavoda. 

Pravna oseba zasebnega prava iz prvega odstavka ima pravico 
uporabljati javno kulturno infrastrukturo, ki jo je do tedaj upravljal 
javni zavod, dokler je njegov kulturni program financiran kot javni 
kulturni program. 

146. člen 
(rok za sprejem nacionalnega programa za kulturo) 

Nacionalni program za kulturo se sprejme najkasneje v roku 
enega leta od uveljavitve zakona. Do sprejema nacionalnega 
programa za kulturo sprejemajo pristojni organi posamične 
odločitve iz tega zakona brez njega. 
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147. člen 
(tekoči javni razpisi) 

150. člen 
(razveljavitev) 

Postopki javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih. 

148. člen 
(razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture) 

Z dnem uveljavitve tega zakona postane razvid samostojnih 
ustvarjalcev na področju kulture razvid samozaposlenih v kulturi, 
vpis samostojnih ustvarjalcev na področju kulture v ta razvid pa 
časovno neomejen. 

149. člen 
(društva v javnem interesu) 

Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo društva v javnem 
interesu organizacije v javnem interesu po tem zakonu. 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (UL RS št. 
75/94). 

Podzakonski akti, sprejeti na podlagi zakona iz prejšnjega 
odstavka, ostanejo v veljavi do uveljavitve podzakonskih aktov 
po tem zakonu. 

151. člen 
(končna določba) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

i. 

Državni zbor Republike Slovenije (DZ) je na svoji 20.izredni seji 
dne 12.6.2002 opravil prvo obravnavo predloga zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo in sprejel predloženi 
predlog zakona kot primerno podlago za pripravo navedenega 
predloga za drugo obravnavo. Ob tem je DZ naložil vladi, da kot 
predlagateljica zakona pripravi besedilo predloga za drugo 
obravnavo ob upoštevanju njegovih stališč in pripomb Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve (SZPZ). Ker se pripombe 
Državnega zbora v pretežni meri skladajo s pripombami SZPZ, 
pri čemer jih slednji dodatno utemeljuje, pojasnjuje predlagatelj v 
nadaljevanju spremembe navezujoč se na osemnajst točk DZ 
ter pri tem upošteva tudi napotila SZPZ. 

Tako DZ kot SZPS sta naložila predlagatelju široko preverjanje 
rešitev iz prve obravnave, tako da je predlog za drugo obravnavo 
v precejšnjem številu členov dodelan, vendar pa je ostal koncept 
zakona v celoti nespremenjen. 

Predlagatelj želi posebej opozoriti na redakcijsko spremembo v 
okviru katere je prejšnje IV.poglavje o financiranju razbil tako, da 
so posamične določbe o financiranju pripete oziroma priključene 
na vsebinske rešitve v III. poglavju, ki govori o uresničevanju 
javnega interesa, kar je bistveno spremenilo numeracijo členov. 
Predlagatelj se je odločil za tak poseg zaradi tega, ker je sedaj pri 
vsaki rešitvi obdelan tudi njen finančni vidik, kar vnaša v besedilo 
večjo preglednost. 

Enako je predlagatelj premestil tudi točko Razmejitev pristojnosti 
med državo in lokalnimi skupnostmi iz začetka 1. točke - 
Zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin v poglavju III. o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo na konec te točke, ker 
je ocenil, da je primerneje in bolj pregledno najprej v celoti obdelati 
način zagotavljanja kulturnih dobrin kot javnih dobrin in šele nato 
razmejiti pristojnosti na tem področju. 

II. 

1. S svojim prvim stališčem, nalaga DZ predlagatelju, da prouči in 
jasneje opredeli, kaj je v javnem interesu, kako se ga uresničuje 
in kdo je zanj dolžan skrbeti, SZPZ pa dodaja, da je v tem smislu 
potrebno preučiti predvsem predlagane rešitve v /., II. in III. poglavju. 
Predlagatelj sledi pripombi tako, da jo povzema že v 1. členu, kjer 
vse tri naštete sestavine izrecno opredeljuje kot predmet 
zakonske ureditve, v nadaljevanju pa dodeljuje posamezne člene, 
ki se nanašajo na te vsebine in pri tem upošteva tudi pripombe 
DZ in SZPZ k posamičnim členom teh poglavij, kar je podrobneje 
razvidno iz nadaljevanja. 

Predlagatelj je dodal 2. člen, v katerem so pojasnjeni 
najpomembnejši izrazi, ki jih zakon v nadaljevanju uporablja, da bi 
na ta način že takoj na začetku razčistil njihov pomen oziroma 
odpravil potencialne nejasnosti oziroma nesporazume, ki bi lahko 
izhajali iz različnega razumevanja. 

Med splošne določbe je predlagatelj dodal tudi 7. člen, s katerim 
uvaja načelo, da se izrazi, ki so v zakonu zapisani v moškem 
spolu uporabljajo kot nevtralni za oba spola. 

2. Ker je drugo stališče državnega zbora, ki se nanaša na potrebo 
po razčiščenju odnosa med Nacionalnim svetom za kulturo in 
vlado ter natančnejši opredelitvi njegovega imenovanja in sestave, 
povezano predvsem s pomisleki zaradi strahu pred njegovo 

podreditvijo dnevni politiki oziroma izvršilni oblasti, predlagatelj 
predlaga, da se prenese imenovanje članov sveta na predsednika 
države. S to rešitvijo je mogoče doseči nekaj pomembnih ciljev: 

zaobiti tako delegatski princip imenovanja sveta kot tudi 
preseči podreditev sveta politični stranki na oblasti oziroma 
vladajoči koaliciji, 
dati svetu z načinom imenovanja večjo družbeno težo, 
razširiti vlogo sveta tudi v odnosu do parlamenta. 

Takšno imenovanje ustreza tudi temu, da naj bi bil aktiven tako v 
odnosu do izvršilne kot zakonodajne veje oblasti. Očitana 
nejasnost odnosa med svetom in vlado je sedaj presežena z 
izrecno opredelitvijo, da je svet neodvisno telo. Svet torej nima 
položaja delovnega telesa, ampak neodvisnega foruma priznanih 
posameznikov, ki imajo v imenu javnosti pravico pričakovati 
odgovore tako s strani vlade kot parlamentarnega delovnega 
telesa za kulturo. Svet ostaja organizacijsko umeščen pri vladi, ki 
mu zagotavlja administrativno in tehnično podporo za delovanje. 
Tako je bliže tisti veji, kjer se politika snuje, kar mu omogoča da 
lahko vanjo vstopi že v začetni fazi. Navedena dodelava določb o 
Nacionalnem svetu za kulturo (16. in 17. člen) je povezana tudi z 
odzivom predlagatelja na pripombo DZ o zmanjševanju 
demokratične participacije (3.stališče). 

3. V tretjem stališču državni zbor opozarja na vse rešitve, ki 
povečujejo pristojnosti vlade in zmanjšujejo demokratično 
participacijo. V skladu s pripombo DZ predlagatelj dodaja načelo 
udeležbe civilne družbe v postopkih odločanja v ključnih 
kulturnopolitičnih vprašanjih (15. člen) ter v skladu s 5. stališčem 
ponovno uvaja Kulturniško zbornico Slovenije. 

4. V skladu s četrtim stališčem DZ je določeno obdobje za katero 
se sprejema nacionalni program za kulturo, to je štiri leta, kar 
ustreza strateški naravi dokumenta, ki je kot tak srednjeročnega 
dosega (10. člen). Poleg tega je nekoliko modificirano poimenovanje 
dokumenta v nacionalni program za kulturo, kar pa ni vsebinski 
poseg v zakonsko besedilo, ampak redakcija, ki še bolj dosledno 
upošteva namero, da država ne namerava načrtovati kulture, 
ampak samo sprejeti svoj program ukrepov za njen razvoj. 

20. Glede na peto stališče DZ, ki naroča predlagatelju, da naj se 
v zakon ponovno vključi Kulturniško zbornico Slovenije, sta v ta 
namen dodana dva člena: 19. člen jo opredeljuje kot prostovoljno 
organizacijo stanovskih društev in drugih profesionalnih 
organizacij in posameznikov na področju kulture, pri čemer določa, 
da deluje po zakonodaji o društvih. Glede na reprezentativni značaj 
te organizacije je predlagatelj ocenil, da je asociativni tip pravne 
organiziranosti najustreznejši. V 20. členu pa so opredeljene njene 
pristojnosti, ki se nanašajo na opredeljevanje do zadev javnega 
pomena na področju kulture. Zakon v razliko od sedanje ureditve 
ne navaja avtomatične pravice zbornice, da imenuje svoje 
predstavnike v svete javnih zavodov, ker je to doslej zaradi 
neteritorialne organiziranosti zbornice povzročalo težave. Ker pa 
mora vsak ustanovitelj javnega zavoda v aktu o ustanovitvi 
ugotoviti, kateri organi in organizacije civilne družbe so na njegovem 
teritoriju ključni kulturni akterji in jih povabiti, da sodelujejo v svetu 
javnega zavoda, bo po tej poti povsod tam, kjer bo zbornica tudi 
teritorialno organizirala, vključena tudi v upravljanje zavodov. 

Predvideno je sofinanciranje zbornice iz javnih sredstev, vendar 
pa samo sorazmerno z njenimi aktivnostmi, ki se nanašajo na 
sodelovanje pri oblikovanju kulturne politike. Zbornica sicer lahko 
opravlja tudi druge naloge za svoje člane, le da v tem primeru 
sredstva zagotavlja samostojno. 
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Z določbami o zbornici se zaokrožuje del zakona, ki se nanaša 
na strukture, ki so namenjene vključevanju stroke in javnosti v 
kulturnopolitično odločanje. Zato določbe o Nacionalnem svetu 
za kulturo, Kulturniški zbornici Slovenije in strokovnih komisijah 
ministra sedaj nosijo skupen naslov 2.točke II.poglavja 
Sodelovanje civilne družbe. Primerjava nalog sveta in zbornice 
pokaže, da gre za enake naloge, razlika je v tem, da svet zastopa 
širšo javnost, zbornica pa je stanovska organizacija, namenjena 
uveljavljanju stroke. Tako je zaključen triangel med javnimi oblastmi, 
uporabniki in izvajalci. 

6. V skladu z naročilom DZ je predlagatelj ponovno proučil določbe 
v zvezi z upravljanjem in vodenjem javnih zavodov na področju 
kulture, in to tako v odnosu do krovnega zakona o zavodih kot 
dejanskega stanja na terenu. V ta namen je poslal vsem javnim 
zavodom, ki dobivajo sredstva od države (63) vprašalnik, ki se je 
nanašal na sestavo njihovih svetov, število sej od leta 1997, dnevne 
rede sej, vsebino odločitev in gradiva, ki so jih obravnavali v letu 
2001. 

Zakon o zavodih v 28. členu izrecno pravi, da je svet zavoda 
organ upravljanja, kar je do sedaj povzemal tudi veljavni Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo. Vendar pa sistematična 
sistemska analiza odpira vprašanja, ali je temu zares tako. Zakon 
o zavodih in področni zakoni, ki urejajo posamezne družbene 
dejavnosti, namreč hkrati temeljijo na institutu ustanoviteljskih 
pravic. Ta bistveno omejuje organ upravljanja v vseh treh njegovih 
temeljnih funkcijah 

- institucionalni, 
- kadrovski, 
■ nadzorni. 
tako, da je potrebno odpreti vprašanje, ali imajo sveti dejansko 
funkcijo, ki jim jo formalno pripisuje zakonodaja. 

Institucionalna funkcija sveta, da formira temeljne usmeritve za 
delovanje organizacije, je omejena z ustanovitvenim aktom, ki je 
v izključni pristojnosti ustanovitelja. Tako ima zavod mandatno 
poslanstvo, ki določa smoter njegovega obstoja in njegove naloge. 
Svetu ostane samo odločanje o programu dela zavoda, torej o 
nečem, o čimer v gospodarstvu odloča uprava. Glede ne to, da 
vodstvo v kulturnih zavodih popolnoma samostojno pripravi pro- 
gram dela in da analiza kaže, da so sveti v letu 2001 posegli vanj 
samo v 3 od 63 primerov, je mogoče reči, da svet pravzaprav 
daje vodstvu samo alibi za njegovo ravnanje ter se vprašati, 
zakaj je to potrebno. Očitno je to ostanek iz časov samoupravljanja, 
ko naj bi bilo omejevanje vodstva samo po sebi nekaj pozitivnega, 
v današnji situaciji pa to vnaša predvsem netransparentnost v 
pogledu odgovornosti. Kakorkoli že, dokler obstaja institut 
ustanoviteljskih pravic, ne moremo govoriti o tem, da ima svet kot 
organ upravljanja vrhovno oblast v zavodu, ampak lahko govorimo 
samo o morebitni utemeljenosti omejevanja vodstva pri vodenju 
oziroma poslovanju zavoda. 

Kadrovska funkcija organa upravljanja je v primeru javnih zavodov 
omejena s tem, da direktorje javnih zavodov imenujejo ali vsaj 
potrjujejo ustanovitelji. Institut ustanoviteljskih pravic je utemeljen 
z dolžnostmi, med katerimi je osrednja obveznost zagotavljanja 
javnih sredstev za delovanje. Gospodama poraba javnega denarja 
terja možnost vpliva na ravnanje z njim. Ker direktor zastopa 
javni zavod v pravnem in poslovnem prometu, je izbira komu se 
zaupa tak položaj, bistveno povezana s financiranjem. Dokler je 
ustanovitelj dolžan financirati zavod, naj bi imel tudi možnost vplivati 
na izbiro tistega, ki mu izstavlja račune. Seveda pa to pomeni, da 
je upravljavska avtonomija javnega zavoda zaradi tega sama po 
sebi omejena. 

Glede nadzorne funkcije sveta kaže analiza, da sveti obravnavajo 
vsako leto poleg programa dela samo še poročilo o delu in zaključni 
račun. Analiza odpira tudi dvom o stopnji zavezujočosti programa 

dela oziroma njegovi oprijemljivosti, ki ga vzbuja podatek, da so 
vsi 63 javni zavodi dobili iz javnih sredstev manj sredstev kot so 
jih zaprosili oziroma utemeljili s svojimi programi dela, da pa so se 
ti po odobrenih manjših sredstvih spremenili samo v 6 primerih. 
Od vseh 63 javnih zavodov jih ima kakršnekoli srednjeročne 
dokumente načrtovanja samo 12, iz česar je mogoče sklepati, da 
opravljajo sveti predvsem tiste naloge, ki so izrecno zapisane v 
zakonodaji, do drugih, ki pa sicer logično izhajajo iz vloge sveta, 
pa praviloma ne pridejo. Ne nazadnje se kaže instrumentalno 
vlogo svetov tudi to, da samo v 12 zavodih sklicujejo seje sveta 
na predlog predsednika sveta, sicer pa je pobuda v rokah vodstva 
zavoda. Dvom o stopnji konkretnosti programov dela je povezan 
tudi z vprašanjem kvalitete nadzora. Eden od podatkov, ki kaže, 
koliko se svet ukvarja s konkretnimi zadevami oziroma koliko se 
poglablja v posamezna vprašanja, je tudi število delovnih komisij, 
ki jih v ta namen oblikuje kot npr. za ocenjevanje dela vodstva, 
revizijo poslovanja, analizo posameznih strateško pomembnih 
zadev ipd. Od 63 svetov zavodov jih je imelo v letu 2001 kakšno 
delovno telo samo 6. Tudi dnevni redi sej in predložena gradiva 
kažejo, da svetu ne obravnavajo problemsko naravnanih analiz. 

Občutek ustanovitelja, da ne razpolaga z ustreznimi inštrumenti 
vpliva na upravljanje zavodov je pripeljal do sklepanja pogodb o 
financiranju, ki v bistvu nadomeščajo v svoji zavezujočosti pro- 
gram dela. Vendar pa se je s tem samo povečalo administriranje, 
saj so razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom že urejena 
v drugih aktih: ustanovitvenem in programih dela. Zato predlagatelj 
pri financiranju javnih zavodov ne izhaja več iz pogodb (tretji 
odstavek 33. člena), ampak razvija drugačne oblike spremljanja 
in ocenjevanja dela javnih zavodov. Najprej gre za to, da se z 
vpeljavo nadzornega odbora, ki ga sestavljajo predstavniki 
ustanovitelja, okrepi vez med ustanoviteljem in javnim zavodom 
(44. člen). Javni zavod je na ta način dobil organ, na katerega se 
lahko obrača pri reševanju svojih težav, ustanovitelj pa organ, ki 
mu zagotavlja vpogled v delovanje zavoda. Drug pomemben 
inštrument je strateški načrt, ki terja od zavoda razvojno 
naravnanost in načrtnost delovanja (k 37. člen). V ospredje se 
postavlja tudi program dela. Ker ni več predvidena pogodba, je 
postal program dela dokument, ki zavezuje izvajalca. S tem naj bi 
to postal realističen in tako zagotovil transparentno delovanje 
zavoda. Predvsem pa se je potrdilo, da problemov s slabim 
delovanjem javnega zavoda ni mogoče reševati s pogodbenimi 
sankcijami, ampak mora ustanovitelj aktivirati svoje ustanoviteljske 
pravice in opozoriti oziroma zamenjati odgovorne za tako stanje. 

Glede na ugotovitve analize je predlagatelj svetu pravzaprav 
odvzel samo tiste naloge, ki jih je že do sedaj opravljal samo 
formalno. Na ta način ga je osvobodil vloge, kije po svojem položaju 
objektivno ne more izvajati, to je vloge, da kot organ upravljanja 
prevzema odgovornost za stanje in delovanje zavoda. Namesto 
tega ga postavlja v vlogo nadzora javnosti kot uporabnikov javne 
službe, ki imajo pravico pričakovati in zahtevati tako od vodstva 
zavoda kot ustanovitelja uresničevanje javnega poslanstva. S 
tem zakon bistveno bolj izpostavlja odgovornost ustanovitelja 
zavoda in njegovega vodstva. Tisti, ki so že do sedaj imeli dejansko 
vse v svojih rokah, ustanovitelj javna sredstva, vodstva pa znanje 
in informacije za poslovanje, naj bi v bodoče za to nosili vso 
odgovornost tudi formalno. 

Proučitev, ki jo je naložil DZ pa je narekovala tudi nekaj sprememb: 
v drugem odstavku 35. člena je izraz izvršilni direktor nadomeščen 
z bolj ustreznim: pomočnik direktorja. Ker ti delavci niso člani 
uprave, bi bil izraz izvršilni direktorji zavajajoč. V 44. členu, ki 
ureja naloge nadzornega odbora, je dan poudarek nadzoru, 
zapisana pa je tudi pristojnost odbora, da pove svoje mnenje o 
izbiri direktorja. V 37. členu sta na koncu jasneje opredeljena 
pojma strateški načrt in program dela. Izpostavljena je tudi 
povezanost strateškega načrta s nacionalnim oziroma lokalnim 
programom za kulturo. 
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7. DZ je naložil predlagatelju, da prouči posebne določbe o delovnih 
razmerjih, še posebej v odnosu do 52. člena Zakona o delovnih 
razmerjih in potrebne varnosti zaposlenih. Poleg tega je DZ v 10. 
stališču poudaril tudi potrebo po utrditvi statusa samostojnih 
ustvarjalcev na področju kulture. Predlagatelj je upošteval stališče 
DZ tako, da je v sistem delovnih razmerij vključil tudi 
samozaposlene in to tako, da omogoča, da se sistemizirana 
delovna mesta za določen čas zasedajo prek sklenitve pogodbe 
o zaposlitvi za določen čas. Čeprav v sistemizaciji delovnih mest 
ni potrebno opredeliti začasnih potreb po delu, jih je potrebno 
načrtovati v kadrovskem načrtu, ker tudi ta tip zaposlovanja daje 
informacijo o kadrovski politiki zavoda (zadnji odstavek 47. člena). 

Konkurenčna prepoved iz 54. člena je vezana samo na tiste, ki 
so zaposleni za poln delovni čas, saj ni utemeljeno, da bi zakon 
zaposlene z krajšim časom oviral pri iskanju polne zaposlitve. 

Bistvena sprememba je v 56. členu, kjer ni več predvidena 
možnost zamenjave delavcev z drugimi delavci na delovnih mestih 
za nedoločen čas, v celoti pa je omogočeno odpuščanje zaradi 
manjših ali drugačnih potreb po delu. Strateški načrt in iz njega 
izpeljani program dela in kadrovski načrt štejejo za poslovni razlog 
za odpuščanje, pri čemer delodajalec ni zavezan iskati delo 
delavcem na trgu izven javnega poslanstva zavoda. 

8. Čeprav DZ pričakuje natančnejšo opredelitev direktorjeve 
odgovornosti za škodo, ki nastane kot posledica kršitve njegovih 
dolžnosti, predlagatelj ne predlaga dodatnih določb o tem, ker gre 
za krivdno ravnanje, ki je že urejeno s splošnimi predpisi in to 
tako v območju kazenskega prava kot civilnega odškodninskega 
prava. 

14. Predlagatelj je stališči DZ glede nejasnosti v pogledu subjekta, 
ki upravlja z javno kulturno infrastrukturo sledil tako, da je jasneje 
določil, kdaj se daje javna kulturna infrastruktura v najem brez 
javnega razpisa in kdaj je ta obvezen. Oddaja javne kulturne 
infrastrukture brez javnega razpisa je prednost, ki velja za javne 
zavode, ker je zakonska dolžnost njihovega ustanovitelja javnega 
zavoda, da jim zagotovi prostorske pogoje delovanja, in za 
organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu (drugi 
odstavek 77. člena), s čimer se osmišlja njegovo podeljevanje 
oziroma se jih postavlja v enakopravnejši položaj z javnimi zavodi 
(14.stališče DZ). V vseh ostalih primerih je javni razpis obvezen, 
kar naj bi bilo tudi predmet inšpekcijskega nadzora. 

Pripombi SZPZ, da je nejasno komu naj bi pripadala javna kulturna 
infrastruktura v primeru njene vrnitve po zadnjem odstavku 80. 
člena, je predlagatelj sledil z izrecno navedbo, da se vrne 
prvotnemu lastniku. Na opozorilo SZPZ, da ni jasno kaj se misli 
pod »drugo stvarno premoženje države oziroma lokalne 
skupnosti«(79. člen), predlagatelj pojasnjuje, da želi s tem, ko naj 
bi se določbe o javni kulturni infrastrukturi uporabljale smiselno 
tudi za drugo premoženje, pokriti tudi primere, ko se nekaj uporablja 
za kulturo, pa ni razglašeno za javno kulturno infrastrukturo. V 
tem smislu je predlagatelj sedaj preciziral ta člen. 

10. DZ je naložil predlagatelju, da jasneje opredeli položaj 
samostojnih kulturnih delavcev in preuči možnost opustitve 
dohodkovnega cenzusa ob hkratnem zagotavljanju prednosti 
začetnikom in najboljšim. Predlagatelj v skladu s tem ponovno 
vnaša v zakon širšo kategorijo samozaposlenih - v prvi obravnavi 
jo je namreč zožil samo na tiste, ki izpolnjujejo pogoje za plačilo 
socialnega zavarovanja iz državnega proračuna. Glede na to, da 
se niso uresničila pričakovanja, da se bo na kategorijo 
samozaposlenih v kulturi navezalo še dodatne posebne ugodnosti 
v splošni ureditvi (obdavčitev...), vpis v razvid samozaposlenih ni 
več vezan na 5 letno preverjanje, ampak je trajen (85. člen). Poleg 
tega ni več omejen samo na ustvarjalce, ampak na vse 
specializirane poklice v kulturi, ker je zaradi majhnosti kritične 
mase posebnih poklicev v Sloveniji utemeljeno o njih voditi 

samostojen register ter na tej osnovi voditi premišljeno politiko 
izobraževanja, usposabljanja in štipendiranja. Ker je bistvo tega 
statusa samozaposlenost, je v tem smislu modificirano tudi 
njegovo poimenovanje. Zaostritev podeljevanja pravice do plačila 
prispevkov je predlagatelj izpeljal tako, da je skrajšal obdobje, za 
katerega se ta pravica podeljuje iz 5 na 3 leta in tako zagotovil bolj 
sprotno spremljanje dosežkov, ki upravičujejo javno financiranje 
(drugi odstavek 86. člena). V skladu s pripombo DZ je pravica do 
plačila prispevkov za socialno zavarovanje sedaj vezana na 
izjemen prispevek, v celoti pa je ohranjena pravica prvega vpisa 
za mlade po končanem študiju pod ugodnejšimi pogoji. Predlagatelj 
je proučil možnost odprave dohodninskega cenzusa, vendar pa 
razpoložljiv obseg javnih sredstev tega ne dovoljuje, ampak 
obratno, zahteva poostren nadzor nad dohodki. V 89. členu je 
predvidena uredba vlade kot izvršilni predpis, ki bo podrobneje 
razdelal zakonske rešitve. 

11. dpozorilu DZ glede odprave nejasnosti razmejitve med državo 
in lokalnimi skupnostmi je predlagatelj sledil tako, da je v 26. členu 
najprej navedel načine uresničevanja javnega interesa, ki so 
značilni za vse oblastne ravni, v drugem delu pa samo tiste, ki se 
nanašajo le na državno raven. Razmejitev prvega dela tega člena 
med državo, občinami in pokrajinami je nato izpeljal na koncu III. 
poglavja v členih 66. do 72. Poleg tega je preoblikoval posamične 
člene in jih povezal tako, da so pristojnosti zapisane jasneje. 
Določbo o namenski dotaciji je preimenoval v določbo o 
zagotavljanju enotnosti javne službe (71. člen), ker to bolj ustrezi 
njeni vsebini. Pri tem se je izkazalo, da gre pravzaprav za razmerje 
med državo in posamičnimi javni zavodi, ki imajo posebno matično 
vlogo povezovanja in usklajevanja, in ne za razmerje med državo 
in lokalnimi skupnostmi. Slednje še naprej ureja člen, ki govori o 
podpori občinskih zavodov širšega pomena (69. člen), pri čemer 
je upoštevana pripomba o večji izenačenosti institucionalnih in 
neinstitucionalnih kulturnih izvajalcev tako, da se ta člen smiselno 
uporablja tudi za širše javne kulturne programe. 

12. Predlagatelj je na pobudo DZ ponovno pretehtal poglavje o 
pogodbah o financiranju in ugotovil, da so pogodbe z elementi 
javnega prava nujne, če hočemo preiti na večletno financiranje 
kulturnih dejavnosti. Prvi razlog je v tem, da se koncesije razvijajo 
v smeri vlaganja zasebnega kapitala v javni sektor, zato je 
potrebno za trajnejše oblike javnega financiranja zasebnega 
sektorja poiskati drug instrument. Drugi razlog pa je ta, da mora 
imeti država možnost razveljavitve pogodbe v primeru 
spremenjenih okoliščin, ki lahko nastanejo, ker bi sicer bila 
večletna zaveza izključena. Vendar pa predlagatelj razveljavitve 
ne veže več na rebalans proračuna, ampak samo na tiste primere, 
ko pride do sprememb v odnosu na prejšnje proračunsko obdobje 
(100. člen). S tem daje v skladu s stališčem DZ vsem, ki so 
vezani na pogodbe, večjo varnost vsaj v primeru sprememb med 
letom. 

Ob ohranitvi koncepta t.i. upravnih pogodbe je vnesel nekaj 
korekcij, ki naj bi prispevale k preciziran ju rešitev. Najprej je razdelil 
poglavje o pogodbah in postopkih na dve samostojni poglavju. 
Največja naslednja sprememba je omejitev neposredne uporabe 
določb o pogodbah na tiste, ki se nanašajo na javne kulturne 
programe in projekte, medtem ko se za vse ostale, ki so naštete 
v drugem odstavku 96. člena, uporabljajo samo primerno. Te so 
namreč tako raznolike, da bi togost pomenila samo dodatno 
birokratizacijo postopkov. V tem členu je tudi črtana pristojnost 
upravnega sodišča, ker poenotenje pristojnosti v primeru pogodb, 
ki so vezane tako na upravne elemente kot obligacijske, ni 
smiselno. Primerneje je to vprašanje prepustiti splošnim pravilom, 
ki urejajo pristojnost različnih sodišč. Preciznejši je tudi 95. člen, 
ki govori o pravni podlagi sklenitve pogodb. Ta ni samo v odločbi, 
ampak je v primeru pogodb, kjer se določbe uporabljajo samo 
smiselno, v drugih pravnih aktih (različnih sklepih). V 98. členu je 
sedaj tudi izrecno zapisano, da se lahko pogodbe sklepajo za 
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več let. Nekdanji 91. člen, ki je govoril o nadzoru nad izvajanjem 
pogodbe je predlagatelj prenesel v posebno poglavje o nadzoru. 

V. poglavje, ki govori o postopku javnega poziva in javnega razpisa 
se spreminja vdmgem odstavku 107. člena, kjer se jasneje določa, 
da je izdaja odločbe vezana na sprejem proračuna, vendar ne za 
celotno obdobje na katero se odločba nanaša, ampak samo na 
leto, ko se izdaja. S tem se omogoča večletno prevzemanje 
obveznosti, ki se nanašajo tudi na obdobje, za katero proračun 
še ni sprejet. Prav zaradi tega so nujne določbe o možnosti razveze 
oziroma spremembe pogodbe (100. in 101. člen) v primeru 
spremenjenih razmer na slabše. V 104. členu, ki govori o javnem 
pozivu za financiranje javnih kulturnih programov in projektov je 
dodano pravilo vrstnega reda zaradi omejenih sredstev. To je bilo 
sicer prisotno že v besedilu za prvo obravnavo, sedaj pa je 
izpostavljeno tudi kot načelo postopka. 

13. V prehodnih določbah je predlagatelj sledil pripombi DZ tako, 
da je v členu 136. konkretiziral razmerja med državo, sedežno 
občino in občinami soustanoviteljicami v deleže 60%:20%:20%. 
Ohranil je obliko spodbujanja občin soustanoviteljic, da prenesejo 
svoj delež na sedežno občino in to tako, da je v skladu z odločbo 
Ustavnega sodišča RS predvidel dodatna sredstva iz sistema 
financiranja občin, ki jih bo dobila občina na katero bodo preostale 
prenesle ustanoviteljstvo. Ker je predlagatelj ocenil, da bo mogoče 
uresničiti prehod šele s 1.1. 2004, je temu ustrezno za eno leto 
zamaknil uveljavitev novih rešitev. Pri tem ne gre samo za ureditev 
dodatnega financiranja, ampak tudi za to, da je potrebno predvideti 
dovolj časa za sklenitev predvidenih t.i.mandatnih pogodb med 
državo in približno 25 sedežnimi občinami. 

14. DZ je predlagatelju naložil naj preuči rešitve, ki bodo vsem 
izvajalcem omogočile nediskriminatorni pristop do javnih sredstev 
in infrastrukture. Predlagatelj ugotavlja, da dokler obstajajo javni 
zavodi, ki nastanejo po volji ustanovitelja, ni mogoče teh izvajalcev, 
ki so izvedeni iz ustanovitelja, izenačiti z dnjgimi. Ima pa ustanovitelj, 
to je država oziroma lokalna skupnost popolnoma proste roke pri 
tem, da se odloča ali bo sploh imel javne zavode, katere in koliko. 
To omogoča že sedanja zakonodaja. Pripomba DZ v tem smislu 
ni povezana toliko s sistemskimi spremembami kot s 
spremembami v kulturni politiki. 

Vendar pa navedeno načelno izhodišče ni razlog, da ne bi 
predlagatelj poskusil v skladu z napotilom DZ v čim večji meri 
izboljšati pogoje delovanja drugih izvajalcev. Tako v 57. členu 
redefinira pojem javnega kulturnega programa tako, da izpostavlja 
primerljivost načina zagotavljanja sredstev z načinom, ki velja za 
javne zavode. Gre za t.i. dvanajstinsko financiranje, ko izvajalec 
ne prejema sredstev na osnovi izkazane porabe, ampak sproti, 
kar mu omogoča normalno delovanje. Namensko porabo mora v 
takem primeru izkazati s poročilom o realizaciji sprejetih 
obveznosti. Pri podpori kulturni projektom je dikcija člena 
spremenjena tako (61. člen), da se ne govori več o denarni pomoči 
izvajalcu, ker bi to nakazovalo na sistem denarnih pomoči, ki je 
prvenstveno namenjen drugim ciljem in urejen s posebnim 
zakonom. Namesto tega je izpostavljena podpora kulturnim 
projektom kot oblika sofinanciranja izvedbe posamične kulturne 
aktivnosti. 

15. Podobno mora predlagatelj, potem ko je preučil po naročilu DZ 
rešitve v zvezi s prestrukturiranjem javnega servisa, ugotoviti, 
da določba 145. člena popolnoma odpira možnosti za 
preoblikovanje javnih zavodov v druge statusne oblike izvajanja 
kulturnih dejavnosti. Tudi v tem primeru je vse odvisno od politične 
volje pristojnih javnih oblasti. 

16. Predlagatelj sledi stališču DZ, da naj preuči možnost za 
vključitev ključnih elementov nacionalnega kulturnega programa 
v zakon tako, da vsebino javnega interesa za kulturo ureja 
neposredno kolikor je le-ta lahko zakonska materija, ker gre za 
pravice, obveznosti in pravne koristi (upravljanje javnih zavodov, 
sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, socialno 
zavarovanje, republiška priznavalnina, javna kulturna 
infrastruktura,..), kolikor pa gre za načrtovanje in s tem povezane 
razvojne prioritete in cilje, torej za strategijo, pa fiksira samo njene 
temeljne usmeritve, ki so v skladu s pripombo DZ dodatno 
razdelane v novem 8. členu. Ta pristop je skladen tudi z novim 
Poslovnikom državnega zbora, ki ne določa več, da se nacionalni 
programi sprejemajo po enakem postopku kot zakon, ampak jih 
uvršča v kategorijo resolucij in jim tako nedvoumno določa njihovo 
pravno naravo. 

17. Predlagatelj v skladu z naročilom DZ dodaja tudi dve novi 
poglavji o nadzoru, pri čemer jasno razlikuje med inšpekcijskim 
nadzorom in nadzorom nad izvajanjem javne službe oziroma 
zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin. Glede na to, da 
nadzora nad izvajanjem obveznosti javnih zavodov in pogodbami 
drugih prejemnikov javnih sredstev ne morejo opravljati tisti, ki so 
bili vpleteni v odločanje, bodo te zakonske določbe terjale dodatno 
kadrovsko usposobitev ministrstva, pristojnega za kulturo kot 
tudi organov lokalnih skupnosti. Ker osredotočanje na rezultate 
nepogrešljiva naloga za doseganje večje gospodarnosti in 
učinkovitosti pri porabi javnih sredstev, je to naložba v 
profesionalizacijo kulturne administracije. 

Dodani sta tudi dve kazenski določbi glede sankcioniranja 
nespoštovanja uporabe slovenskega oziroma madžarskega in 
italijanskega jezika ter oddajanja javne kulturne infrastrukture brez 
javnega razpisa. 

18. Glede pripomb Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, 
ki jih DZ nalaga predlagatelju v upoštevanje je potrebno najprej 
ugotoviti, da so razen pripombe pod št. 8 vse nanašajo na iste 
vsebine kot pripombe DZ, zato je njihovo upoštevanje razvidno iz 
dosedanje obrazložitve. Glede 8. točke SZPZ, ki se nanaša na 
republiško priznavalnino pa predlagatelj poudarja, da se rešitve 
ne ločijo od sedaj veljavnih. V skladu s pripombo sekretariata je 
sedaj v prvem odstavku 91. člena še posebej dodano, da v 
postopku podeljevanja sodelujejo strokovne komisije ministra s 
področja kandidatovega delovanja, kar je bilo tudi že prej omenjeno 
v bivšem 15. členu (strokovne komisije ministra) oziroma 
sedanjem 21. členu. 

Predlagatelj na koncu ugotavlja, da je po proučitvi rešitev, na 
katere sta opozorila DZ in SZPZ, v prvi obravnavi zastavljene 
rešitve dodelal, ne da bi od njih odstopal oziroma spreminjal 
koncept zakona. Poleg tega je upošteval tudi vsa napotila (2., 4., 
5., 9., 10., 13., in 17.stališče) razen v primeru iz 8.stališča, kjer pa 
je podal obrazložitev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

UNaslov predloga akta: 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

2.) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

38. člen zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

Besedilo predstavlja pravni temelj za polni prevzem obveznosti 
iz sporazuma. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Directive 1999/42/ES 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaoral navedenimi pravnimi viri ES fleto^: 

.1 

5.1 Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da. 

6.) Ali ie predlog akta preveden In v kateri iezlk? 

Ne. 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza.. J: 

/ 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In ypp$tevan)e rpka za ggkladltev: 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Marija Stojanovič Frkovič 
Državna podsekretarka 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Andreja Rihter 
Ministrica 
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Program 

DELA DRUŽBE ZA AVTOCESTE 

V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D. 

ZA LETO 2002 

-EPA 614-111 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 346-01/2001-13 
Ljubljana, 25.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji dne 25.07.2002 
sprejela: 

- PROGRAM DELA DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI, D.D. ZA LETO 2002, 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- Anton Šajna, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
- mag. Janez Božič, predsednik uprave DARS d.d. 

ki ga pošilja v soglasje na podlagi 6. člena Zakona p družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji. Mirko Bandelj, l.r. 

GENERALNI SEKRETAR 
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DARS, d.d. 

PROGRAM DELA 

DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI 

SLOVENIJI, d.d. 

ZA LETO 2002 
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1. SPLOŠNO 

1.1. Podatki o družbi 
1.2. Okviri in usmeritve za delo družbe 
1.3. Planski dokumenti družbe 
1.4. Poročanje družbe 
1.5. Informiranje javnosti in uvajanje trženja storitev 
1.6. Razvojna dejavnost 
1.7. Strokovno tehnična podpora družbi 

2. PRIPRAVA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE GRADNJE 
IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST V RS 

2.1. GRADITEV AVTOCEST 

2.1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in 
izdelave investicijskih programov ter projektne 
dokumentacije za avtocestne odseke, ki se pričnejo graditi 
po letu 2002 

2.1.2. Organiziranje in vodenje odkupov zemljišč in nepremičnin 
za aytocestne odseke, ki se pričnejo graditi po letu 2002 

2.1.3. Organiziranje in vodenje nadaljevanja graditve avtocestnih 
odsekov, ki bodo v letu 2002 predani prometu 

2.1.4. Organiziranje in vodenje nadaljevanja graditve avtocestnih 
odsekov 

2.1:5. Organiziranje in vodenje graditve avtocestnih odsekov, 
na katerih se v letu 2002 gradnja pričenja 

2.1.6. Organiziranje in vodenje zaključnih del na avtocestah 
2.1.7. Razvoj ostalih cest 
2.1.8. Program ukrepov na železnicah 

2.2. VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

2.2.1. Organiziranje in vodenje rednega vzdrževanja 
2.2.2. Organiziranje in vodenje obnavljanja vozišč, objektov in 

opreme 
2.2.3. Organiziranje in vodenje naložb v osnovna sredstva 

obstoječih avtocest 

3. UPRAVLJANJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI 

3.1. POBIRANJE CESTNINE 
3.2. POBIRANJE POVRAČIL 

4. IZVAJANJE FINANČNEGA INŽENIRINGA 

4.1. ZAGOTAVLJANJE VIROV 

4.1.1. Bencinski tolar 
4.1.2. Cestnina in druga povračila 
4.1.3. Krediti 
4.1.4. Drugi viri 

4.2. PLANIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI 

5. OCENA POTREBNIH VIROV IN REALIZACIJE 
AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2003 

6. REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA 2002 Z 
VREDNOSTNIM PRIKAZOM VIROV IN PORABE 

Na podlagi 41. in 60. člena statuta Družbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji d.d. ter v zvezi z uresničevanjem nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 
in 41/98) in letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 
2002 (Uradni list RS, št. 36/02) je uprava družbe na svoji 39. seji 
dne 19. 3. 2002 sprejela 

PROGRAM DELA DRUŽBE ZA 

AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, 

d.d. ZA LETO 2002 

1. SPLOŠNO 

1.1. Podatki o družbi 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljevanju 
DARS d.d.) je bila ustanovljena na podlagi Zakona o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 57/93) za 
opravljanje finančnega inženiringa, pripravo, organiziranje in 
vodenje gradnje in vzdrževanja omrežja avtocest ter upravljanje 
avtocest v Republiki Sloveniji, skladno z odločitvami Državnega 
zbora. 

Družba je bila 7.12.1993 registrirana s sedežem v Celju. 

Po Statutu DARS d.d. so organi družbe skupščina družbe, nadzorni 
svet in uprava družbe, strokovna organa družbe pa sta finančni 
in projektni svet družbe. 

DARS d.d. je imela ob koncu leta 2001 skupno 72 zaposlenih. 
Svoje naloge izvaja na sedežu družbe v Celju in v izpostavi v 
Ljubljani. 

1.2. Okviri in usmeritve za delo družbe 

Družba tako kot doslej, tudi v letu 2002, skladno z veljavno 
zakonodajo, statutom družbe in Letnim planom razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2002, izvaja naloge pri graditvi, 
vzdrževanju in upravljanju avtocest. Ob tem izvršuje tudi svoje 
obveznosti do organov družbe, in sicer Nadzornega sveta DARS 
d.d. in Vlade RS kot skupščine družbe, ter do Državnega zbora 
RS. 

DARS d.d. v letu 2002 posluje v skladu z ugotovitvami iz Analize 
izvajanja nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (DARS d.d., 1999), ki jo je sprejela Vlada RS na svoji 132. 
seji dne 28. oktobra 1999. DARS d.d. posluje tudi skladno s sprejeto 
poslovno politiko družbe, ki predvideva še boljše obvladovanje 
vseh delovnih procesov, predvsem tistih, ki DARS d.d. kot 
investitorju omogočajo optimalno odločanje v skladu z zakonom 
o DARS d.d. in drugimi predpisi. 

1.3. Planski dokumenti družbe 

Na podlagi letnega plana razvoja in vzdrževanja, ki ga na predlog 
Vlade Republike Slovenije sprejme Državni zbor, bo DARS d.d. 
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izdelala predloge svojih letnih planskih dokumentov, to je predlog 
Finančnega načrta za leto 2003 in predlog Letnega programa 
dela DARS d.d. za leto 2003. 

Ob koncu leta 2002 bo DARS d.d. tako izdelala predlog Finančnega 
načrta za leto 2003 (in po potrebi tudi Začasni finančni načrt) ter 
ga po pridobitvi predhodnega mnenja Nadzornega sveta predložila 
skupščini družbe v sprejem in Vladi RS v potrditev. Koncem leta 
2002 bo DARS d.d. izdelala tudi predlog Letnega programa dela 
družbe za naslednje leto in ga predložila v sprejem skupščini 
družbe. Na ta dokument mora dati soglasje tudi Državni zbor RS. 

1.4. Poročanje družbe 

DARS d.d. bo v prvih mesecih leta 2002 izdelala zaključni račun 
in poslovno poročilo za leto 2001, ki ga bo skupaj z revizorskim 
poročilom po pridobitvi predhodnega mnenja Nadzornega sveta, 
predložila v sprejem skupščini družbe. 

DARS d.d. bo, v skladu z zakonom o družbi za avtoceste v 
Republiki Sloveniji, o svojem delu vsaj enkrat letno poročala 
Državnemu zboru (letno poročilo). V prvih mesecih leta 2002 bo 
družba izdelala letno poročilo o delu za leto 2001. 

Skozi vse leto družba pripravlja tudi potrebna gradiva za poročanje 
Vlade RS državnemu zboru o izdvajanju namenskih sredstev za 
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest, in njihovi namenski porabi. 

Na zahtevo Državnega zbora RS, Vlade RS, pristojnih ministrstev 
ter organov družbe pa družba pripravlja tudi druga potrebna 
poročila, mnenja in predloge, ki zadevajo izvajanje nalog družbe. 

1.5. Komuniciranje in razvoj strateškega marketinga 

Funkcija komuniciranja in razvoja strateškega marketinga je 
pomembna za zagotovitev upravljanja in vodenja organiziranega 
komuniciranja DARS, d.d. z različnimi javnostmi, kar bo za DARS, 
d.d. še posebej pomembno zaradi načrtovanih sprememb, in sicer 
zaradi vpliva zmanjšanja državnega deleža pri gradnji avtocest, 
zahteve po preoblikovanju DARS v gospodarsko družbo, iskanja 
novih modelov za financiranje gradnje avtocest, vladne zahteve, 
da DARS začne iskati načine za financiranje dejavnosti gradnje 
avtocest z razvojem lastnih storitev, ter pospešenega razvoja 
informacijsko-promocijskega sistema. 

Za uspešno uresničitev vseh načrtovanih sprememb bodo v letu 
2002 na področju komuniciranja in razvoja strateškega marketinga 
izvedene naloge z naslednjih področij: 

organizacija in izvedba tržnih raziskav o uvajanju in razvoju 
storitev, možnih poslovnih modelov, diverzifikacije blagovnih 
znamk, možnih strateških partnerstev; 
razvoj novih storitev DARS; 
svetovanje, načrtovanje in izvedba komunikacijskih strategij, 
programov in aktivnosti ter obveščanja javnosti, vključno s 
produkcijo tiskovin ter multimedijskih aktivnosti; 

- organizacija in izvedba trženja sistema ABC cestninjenja, 
storitev multimedijskega kioska Infostop, glasovnega in WAP 
portala ter drugih storitev DARS. 

1.6. Razvojna dejavnost 

DARS d.d. si prizadeva tudi za uporabo sodobnih tehnologij na 
vseh področjih svojega dela. Zato se kot dober gospodar in v 
skrbi za napredek cestne stroke družba angažira tudi na razvojno 
- raziskovalnem področju. 

V letu 2002 bo DARS d.d. financirala strateške razvojno 
raziskovalne naloge ter zagotavljala tudi pripravo študij in 
ekspertiz, ki bodo predstavljale osnovo za oblikovanje optimalnih 
strokovnih odločitev. 

Skozi celo leto 2002 bo DARS d.d. skladno z zakonodajo s 
področja javnih naročil oddajala izdelavo razvojno - raziskovalnih 
nalog, ki se bodo izvajale v letu 2002, in sicer s področja gradnje, 
vzdrževanja in upravljanja. 

1.7. Strokovno tehnična podpora družbi 

Najpomembnejšo strokovno - tehnično podporo družbi nudi Inženir. 
Inženirje v skladu s pogoji FIDIC (Federation Internationale des 
Ingenieurs Conseils, mednarodno združenje svetovalnih 
inženirjev) strokovna organizacija, ki za naročnika opravlja vsa 
potrebna tehnično-strokovna opravila za izvedbo projekta. Tako 
organizacijo za opravljanje strokovnih nalog zahtevajo tudi 
mednarodne finančne ustanove (Evropska investicijska banka 
in Evropska banka za obnovo in razvoj) kot enega izmed pogojev 
za dodelitev posojil. 

Za DARS d.d. bo v letu 2002 strokovno tehnično podporo izvajalo 
več inženirskih organizacij, s katerimi ima družba že sklenjene 
pogodbe za še nedokončana opravila iz preteklih let. Še neoddane 
strokovne in svetovalne storitve pa bodo tudi v bodoče oddane 
po postopku oddaje javnih naročil. 

2. PRIPRAVA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE 
GRADNJE IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST V RS 

Pri realizaciji graditve in vzdrževanja avtocest DARS d.d. ravna v 
skladu z ugotovitvami in predlaganimi rešitvami v Analizi in v 
skladu s sklepi, ugotovitvami in stališči Vlade Republike Slovenije 
z dne 28.10.1999, ki se na podlagi ugotovitev v Analizi nanašajo 
na nadaljnje izvajanje Nacionalnega programa izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji, ter v skladu s svojo poslovno politiko. 

Posebno pozornost družba pri tem posveča: 

javnim razpisom za oddajo del za posamezni avtocestni ali 
cestni odsek, pri čemer javne razpise pripravlja tako, da je v 
največji meri omogočena konkurenca med ponudniki; 

- vrednotenju in oceni ponudb: v kolikor ponudbe izvajalcev 
bistveno presežejo predvidene vrednosti v investicijskih 
programih za posamezne avtocestne ali cestne odseke oz. 
ocenjene vrednosti obnovitvenih in vzdrževalnih del, DARS 
d.d. take razpise razveljavi in ponovi; 

pri vrednotenju in oceni sprejemljivosti višine ponudbenih cen 
in drugih razpisnih pogojev DARS d.d. pri oddaji del upošteva 
enak položaj domačih in tujih izvajalcev. 

DARS d.d. bo v letu 2002 izvajala tudi naloge, ki ji jih je naložila 
Vlada RS na svoji 51 .seji, dne 22. novembra 2001, in sicer: 

pripravo predloga razvojnega programa izgradnje avtocest v 
obdobju 2002 - 2005, 

pripravo strokovnih podlag za novi rebalans Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, 

pripravo predloga statusnih sprememb DARS d.d. in Podjetja 
za vzdrževanje avtocest, d.o.o., ter 
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- izvedbo postopkov za preveritev idejnih rešitev prostorske 
umestitve dodatnih cestninskih postaj na obstoječih priključkih. 

2.1. GRADITEV AVTOCEST 

2.1.1. ORGANIZIRANJE IN VODENJE PREDHODNIH 
DEL, PRIPRAVE IN IZDELAVE INVESTICIJSKIH 
PROGRAMOV TER PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE ZA AVTOCESTNE ODSEKE, 
KI SE PRIČNEJO GRADITI PO LETU 2002 

Naloge DARS d.d. na tem področju so podrobneje navedene v 
nadaljevanju: 

Organiziranje in vodenje predhodnih del: 
organiziranje in vodenje izdelave vseh študij in raziskav, 
potrebnih za odločitve pri načrtovanju in gradnji avtocest; 
naročanje lokacijskih načrtov; 
zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag za postopke 
določitve poteka avtocestnih tras v prostoru; 

Organiziranje in vodenje priprave in izdelave investicijske 
dokumentacije: 
- organiziranje in vodenje izdelave študij upravičenosti; 

organiziranje in vodenje izdelave investicijskih programov oz. 
investicijske dokumentacije; 
priprava finančne konstrukcije virov za financiranje 
posameznih avtocestnih odsekov in izračun pripadajočih 
stroškov financiranja; 

Organiziranje in vodenje priprave projektne dokumentacije: 
razpisovanje in oddajanje del projektiranja, 

- organiziranje količinskega, kvalitetnega in finančnega nadzora 
pri izdelavi projektne dokumentacije, 

- organiziranje pregleda izdelane projektne dokumentacije, 
potrjevanje projektne dokumentacije. 

Navedene aktivnosti DARS d.d. v letu 2002 izvaja za sledeče 
odseke: 

Maribor - Lenart, 
Lenart - Cogetinci, 
Beltinci - Pince, 
Hajdina - Ptuj, 

- Gorišnica - Ormož (navezava na obvoznico z mostom preko 
Drave), 
Fram - Hajdina, 
Priključek Ljubečna, 
Navezava na luko Koper, 
Koper - Izola, 

- Jagodje - Lucija, 
Vrba - Peračica, 

- Peračica - Podtabor, 
Šentvid - Koseze (vključno s potrebnimi cestnimi 
navezavami), 
Korenitka - Hrastje, 
Hrastje - Kronovo in 
Smednik - Krška vas. 

Poleg tega bo navedene aktivnosti DARS d.d. v letu 2002 izvajala 
tudi za: 

mednarodne mejne prehode in njihovo navezavo na avtocestni 
sistem, to je krak Hajdina - Gruškovje (skladno z dinamiko 
aktivnosti pridruževanja Slovenije Evropski Uniji) ter 
ustrezne rešitve dodatnih cestninskih postaj (Ivančna Gorica, 
Vogrsko, Vodice, Krtina in Lukovica) po sprejeti dopolnitvi 
cestninskega sistema na AC In HC v Republiki Sloveniji (t.im. 
scenarij 2004). 

Poleg odsekov, za katere uredba o lokacijskem načrtu še ni 
pridobljena, bodo v letu 2002 potekale aktivnosti pred gradnjo za 
odseke, za katere je uredba o lokacijskem načrtu že pridobljena, 
vendar začetek gradnje na teh odsekih v letu 2002 še ni predviden. 
Gre za odseke, na katerih je bila že v letu 2001 predvidena 
izvedba aktivnosti pred gradnjo: 

Markovci - Gorišnica, 
Cogetinci - Vučja vas in 
Škofije - Srmin ter 

odsek AC Ptujska - priključek Zrkovska. 

V letu 2002 bo intenzivno potekala tudi izdelava strokovnih osnov 
rebalansa nacionalnega programa in analize možnih modelov 
zagotovitve dodatnih virov financiranja. 

Obseg in vrednost del za te odseke sta določena v Letnem planu 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002. 

2.1.2. ORGANIZIRANJE IN VODENJE ODKUPOV 
ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN ZA 
AVTOCESTNE ODSEKE, KI SE PRIČNEJO 
GRADITI PO LETU 2002 

V letu 2002 bo DARS d.d. organizirala in vodila odkupovanje 
zemljišč in nepremičnin ter sklepala odškodninske pogodbe. Te 
aktivnosti bo izvajala tudi na avtocestnih odsekih, za katere je 
bila oziroma bo Uredba Vlade RS o lokacijskem načrtu predvidoma 
sprejeta in pravnomočna pred koncem leta 2002, vendar gradnja 
teh odsekov v letu 2002 še ni predvidena. Dinamika odkupov 
zemljišč in nepremičnin bo prilagojena dinamiki gradnje avtocest 
v naslednjih letih. 

V letu 2002 so predvidena tudi dela na odsekih, na katerih je bila 
že v letu 2001 predvidena izvedba aktivnosti pred gradnjo 
(Markovci - Gorišnica, Gorišnica - Ormož, Cogetinci - Vučja vas, 
Škofije - Srmin in obvoznica Pragersko). 

Vrednost teh aktivnosti je določena v Letnem planu razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2002. 

2.1.3. ORGANIZIRANJE IN VODENJE GRADITVE 
AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI BODO V LETU 
2002 PREDANI PROMETU 

V okviru organiziranja in vodenja gradnje tistih avtocestnih 
odsekov, ki bodo v letu 2002 predani prometu, DARS d.d.: 

- organizira in vodi izvedbo javnih razpisov za še neoddana 
gradbena dela; 

- sklepa pogodbe za izvajanje teh del; 
organizira količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji 
teh odsekov; 

- ukrepa v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju 
del. 

Poleg navedenih nalog bo DARS d.d. izvajala še naslednja dela: 

pridobila vse potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in 
vgrajenih materialov ter pridobila končno poročilo; 

- organizirala tehnične preglede izvedenih del; 
• organizirala odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri 

tehničnih pregledih; 
organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih 
odsekov. 

DARS d.d. bo za te odseke in tudi za vse odseke, ki so bili 
zgrajeni v obdobju 1994 - 2001, po pridobitvi vseh potrebnih 
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atestov, opravljenih tehničnih pregledih in sestavljenem 
kolavdacijskem zapisniku, pripravila končni obračun zgrajenih 
avtocestnih odsekov in na osnovi izdelane metodologije 
posamezni objekt, oziroma dele objekta, uvrstila v ustrezno 
amortizacijsko skupino. Aktiviranje avtocestnega odseka (t.j. 
začetek obračunavanja amortizacije) bo opravljeno s prvim dnem 
meseca, ki sledi dnevu predaje odseka v promet. 

Hkrati bo DARS d.d. intenzivirala postopke prenosa izgrajenih 
objektov v upravljanje posameznim upravljavcem. Da bo prenos 
objektov (zlasti vodarske in elektroenergetske ureditve) izvedljiv, 
bo potrebno sistemsko urediti način prenosa posameznih 
objektov, ki so v lasti države, v upravljanje pristojnim organizacijam 
(razrešitev dileme brezplačnega prenosa in pooblastil za ta 
prenos). 

Navedena dela bo DARS d.d. v letu 2002 opravljala za naslednje 
odseke: 

Blagovica - Šentjakob: Krtina - Lukovica (CP Kompolje), 
- priključek Razdrto in 
- Vransko - Blagovica: Vranskj - Trojane. 

2.1.4. ORGANIZIRANJE IN VODENJE 
NADALJEVANJA GRADITVE AVTOCESTNIH 
ODSEKOV 

V okviru organiziranja in vodenja nadaljevanja graditve avtocestnih 
odsekov, na katerih so se dela pričela pred letom 2002, DARS 
d.d.: 

organizira in vodi izvedbo javnih razpisov za še neoddana 
gradbena dela; 
sklepa pogodbe za izvajanje teh del; 
organizira količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji 
teh odsekov; 

- ukrepa v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju 
del. 

Družba organizira in vodi odkupovanje zemljišč in nepremičnin 
ter sklepa odškodninske pogodbe tudi za vse odseke, na katerih 
se je graditev pričela že v obdobju 1994 - 2001 in vse 
premoženjsko pravne zadeve zanje še niso urejene. 

Navedene naloge v skladu z obsegom, ki je za posamezen 
avtocestni ali cestni odsek določen v Letnem planu razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2002, DARS d.d. opravlja za 
naslednje odseke: 

Pesnica - Slivnica: AC Zrkovska - priključek Pesnica, 
Lenart - Beltinci: Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353, 
Klanec - Ankaran: Srmin - Socerb, 
Klanec - Ankaran: Socerb - Klanec, 
Razdrto - Vipava: Rebernice, 

- Vransko - Blagovica: Trojane - Blagovica, 
Podtabor - Naklo, 
Bič - Trebnje - Hrastje: etapa Bič - Korenitka, 
Kronovo - Smednik in 
Krška vas - Obrežje. 

2.1.5. ORGANIZIRANJE IN VODENJE GRADITVE 
AVTOCESTNIH ODSEKOV, NA KATERIH SE V 
LETU 2002 GRADNJO ZAČENJA 

Novi odseki v letu 2002 so tisti odseki, na katerih se v letu 2002 
začne gradnja. 

Za graditev novih odsekov, na katerih se v letu 2002 prične gradnja, 
DARS d.d. organizira in vodi predhodna dela, pripravo in izdelavo 

investicijskih programov ter projektne dokumentacije, kakor tudi 
odkupovanje zemljišč in nepremičnin ter sklepanje odškodninskih 
pogodb tam, kjer to ni že izvedeno. 

Tudi pri organiziranju in vodenju graditve novih odsekov družba 
posveča posebno pozornost javnim razpisom za oddajo del v 
smislu omogočanja kar največje konkurence med ponudniki, 
ponavljanja razpisov v primerih, ko ponudbe bistveno presežejo 
predvidene vrednosti razpisanih del, ter izenačevanju položaja 
domačih in tujih ponudnikov. 

Navedene naloge v skladu z obsegom, ki je za posamezen 
avtocestni ali cestni odsek določen v Letnem planu razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2002, DARS d.d. opravlja za odseke: 

Hoče - Arja vas: Priključek Lopata 
Blagovica - Šentjakob: Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica. 

2.1.6. ORGANIZIRANJE IN VODENJE ZAKLJUČNIH 
DEL NA AVTOCESTAH 

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je 
potrebno izvesti še nekatera zaključna dela in dela, ki so bila 
zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb, ob tehničnih pregledih ter 
na osnovi predpisanih monitoringov, in jih zaradi potrebnih 
predhodnih postopkov ni bilo mogoče zaključiti v preteklih letih. 
Zato se prenašajo v leto 2002. 

Za ta dela družba v potrebnem obsegu opravlja enake naloge kot 
za avtocestne odseke, katerih gradnja se nadaljuje oz. dokončuje 
v letu 2002. 

Vrednost zaključnih del na avtocestah, predanih v promet pred 
1.1.1994 (gre za avtocestne odseke, ki jih je DARS d.d. prevzela 
v upravljanje ob svoji ustanovitvi) je določena v Letnem planu 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002. 

Zaključna dela na avtocestah, predanih v promet do 1.1.1994 
(gre za odseke, ki so bili zgrajeni skladno z nacionalnim 
programom izgradnje avtocest in predani prometu po ustanovitvi 
DARS d.d.) so v obsegu, ki je za posamezen avtocestni ali cestni 
odsek določen v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest 
za leto 2002, predvidena na naslednjih odsekih: 

Pesnica - Šentilj, 
t AC Slivnica - priključek Ptujska, 
- Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87, 

Hitra cesta - 2B, 
- Slivnica - Fram - BDC, 
- Obvoznica Lendava, 

Priključek Slovenska Bistrica - sever, 
- Rekonstrukcija G1-2 od priključka Slovenska Bistrica do 

obvoznice Pragersko, 
- Obvoznica Ormož, 
• Hoče - Arja vas, 

Arja vas - Vransko, 
Šentjakob - Krtina, 
Zadobrova - Tomačevo/ 
Malence • Šentjakob, 

- Čebulovica - Divača, 
Divača - Dane, 
Dane - Fernetiči, 
Divača - Kozina, 
Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5, 
Kozina - Klanec od km 7,5 do km 11,5, 
Izola - Jagodje, 
HC razcep Razdrto - km 1,3, 
HC Vipava - Podnanos (priključek Vipava), 

- Vipava - Selo, 
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- Selo - Šempeter, 
Naklo - Kranj in 

- Višnja gora - Bič. 

Skladno s pogodbo o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov 
Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo (med Mestno 
občino Ljubljana in DARS d.d.) je v letu 2002 predviden začetek 
gradnje povezovalne ceste od Dolomitskega odreda do priključka 
Brdo od km 0+00 do km 0+929,03. 

2.1.7. RAZVOJ OSTALIH CEST 

S sprejemom Sprememb in dopolnitev nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji je bil v avtocestni pro- 
gram vključen tudi program rekonstrukcij oziroma novogradenj 
odsekov tistih glavnih in regionalnih cest, ki bodo začasno 
prevzemale naloge še neizgrajenega avtocestnega omrežja, 
olajšale priključevanje in navezovanje večjih urbanih območij na 
avtocestni sistem ter omogočale kakovostnejšo prevoznost. 

Obseg in vrednost teh del sta določena v Letnem planu razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2002. 

DARS d.d. skladno s tem izvaja aktivnosti na dveh vsebinsko 
različnih področjih: 

na področju navezovalnih in razbremenilnih cest ter 
- na področju rehabilitacij. 

Za izvajanje programa navezovalnih In razbremenilnih cest 
DARS d.d. v letu 2002: 

- sodeluje pri dogovorih s sofinancerji za posamezno cesto; 
- organizira in vodi predhodna dela ter pripravo in izdelavo 

investicijske in projektne dokumentacije, 
- organizira in vodi odkupovanje zemljišč in nepremičnin ter 

sklepa odškodninske pogodbe, 
- organizira in vodi izvedbo javnih razpisov za še neoddana 

gradbena dela, 
- sklepa pogodbe za izvajanje teh del, 

organizira količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji 
teh odsekov, 
ukrepa v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju 
del, 

- pridobiva vse potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in 
vgrajenih materialov, 

- organizira tehnične preglede izvedenih del, 
• organizira odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri 

tehničnih pregledih in 
- organizira in vodi kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov. 

Pri vseh teh aktivnostih DARS d.d. upošteva enaka načela kot pri 
graditvi avtocest, izvaja pa jih za odseke: 

Maribor: Levi breg, 
Maribor: most - Erjavčeva, 
Maribor: Erjavčeva - Proleterskih brigad, 

- Maribor: Proleterskih brigad - Streliška, 
- Celje Magistrala S: rekonstrukcija Mariborske ceste, 
• Želodnik - Vodice: Obvoznica Mengeš, 
- Želodnik - Vodice (brez odseka Obvoznica Mengeš - 

Preserje), 
- Šmarje - Dragonja (III.pas), 
- Slavček - Tomos, 

Novo mesto: Muhaber - Bučna vas, 
Obvoznica Novo mesto: Bučna vas - Ločna ter 
Mele - šratovci - Radenci. 

Na področju rehabilitacij DARS d.d. nastopa v vlogi prevzemnika 
obveznosti za plačevanje del, ki jih sicer organizira in vodi Direkcija 
Republike Slovenije za ceste (v nadaljevanju DRSC). V okviru teh 
nalog družba sklepa pogodbe z DRSC (kot naročnikom) in izvajalci 
del. Družba sklepa pogodbe kot prevzemnik obveznosti za 
poravnavanje situacij do višine razpoložljivih finančnih sredstev, 
ki so določena s planom razvoja in vzdrževanja za tekoče leto (v 
posebnem sporazumu med DARS d.d. in DRSC pa je opredeljena 
obveznost družbe v celoti), ter plačuje s strani naročnika (DRSC) 
potrjene račune oz. situacije. 

2.1.8. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH 

S sprejemom Sprememb in dopolnitev nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji je bil v avtocestni pro- 
gram vključen tudi program ukrepov za urejanje cestno železniških 
prehodov na železniških progah V. transportnega koridorja. 

Na področju programa ukrepov na železnicah DARS d.d. nastopa 
v vlogi prevzemnika obveznosti za plačevanje del, ki jih sicer 
organizira in vodi železniško gospodarstvo. V okviru teh nalog 
družba sklepa pogodbe z naročnikom in izvajalci del. Družba 
sklepa pogodbe kot prevzemnik obveznosti za poravnavanje 
situacij do višine razpoložljivih finančnih sredstev, ki so določena 
s planom razvoja in vzdrževanja za tekoče leto, ter plačuje s 
strani naročnika potrjene račune oz. situacije. 

2.2. VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

2.2.1. ORGANIZIRANJE IN VODENJE REDNEGA 
VZDRŽEVANJA 

Na dan 31.12.2001 je DARS, d.d. upravljala in vzdrževala 334,418 
km avtocest in 111,245 km priključkov nanje. Pri svojem delu 
družba upošteva zlasti določila Pravilnika o vrstah vzdrževalnih 
del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
(Uradni list RS, št. 62/98). 

DARS, d.d. v letu 2002 na področju dejavnosti rednega vzdrževanja 
zagotavlja: 

vzdrževanje in izboljševanje prometnih, tehničnih in varnostnih 
lastnosti avtocest, 

- vzdrževalna dela za zaščito avtocest in okolja pred škodljivimi 
vplivi cestnega prometa, 

- vzdrževalna dela za ohranjanje urejenega videza cest, 
dela in opravila s področja varstva cest, 
redno spremljanje stanja zgrajenih objektov, vozišč in opreme. 

Omenjene aktivnosti izvaja: 

v okviru pogodbe s Podjetjem za vzdrževanje avtocest za 
področje del rednega vzdrževanja, 
z organizacijo strokovnega nadzora nad izvajanjem vseh 
vzdrževalnih del, 

- s stalnim spremljanjem finančne in fizične realizacije, 
- s sprotnim analiziranjem stroškov vzdrževanja in 

optimiziranjem le-teh, 
- s poročanjem o stanju realizacije pristojnim organom zlasti 

znotraj družbe in tudi navzven. 

Izvedbo del s področja rednega vzdrževanja avtocest bo DARS, 
d.d. z neposredno letno pogodbo oddala Podjetju za vzdrževanje 
avtocest, ki je bilo z vladno uredbo ustanovljeno za opravljanje te 
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gospodarske javne službe. S pogodbo bo DARS, d.d. določila 
izvajanje naslednjih del: 

opravljanje rednih vzdrževalnih del v času zimske službe, ki 
obsegajo preprečevanje in odpravljanje poledice ter 
odstranjevanje snega z vozišča, postavitev prometnih znakov, 
obvestilnih tabel in snežnih kolov, postavitev palisad za 
obrambo pred snežnimi zameti, 
opravljanje rednih vzdrževalnih del v času letne službe, ki 
obsegajo obnavljanje talnih označb, košnjo trave, čiščenje 
cestišča, kanalizacije in jarkov, postavljanje in odstranjevanje 
signalizacije za zapore, 
opravljanje pregledniške službe, 
celoletno 24-urno dežurstvo v avtocestnih bazah, 

- druge naloge. 

S pogodbo za redno vzdrževanje avtocest bodo določena tudi 
tista dela in nabave, za katere Podjetje za vzdrževanje avtocest 
nima lastnih kapacitet ali naravnih virov (npr. posipni materiali) in 
se v skladu z vladno uredbo lahko oddajo podizvajalcem. 

Število delavcev za redna vzdrževalna dela je dimenzionirano za 
izvajanje zimske službe, tako da je v času najtežjih zimskih razmer 
omogočeno neprekinjeno delo vse razpoložljive mehanizacije. 

2.2.2. ORGANIZIRANJE IN VODENJE OBNAVLJANJA 
VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME 

Za obnavljanje vozišč, objektov in opreme DARS, d.d.: 
organizira in vodi pripravo projektne dokumentacije, 
organizira in vodi izvedbo javnih razpisov za izvajanje teh 
del, 
sklepa pogodbe z najugodnejšimi ponudniki, 

- organizira količinski, kvalitetni in finančni nadzor nad 
izvajanjem teh del, 

- v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti v času garancijske dobe 
dosledno zahteva odpravo le-teh na račun izvajalcev del. 

Družba si prizadeva izvesti obnovitvena dela na voziščih do 
sredine junija. Dela, ki jih ne bo možno dokončati do začetka 
poletne turistične sezone, bodo poleti prekinjena in se bodo 
nadaljevala šele v drugi polovici septembra. Izjema pri tem bodo 
dela pri obnovah objektov, ki jih zaradi tehnologije izvajanja ne bo 
možno prekiniti. 

Da bo možno opraviti del obnov v letu 2003 še pred sredino junija 
2003, bo DARS,d.d. izvedla razpise za oddajo del s področja 
obnov že konec leta 2002, in sicer v okviru sredstev, ki so za ta 
namen predvidena v Letnem planu razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2002. 

Obnavljanje vozišč, objektov in opreme v letu 2002, določeno v 
Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002, 
obsega naslednja dela: 
- obnovo vozišč, 

obnovo objektov, 
obnovo opreme in signalizacije, 

- ostalo (monitoringi, projekti). 

2.2.3. ORGANIZIRANJE IN VODENJE NALOŽB V 
OSNOVA SREDSTVA OBSTOJEČIH AVTOCEST 

Starejše avtoceste so slabše opremljene kot nove. Za 
izenačevanje stopnje opremljenosti je potrebno stare avtoceste: 

opremiti s sodobno elektrostrojno opremo, mehanizacijo za 
vzdrževanje in protihrupnimi ograjami, 

zaradi naraščajočega števila uporabnikov sistema ABC je 
potrebno sistem nadgrajevati, predvsem v smislu zagotovitve 
natančnejšega nadzora nad transakcijami, 
zagotoviti izvedbo sistemov za nadzor prometa in obveščanje 
uporabnikov o stanju na avtocestah. 

Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest v letu 2002, 
določeno v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 
2002, obsegajo naslednje skupine del in nabav: 

nabavo nove mehanizacije in opreme kot nadomestitev 
dotrajane mehanizacije in opreme za vzdrževanje, 

- izgradnjo protihrupnih ograj, 
nabavo ABC elektronskih tablic, 

- preureditev cestninskih postaj za zagotovitev večje 
pretočnosti, 
nadgraditev sistema ABC, 
nabavo sistema video nadzora na cestninskih postajah 

- ostale naložbe (oprema na počivališčih, oprema za prenos 
podatkov za primorsko in štajersko avtocesto, požarna 
varnost v predorih, optični kabel na AC Malence - Bič, 
informacijski kioski, odkupi zemljišč, zasaditev, vremenske 
postaje, svetlobni obvestilni panoji na AC). 

Za realizacijo teh nalog DARS d.d: 

organizira in vodi pripravo projektne dokumentacije, 
organizira in vodi izvedbo javnih razpisov za izvajanje teh 
del, 

- sklepa pogodbe z najugodnejšimi ponudniki, 
- organizira količinski, kvalitetni in finančni nadzor nad 

izvajanjem teh del, 
- v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti v času garancijske dobe 

dosledno zahteva odpravo le-teh na račun izvajalcev del. 

3. UPRAVLJANJE AVTOCEST V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 

3.1. POBIRANJE CESTNINE 

Na področju pobiranja cestnine in stroškov v zvezi s tem DARS, 
d.d.: 

vodi in organizira dejavnost pobiranja cestnine, 
- opravlja nadzor in kontrolo nad izvajanjem pogodbeno oddanih 

del v skladu z Zakonom o javnih naročilih na tem področju, 
organizira in vodi postopke za tehnološko posodabljanje 
pobiranja cestnine, 
na osnovi zaključkov izdelanih študij za optimizacijo 
cestninskega sistema pa bo v letu 2002 začela izvajati 
sprejete ukrepe za optimizacijo cestninskega sistema. 

Pobiranje cestnine bo DARS d.d. z neposredno letno pogodbo 
oddala Podjetju za vzdrževanje avtocest ki je bil z vladno uredbo 
ustanovljen za izvajanje te dejavnosti. V pogodbi bo DARS, d.d. v 
razmerju do načinov plačevanja cestnine določila izvajanje 
naslednjih del: 

- pobiranje cestnine v cestninskih kabinah in z „ABC" 
elektronskimi tablicami, 

- obračunavanje pobrane cestnine, 
- odvoz pobrane cestnine do banke, 

prodajo abonentskih bonov, mesečnih in točkovnih kart ter 
elektronskih tablic, 
nudenje informacij uporabnikom o sistemu „ABC" in drugih 
informacij s področja cestninjenja. 
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Število delavcev na področju pobiranja cestnine bo dimenzionirano 
na promet izven prometnih konic. V obdobju povečanega prometa, 
zlasti v turistični sezoni, pa bodo enostavnejša dela pobiranja 
cestnine opravljali tudi študentje in honorarni delavci. 

Vsa dela in aktivnosti pobiranja cestnine bodo v letu 2002 izvedena 
v obsegu in vrednosti, ki sta določena v Letnem planu razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 2002. 

3.2. POBIRANJE POVRAČIL 

Po določilih 3. člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji DARS d.d. upravlja avtoceste v smislu dobrega 
gospodarja. Tako si DARS d.d. prizadeva iz naslova oddaje vseh 
vrst kapacitet znotraj avtocest iztržiti čim višje prihodke in s tem 
povečevati sredstva za vzdrževanje ter za odplačilo kreditov 
(zlasti na površinah ob avtocestah za spremljajoče dejavnosti). 
Postopek in pogoji oddaje površin za spremljajoče dejavnosti ter 
najmanjša višina za uporabo teh površin se urejeni z vladno 
uredbo. 

4. IZVAJANJE FINANČNEGA INŽENIRINGA 

4.1. ZAGOTAVLJANJE VIROV 

4.1.1. BENCINSKI TOLAR 

Najpomembnejši vir za financiranje graditve državnih cest, 
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji je t.im. bencinski tolar. Način zagotavljanja in porabe 
sredstev namenjenih za graditev je opredeljen v Zakonu o 
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, 
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in18/02). Obseg sredstev iz 
naslova bencinskega tolarja za leto 2002 je določen v proračunu 
RS za leto 2002, mesečna dinamika prilivov pa je opredeljena v 
(začasnem) finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2002. 

DARS d.d. mesečno pripravlja napoved investicijske porabe za 
naslednji mesec, iz katere je razvidno načrtovano koriščenje 
bencinskega tolarja v naslednjem mesecu. 

Zahtevku za izplačilo sredstev bencinskega tolarja v tekočem 
mesecu mora DARS priložiti zahtevano dokumentacijo, skladno 
z navodilom ministra za promet. Na tej podlagi pripravi Ministrstvo 
za promet odredbo, s katero se nakažejo sredstva na ustrezen 
račun DARS. 

4.1.2. CESTNINA IN DRUGA POVRAČILA 

S Pogodbo o prenosu avtocest v Republiki Sloveniji v upravljanje 
DARS d.d. je družba dobila od Republike Slovenije v upravljanje 
že zgrajene avtoceste in s tem pravico do pobiranja cestnine. 
Samo pobiranje cestnine pa urejajo Uredba o cestnini za uporabo 
določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99 in 
105/00), uredba o cestnini za uporabo cestnega predora 
Karavanke (Uradni list RS, št. 109/01) in sklep o določitvi 
cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 109/01) 

Za uresničitev planirane višine pobrane cestnine v letu 2002 je 
bilo s 1.1.2002 že uveljavljeno nominalno povišanje cestnina za 
2,7 %. Drugi potrebni pogoji za to pa so še: 

uresničitev predvidene uskladitve višine cestnine z gibanjem 
tečaja evra sredi leta 2002, 

pričakovana 1,5 % povprečna rast prometa v letu 2002 glede 
na leto 2001, 
ohranjeno obstoječe razmerje med cestninskimi razredi, 
nespremenjeni popusti k predplačilnim instrumentom 
plačevanja cestnine, 

- otvoritev odsekov Vransko - Trojane in Krtina - Lukovica (CP 
Kompolje) v predvidenih rokih v letu 2002. 

Povračila za uporabo površin za spremljajoče objekte ureja že 
omenjena Uredba o postopku in pogojih za oddajo površin ob 
avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o 
določitvi višine povračil za uporabo teh površin (Uradni list RS 
Št.25/96, 77/96). 

V letu 2002 obratujejo naslednje večje površine z objekti za 
spremljajoče dejavnosti ob avtocestah: Postojna, Lom, Tepanje, 
Voklo, Jesenice, Barje, Fernetiči, Lopata, Slivnica, Dobrenje, 
Podsmreka in Kozina. 

Po določilih pogodbe o rednem vzdrževanju in varstvu avtocest 
je izvajalec Podjetje za vzdrževanje avtocest dolžno prilive 
dosežene s storitvami tretjim osebam (npr. cestne zapore za 
druge izvajalce ipd) sproti evidentirati, mesečno poročati o njihovi 
realizaciji in jih nakazati na račun DARS, d.d.. 

Prilivi cestnine, prilivi povračil za uporabo površin za spremljajoče 
dejavnosti in drugi prihodki se v skladu z dinamiko, opredeljeno v 
Začasnem finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2002, namenjajo 
za: 

redno vzdrževanje avtocest, 
stroške pobiranja cestnin, 

- stroške upravljanja DARS d.d., 
- odplačilo glavnic in plačilo obresti od že najetih investicijskih 

kreditov, 
- obnavljanje vozišč, objektov in opreme avtocestnega omrežja, 

naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest, 
financiranje graditve novih avtocest. 

Odločitve o deležih za posamezne od navedenih postavk sprejme 
družba v duhu dobrega gospodarja, v prizadevanjih za optimalno 
organiziranost in čim nižje stroške. 

Presežki prilivov cestnin in povračil, to je morebitna razlika med 
pobrano cestnino, povračili in drugimi prihodki ter porabo na vseh 
zgoraj naštetih postavkah, se tekoče, mesečno usmerjajo za 
financiranje graditve avtocestnega omrežja. 

DARS, d.d. v letu 2002: 

- tekoče kontrolira in analizira prilive cestnine, povračil za 
uporabo površin za spremljajoče dejavnosti in druge prilive, 
sprotno poroča o stanju prilivov pristojnim organom, 

- aktivno sodeluje s pristojnimi organi pri reševanju problematike 
ob načrtovanju in izgradnji novih cestninskih postaj. 

Poleg tega bo družba v letu 2002 aktivno sodelovala s pristojnimi 
službami pri pripravi in izgradnji površin za spremljajoče dejavnosti 
na novih avtocestnih odsekih. 

4.1.3. KREDITI 

V skladu s sprejeto poslovno politiko DARS d.d. bo družba najemala 
posojila samo do tiste skupne višine, ki bo glede na ročnost 
najetih posojil in obrestne mere za ta posojila še omogočala 
vračanja glavnic in obresti iz predvidenih cestnin v naslednjih 
letih. Uprava DARS d.d. je že v preteklem obdobju pridobila več 
ugodnejših, dolgoročnejših posojil Evropske investicijske banke, 
kot je to predvideno v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega 
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programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in tako izboljšala 
strukturo najetih posojil (ročnost in stroške zadolževanja). S takim 
načinom pridobivanja posojil bo uprava nadaljevala tudi v bodoče. 

Dinamiko črpanja že odobrenih kreditov se bo še nadalje 
prilagajala dinamiki izvajanja programa v smislu zagotavljanja tistih 
potrebnih sredstev, ki presegajo razpoložljive lastne vire. 

Za vsak avtocestni odsek DARS d.d. določi finančno konstrukcijo, 
s čimer določi vire potrebne za financiranje graditve. V skladu s 
planirano dinamiko graditve posameznih avtocestnih odsekov v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest in letnih planih razvoja, 
DARS d.d. določi terminski plan najemanja kreditov. Družba mora 
za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil in izdajo obveznic 
predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike Slovenije 
s posebnim zakonom. V zakonih o soglasju in zakonih o poroštvu 
je v skladu s finančno konstrukcijo opredeljena poraba sredstev 
najetih kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov. 

DARS d.d. pripravlja tudi gradiva, potrebna v postopkih pogajanj 
o najetju kreditov in nato pri pripravi osnutkov zakonov o soglasju 
in zakonov o poroštvu za te kredite, ki jih bo predlagalo Ministrstvo 
za promet Vladi RS in ta nato Državnemu zboru RS. Finančna 
služba DARS d.d. bo skrbela za pravočasno plačilo obveznosti iz 
najetih kreditov. 

Za leto 2002 DARS d.d. predvideva najetje dveh novih finančnih 
kreditov (sklenitev dveh posojilnih pogodb za tuji finančni kredit in 
kredit Evropske investicijske banke EIB VI). 

Za tuji finančni kredit v višini 50 mio EUR je Državni zbor RS že 
sprejel Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS 
d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov 
iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS v višini 330,3 
mio USD (Uradni list RS št.31/99) in Zakon o soglasju Republike 
Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje 
avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (Uradni list RS, št. 31/ 
99). Vlada RS bo državnemu zboru poslala v obravnavo in sprejem 
še poseben zakon o poroštvu RS za obveznosti iz tega kredita 
(ker gre za najem pri tujih kreditodajalcih). 

V letu 2002 bo DARS d.d. nadaljevala postopke za najetje novega 
kredita Evropske investicijske banke (EIB VI). Vlada RS bo 
državnemu zboru poslala v obravnavo in sprejem zakon o 
soglasju in zakon o poroštvu RS za obveznosti iz tega kredita. 

Zaradi uskladitve zneska plačila obveznosti iz investicijskih 
kreditov s prilivi iz cestnin je družba že v letu 2001 začela postopek 
za spremembo kreditnih pogojev po kreditni pogodbi s Konzorcijem 
bank za kredit v višini 135 mio USD v tolarski protivrednosti, in 
sicer, tako da se 10 % vrednosti glavnice odplača v letih 2002 - 
2007 in preostanek v letih 2008 - 2011. V tem času se obresti 
plačujejo v skladu s kreditno pogodbo. 

4.1.4. DRUGI VIRI (SOFINANCIRANJE) 

Na podlagi sklepa 20. seje Državnega zbora RS z dne 8.6.1994 
je DARS d.d. v letu 1996 sklenila z Mestno občino Ljubljana 
pogodbo o sofinanciranju izgradnje avtocestnega odseka Malence 
- Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, po kateri bo Mestna občina 
Ljubljana za sofinanciranje izgradnje obeh odsekov avtoceste 
zagotovila do 31.12.2003 skupaj 18.177.000 USD, in sicer v 8 

letnih obrokih, ki zapadejo v plačilo do 30.9. v tekočem letu v višini 
2.272.125 USD. 

DARS d.d. bo od sofinancerja v letu 2002 zahtevala pravočasno 
poravnavo obveznosti po navedeni pogodbi. 

4.2. PLANIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI 

Osnovo za globalno planiranje in zagotavljanje likvidnosti sredstev 
(lastni viri, krediti in drugi viri) predstavlja finančni načrt družbe za 
leto 2002. Za zagotovitev pregleda realizacije programa izgradnje 
in s tem tudi porabe sredstev, Inženirji vsake tri mesece predložijo 
pisne napovedi realizacije za naslednje tri mesece. To omogoča 
pripravo trimesečnih likvidnostnih planov sredstev. V primeru 
odstopanj realizacije od plana Inženirji pripravijo tudi mesečno 

. korekcijo posredovanih trimesečnih napovedi porabe sredstev. 
Mesečna likvidnost se zagotavlja z dnevnim spremljanjem zapadlih 
obveznosti, pri čemer so najprej za poravnavo zapadlih obveznosti 
uporabljena lastna sredstva (sredstva bencinskega tolarja, del 
cestnin za gradnjo in drugi viri - sofinanciranje). Če je teh sredstev 
premalo, so porabljeni krediti, pri čemer so najprej porabljeni krediti, 
ki imajo višji strošek nadomestila za rezervacijo sredstev kredita. 
Za zagotavljanje likvidnosti v primeru nepredvidenih obveznosti 
lahko DARS d.d. najame tudi kratkoročne premostitvene kredite. 

5. OCENA POTREBNIH VIROV IN REALIZACIJE 
AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2003 

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002 je osnova 
za nadaljevanje gradnje v letu 2003 na prioritetno 
najpomembnejših, pa tudi na najtežjih in najdražjih avtocestnih 
odsekih: Lenart - Beltinci, Pesnica - Slivnica, Vransko - Blagovica, 
Šentjakob - Blagovica, Klanec - Srmin, Razdrto - Vipava, Podtabor 
- Naklo, priključek Lopata, obvoznica Pragersko in na večini 
odsekov med Bičem in Obrežjem. Poleg izvajanja gradbenih del 
na navedenih odsekih bodo potekale priprave na graditev in 
začetki gradenj na še nekaterih drugih avtocestnih in cestnih 
odsekih kot tudi zaključna dela na tistih avtocestnih odsekih, ki 
bodo predani v promet leta 2002. 

Za uspešno nadaljevanje avtocestnega programa v letu 2003 in 
naslednjih letih bo potrebno zagotoviti za to potrebne finančne 
vire. Obseg priprav na graditev in obseg gradenj v tem obdobju 
bosta odvisna predvsem od višine bencinskega tolarja, ki bo v 
tem in naslednjih letih namenjen za avtocestni program kot tudi 
od velikosti kreditov, ki jih bo DARS d.d. lahko najel, črpal in 
kasneje tudi vračal. Drugih dodatnih finančnih virov za graditev 
avtocest na podlagi vključevanja privatnega kapitala v letu 2003 
še ne bo možno angažirati. 

Za nadaljevanje in dokončanje gradenj na navedenih najvažnejših 
odsekih v racionalnih rokih bo ob zagotovitvi bencinskega tolarja 
v višini, predvideni v Proračunu RS za leto 2003 v naslednjih letih 
potrebno zagotoviti višje finančne vire. 

Poleg tega bo potrebno v letu 2003 in kasneje povečati priliv 
cestnin z odpiranjem novih avtocestnih odsekov in s pobiranjem 
cestnin na nekaterih avtocestnih odsekih, kjer se danes cestnina 
ne plačuje. Ob vsem navedenem pa bo potrebno istočasno 
zagotavljati ohranjanje realne vrednosti pobrane cestnine. 
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6. REKAPITULACDA PROGRAMA DELA 2002 Z VREDNOSTNIM PRIKAZOM 
VIROV IN PORABE 

[vTrT 
bencinski tolar 
cestnine in najemnine 
posojila mednarodnih finančnih institucij 

EIB II 
EIBIII 
EIB IV 
AUV 

tuji finančni krediti 
TFK 

domači finančni krediti 
KB VI 

novi finančni krediti 
drugi viri 
oblikovan vir iz preteklih let 

SKUPAJ VIRI 

PORABA 

priprava projektne dokumentacije za odseke po I. 2002 
odkupi zemljišč In nepremičnin za odseke po I. 2002 
gradnja avtocest 

nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov 
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 

stroški financiranja 
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih po letu 1994 
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994 
dela Inženirja 
potrjevanje kvalitete 
upravljanje in stroški pobiranjacestnin 
redno vzdrževanje avtocest 
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 
obnavljanje avtocest 
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest 
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa 
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa 
obveznosti iz investicijskih kreditov 

redne obresti 
odplačilo glavnice 

SKUPAJ PORABA 

v 000 SIT 

33.500.000 
22.980.000 
24.080.158 
12.622.441 
6.489.563 
4.265.822 

702.332 
2.268.095 
2.268.095 
3.000.000 
3.000.000 

0 
669.000 
462.297 

86.959. 

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO 

Sft# 

1.211.155 
687.760 

52.794.893 
45.934.143 

6.860.750 
3.034.901 
3.403.199 

462.500 
2.200.000 

50.000 
4.040.561 
4.237.000 

150.000 
2.140.000 
1.547.000 
1.970.885 

150.000 
8.878.747 
6.578.204 
2.300.543 

86.958.601 

949 
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Poročilo o 

DELU DRUŽBE ZA AVTOCESTE 

V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D. 

ZA LETO 2001 

-EPA 015-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 346-01/2001-15 
Ljubljana, 25.07.2002 

Vlada Republike Slovenjie je na 84. redni seji dne 25.07.2002 
sprejela: 

- POROČILO O DELU DRUŽBE ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI, D.D., ZA LETO 2001, 

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

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. 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, 
- Anton Šajna, državni sekretar, v Ministrstvu za promet, 
- mag. Janez Božič, predsednik uprave DARS d.d. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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DARS, d.d. 

POROČILO O DELU 
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0. UVOD 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.. je v letu 2001 izvajala naloge v skladu z Zakonom o 
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 57/93) in v skladu z Nacionalnim programom 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. list RS štev. 13/96 in 41/98). DARS d.d. v tem poročilu v 
skladu z določbami v Zakonu o javnih cestah poroča o izvajanju Letnega plana razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2001(Ur.I. RS št. 66/01). 

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. 1. RS 
št. 82/98, 86/98 in 43/99). 

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, je DARS d.d. v letu 2001 
opravila naslednje naloge: 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave investicijske 
dokumentacije, projektne dokumentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za 
avtocestne odseke, ki so se pričeli graditi v letu 2001 ali se bodo pričeli graditi pozneje 

Pri tem je DARS d.d.: 

- organizirala in vodila izdelavo vseh študij in raziskav, potrebnih za odločitve pri načrtovanju in 
gradnji avtocest, 
organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih programov, 
organizirala in vodila pripravo 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 gradile avtocestnih odsekov, zgrajenih po letu 1994, na katerih 
se je v letu 2001 izvajalo zaključna dela 

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 v letu 2001 predani 
prometu 

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 avtocestnih odsekov, na katerih se je gradnja 
v letu 2001 začela 

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 ter oddajo del za naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest., 

- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri obnovitvenih delih, 
- organizirala in vodila pobiranje cestnine. 

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. 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 

Financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v letu 2001 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 povračil za uporabo povračil za spremljajoče dejavnosti, ki so vir 
finančnih sredstev za vzdrževanje in upravljanje avtocest. Del cestnin in povračil za uporabo površin 
za spremljajoče dejavnosti, ki ni bil porabljen za vzdrževanje in upravljanje avtocest, pa je bil vir za 
graditev novih avtocestnih odsekov. 
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Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest je DARS d.d.: 

v sodelovanju z Ministrstvom za finance, vodila razgovore s tujimi in domačimi finančnimi 
institucijami, o najetju potrebnih posojil za realizacijo izgradnje avtocestnih odsekov, 
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, 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, Ministrstvom za okolje in prostor. Ministrstvom za finance 
in drugimi ministrstvi pri nalogah, ki jih ta ministrstva kot upravni organi izvajajo pri gradnji 
avtocest, 
sodelovala z lokalnimi skupnostmi, preko katerih potekajo trase novih avtocest 

- pripravljala strokovne podlage za nov rebalans nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji. 
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2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V LETU 2001 
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 strokovnih podlag za pripravo predloga za izdelavo LN, ki ga ministru, pristojnemu za 
prostor poda minister, pristojen za promet. Naroča in vodi DARS d.d; 
izdelava strokovnih podlag za celotvito primeijalno študijo vrednotenja variant s predlogom za 
izbor variante (izdelava idejnih rešitev različnih variant, izdelava gradbeno tehničnega dela 
vrednotenja variant, izdelava prometno ekonomskega vrednotenja variant). Naroča in vodi DARS 
d.d. 
izdelava lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN), ki obsega celovito primeijalno študijo variant s 
predlogom za izbor variante, osnutek LN s predlogom sprememb in dopolnitev prostorskih planov 
občine ter predlog LN s predlogom sprememb in dopolnitev prostorskih planov občin. Naročata 
Ministrstvo za okolje in prostor - Urad RS za prostorsko planiranje oziroma DARS d.d. v 
odvisnosti od programov priprave LN. Postopek priprave in sprejemanja LN vodi Ministrstvo za 
okolje in prostor - Urad RS za prostorsko planiranje; 
izdelava idejnega projekta, poročila o vplivih na okolje in vseh drugih strokovnih podlag, 
določenih v programih priprave LN, ki so potrebni za izdelavo osnutka LN. Naroča in vodi DARS 
d.d.; . 

- izdelava tehničnih preveritev za pripravo stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka LN, 
izdelava dopolnitev idejnega projekta, poročila o vplivih na okolje in vseh drugih strokovnih 
podlag, določenih v programih priprave LN, ki izhajajo iz sprejetih stališč do pripomb iz javne 
razgrnitve osnutka LN. Naroča in vodi DARS d.d.; 
izdelava projektne dokumentacije za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo (v nadaljevanju: 
PGD). Naroča in vodi DARS d.d.; 

Priključek Linbečna 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- oblikovanje stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka LN 
- izdelava dodatnih preveritev po pripombah iz javne razgrnitve osnutka LN 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelan osnutek LN 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesec zaradi kasnitev pri usklajevanju stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka 

LN in zaradi izdelave dodatnih preveritev 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- izgradnja priključka je bila po NPIA v RS predvidena v letu 2000. 

Odsek Fram-Haldina 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dodatnih preveritev poteka trase 
- usklajevanje z ministrstvi in lokalno skupnostjo glede poteka trase mimo Hajdine 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelana primerjalna študija variant s predlogom izbora, varianta še ni izbrana 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
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- zamuda 12 mesecev zaradi dolgotrajnega iskanja rešitev potekov tras na območju Hajdine zaradi 
odklonilnega stališča lokalne skupnosti glede poteka trase AC in navezave HC proti Ormožu in 
zaradi usklajevanja potekov trase z lokalno skupnostjo 

Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek del v letu 2003 ni možen 

Odsek Haidina - Ptui 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dodatnih preveritev poteka trase 
- usklajevanje z ministrstvi in lokalno skupnostjo glede poteka trase mimo Hajdine 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelana primerjalna študija variant s predlogom izbora, varianta še ni izbrana 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi dolgotrajnega iskanja rešitev potekov tras na območju Hajdine zaradi 

odklonilnega stališča lokalne skupnosti glede poteka trase AC in navezave HC proti Ormožu in 
zaradi usklajevanja potekov trase z lokalno skupnostjo 

Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- izgradnja odseka Hajdina - Ptuj je bila v SDNPIA v RS predvidena v letih 1998 in 1999. 

Odsek Maribor - Lenart 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- pridobivanje soglasij na predlog LN 
- usklajevanje predloga LN z ministrstvi in lokalno skupnostjo 
- izdelava študije racionalizacij normalnih prečnih profilov 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- pridobljena soglasja na predlog LN 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 9 mesecev zaradi dolgotrajnega usklajevanja predloga LN med ministrstvi 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek del v letu 2001 ni možen 

Odsek Lenart - Cogetinci 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- izdelava strokovnih podlag in idejnega projekta za pododsek Lenart (Partinjski potok) - 

Sp.Senarska 
- izdelava dodatnih preveritev potekov variant v 1:1000 na pododseku Sp.Senarska-Cogetinci 
- usklajevanje poteka trase na pododseku Sp.Senarska-Cogetinci med ministrstvi 
- izdelava študije racionalizacij normalnih prečnih profilov 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelane strokovne podlage za osnutek LN za pododsek Lenart - Sp.Senarska 
- potek trase za pododsek Sp.Senarska - Cogetinci še ni izbran 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi izdelave dodatnih preveritev (idejne rešitve 1:1000) potekov trase na 

pododseku Sp.Senarska-Cogetinci (dolina Brengove) po zahtevah MOP-UPP in MK URSKD 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS 
- pričetek del je bil v NPIA v RS predviden v letu 2000. 

Odsek Beltinci - Pince (brez dvopasovnice Lendava) 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dodatnih preveritev poteka trase na pododseku Beltinci - Lendava 
- izdelava vodnogospodarske študije reke Ledave (naročnik MOP-ARSO) 
- izdelava študije racionalizacij normalnih prečnih profilov 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelana primerjalna študija variant, varianta še ni izbrana 
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Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi izdelave dodatnih preveritev poteka trase ter zaradi izdelave dodatne 

vodnogospodarske študije, ki je pogoj za določitev nivelete trase avtoceste, in s tem za potek trase 
na pododseku Beltinci - Lendava 

Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje je bil v NPIA v RS predviden v letu 2001. 

Navezava na Luko Koper 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- pridobivanje pogojev za izdelavo idejnega projekta za osnutek LN 
- usklajevanje obsega lokacijskega načrta 
- izdelava strokovnih podlag za osnutek LN 

Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelana primerjalna študija variant, varianta izbrana 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi usklajevanja obsega LN 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje je bil v NPIA v RS predviden v letu 2001. 

Odsek Koper-Izola 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dodatnih preveritev poteka trase zaradi usklajevanja poteka trase z MK URSKD na 

območju kmetije Božič 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelan gradbeno-tehnični in prometno-ekonomski del primerjalne študije, varianta še ni usklajena 

med pristojnimi ministrstvi 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi usklajevanja poteka trase HC 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje je bil v NPIA v RS predviden v letu 2001. 

Odsek .lagodie-Luciia 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje programa priprave LN in projektne naloge za izdelavo LN 
- usklajevanje med ministrstvi in DARS glede naročanja LN 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- varianta še ni izbrana 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi usklajevanja glede naročanja LN 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2003 ni možen. 

Odsek Vrba - Peračica 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- oblikovanje strokovnih stališč do pripomb iz javne razgrnitve 
- izdelava dodatnih preveritev kot podlage za oblikovanje stališč do pripomb iz javne razgrnitve 

osnutka LN 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelan osnutek LN za nepoglobljeno varianto v jugovzhodnem koridorju 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi izdelave dodatnih preveritev za pripravo stališč do pripomb iz javne 

razgrnitve osnutka LN 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
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- pričetek gradnje v letu 2002 m možen. 

Odsek Peražica-Podtabor 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta za povečani obseg LN 
- izdelava poročila o vplivih na okolje 
- izdelava osnutka LN 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelan osnutek LN 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 6 mesecev zaradi dodatnih preveritev prehoda preko Ljubnega po zahtevi MP, zaradi 

kasnitve pri pridobivanju pogojev za izdelavo idejnega projekta za osnutek LN in zaradi odločitve 
o vključitvi rekonstrukcije obstoječe ceste v LN po zahtevi odbora za infrastrukturo in okolje DZ 

Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2002 ni možen. 

Odsek Sentvid-Koseze 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dodatnih preveritev po pripombah iz javne razgrnitve osnutka LN 
- izdelava idejnega projekta in posebnih strokovnih podlag za predlog LN 
- izdelava dodatnih prometnih Študij 
- izdelava vizualizacije prometnih tokov razcepa Koseze 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelane strokovne podlage za predlog LN 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 8 mesecev zaradi dodatnih preveritev 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2003 je možen. 

Odsek Hraatie-Kronovo 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dodatnih preveritev (alternativni potek na Karteljevskem klancu, alternativna rešitev 

priključka Novo mesto, alternativna rešitev poteka AC) po zahtevah MOP-UPP in MProm 
- izdelava osnutka LN 
- javna razgrnitev osnutka LN 
- izdelava dodatnih preveritev po pripombah iz javne razgrnitve 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelan osnutek LN 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 8 mesecev zaradi kasnitev pri izdelavi osnutka LN in dodatnih preveritev po pripombah iz 

javne razgrnitve 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje v letu 2002 ni možen. 

Odsek Smednik-Krška vas 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- izdelava osnutka LN 
- javna razgrnitev osnutka LN 
- izdelava dodatnih preveritev po pripombah iz javne razgrnitve 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelan osnutek LN 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 10 mesecev zaradi kasnitev pri izdelavi osnutka LN in zaradi dodatnih preveritev 

priključka Drnovo po zahtevah MK URSKD 
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Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje odseka v letu 2003 je ogrožen. 

Odsek Ptui - Markovci 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje z ministrstvi in lokalno skupnostjo glede poteka trase mimo Hajdine, ki so vplivale na 

potek trase HC proti Ormožu 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelana primerjalna študija variant s predlogom izbora, varianta še ni izbrana 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi usklajevanja poteka trase na področju Hajdine, ki je vplivala na potek 

HC proti Ormožu 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek del je bil v NPIA v RS predviden v letu 2001. 

Odsek Bič-Hrastie. pod odsek Korenitka - Ponikve 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dodatnih variant 
- izdelava prometnih študij 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelan gradbeno-tehnični in prometno-ekonomski del primerjalne študije variant na pododseku 

Korenitka-Ponikve, varianta še ni izbrana 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi usklajevanja poteka trase mimo Trebnjega z lokalno skupnostjo in med 

ministrstvi 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS: 
- pričetek gradnje celega odseka Bič - Trebnje -Hrastje je v NPIA v RS predvideno v obdobju 

2002 - 2004. 

Odsek Bič-Hrastie. pod odsek Ponikve - Hrastie 
V obdobju januar-december 2001 so potekale aktivnosti: 
- pridobivanje pogojev za izdelavo idejnega projekta na pododseku Ponikve-Hrastje 
- izdelava strokovnih podlag za osnutek LN 
Stanje dokumentacije na dan 31.12.2001: 
- izdelane strokovne podlage za osnutek LN 
Stanje po finančnem načrtu DARS: 
- zamuda 12 mesecev zaradi kasnitve pri pridobivanju pogojev in dodatnega usklajevanja pogojev 

(potrebne dodatne preveritve) za izdelavo idejnega projekta za osnutek LN 
Realizacija glede na spremembe in dopolnitve NPIA v RS 
- pričetek gradnje celega odseka Bič - Trebnje -Hrastje je v NPIA v RS predvideno v obdobju 

2002 - 2004. 

Skupna fakturirana realizacija navedenih del je bila v letu 2001 563,9 mio SIT, kar je 60% planirane. 
Razlogi za odstopanje od planirane realizacije so razvidni iz opisov po odsekih. 
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2.2. ODSEKI, KI SO BILI V LETU 2001 PREDANI V PROMET 

V letu 2001 je bilo v Finančnem načrtu DARS d.d. predvideno dokončanje gradnje naslednjih 
avtocestnih odsekov: 

Pesnica - Slivnica: Hitra cesta 2B, 
Blagovica - Šentjakob: 1. etapa: Šentjakob - Krtina, 
Priključek Razdrto in 
Razdrto - Vipava: Vipava - Podnanos. 

PROJEKT 1 

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

Pričetek gradbenih del: 
Pričetek del je bil oktobra 1999. 

Rok dokončanja del: 
Odsek je bil predan v promet 26.10.2001. 

Priprave na gradnio: 
V letu 2001je potekalo: 
- pridobivanje objektov in zemljišč ter razrešitev problematike rušencev. 

Pogodbeno oddana dela: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 2000 je 3.215 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 290 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 
3.505 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 2001 so bila izvedena dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju cest, deviacij in priključkov, 
izvedene so bile deviacije in priključne ceste ter komunalna in energetska infrastruktura. Izvedena so 
bila dela na štirih podvozih in nadvozu dolžine od 5 do 50 m in galeriji dolžine nad 50 m. Izvedena je 
bila'prometna oprema cest, deviacij in priključkov. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela, predvidena v letu 2001 so bila izvedena nad planiranim obsegom in sicer je bil večji obseg del 
na gradnji ceste zaradi neugodnih vremenskih razmer v jesenskem obdobju leta 2000 izveden šele v 
pomladanskem obdobju leta 2001. 

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

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do' 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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

projekti 1.161 178.849 180.010 132.409 
odkupi 658.160 273.882 932.042 883.638 
gradnja 3.498.574 18.326 3.516.900 2.586.907 
ostalo 2.968 176.850 179.818 132.268 
SKUPAJ 4.160.863 647.907 4.808.770 3.735.222 22,2 20,2 109,9 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

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 124.597 140.965 180.010 124.039 99,6 
odkupi 718.023 812.378 932.042 914.620 127,4 
gradnja 2.491.946 2.819.443 3.516.900 2.804.226 112,5 
ostalo 124.597 140.965 179.818 124.038 99,6 
SKUPAJ 3.459.163 3.913.751 4.808.770 3.966.923 114,7 
(1) Investicijski program: AC SLIVNICA - PESNICA: I. Etapa: Osnovni investicijski program, sklep 
MPZ 10.06.1998 

Prekoračitev investicijskega programa je predvsem posledica vpliva DDV, delno pa tudi plačila 100% 
spremembe namembnosti zemljišč. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 0,0 180.010 1.161 0,6 
odkupi 0 0 0,0 932.042 658.160 70,6 
gradnja 1.046.903 1.314.269 125,5 3.516.900 3.498.574 99,5 
ostalo 0 744 . 179.818 2.968 1.7 
SKUPAJ 1.046.903 1.315.013 125,6 4.808.770 4.160.863 86,5 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 

PESNICA - SLIVNICA; HC - 
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PROJEKT 2 

Odsek: BLAGOVICA - ŠENTJAKOB: ŠENTJAKOB - KRTINA, dolžina 8,06 km 

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

Rok dokončanja del: 
Odsek je bil predan v promet 28.08.2001. 

Priprave na gradnjo: 
V obdobju januar - december 2001 so se pridobivala zemljišča za prestavitve in zaščito plinovoda, 
zemljišča za nadomestne objekte ter zemljišča za traso avtoceste. Podpisana je bila pogodba za 
zasaditev obcestnega prostora. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 2000 je 13.976 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 2.772 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 
16.748 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 2001 so bila izvedena naslednja dela: izgradnja trase avtoceste, vodotokov, zadrževalnika in 
vodnega rova Drtijščica, opravljena je bila prestavitev električnega daljnovoda in električnih vodov, 
potekala je izgradnja premostitvenih objektov in začasnega priključka Lukovica. Potekala so dela na 
zaščiti plinovodov in ureditvi magistralne ceste Gl-10. Izvedna so bila pripravljalna dela glavne trase, 
deviacij, vodotokov in vodovoda, prav tako je bila izvedena zasaditev obcestnega prostora. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Finančna realizacija presega planirano zaradi nepredvidenih dodatnih in več del (več zemeljskih del in 
del na regulacijah). 
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Financiranje: 
Gradnja odseka se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest, s finančnimi krediti in kredita 
F.m 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 1.077.455 106.287 1.183.742 892.951 5,30 
odkupi 4.642.617 322.323 4.964.940 3.744.317 22,30 
gradnja 16.512.487 1.016.849 17.529.336 12.599.371 75,00 
ostalo 723.363 23.731 747.094 564.076 3,40 
SKUPAJ 22.955.922 1.469.190 24.425.112 17.800.715 106,0 110,3 96,1 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

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 1.007.635 1.213.141 1.183.742 783.824 77,8 
odkupi 3.424.449 4.122.863 4.964.940 3.286.730 96,0 
gradnja 12.047.224 16.032.053 17.529.336 11.430.641 94,9 
ostalo 0 0 747.094 495.141 - 
SKUPAJ 16.479.308 21.368.057 24.425.112 15.996.336 97,1 
Novelacija Investicijskega programa, sklep MPZ 19.05.1998. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 

31.12.2001 

% 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 104.162 24.772 23,8 1.183.742 1.077.455 91,0 
odkupi 300.159 246.507 82,1 4.964.940 4.642.617 93,5 
gradnja 3.607.340 4.916.089 136,3 17.529.336 16.512.487 94,2 
ostalo 101.339 48.880 48,2 747.094 723.363 96,8 
SKUPAJ 4.113.000 5.236.248 127,3 24.425.112 22.955.922 94,0 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 

BLAGOVICA - ŠENTJAKOB; Šentjakob - Krtina - 
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PROJEKT 4 

Odsek: Priključek Razdrto, dolžina 0,9 km 

Pričetek gradbenih del: 
Dela na odseku so se pričela izvajati 01.12.2000. 

Rok dokončanja del: 
Predviden rok predaje v promet je bil september 2001. Dela so bila končana v pogodbenem roku. 
Otvoritev odseka je pogojena z vgradnjo opreme za brezgotovinsko cestninjenje in notranjo opremo 
cestninske postaje. 

Priprave na gradnjo: 
V obdobju januar - december 2001 je bila potrjena novelacija investicijskega programa in pripravljena 
dokumentacija za izvedbo javnega razpisa za brezgotovinsko cestninjenje in notranjo opremo 
cestninske postaje. 

Pogodbeno oddana gradbena dela: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju 1994 - 2000 je 574 mio SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 12 mio SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 
je 586 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 2001 so bila zaključena gradbena dela, izvršen je bil tehnični pregled, potekalo je odpravljanje 
pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu in pregledu pred izdajo potrdila o prevzemu del. 
Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za gradbeni del in pričetek izvajanja dokončne pravno 
premoženjske ureditve. 
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Ocena realizacije terminskih planov. 
Zaradi nedokončanega javnega razpisa za oddajo del za brezgotovinsko cestninjenje in notranjo 
opremo cestninske postaje niso bila izvedena vsa planirana dela. 

Financiranje: > 
Gradnja odseka se Financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 45.159 0 45.159 39.224 
odkupi 22.844 2.000 24.844 23.353 
gradnja 565.837 120.000 685.837 624.324 
ostalo 235 0 235 221 
SKUPAJ 634.075 122.000 756.075 687.122 4.1 3,1 132,3 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2000 - 2002. 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 2000) 

tekoče cene 

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

projekti 58.389 59.755 45.159 43.168 73,9 
odkupi 34.211 36.117 24.844 21.786 63,7 
gradnja 728.774 789.020 685.837 625.552 85,8 
ostalo 29.588 31.526 235 217 0,7 
SKUPAJ 850.962 916.418 756.075 690.723 81,2 
Novelacija investicijskega programa, sklep MPZ 17.09.2001. 

Nižja vrednost glede na investicijski program je posledica pridobljenih nižjih ponudb za izvedbo del, 
kot je bilo predvideno v investicijskem programu. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 3.974 5.567 140,1 45.159 45.159 100,0 
odkupi 0 0 0,0 24.844 22.844 91,9 
gradnja 607.862 455.804 75 685.837 565.837 82,5 
ostalo 5 000 186 3.7 235 235 100,0 
SKUPAJ 616.836 461.557 74,8 756.075 634.075 83,9 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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Priključek Razdrto - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

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

Odsek: RAZDRTO - VIPAVA: HC VIPAVA - PODNANOS, dolžina 3,8 km 

Pričetek gradbenih del: 
Začetek gradbenih del (pričetek del na trasi in regulacijah) je bil 27.10.2000, za objekte je bil izvajalec 
uveden v delo (za fazo projektiranja PGD in PZI) dne 18.08.2000 ter dne 22.12.2000 za gradnjo. 

Rok dokončanja del: 
Odsek je bil predan v promet 01.10.2001. 

t 
Priprave na gradnjo: 
V letu 2001 so se izvajale sledeče aktivnosti: Potrjena je bila novelacija investicijskega programa. 
Izdelana je bila razpisna dokumentacija za izgradnjo priključka Vipava s podvozom za glavno cesto. 
Izvršeno je bilo javno odpiranje prispelih ponudb. Odkupljena so bila vsa manjkajoča zemljišča. 
Potekal je mednarodni javni razpis za gradnjo priključka Vipava. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 2000 je 2.034 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 315 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 
2.349 mio SIT. 

Izvedena dela: 
Na celotni trasi so izvedena vsa pogodbena dela predvidena v letu 2001. Do izgradnje izvennivojskega 
priključka za Vipavo je zgrajeno začasno priključevanje za promet. Izvedene so vse regulacije 
Zemonskega potoka, Vipave, Dupeljskega potoka, Gacke in na treh kanalih. Zgrajeni so most čez 
Vipavo in Belo, prepust čez Dupeljski potok, trije prepusti, podhod in podvoz. V letu 2001 seje začela 
tudi gradnja mostu čez Gacko. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Realizacije je nekoliko nižja od planirane zaradi kasnitve oddaje del za gradnjo priključka Vipava in 
prestavitve gradnje mostu čez Gacko v obdobju po odprtju odseka za promet. 
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Financiranje: 
Dela se financirajo iz namenskih sredstev za graditev avtocest in z italijanskim kreditom. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do . 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 167.583 0 167.583 151.112 
odkupi 1.263.513 0 1.263.513 1.095.848 
gradnja 2.336.831 1.027.325 3.364.156 2.464.043 
ostalo 169.847 0 169.847 142.969 
SKUPAJ 3.937.774 1.027.325 4.965.099 3.853.972 22,94 16,5 139,0 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 1998 - 2002. 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(sept. 99) 

tekoče cene 

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

projekti 171.014 175.941 167.583 145.284 85,0 
odkupi 1.277.378 1.277.378 1.263.513 1.245.890 97,5 
gradnja 3.073.390 3.595.106 3.364.156 2.863.107 93,2 
ostalo 303.291 329.801 169.847 206.545 68,1 
SKUPAJ 4.82S.073 5.378.226 4.965.099 4.460.826 92,5 
Novelacija investicijskega programa, sklep MPZ 29.05.2001. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 

31.12.2001 

% 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 7.000 22.508 321,5 167.583 167.583 100,0 
odkupi 58.000 69.910 120,5 1.263.513 1.263.513 100,0 
gradnja 1.697.039 1.626.876 95,9 3.364.156 2.336.831 69,5 
ostalo 58.000 55.519 95,7 169.847 169.847 100,0 
SKUPAJ 1.820.039 1.774.813 97,5 4.965.099 3.937.774 79,3 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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23. ODSEKI, NA KATERIH SE JE GRADNJA V LETU 2001 NADALJEVALA 

V letu 2001 je bilo v Finančnem načrtu DARS d.d. predvideno nadaljevanje gradnje naslednjih 
avtocestnih odsekov: 

Lenart - Beltinci: Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353, 
Blagovica - Šentjakob: 2. etapa: Krtina - Lukovica (CP Kompolje), 
Vransko - Blagovica: Vransko - Trojane in 
Vransko - Blagovica: Trojane - Blagovica. 

PROJEKT 1 

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 
Začetek gradbenih del (datum uvedbe v delo) na Rekonstrukciji Rl/230 (prej R353) - 1. etapa je bil 
februarja 1999 in na 2.etapi v septembru 2000, pričetek začetnih gradbenih del na avtocesti v 
novembru 2000 in začetek glavnih gradbenih del na avtocesti v aprilu 2001, na mostu čez Muro pa v 
oktobru 2000. 
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Priprave na gradnio: 
V letu 2001 so potekala arheološka izkopavanja na trasi, pridobljena so bila vsa soglasja na PGD za 
zahodni krak južne zbirne ceste Murska Sobota, potekalo je pridobivanje zemljišč za gradnjo avtoceste 
in gradnjo južne zbime ceste, potekala je izdelava projekta obnove lokalnih cest zaradi gradbiščnega 
prometa, izdano je bilo delno EDG za gradnjo avtoceste, izdelan je bil projekt deponije presežkov 
materiala ob Kanalu, izveden je bil razpis za gradnjo in podpisana pogodba za gradnjo južne zbirne 
ceste Murska Sobota. 

Pogodbeno oddana dela za gradnio: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 2000 je 5.196 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 6.222 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 
11.418 mio SIT. 

Izvedenp dela: 
V letu 2001 so se izvajala naslednja dela: 
- dokončanje rekonstrukcije R 353 (Rl/230) za odsek 1416 od km 0,080 do km 0,400 in odsek 1380 

od km 0,0 do km 7,243 in izgradnja traktorskih poti od km 4,420 do km 6,500, 
- nadaljevanje gradnje mostu Čez Muro, 
- nadaljevanje začetnih gradbenih del, 
- začetek gradnje avtoceste -1. etapa. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela, predvidena v letu 2001, so bila izvedena nad planiranim obsegom zaradi odločitve, da je 
potrebno l.etapo avtoceste predati v promet v letu 2002. 

Financiranje: 
Graditev AC Vučja vas - Beltinci se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest, s finančnimi 
krediti in s sofinanciranjem občin Radenci in Križevci ter MP-DRSC. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 812.301 98.831 911.132 699.581 4,2 
odkupi 3.857.553 150.000 4.007.553 3.112.502 18,5 
qradn|a 5.366.700 19.463.834 24.830.534 17.210.592 102,4 
ostalo 679.927 690.032 1.369.959 934.781 5,6 
SKUPAJ 10.716.481 20.402.697 31.119.178 21.957.456 130,7 130,7 100,0 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 1999 - 2005. 
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Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program (1) investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(jul. 99) 

tekoče cene 

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

projekti 901.046 905.012 911.132 797.019 88,5 
odkupi 2.570.351 2.673.587 4.007.553 3.546.011 138.0 
gradnja 19.695.513 22.054.495 24.830.534 19.128.196 97,1 
ostalo 1.593.397 1.695.350 1.369.959 1.064.977 66,8 
SKUPAJ 24.760.307 27.32S.444 31.119.178 24.536.203 99,1 
(1) Investicijski program za izgradnjo AC Vučja vas - Beltinci od km 0,0 do km 11,2 z rekonstrukcijo 
regionalne ceste R1 št. 230 odsek 1164 Radenci, od km 0,0 do km 0,4 in odsek 1308 Radenci - Vučja 
vas od km 0,0 do km 4,420 in od km 6,5 do km 7,248, november 1999, sklep MPZ 11.2.2000. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 

31.12.2001 

% 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 65.000 66.169 101,8 911.132 812.301 89,2 
odkupi 467.500 398.004 85,1 4.007.553 3.857.553 96,3 
gradnja 2.717.500 3.672.879 135,2 24.830.534 5.366.700 21.6 
ostalo 100.000 229.932 229,9 1.369.959 679.927 49,6 
SKUPAJ 3.350.000 4.366.984 130,4 31.119.178 10.716.481 34,4 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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PROJEKT 2 

Odsek: BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, 2. etapa KRTINA - LUKOVICA in del 3. etape 
LUKOVICA - BLAGOVICA do CP KOMPOLJE, dolžina 6,143 km 

Pričetek gradbenih del: 
Začetek gradbenih del je bil marca 2000. 

Rok dokončanja del: 
Predviden rok dokončanja del junij 2002. 

Priprave na gradnio: 
V obdobju januar - december 2001 seje pridobivalo zemljišča za glavno traso avtoceste, vršilo seje 
izgradnjo premostitvenih objektov in izgradnjo glavne trase avtoceste, izvedena je bila prometna 
oprema na avtocesti, izvajalo se je ureditev vodotokov, podpisane so bile pogodbe za izgradnjo čelne 
cestninske postaje Kompolje, za izgradnjo čistilne naprave Lukovica ter zbiralnika za odpadno vodo. 

Pogodbeno oddana dela za gradnio: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 2001 je 6.227 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov v letu 2001 je 7.170 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 
13397 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 2001 je potekala izgradnja trase avtoceste, vodotokov, zadrževalnika in vodnega rova 
Drtijščica, izgradnja glavne trase avtoceste in ureditev vodotokov izgradnja premostitvenih objektov. 
Izvedena je bila prometna oprema na glavni trasi avtoceste, izvajalo se je prestavitev in zaščito 
telekomunikacijskih vodov in potekala je ureditev križišča glavne ceste. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Nižja realizacija od predvidene je posledica kasnitve podpisa pogodbe za gradnjo glavnih del na trasi 
H. in delu m. etape Krtina - CP Kompolje ter nepridobljenega enotnega dovoljenja za gradnjo za 
čistilno napravo Lukovica in zbiralnika za odpadno vodo. 

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

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

V investicijskemu programu je prišlo do spremembe mejne točke med etapama II in m glede na 
predvideno v SDNPIA, vendar se zaradi tega Investicija Blagovica • Šentjakob kot celota ni 
spremenila. 
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Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost-po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 0 129.109 129.109 91.608 0,5 
odkupi 0 0 0 0 0 
gradnja 9.474.274 8.259.630 17.733.904 12.040.015 74,4 
ostalo 7.878 538 8.416 6.111 0 
SKUPAJ 9.482.152 8.389.277 17.871.429 12.137.734 74,9 76,2 98,3 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2000 - 2003. 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

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 644.605 877.508 129.109 80.413 12,5 
odkupi 0 0 0 0 0,0 
gradnja 10.587.862 14.669.574 17.733.904 11.182.032 105,6 
ostalo 0 0 8.416 5.364 - 
SKUPAJ 11.232.467 15.547.082 17.871.429 11.267.809 100,3 
Novelacija Investicijskega programa, sklep MPZ 19.05.1998. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 

31.12.2001 

% 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 116.275 0 - . 129.109 0 0.0 
odkupi 0 0 - 0 0 
gradnja 8.338.502 6.380.346 76,5 17.733.904 9.474.274 53,4 
ostalo 9.000 5.114 56,8 8.416 7.878 93,6 
SKUPAJ 8.463.777 6.385.460 75,4 17.871.429 9.482.152 53,1 
Opomba: Projekti in odkupi 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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PROJEKT 5 

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

Pričetek gradbenih del: 
Začetna gradbena dela so se pričela postopoma v letih 1997 - 1998, začetna gradbena dela 2 pa ob 
koncu leta 1998. Glavna dela so se pričela izvajati spomladi 1999. 

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

Priprave na gradnjo: 
Pripravljen in izveden je bil razpis za izvedbo elektrostrojnih instalacij v predorih Ločica in Jasovnik, 
vključno s komandnim centrom avtocestne baze Vransko in za izgradnjo vzdrževalne avtocestne baze 
Vransko. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih gradbenih pogodb in aneksov v obdobju 1994 - 2000 je 32.536 mio SIT 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 3.862 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 
36398 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 2001 je potekalo nadaljevanje in dokončanje zemeljskih del na trasi avtoceste, deviacijah, 
gozdnih in poljskih poteh ter na izgradnji predora Ločica (finalizacija predora z notranjo oblogo). 
Potekalo je izvajanje del voziščnih konstrukcij, odvodnavanja, del na viaduktu Ločica in na ureditvi 
vodotokov. Izvajaa in dokončana so bila dela na premostitvenih objektih (podvozi, nadvozi, prepusti, 
mostovi in viadukti) ter na opornih zidovih in kamnitih zložbah, potekalo je nadaljevanje del na 
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izgradnji predora Jasovnik (finalizacija predora z notranjo oblogo) in začela so se del na elektro strojni 
opremi v predorih. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Dela so se izvajala v okvim planirane dinamike del. V letu 2001 letni plan ni bil v celoti izpolnjen, ker 
niso bila oddana dela za vzdrževalno bazo Vransko, in zaradi kasnitve podpisa pogodbe oddaje del za 
elektro strojno opremo v predorih Ločica in Jasovnik. 

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

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 1.450.564 217.562 1.668.126 1.227.014 7,3 4,3 169,8 
odkupi 1.206.586 727.433 1.934.019 1.422.596 8,5 7,9 107,6 
gradnja 31.698.536 10.426.740 42.125.276 30.985.860 184,4 213,3 86,5 
ostalo 512.043 143.620 655.663 482.282 2,9 2,7 107,4 
SKUPAJ 34.867.729 11.515.355 46.383.084 34.117.752 203,1 228,2 89,0 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 1996 - 2002. 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

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 1.009.478 1.178.905 1.668.126 1.077.046 106,7 
odkupi 1.170.385 1.339.812 1.934.019 1.248.724 106,7 
gradnja 31.454.968 43.891.093 42.125.276 27.198.711 86,5 
ostalo 396.779 566 206 655.663 423.337 106,7 
SKUPAJ 34.031.610 46.976.016 46.383.084 29.947.818 88,0 

(1) Novelacija Investicijskega programa za izgradnjo avtoceste VRANSKO - BLAGOVICA, februar 1998, sklep 
MPZ 17.03.1998. 

Zmanjšanje investicijske vrednosti je posledica konkurence ponudnikov in znižanja cen gradbenih del 
od aktualnih v času priprave Investicijskega programa. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2000 

realizacija od 
začetka do 

31.12.2000 

% 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 40.000 48.323 120,8 1.668.126 1.450.564 
odkupi 35.000 34.771 99,3 1.934.019 1.206 586 62.4 
gradnja 7.286.000 7.024.533 96,4 42.125.276 31.698.536 75,2 
ostalo 0 41.247 ■ 655.663 512.043 78,1 
SKUPAJ 7.361.000 7.148.874 97,1 46.383.084 34.867.729 75,2 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 

VRANSKO - BLAGOVICA; Vransko - Trojane - 
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3 Mesečni plan Mesečna real. -Kum. plan v tek. mes. -Kum. real. vtek.mes. 

Odsek: VRANSKO - BLAGOVICA: 2. etapa TROJANE - BLAGOVICA, 
dolžina 8,19 km 

Pričetek gradbenih del: 
Gradbena dela na odseku (s predorom Trojane) so se pričela aprila 2000 in na odseku od km 82,150 do 
km 85,880 v skupni dolžini 3.730 m oktobra 2001. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja 2. etape je leto 2005. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 2001 je potekalo izdelovanje in dopolnjevanje projektno tehnične dokumentacije faze PGD za 
avtocesto, pridobivanje soglasij soglasodajalcev na projekte PGD in PED za izdajo Enotnih dovoljenj 
za gradnjo in dovoljenja za poseg v vodni in cestni svet. vršil se je odkup zemljišč in reševalo 
problematiko pridobivanja zemljišč. Izveden je bil postopek javnega razpisa za izbiro Izvajalca s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za oddajo vseh del (vključno s predorom Podmilj) od 
zahodnega portala predora Trojane v km 82,150 do vključno viadukta Vranke pri Blagovici v km 
85.880 v skupni dolžini 3,73 km. 
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Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih gradbenih pogodb in aneksov v obdobju 1994 - 2000 je 13.998 mio SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 10.179 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 
24.176 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 2001 je potekalo izvajanje rudarskih del na izkopu leve in desne predorske cevi na vzhodu in 
zahodu predora Trojane ter organizacija in pristop h giadnji od km 82,150 do km 85,880 v skupni 
dolžini 3,73 km (Šentožbolt - zahodni portal predora Trojane do viadukta Vranke pri Blagovici). 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Realizacija v letu 2001 je v skladu s planirano. 

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

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 3.290 307.340 310.630 228.488 1.4 
odkupi 353 0 353 0 0,0 
gradnja 4.954.276 46.854.539 51.808.815 38.108.727 226,8 
ostalo 107.730 271.854 379.584 279.209 1.7 
SKUPAJ 5.065.649 47.433.733 52.499.382 38.616.424 229,9 220,1 104,5 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2000 - 2005. 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

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 187.980 285.570 310.630 200.562 106,7 
odkupi 0 0 353 0 - 
gradnja 32.995.633 50.561.990 51.808.815 33.451.009 101,4 
ostalo 229.708 327.297 379.584 245.083 106,7 
SKUPAJ 33.413.321 51.174.857 52.499.382 33.896.654 101,4 
(I) Novelacija Investicijskega programa za izgradnjo avtoceste VRANSKO - BLAGOVICA, februar 1998, sklep 
MPZ 17.03.1998. 

poročevalec, št. 83 70 6. september 2002 



Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12 2001 

realizacija od 
začetka do 

31.12.2001 

% 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 40.000 822 - 310.630 3.290 1.1 
odkupi 0 0 - 353 353 - 
gradnja 4.210.000 4.334.716 103,0 51.808.815 4.954.276 9,6 
ostalo * 40.000 85.682 214,2 379.584 107.730 28,4 
SKUPAJ 4.290.000 4.421.220 103,1 52.499.382 5.065.649 9,6 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 

VRANSKO -BLAGOVICA; Trojane - Blagovica 
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2.4. ODSEKI, NA KATERIH JE BIL V LETU 2001 PREDVIDEN ZAČETEK GRADNJE 

V letu 2001 je bil v Finančnem načrtu DARS d.d. predviden začetek gradnje naslednjih avtocestnih 
odsekov: 

Pesnica - Slivnica : AC Zkovska - priključek Pesnica. 
Klanec - Ankaran: Srmin - Socerb. 
Klanec - Ankaran: Socerb - Klanec. 
Razdrto - Vipava: Rebemice, 
Podtabor - Naklo, 
Bič - Trebnje - Hrastje: etapa Bič - Korenitka, 
Kronovo - Smednik in 
Krška vas - Obrežje. 
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Odsek: PESNICA - SLIVNICA: Zrkovska - priključek Pesnica, dolžina 6,3 km 

Pričetek gradbenih del: 
Gradbena dela so se pričela v septembru 2001. 

Rok dokončanja: 
Predviden rok dokončanja del je v letu 2010. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 2001 je potekala izdelava izdelava projektno tehnične dokumentacije (PGD-PZI) za gradbena 
dela na pododsekih AC Zrkovska - prključek Pesnica (km 10,847 - 17,150) , AC Ptujska - priključek 
Zrkovska (km 7,00 - 10,847) in Zrkovska c. (0,87 - 3,8) (pojasnilo: pogodba za projektno 
dokumentacijo je skupna za tri pododseke: AC Ptujska - priključek Zrkovska, AC Zrkovska - 
prključek Pesnica in Nova Zrkovska c.: od km 0+870 do km 3+800). Potekalo je pridobivanje 
objektov in razrešitev problematike rušencev za celotno traso AC Slivnica - Pesnica ter pridobivanje 
zemljišč na pododseku AC Zrkovska - priključek Pesnica, izdelava in potrditev investicijskega 
programa in študije izvedbe nameravane investicije za pododsek AC Zrkovska - priključek Pesnica in 
izvedba in zaključek arheoloških izkopavanj na območju Zrkovc (most čez reko Dravo). 

Pogodbeno oddana dela: 
V obdobju 1994 - 2000 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 740 mio SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju 1994 - 2001 je 740 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 2001 seje izvajalo naslednja gradbena dela: 
- izvedba gradbenih del na gradnji deviacije Maribor - Malečnik s kolesarsko potjo in peš potjo in 

deviacije Vodole - Dragočova I.: 
- preddela: geodetska dela, rušitvena dela, 
- zemeljska dela: nasipi in ukopi, posteljica, 
- odvodnjavanje deviacij, 
- komunalna in energetska infrastruktura, 
- premostitveni objekti in oporni zidovi: izvajanje zemeljskih del in temeljenje, AB konstruktivni 
elementi. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Finančna realizacija presega planirano zaradi pospešenega odkupa nepremičnin, ker so gradbena dela 
(oporni zidovi, premostitveni objekti) na območju Malečnika, Vodol in Dragučove potekala z večjo 
dinamiko od planirane in zaradi pospešenega izvajanja arheoloških izkopavanj (lokacija most čez 
Dravo). Vendar pa vsa v letu 2001 planirana dela niso bila izvedena (gradnja mostu čez Dravo in 2. 
faza rondoja v Pesnici). 

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 SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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

projekti 827.963 1.766.627 2.594.590 1.908.488 
odkupi 1.327.495 3.861.355 5188.850 3.816.734 
gradnja 204.110 33.137.067 33.341.177 24.524.588 
ostalo 315.226 1.144.431 1.459.657 1.073.672 
SKUPAJ 2.674.794 39.909.480 42.584.274 31.323.482 186,4 135,9 137,2 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2002 - 2010. 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 2000) 

tekoče cene 

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

projekti 2.216.048 2.599.625 2.594.590 2.216.048 100,0 
odkupi 4.197.402 4.698.871 5.188.850 4.197.402 100,0 
gradnja 24.421.317 28.828.646 33.341.177 26.449.534 108,3 
ostalo 1.186.122 1.391.302 1.459.657 1.186.122 100,0 
SKUPAJ 32.020.889 37.518.444 42.584.274 34.049.106 106,3 

(1) Investicijski program: AČ SLIVNICA - PESNICA: 1. Etapa: Osnovni investicijski program, sklep MPZ 
21.06.2000 

Prekoračitev investicijskega programa je posledica vpliva DDV, 100% plačila spremembe 
namembnosti zemljišč in natančnejše obdelave projektno-tehnične dokumentacije zaradi dopolnjenih 
geomehanskih in geoloških poročil in izdanih soglasij posameznih sogiasodajalcev 
(vodnogospodarska, komunalno - energetska) iz nivoja idejnega projekta, ki je bil osnova za 
investicijski program na nivo projekta PGD-PZI. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 158.000 175.066 110,8 2.594.590 827.963 31,9 
odkupi 230.000 279831 121,7 5.188.850 1.327 495 25,6 
gradnja 60 000 204 109 340,2 33.341.177 204.109 0.6 
ostalo 2.000 173.146 8.657,3 1.459.657 315.226 21.6 
SKUPAJ 450.000 832.152 184,9 42.584.274 2.674.793 6,3 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 

i . i Mesečni plan CH] Mesečna real. —£r— Kum. plan v tek. mes. X Kurn. real. v tek.mes. 
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PROJEKT 4 

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

Pričetek gradbenih del: 
Pričela so se izvajati posamezna začetna gradbena dela. 

Rok dokončanja: 
Predvideni rok končanja del od km 19,5 do km 26,4 je v letu 2005. 
Predvideni rok končanja del od km 15,9 do km 19,5 je v letu 2004. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 2001 so se izvajale sledeče aktivnosti: 

- dokončan je bil projekt PGD za predor Dekani, 
- izdelani so bili PZR projekti za traso, viadukt Bivje in ostale objekte, 
- vršil seje odkup zemljišč in objektov ter reševala premoženjsko pravna problematika, 
- izvedeni in zaključeni so bili javni razpisi ter podpisi pogodb za viadukt Črni Kal in ostale 

objekte od km 15,900 do 19.500, 
- za traso od km 15,900 do km 19,500 je bila izdelana razpisna dokumentacija ter izvršen 

postopek javnega razpisa vključno z odpiranjem in pregledom prispelih ponudb, 
- za traso od 19,500 do km 26,400, predor Dekani, viadukt Bivje in ostale objekte od km 19,500 

do km 26.400 seje izdelovalo razpisno dokumentacijo, pričel seje postopek javnega razpisa, 
- pridobivalo se je posamezna soglasja na projekte PGD/PZI, 
- pridobivalo se je posamezna delna enotna dovoljenja za gradnjo. 

Pogodbeno oddana dela: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju 1994 - 2000 je 1.211 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 4.758 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 5.969 mio SIT. 
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Izvedena dela: 
Potekalo je nadaljevanje začetnih gradbenih del, pričelo se je z izvajanjem del na viaduktu Črni Kal in 
potekala so arheološka izkopavanja. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Realizacija presega planirano zaradi pospešene dinamike gradnje ob ugodnih vremenskih razmerah 
konec leta 2001. 

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

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 1.242.681 51.215 1.293.896 1.084.359 
odkupi 1.790.827 563.416 2.354.243 1.726.413 
gradnja 1.506.191 48.235.992 49.742.183 30.926.391 
ostalo 220.515 284.967 505.482 325.486 
SKUPAJ 4.760.214 49.136.590 53.895.804 34.062.649 202,8 140,3 144,5 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2002 - 2005 od km 19,5 do 26,4 in v 
obdobju 2001 - 2004 od km 15,9 do km 19,5. 

Tabela 2: Primerjava z IP 
Investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(junij 99) 

tekoče cene 

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

projekti 616.152 1.293.896 1.216.000 197,4 
odkupi 1.611.894 2.354.243 1.936.000 120,1 
gradnja 34.412.238 49.742.183 34.681.000 100,8 
ostalo 1.057.936 505.482 365.000 34.5 
SKUPAJ 37.698.220 53.895.804 38.198.000 101,3 
Osnovni investicijski program, sklep MPZ 31.01.2000 
V investicijskem programu je investicijska vrednost po tekočih cenah prikazana samo za celoten odsek 
AC Klanec - Ankaran, ne pa tudi ločeno za etapo Srmin - Socerb. 

Višje ocenjena investicijska vrednost glede na investicijski program je posledica upoštevanja vrednosti 
za projekte in odkupe celotnega odseka pri tem pododseku. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 22.000 54.578 248.1 1.293.896 1.242.681 96,0 
odkupi 885 000 872.876 98,6 2.354.243 1.790.827 76,1 
gradnja 1.230.000 1.506.191 122 49.742.183 1.506.191 3,0 
ostalo 63.000 154.399 245,1 505.482 220.515 43,6 
SKUPAJ 2.200.000 2.588.044 117,6 53.895.804 4.760.214 8,8 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 

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

Pričetek gradbenih del: 
Pričela so se izvajati posamezna začetna gradbena dela. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja je predviden v letu 2004. 

Priprave na eradnio: 
V letu 2001 so se izvajale sledeče aktivnosti: 
- dokončan je bil projekt PGD za predor Kastelec, 
- izdelani so bili PZR projekti za traso, predor Kastelec in ostale objekte. 
- vršil se je odkup zemljišč in objektov ter reševalo premoženjsko pravno problematiko, 
- izvedena in zaključena sta bila javna razpisa ter podpisani pogodbi za predor Kastelec in ostale 

objekte od km 11,500 do 15,900, 
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- za traso od km 11,500 do km 15,900 je bila izdelana razpisna dokumentacija ter izvršen postopek 
javnega razpisa vključno z odpiranjem in pregledom prispelih poaudb, 

- pridobivalo se je posamezna soglasja na projekte PGD/PZI, 
- pridobivalo se je posamezna delna enotna dovoljenja za gradnjo. 

Pogodbeno oddana dela: 
Vrednost sklenjenih pogodb ali aneksov za gradnjo v obdobju 1994 - 2000 je 217 mio SIT. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 7.736 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 7.953 mio SIT. 

Izvedena dela: 
Potekalo je nadaljevanje začetnih gradbenih del na viaduktu Smlavec, pričelo seje z izvajanjem del na 
predusekih na predoru Kastelec in vršilo se je arheološka izkopavanja. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Realizacija presega planirano zaradi ugodnih vremenskih razmer konec leta 2001, ki so omogočale 
pospešeno izvajanje del. 

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

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 780.195 18.933.890 19.714.085 12.585.620 
ostalo 1.623 162.374 163.997 108.790 
SKUPAJ 781.818 19.096.264 19.878.082 12.694.410 75,6 76,9 98,3 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2001 - 2004. 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(junij 99) 

tekoče cene 

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

projekti 246.461 0 0 0,0 
odkupi 253.611 0 0 0,0 
gradnja 13.685980 19.714.085 14.114.000 103,1 
ostalo 549.694 163.997 122.000 22,2 
SKUPAJ 14.735.74« 19.878.082 14.236.000 96,6 
Osnovni investicijski program, sklep MPZ 31.01.2000 
V investicijskem programu je investicijska vrednost po tekočih cenah prikazana samo za celoten odsek 
AC Klanec - Ankaran, ne pa tudi ločeno za etapo Socerb • Klanec. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 - 0 0 - 
odkupi 0 0 - 0 0 - 
gradnja 679.000 780.195 114,9 19.714.085 780.195 4,0 
ostalo 21.000 1.210 5,8 163.997 1.623 1,0 
SKUPAJ 700.000 781.405 111,6 19.878.082 781.818 3,9 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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KLANEC - ANKARAN; Socerb - Klanec - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

Odsek: RAZDRTO - VIPAVA: Rebernice, dolžina 10,7 km 

Pričetek gradbenih del: 
Gradbena dela se na odseku še niso pričela. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 2001 je potekalo izvajanje sledečih aktivnosti: 

v izdelavi je bil PGD projekt od km 1,075 do km 6,300, 
izvršene so bile geološko-geomehanske raziskave na zgoraj omenjenem odseku, 
na odseku od km 6,300 do km 11,700 se je vršilo preverjanje dodatne variante poteka trase v 
okviru toleranc LN, 
izdelan je bil investicijski program, 
pripravljal se je javni razpis za geološko-geomehanske raziskave od km 6,300 do km 11,700. 
potekale so predhodne aktivnosti za sklepanje pogodb za odkup zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela: 
V obdobju 1994 - 2001 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
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Ocena realizacije terminskih planov: 
Zaradi neuspelega javnega razpisa za geoioško-geomehanske raziskave od km 6,300 do km 11,700 ni 
bilo mogoče izdelati projekta PGD-PZI za traso od km 6,300 do km 11,700, objekte in dva predora, 
kar je posledično onemogočalo izdelavo katastrskega načrta in pričeteka izvajanja odkupov. Zaradi 
nedokončanega postopka potrditve investicijskega programa ni bilo možno izvesti javnega razpisa za 
oddajo začetnih gradbenih del in s tem posledično ni bilo mogoče pričeti z deli, tako kot je bilo s 
terminskim planom predvideno. 

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

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

realizacija 
do 

31 12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 524.100 563.836 1.087.936 814.569 
odkupi 2.340 1.021.891 1.024.231 730.763 
gradnja 0 49.021.859 49.021.859 28.110.122 
ostalo 10.838 1.397.198 1.408.036 806.593 
SKUPAJ 537.278 52.004.784 52.542.062 30.462.047 181,32 156,7 115,7 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2002 - 2007. 

Novoocenjena investicijska vrednost prekoračuje vrednost iz SDNPIA, vendar je v skladu z novo 
investicijsko vrednostjo, ki je (skupaj s stroški financiranja) navedena v Letnem programu razvoja in 
vzdrževanja AC za leto 2002. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 400.000 115.539 28,9 1.087.936 524.100 48,2 
odkupi 200.000 202 0,1 1.024.231 2.340 0,2 
gradnja 30.000 0 0,0 49.021.859 0 0,0 
ostalo 0 7.251 - 1.408.036 10.838 0,8 
SKUPAJ 630.000 122.992 19,5 52.542.062 537.278 1,0 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 

o o o 
> 

RAZDRTO - VIPAVA; Rebernice - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

0 

H 

O o o 
> 
cu > 

3 
E 3 -X 

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

I I Mesečni plan Mesečna real. -Kum. plan v tek. mes. -Kum. real. vtek.mes 

PROJEKT 6 

Odsek: PODTABOR - NAKLO, dolžina 4,3 km 

Pričetek gradbenih del: 
Začetek gradbenih del (uvedba v delo) na viaduktu Tržiška Bistrica je bil v avgustu 2001. 

Rok dokončanja del: 
Rok dokončanja del je 18 mesecev za viadukt Tržiška Bistrica in 4 mesece za podvoz Zvirče. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 2001 je potekala izdelava projektov PZI in PZR za traso in ostale objekte ter projekti za izvedbo 
viadukta Tržiška Bistrica in podvoz Zvirče, pripravljalo se je razpisno dokumentacijo, potekalo je 
pridobivanje zemljišč, reševalo seje problematiko rušencev in nadomestnih gradenj. Pridobivalo seje 
potrebna soglasja in izdelovalo se je dokumentacijo za pridobitev enotnih dovoljenj za gradnjo za 
posamezne dele trase in premostitvene objekte. 

Pogodbeno oddana dela: 
V obdobju 1994 - 2000 ni bilo sklenjenih pogodb ali aneksov za gradnjo. 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2001 je 2.039 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 2.039 mio SIT. 

Izvedena dela: 
Izvedena so dela na temeljenju in delu spodnje konstrukcije na viduktu Tržiška Bistrica. V deluje bila 
narivna postaja ter zabetonirana spodnja plošča prvega takta. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Višja realizacija od planirane je posledica dodatnih nepredvidenih del pri projektiranju in hitrejšega 
odkupa zemljišč kot je bilo planirano. 

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: Primeijava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokonCanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrdnost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 163.701 128.783 292.484 
odkupi 443.814 518.496 962.310 
gradnja 508.144 6.255.885 6.764.029 
ostalo 1.321 86.214 87.535 
SKUPAJ 1.116.980 6.989.378 8.106.358 5.703.222 33,9 32,7 103,7 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2001 - 2003. 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(junij, 2000) 

tekoče cene 

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

projekti 171.323 175.458 179.894 142.871 83,4 
odkupi 686.749 704.328 722.136 573.515 83,5 
gradnja 6.142.334 6.597.231 6.764.029 5.371.944 87,5 
ostalo 77.418 85.314 87.471 69.469 89,7 
SKUPAJ 7.077.824 7.562.331 7.753.530 6.157.799 87,0 
Osnovni investicijski program, sklep MPZ 18.09.2000 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 5.551 51.111 920,8 179.894 163.701 91,0 
odkupi 92.949 203.640 219 722.136 443.814 61,5 
gradnja 551.500 508.144 92 6.764.029 508.144 7.5 
ostalo 0 1.257 - 87.471 1.321 1,5 
SKUPAJ 650.000 764.152 118 7.753.530 1.116.980 14,4 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 

t 
co 
o o o 
> 

PODTABOR■NAKLO 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

200.000 
180.000 
160.000 
140.000 
120.000 
100.000 
80.000 
60.000 
40.000 
20.000 

0 

900.000 
-• 800.000 
-- 700.000 
-- 600.000 
-- 500.000 
-- 400.000 

300.000 
200.000 
100.000 
0 

CO 
o o o 
> 
co > 

E 
j*: 

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

Mesečni plan i i Mesečna real. -Kum. plan v tek. mes. Kum. real. vtek.mes. 

Odsek: BIČ - TREBNJE - HRAST JE: etapa BIČ - KORENITKA, dolžina 4,8 km 

Prižetek gradbenih del: 
Gradbena dela na odseku se še niso pričela. 

Priprave na gradnio: 
V letu 2001 je potekala izdelava investicijskega programa in posebnih strokovnih podlag za Predlog 
LN, izdelava Predloga LN (vključno s PVO), projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR ter izdelava in 
potrditev investicijskega programa. Izvedena je bila uskladitev Predloga LN in sprejeta Uredba o LN. 
parcelacija in izdaja parcelacijskih odločb, cenitev in odkup zemljišč ter objektov predvidenih za 
rušenje zaradi avtoceste. Izvajalo se je arheološke preiskave in pričelo z arheološkimi izkopavanji. 
Podpisana je bila pogodba za začetna gradbena dela (čiščenje terena), potekala je priprava razpisne 
dokumentacije za glavna gradbena dela in začetek postopka za oddaje del ter za pridobitev enotnega 
dovoljenja za gradnjo. 

Pogodbeno oddana dela: 
V obdobju 1994 - 2001 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Pri pripravi prostorske in projektne dokumentacije je prišlo do več in dodatnih del, ki so povzročile 
preseganje planirane finančne realizacije. Izpad planiranih aktivnosti pri odkupih (delno) in gradnji (v 
celoti) pa je posledica kasnitve sprejema uredbe o LN, posledično kasnitve izdelave projektne 
dokumentacije PGD, PZR in izpeljave vseh drugih aktivnosti za pridobitev EDG. zamude pri potrditvi 
investicijskega programa, plačila le 30 % spremembe namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč 
(planirano 100%). 

Financiranje: 
Gradnja 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 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrdnost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 719.587 184.870 904.457 367.782 2,19 
odkupi 197.969 365.058 563.027 387.254 2,31 
gradnja 0 8.517.783 8.517.783 5.858.592 34,87 
ostalo 9.438 535.973 545.411 375.138 2,23 
SKUPAJ **926.994 9.603.684 10.530.678 6.988.766 41,6 82,6 50,4 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2002 - 2003. 

Opomba: * v SDNPIA je zajet celoten odsek Bič - Trebnje - Hrastje, ni delitve na etape; 
** od začetka do 31.12.2001 seje vodila realizacija za celoten odsek Bič-Trebnje-Hrastje 

skupaj, od 1.1.2002 se Bič - Korenitka vodi ločeno (v IP je že predvidena ločena 
obravnava odsekov) - stanje realizacije od začetka do 31.1.2001 na dan 31.12.2001 Bič - 
Korenitka 461.411.192,60 SIT) 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(maj, 2001) 

tekoče cene 

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

projekti 294.230 294.230 904.457 486.618 165,4 
odkupi 592.247 592.247 563.027 512.381 86,5 
gradnja 7.298.968 8.066.171 8.517.783 7.751.587 106,2 
ostalo 305.788 339.784 545.411 496.350 162,3 
SKUPAJ 8.491.233 9.292.432 10.530.678 9.246.936 108,9 
Osnovni investicijski program, sklep MPZ september 2001. 

Razlog za odstopanje ocenjene investicijske vrednosti per 31.12.2001 glede na IP: 

pogoji iz LN (več deviacij, prestavitve komunalnih vodov) 
- višja stopnja obdelave (slabše geomehanske razmere od predvidenih, večji stroški gradnje pod 

prometom in klica v sili) 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 45.000 308.622 685.8 904.457 719.587 79,6 
odkupi 280.000 197.969 71 563.027 197.969 35,2 
gradnja 50.000 0 0 8.517.783 0 0,0 
ostalo 0 9.438 - 545.411 9.438 1,7 
SKUPAJ 375.000 516.029 138 10.530.678 926.994 8,8 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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Odsek: KRONOVO - SMEDNIK, dolžina 9,15 km 

Pričetek gradbenih del: 
Gradbena dela na odseku se še niso pričela. 

Priprave na gradnjo: 
Potekala je uskladitev Predloga LN in sprejem Uredbe o LN, izvedba projektne dokumentacije PGD 
za pododsek Dobruška vas - Smednik, izdelava in potrditev investicijskega programa, parcelacijskih 
elaboratov za štiri katastrske občine in izdaja odločb o parcelaciji. Izvedena je bila cenitev vseh 
zemljišč, odkup 22% površin zemljišč predvidenih za odkup, potekalo je vodenje postopkov za 
pridobftev enotnega dovoljenja za gradnjo predobremenilni nasipov ter izvedba pripravljalnih del za 
arheološka izkopavanja in pričetek le-teh. Izveden je bil razpis za oddajo del za gradnjo 
predobremenilnih nasipov in objava predhodnega razpisa za oddajo glavnih del na pododseku 
DobruSka vas - Smednik. 

Pogodbeno oddana dela: 
V obdobju 1994 - 2001 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
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Ocena realizacije terminskih planov: 
Pri pripravi prostorske in projektne dokumentacije je prišlo do več in dodatnih del, ki so povzročila 
preseganje planirane finančne realizacije. Izpad planiranih aktivnosti pri odkupih (delno) in gradnji (v 
celoti) pa je posledica nedokončanih postopkov komasacij in kasnitve sprejema uredbe o LN in 
posledično kasnitve izdelave projektne dokumentacije, PGD, PZR in pritožbe ponudnikov v fazi 
javnega razpisa za oddajo del na predobremenilnih nasipih. 

Financiranje: 
Gradnja odseka se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrdnost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 484.113 180.464 664.577 447.470 2,66 
odkupi 243.835 511.731 755.566 508.734 3,03 
gradnja 0 14.255.686 14.255.686 9.598.568 57,13 
ostalo 14.182 257.305 271.487 182.796 1,09 
SKUPAJ 742.130 15.206.186 15.947.316 10.737.568 63,91 53,3 119,9 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2002 - 2004. 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(maj, 2001) 

tekoče cene 

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

projekti 407.442 409.682 664.577 595.240 146,1 
odkupi 1.296.001 1.337.017 755.566 676.736 52,2 
gradnja 10.185.538 11.108.002 14.255.686 12.768.350 125,4 
ostalo 2.029.651 2.220.442 271.487 243.162 12,0 
SKUPAJ 13.918.632 15.075.143 15.947.316 14.283.488 102,6 
Osnovni investicijski program, sklep MPZ september 2001. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 130.000 225.150 173,2 664.577 484.113 72,8 
odkupi 603.000 243.180 40,3 755.566 243.835 32,3 
gradnja 100.000 0 0 14.255.686 0 0,0 
ostalo 0 14.182 - 271.487 14.182 5,2 
SKUPAJ 833.000 482.512 57,9 15.947.316 742.130 4,7 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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KRONOVO-SMEDNIK 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

jan. feb. mar. apri. maj jun. jut: avg. sept. okt. nov. dec. 

CZZD Mesečni plan CZZ3 Mesečna real. —6— Kum. plan v tek. mes. —K— Kum. real. vtek.mes. 

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

Pričetek gradbenih del: 
Gradbena dela se na odseku še niso pričela. 

Priprave na gradnjo: 
V letu 2001 so potekale naslednje aktivnosti: izdelava EP in posebnih strokovnih podlag za Predlog 
LN, Predloga LN (vključno s PVO) ter uskladitev Predloga LN in sprejem Uredbe o LN. Potekala je 
izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR ter izdelava in potrditev investicijskega programa. 
Izvajalo se je parcelacijo, potekalo je izdajanje parcelacijskih odločb, cenitev in odkup zemljišč ter 
objektov predvidenih za rušenje zaradi avtoceste in izvajalo arheološke preiskave in arheološka 
izkopavanja. Podpisana je pogodba za začetna gradbena dela (povozni plato na krškem in na čateškem 
polju), potekal je postopek oddaje gradbenih del za most 5-1, nadvoz 4-1, viadukt 6-1 in rušitve 
stanovanjskih in gospodarskih objektov in za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo. Potekala je 
priprava razpisne dokumentacije za glavna gradbena dela. 

Pogodbeno oddana dela: 
V obdobju 1994 - 2001 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 

Ocena realizacije terminskih planov: 
Projekti: več in dodatna dela pri izdelavi projektne dokumentacije EP, PGD, PZI, PZR (izhajajo iz 
določil Uredbe o LN), sklenitev aneksa zaradi pravične prilagoditve cene in poračun zaradi uvedbe 
DDV, 
Odkupi, gradnja: kasnitev sprejema uredbe o LN, posledično kasnitev izdelave projektne 
dokumentacije PGD, PZR in izpeljave vseh drugih aktivnosti za pridobitev EDG. zamuda pri 
potrditvi investicijskega programa, plačilo 30 % spremembe namembnosti kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, 
Ostalo: pričela so se arheološka izkopavanja. 

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

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrdnost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 700.870 756.156 1.457.026 970.945 5,78 
odkupi 867.425 2.685.069 3.552.494 2.367.341 14,09 
gradnja 0 21.719.587 21.719.587 14.473.683 86,15 
ostalo 79.515 962.122 1.041.637 694.135 4,13 
SKUPAJ 1.647.810 26.122.934 27.770.744 18.506.104 110,15 50,0 220,3 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2002 - 2004. 

Novoocenjena investicijska vrednost prekoračuje vrednost iz SDNPIA zaradi večje stopnje obdelave 
dokumentacije (za SDNPIA - Primerjalna študija variant), pripomb z javne razgrnitve osnutka LN ter 
dodatnih usklajevanj z občino, kar je posledično pomenilo spremembe na poteku deviacij, objektih čez 
avtocesto, regulacijah, lokacijah protihrupne zaščite, poteku komunalnih vodov in odvodnjavanju 
avtoceste. Prav tako na prekoračitev vpliva mednarodni mejni prehod Obrežje, katerega investicija ni 
zajeta v SDNPIA. 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(maj, 2001) 

tekoče cene 

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

projekti 521.809 529.679 1.457.026 1.284.672 246,2 
odkupi 2.682.990 2.854.628 3.552.494 3.132.263 116,7 
gradnja 13.045.231 14.470.290 21.719.587 19.150.338 146,8 
ostalo 1.114.253 1.229.972 1.041.637 918.420 82,4 
SKUPAJ 17.364.283 19.084.569 27.770.744 24.485.693 141,0 
Osnovni investicijski program, sklep MP september 2001. 

Razlog za odstopanje ocenjene investicijske vrednosti per 31.12.2001 glede na IP: 
izvedba rekonstrukcije obstoječe hitre ceste HI v AC (prej predvideno, da se obdrži v obstoječem 
obsegu), 
material za nasipe iz stranskih odvzemov (neusklajenost gradnje AC in Savskih hidroelektrarn), 
višji stroški izdelave projektne dokumentacije. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 100.000 382.338 382,3 1.457.026 700.870 48,1 
odkupi 540.000 867.011 160,6 3.552.494 867.425 24,4 
gradnja 50.000 0 0 21.719.587 0 0,0 
ostalo 0 79.325 - 1.041.637 79.515 7,6 
SKUPAJ 690.000 1.328.674 192,6 27.770.744 1.647.810 5,9 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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2.5. ODSEKI, NA KATERIH SE JE V LETU 2001 IZVAJALO AKTIVNOSTI PRED 
GRADNJO 

V letu 2001 so bile v Finančnem načrtu DARS d.d. predvidene aktivnosti pred gradnjo na naslednjih 
avtocestnih odsekih: 

Lenart - Beltinci: Cogetinci - Vučja vas, 
Slovenska Bistrica - Hajdina: Obvoznica Pragersko, 
Hajdina - Ormož: Markovci - Gorišnica, 
Hajdina - Ormož: Gorišnica - Ormož, 
Priključek Lopata, 
Blagovica - Šentjakob: Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica in 
Škofije - Srmin. 

PROJEKT 1 

Odsek: LENART - BELTINCI: Cogetinci - Vučja vas, dolžina 12,1 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V obdobju januar - december 2001 so potekale aktivnosti: 
- podpis pogodbe za izdelavo PGD, PZI in PZR projektov, 
- izdelava PGD, PZI in PZR projektov, 
- geološko-geomehanske raziskave za fazo PGD, 
- podpis pogodbe z izvajalcem za odkupe zemljišč. 
V novembru 2001 je bila sprejeta Uredba o LN. 

Stanie po finančnem načrtu DARS: 
Realizacija presega planirano realizacijo v letu 2001.Vzrok je povečan obseg del izdelave projektne 
dokumentacije. 

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

¥ 
Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 1.069.605 223.612 1.293.217 1.065.676 6,3 
odkupi 0 2.282.430 2.282.430 1.426.000 8,5 
gradnja 0 30.053.573 30.053.573 17.980.591 107 
ostalo 320 513.079 513.399 340.318 2,0 
SKUPAJ 1.069.925 33.072.694 34.142.619 20.812.585 123,8 72,0 171,9 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2003 - 2006. 

Obrazložitev prekoračitev: sprememba DDV, stroški sofinanciranja izgradnje AC baze Murska 
Sobota, dodatne oporne konstrukcije, dodatni projekti. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 150.000 205.204 * 136,8 1.293.217 1.069.605 82,7 . 
odkupi 0 0 0 2.282.430 0 0,0 
gradnja 0 0 0,0 30.053.573 0 0,0 
ostalo 0 38 - 513.399 320 0,1 
SKUPAJ 150.000 205.242 136,8 34.142.619 1.069.925 3,1 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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i i Mesečni plan I I Mesečna real. -Kum. plan v tek. mes. ■ Kum. real. v tek.mes. 

Odsek: SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA: Obvoznica Pragersko, dolžina 6,0 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 so bili izdelani in recenzirani projekti PGD, PZI. potekale so aktivnosti pridobivanja 
zemljišč in potrditev investicijskega programa. 

Stanje no finančnem načrtu DARS: 
Dela so pretežno sledila planirani realizaciji v letu 2001. 

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

poročevalec, št. 83 90 6. september 2002 



Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 151.881 47.803 199.684 138.593 0,8 
odkupi 69.964 362.036 432.000 524.512 3,1 
gradnja 0 3.043.409 3.043.409 2.021.207 12,0 
ostalo 2.332 91.109 93.441 87.788 0,5 
SKUPAJ 224.177 3.544.357 3.768.534 2.772.100 16,4 16.5 99,4 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2002 - 2004 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(sept., 2001) 

tekoče cene 

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

projekti 179.682 193.609 199.684 183.692 102,2 
odkupi 571.440 615.730 432.000 397.402 69,5 
gradnja 2.384.470 2.569.282 3.043.409 2.799.670 117,4 
ostalo 113.815 122.636 93.441 85.958 75,5 
SKUPAJ 3.249.407 3.501.257 3.768.534 3.466.722 106,7 
Osnovni investicijski program, sklep MPZ aprii 2001. 

Prekoračitev investicijske vrednosti je posledica spremenjene tehnologije izgradnje podvoza pod 
železniško progo (potrebna začasna deviacija železniške proge). 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 45.000 51.361 114,1 199.684 151.881 76,1 
odkupi 51.000 59.731 117.1 432.000 69.964 16,2 
gradnja 0 0 0,0 3.043.409 0 0,0 
ostalo 4.000 347 8.7 93.441 2.332 2,5 
SKUPAJ 100.000 111.439 111,4 3.768.534 224.177 5,9 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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SL.BISTRICA - HAJDINA; Obvoznica Pragersko - 
MESEČNO GIBANJE PORABE 

Odsek: HAJDINA - ORMOŽ: Markovci - Gorišnica, dolžina 5,3 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 je potekala izdelava projektov PGD, PZI. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
Planirana dela so bila izvedena, vendar se knjižijo na etapi Hajdina - Ptuj, ki je prva etapa na odseku 
Hajdina - Ormož. 

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

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrdnost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31 12.2001 

vrednost 
na dan 
30.997 

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 0 101.742 101.742 74.838 0,4 
odkupi 0 764.612 764.612 562.422 3,3 
gradnja 0 2.247.029 2.247.029 1.652.835 9,8 
ostalo 61 60.926 60.987 44.864 0,3 
SKUPAJ 61 3.174.309 3.174.370 2.334.959 13,8 9,7 142,3 
Pridelek gradnje predviden po letu 2005. Predviden zaključek gradnje 2 teti po začetku gradnje. 

Novoocenjena investicijska vrednost prekoračuje vrednost iz SDNPIA zaradi 100% plačila 
spremembe namembnosti zemljišč in vpliva DDV. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% realizacije 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1 2 3=271*100 4 5 6=5/4*100 

projekti 30.000 0 - 101.742 0 0,0 
odkupi 0 0 0 764.612 0 0,0 
gradnja 0 0 0 2.247.029 0 0,0 
ostalo 0 0 0 60.987 61 0,1 
SKUPAJ 30.000 0 0 3.174.370 61 0,0 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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Odsek: HAJDINA - ORMOŽ: Gorišnica - Ormož, dolžina 10,4 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 je bil izbran najugodnejši ponudbnik za izvedbo gradbenih del in potekalo je pridobivanje 
manjkajočih zemljišč. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
Dela so sledila planirani realizaciji za leto 2001. 

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 SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 vmioUSD vmio USO v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

projekti 1.628 224.051 225.679 166.001 1,0 
odkupi 1.221.525 267.551 1.489.076 1.095.380 6,5 
gradnja 0 5.046.918 5.046.918 3.712.334 22,1 
ostalo 201.609 31.092 232.701 171.098 1,0 
SKUPAJ 1.424.762 5.569.612 6.994.374 5.144.813 30,6 17,7 172,9 
Predviden začetek gradnje po letu 2005. Predviden zaključek gradnje 3 leta po začetku gradnje. 

Novoocenjena investicijska vrednost prekoračuje vrednost iz SDNPIA zaradi višjih stroškov gradnje 
(premostitveni objekti), višjih stroškov arheoloških izkopavanj in stroškov izdelave projektne 
dokumentacije, 100% plačila spremembe namembnosti zemljišč ter vpliva DDV. Ob upoštevanju 
pogojev SDNPIA (t.j. plačila 30% spremembe namembnosti zemljišč ter brez vpliva DDV) je 
novoocenjena vrednost znotraj dopustnih toleranc SDNPIA (t.j. 50%). 

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

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

stalne cene IP 
(marec 2000) 

tekoče cene 

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

projekti 187.165 187.280 225.679 195.786 104,6 
odkupi 1.099.999 1.114.694 1.489.169 1.291.917 117,4 
gradnja 4.598.620 5.042.551 5.046.918 4.378.421 95,2 
ostalo 229.565 242.424 232.608 201.797 87,9 
SKUPAJ 6.115.349 6.586.949 6.994.374 6.067.921 99,2 
Osnovi Investicijski program, sklep MPZ 04.07.2000 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 0,0 225.679 1.628 0.7 
odkupi 63.000 63.661 101,0 1.489.169 1.221.525 82,0 
gradnja 0 0 0,0 5.046.918 0 0,0 
ostalo 0 0 0,0 232.608 201.609 86,7 
SKUPAJ 63.000 63.661 101,0 6.994.374 1.424.762 20,4 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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Odsek: PRIKLJUČEK LOPATA, dolžina 3,1 km 

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

Priprave na gradnjo: 
V letu 2001 seje pričelo s pridobivanjem zemljišč in objektov in nadaljevalo z izdelavo projektov 
PGD, PZI. 

Pogodbeno oddana dela za gradnjo: 
Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 2000 je 44 mio SIT. 
V letu 2001 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 31.12.2001 je 
44 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V letu 2001 so se izvajala naslednja dela: 
- Izdelava projektov PGD, PZI, PZR, 
- Izvedba parcelacije na terenu in izdelava parcelacijskih načrtov, 
- Izvajanje in dokončanje arheoloških izkopavanj, 
- Izvajanje in dokončanje poskusnega preverjanja terena za potrebe ekshumacije, 
- Pridobivanje zemljišč in objektov. 

Ocena realizacije tcrminskih planov: 
Dela v letu 2001 niso sledila planirani realizaciji. Do zamude in s tem izpada realizacije je prišlo: 
- zaradi zamud pri izdelavi projektov PGD, PZI, PZR in posledično izvedbe parcelacije na terenu ter 

pričetka pridobivanja zemljišč, kar je pomenilo izpad realizacije na postavki Odkupi. 
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Financiranje: 
Graditev odseka se financira iz namenskih sredstev za graditev avtocest. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

vrednost 
na dan 
30.9.97 

SDNPIA primerjava s 
SDNPIA 

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

projekti 182.991 61.340 244.331 179.721 1,0 
odkupi 45.896 338.877 384.773 283.025 1,7 
gradnja 43.657 3.449.315 3.492.972 2.569.306 15,3 
ostalo 24.138 40.298 64.436 47.397 0,3 
SKUPAJ 296.682 3.889.830 4.186.512 3.079.449 18,3 10,4 176,0 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2003 - 2004. 

Novoocenjena investicijska vrednost etape JUG priključka Lopata prekoračuje oceno iz SDNPIA 
zaradi višje vrednosti gradbenih del (povečanje dolžine trase, višji stroški vodnogospodarskih ureditev 
ter ukrepov za zaščito voda, sofinanciranje dodatnega vodnega vira ter tujih storitev), 100% plačila 
spremembe namembnosti zemljišč, povečanih stroškov arheoloških izkopavanj in izdelave projektne 
dokumentacije ter vpliva DDV. Ob upoštevanju pogojev SDNPIA (t.j. plačilo 30% spremembe 
namembnosti zemljišč ter brez vpliva DDV) je novoocenjena vrednost znotraj dopustnih toleranc 
SDNPIA (t.j. 50%). 
Etapa SEVER priključka Lopata v SDNPIA ni bila zajeta. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 
' / 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 

31.12.2001 

% 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 17.290 13.479 78,0 244.331 182.991 74,9 
odkupi 210.400 45.896 21,8 384.773 45.896 11,9 
gradnja 0 0 0,0 3.492.972 43.657 1,2 
ostalo 50.338 23.324 46,3 64.436 24.138 37,5 
SKUPAJ 278.028 82.699 29,7 4.186.512 296.682 7,1 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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PROJEKT 2 

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

Pričetek gradbenih del: 
Gradnja (premostitveni objekti) se je pričela v oktobru 2001. 

Rok dokončanja del: 
Predviden rok dokončanja del je leto 2003. 

Izvedena dela: 
V letu 2001 so potekala začetna gradbena dela za izgradnjo premostitvenih objektov, s čimer bo 
omogočena predaja prometu v letu 2003. 

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 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 vmio USD vmio USD v% 
1 2 3=1+2 4 5 6 7=5/6*100 

projekti 0 0 0 0 0,0 
odkupi 1.136 0 1.136 811 0,0 
gradnja 110.385 13.958.481 14.068.866 10.348.636 61,6 
ostalo 4.053 4 359 8.412 6.135 0,0 
SKUPAJ 115.574 13.962.840 14.078.414 10.355.582 61,6 64,7 95,2 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2001 - 2003. 
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Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava 2 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 0 0 0.0 
odkupi 0 0 1.136 712 - 
gradnja 9.207.323 14.311.357 14.068.866 8.762.509 95,2 
ostalo 0 0 8.412 5.385 - 
SKUPAJ 9.793.382 15.222.542 14.078.414 8.768.606 89,5 

Novelacija Investicijskega programa, sklep MPZ 19.05.1998 

Nižja vrednost novoocenjene investicije je posledica nižjih vrednosti ponudb, kot so bile predvidene. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 • 0 0 0,0 
odkupi 0 1.038 - 1.136 1.136 100,0 
gradnja 0 110.385 - 14.068.866 110.385 0,8 
ostalo 0 756 - 8.412 4.053 48.2 
SKUPAJ 0 112.179 - 14.078.414 115.574 0,8 
Opomba: Projekti in odkupi so zajeti v /. etapi 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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PROJEKT 4 

Odsek: ŠKOFIJE - SRMIN, dolžina 3,1 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 so se izvajale sledeče aktivnosti: 

izdelovala se je projektno tehnična dokumentacija PGD, PZI za traso, 
nadaljevalo se je z odkupi zemljišč in objektov. 

Stanje no finančnem načrtu DARS: 
Višja realizacija je posledica odkupa zemljišč in objektov, kateri niso bili realizirani v letu 2000, ter 
višjih cen stavbnih zemljišč v lasti občine. 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Tabela 1: Primerjava s SDNPIA 
realizacija 

do 
31.12.2001 

predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 
31.12.2001 

investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah, 
ocenjeno 

31.12.2001 

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 114.019 42.669 156.688 122.000 
odkupi 1.165.241 236.079 1.401.320 1.061.000 
gradnja 0 8.843.617 8.843.617 4.617.847 
ostalo 982 224.384 225.366 122.000 
SKUPAJ 1.280.242 9.346.749 10.626.991 5.922.847 35,3 26,2 134,7 
Ob oceni investicijske vrednosti je upoštevana gradnja v obdobju 2008 - 2009. 

Tabela 2: Primerjava z IP 
investicijski program investicijska 

vrednost po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2001 

vrednost v stalnih 
cenah IP 

primerjava z IP 

\ 
stalne cene IP 

(sept. 99) 
tekoče cene 

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

projekti 125.602 127.645 156.688 143.000 113,9 
odkupi 644.504 660.813 1.401.320 1.237.000 191,9 
gradnja 4.186.729 4.543.437 8.843.617 5.382.000 128,5 
ostalo 125.603 136.303 225.366 142.000 113,1 
SKUPAJ 5.082.438 5.468.198 10.626.991 6.904.000 135,8 
Osnovni investicijski program, sklep MPZ 03.02.2000 

Prekoračitev investicijskega programa je posledica predvidenega vpliva DDV in višjih vrednosti 
odkupov (višje cene za stavbna zemljišča v lasti občine). 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (V 000 SIT) 

plan 2001 realizacija 
2001 

% realizacije investicijska 
vrednost po 

tekočih cenah 
ocenjeno 31.12.2001 

realizacija od 
začetka do 
31.12.2001 

% 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 20.000 0 0 156.688 114.019 72,8 
odkupi 230.000 587.467 255,4 1.401.320 1.165.241 83,2 
gradnja 0 0 0 8.843.617 0 0,0 
ostalo 0 182 - 225.366 982 0,4 
SKUPAJ 250.000 587.649 235,1 10.626.991 1.280.242 12,0 
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Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 
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2.6. ODSEKI, ZGRAJENI PO LETU 1994, NA KATERIH SO SE V LETU 2001 IZVAJALA 
ZAKLJUČNA DELA 

V 000 SIT 
Leto 2001 

Odsek Etapa Plan Realizacija Realizacija 
v% 

PROJEKT. 1, s. .,V y 
PESNICA - ŠENTILJ 500 11.447 2.289,4 
PESNICA - SLIVNICA AC Slivnica - priklj. Ptujska 75.899 63 368 83,5 
PESNICA - SLIVNICA Zrkovska c. km 0,0 - km 0,87 500 7.731 1.546,2 
Slivnica - Fram - BDC 4.500 5.064 112,5 
BELTINCI - PINCE Obvoznica Lendava - dvopasovnica 500 8.093 1.618,6 
SL. BISTRICA - HAJDINA Priklj. SI. Bistrica - sever 500 1.797 359,4 
SL. BISTRICA - HAJDINA Rek. od priklj. SI. Bistrica do obv. Pragersko 500 1.112 222,4 
HAJDINA - 0RM02 Obvoznica Ormož 500 -51 -10,2 
HOČE -ARJA VAS 2.500 17.799 712,0 
PROJEKT 2: ..... it 
ARJA VAS - VRANSKO | I 50.000| 62.1611 124.3 
PROJEKT3. ... , . . . 
MALENCE - ŠENTJAKOB 558.170 831.907 149,0 
ZADOBROVA-TOMAČEVO 500 107 21,4 
prouekt.*.«^ m 
RAZDRTO - ČEBULOVICA Viadukta 0 1.893 - 
CEBULOVICA - DIVAČA 5.000 25.953 519.1 
DIVAČA - DANE 500 1.781 356.2 
DANE - FERNETlCi 500 2.451 490,2 
DIVAČA - KOZINA 500 5.524 1.104,8 
KOZINA - KLANEC Od km 6,7 - km 7,5 546.257 562.872 103,0 
KOZINA - KLANEC Od km 7,5 - km 11,5 1.600.862 1.763.745 110,2 
IZOLA - JAGODJE 500 62 12,4 
RAZDRTO - VIPAVA HC razcep Razdrto do km 1,3 136.470 121.823 89.3 
VIPAVA - SELO 110.000 300.606 273,3 
SELO - ŠEMPETER 70.000 69.920 99,9 
PROJEKT. 6 i-v - •, -$> ' 
NAKLO - KRANJ 452.778 259.931 57,4 
VIŠNJA GORA-BlC 1.000.000 849.198 84,9 
SKUPAJ 4.617.936 4.976.294 107,8 

PESNICA - ŠENTILJ; dolžina 9,5 km 

Odstopanje od planirane realizacije je posledica podpisane in realizirane pogodbe za izdelavo projekta 
vzdrževanja ter rešenih premoženjsko pravnih zadev po dokončni odmeri (rešeni postopki s strankami 
- podpisane pogodbe, aneksi), v večji meri kot je bilo predvideno. 

PESNICA - SLIVNICA; Slivnica priklj. Ptujska, dolžina 4,4 km 

Potekala so dela na izvedbi dokončne odmere, ki je zaključena. Vršilo se je odkupe po dokončni 
odmeri ter odpravljale pomanjkljivosti po končani gradnji. 
Realizacija je nižja od predvidene, ker še niso sklenjene pogodbe za dela (izvedba monitoringov 
hrupa, vodnega režima, tal in indikatorskih rastlin, zraka ter izvedba ukrepov po izvršenih 
monitoringih), ki so bila planirana s planom. 
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PESNICA - SLIVNICA; Nova Zrkovska c. od km 0,0 do km 0,87, dolžina 0,87 km 

Potekala so dela na izvedbi dokončne odmere, ki je zaključena. Vršilo se je odkupe po dokončni 
odmeri ter odpravljale pomanjkljivosti po končani gradnji, kot je bilo s planom predvideno. 
Realizacija je višja od predvidene zaradi končnega poračuna razlik v ceni na gradbeni pogodbi. 

FRAM - SLIVNICA - BDC; dolžina 7,02 km 

Vršili so se odkupi nepremičnin po dokončni odmeri. Izdelana sta bila projekta vzdrževanja za HC in 
AC. 

BELTINCI - PINCE; Obvoznica Lendava, dolžina 6,8 km 

Planirana dela na odkupih zemljišč so se vršila z večjo intenziteto od predvidene. Kolavdirana je bila 
gradbena pogodba. 

SL. BISTRICA - HAJDINA; Priklj. SI. Bistrica - sever, dolžina 0,8 km 

Planirana dela na odkupih nepremičnin po dokončni odmeri se niso izvedla po pianu, zaradi 
dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju le-teh (neizvedeni zemljiško knjižni predlogi v zemljiški 
knjigi). Realizacija je višja od planirane zaradi izvedene ocene hnipne obremenjenosti s predlogom 
protihrupne zaščite na osnovi meritev. 

SL. BISTRICA - HAJDINA; Rekonstrukcija od priključka SI. Bistrica do obvoznice Pragersko, 
dolžina 3,5 km 

Planirana dela na odkupih nepremičnin po dokončni odmeri se niso izvedla po planu, zaradi 
dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju le teh (neizvedeni zemljiško knjižni predlogi v zemljiški 
knjigi, dolgotrajni postopki podpisa pogodb s strankami). Realizacija je višja od planirane zaradi 
poračuna DDV na gradbeni pogodbi. 

HAJDINA - ORMOŽ; Obvoznica Ormož, dolžina 3,7 km 

Planirana dela na odkupih nepremičnin po dokončni odmeri se niso izvedla po planu, zaradi 
dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju le teh (neizvedeni zemljiško knjižni predlogi v zemljiški 
knjigi, dolgotrajni postopki podpisa pogodb s strankami). Negativna realizacija je posledica odbitka na 
pogodbi za izdelavo asfaltskih del v smislu kvalitete. 

HOČE - ARJA VAS; dolžina 47,0 km 

Vršilo se je odkupe nepremičnin po dokončni odmeri z večjo intenziteto, kot je bilo to s planom 
predvideno. 

ARJA VAS - VRANSKO; dolžina 20,9 km 

Vršilo se je odkupe nepremičnin, odškodnine in dokončno odmero. Realizacija presega planirano 
zaradi večjega števila odkupa dodatnih parcel od predvidenega. 

ZAJDOBROVA -TOMAČEVO; dolžina 4,3 km 

V letu 2001 je bila izvedena dokončna zemljiško knjižna ureditev, opravljen je bil pregled po izteku 
garancijske dobe, potekalo je urejanje PID in arhiviranje ter pridobitev uporabnih dovoljenj. Razlog za 
izpad je manjša realizacija pri aneksih za odkupe po dokončni odmeri zemljišča. 
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ŠENTJAKOB - MALENCE; dolžina 10,7 km 

V letu 2001 je bil izveden zaključek gradnje odseka mimo kmetije Samec in predaja objekta, 
dokončana je bila zemljiško knjižna ureditev, potekalo je urejanje PID in arhiviranje ter pridobitev 
uporabnih dovoljenj. Realizacija je večja od planirane zaradi dokončanja gradnje in dokončanja PED 
ter drugih pogodbenih obveznosti izvajalca del. 

RAZDRTO - ČEBULOVICA; (viadukta) 

V letu 2001 je potekala dokončna ureditev pravno premoženjskih razmerij. 

ČEBULOVICA DIVAČA Z RACEPOM DIVAČA; dolžina 5,1 km 

V letu 2001 je potekala dokončna ureditev pravno premoženjskih razmerij. Višja realizacija je 
posledica končnega obračuna pri obnovi AC baze Postojna, ki je bil predviden že v letu 2000, ter 
odkupov večjih površin zemljišč po ekspropriaciji, kot je bilo to s planom predvideno. 

DIVAČA - DANE; dolžina 6,9 km 

V letu 2001 je potekala dokončna ureditev pravno premoženjskih razmerij. Višja realizacija je 
posledica odkupov večjih površin zemljišč po ekspropriaciji, kot je bilo to s planom predvideno. 

DANE - FERNETIČI; dolžina 3,8 km 

V letu 2001 je potekala dokončna ureditev pravno premoženjskih razmerij. Višja realizacija je 
posledica odkupov večjih površin zemljišč po ekspropriaciji, kot je bilo to s planom predvideno. 

DIVAČA - KOZINA; dolžina 6,7 km 

V letu 2001 je potekala dokončna ureditev pravno premoženjskih razmerij. Višja realizacija je 
posledica končnega obračuna za CP Divača, kije bil predviden že v letu 2000. 

KOZINA - KLANEC; Od km 6,7 do km 74, dolžina 0,8 km 

V letu 2001 je potekala gradnja preostalih objektov (protihrupni zid, zunanja ureditev, zadrževalniki in 
deviacije), potekalo je zaključevanje gradbenih del, potekala je nabava vozil in opreme za avtocestno 
bazo Kozina, pričelo se je z izvedbo dokončne izmere, potekala je izdelava PID-ov, izdelava in 
urejanje tabel od 1 - 7, odpravljalo se je pomanjkljivosti po zapisnikih iz tehničnih pregledov, 
potekalo je pridobivanje uporabnih dovoljenj in urejanje pravno lastninske problematike. 

KOZINA - KLANEC; Od km 7,5 do km 11,5, dolžina 4,0 km 

V letu 2001 je potekala gradnja preostalih objektov (protihrupni zid, zunanja ureditev, zadrževalniki in 
deviacije), potekalo je zaključevanje gradbenih del in del na avtocestni bazi Kozina, potekala je 
nabava opreme in mehanizacije za avtocestno bazo Kozina, pričelo se je z izvedbo dokončne izmere, 
potekala je izdelava PID-ov, izdelava in urejanje tabel od 1 - 7, odpravljalo se je pomanjkljivosti po 
zapisnikih iz tehničnih pregledov, potekalo je pridobivanje uporabnih dovoljenj in urejanje pravno 
lastninske problematike. Višja realizacija je posledica plačila zahtevka za dodatna nepredvidena dela. 

IZOLA - JAGODJE (dograditev obstoječe dvopasovnice); dolžina 2,3 km 

V letu 2001 je potekala dokončna ureditev pravno premoženjskih razmerij. Nižja realizacija je 
posledica še neodkupljenih zemljišč po dokončni odmeri. 
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RAZDRTO - VIPAVA; Razcep Razdrto -13 km, dolžina 1,3 km 

V letu 2001 je potekal zaključek gradbenih del, pričetek izvedbe dokončne izmere, potekala je 
izdelava PID-ov, odpravljalo se je pomanjkljivosti po zapisnikih iz tehničnih pregledov ter potekalo 
pridobivanje uporabnih dovoljenj in dokončna ureditev pravno premoženjskih razmerij. Nižja 
realizacija je posledica še neizvršenega dokončnega obračuna. 

VIPAVA - SELO; dolžina 11,5 km 

V letu 2001 je potekala dokončna ureditev pravno premoženjskih razmerij in izdelava dostopnih poti 
na parcele po dokončni odmeri. Višja realizacija je posledica več del pri izdelavi dostopnih poti na 
parcele in plačila aneksa zaradi vpliva uvedbe DDV. 

SELO-ŠEMPETER; dolžina 11,8 km 

V letu 2001 je potekala dokončna ureditev pravno premoženjskih razmerij in izvedba protihrupne 
zaščite. 

VIŠNJA GORA - BIČ; dolžina 11,2 km 

V letu 2001 je potekala izdelava spremembe PGD, PZI križišča Studenec na zahodni obvoznici 
Ivančna Gorica. Potekala je izdelava PGD, PZI, PZR, izvedba odkupov zemljišč, potekalo izvajanje 
postopka pridobitve gradbenega dovoljenja in izvedba javnega razpisa za rekonstrukcijo avtoceste A2 
Šmarje Sap - Višnja gora med priključkom Višnja gora in potokom Kosca. Potekalo je nadaljevanje 
razlastitvenih postopkov, pridobitev delnega enotnega dovoljenja za gradnjo deviacije 1-14 
(obvoznica Ivančna Gorica ), ponovljen je bil javni razpis za opremo cestninske postaje Dob ter za 
opremo in mehanizacijo avtocestne baze Dob in izvajanje zaključnih del (obvoznica Ivančna Gorica, 
pločniki, javna razsvetljava, komunalni vodi). Manjša realizacija na postavki gradnja je posledica 
neuspelih razpisov za mehanizacijo in opremo na AC bazi in CP Dob, pritožb ponudnikov pri oddaji 
del za izvedbo rekonstrukcijo AC A2 Šmarje Sap - Višnja gora med priključkom Višnja gora in 
potokom Kosca. 

NAKLO - KRANJ (vzhod); dolžina 8,7 km 

V letu 2001 je bil izveden zaključek gradnje protihrupnih ograj in predaja objekta, dokončana je bila 
zemljiško knjižna ureditev, potekalo je urejanje PID in arhiviranje ter pridobitev uporabnih dovoljenj. 
Realizacija je manjša od načrtovane zaradi plačila odkupov v letu 2000 ter zaradi manj izvedenih 
gradbenih del, ki bodo predvidoma zaključena v letu 2002. 
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2.7. ODSEKI, PREDANI V PROMET PRED LETOM 1994, NA KATERIH SO SE V LETU 
2001 IZVAJALA ZAKLJUČNA DELA 

odsek 

s planom 2001 
zagotovljena 

sredstva 
realizacija 

2001 
% 

realizacije 
v tisoč SIT v tisoč SIT v% 

1 2 3=2/1*100 
Hrušica Vrba 0 2.439 - 
Malence-Šmarje Sap 0 22.143 - 
Šmarje Sap-Višnja gora 35.500 103.304 291,0 
Razcep Razdrto 3.500 3.353 95,8 
Razdrto-Čebulovica 0 9.475 - 
Koper-Ankaran 14.000 3.071 21,9 
Kožarje - Malence 0 3.017 - 

Na odsekih (1,2,3,4 in 5) je potekala dokončna ureditev premoženjsko pravnih razmerij. 

1. Razcep Razdrto 

2. Razdrto - Čebulovica 

N 
3. Koper • Ankaran 

4. Hrušica - Vrba 

5. Kožarje • Malence 

Malence - Šmarje Sap 
Izvajalo se je zaključna dela za sanacijo ukopne brežine oz. erozijsko zaščito brežine Mali vrh. 
(pritrjevanje jeklene mreže na globinska sidra, zasaditev in zatravitev ter izdelava protihrupnih ograj). 

Šmarje Sap - Višnja gora 
Izvajalo se je zaključna dela sanacija južnih ukopnih brežin Polica (prekritje brežin s sidrnimi težkim 
žičnim pletivom ter ozelenitev in zasaditev). Višja realizacija glede na plan je posledica prenesenih 
sredstev iz preteklih let. 
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2.8. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

Za odkupe zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se pričnejo graditi po letu 2001 in za katere so bile 
Uredbe o LN uveljavljene že v letu 2001, je bilo porabljenih 89,9 roio SIT. Realizacija je bila v celoti 

' na odseku AC Ptujska - priklj. Zrkovska. 

2.9. STROKOVNA DELA INŽENIRJEV 

Dela Inženiija po pogodbenih določilih FIDIC pogojev so v letu 2001 opravljale naslednje 
organizacije: DDC, Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, ZIL Inženiring d.d., Ljubljana, 
Univerza v Mariboru - Fakulteta za gradbeništvo - Center za ceste in cestni promet, Constructa 
Inženiring d.o.o., Celje, Hidrogea, Inženiring za vodno gospodarstvo d.o.o., Maribor. Večino 
strokovnih opravil in del pri pripravi in nadzoru posameznih gradenj je opravila DDC, Družba za 
državne ceste d.o.o.. 

Dela Inženiija so v letu 2001 obsegala: 
- predhodna dela ter naročanje in revidiranje projektne dokumentacije (strokovne osnove za planske 

dokumente in poročila, tehnične idejne študije, strokovne podlage za študije variant, idejne 
projekte, ostale strokovne podlage za lokacijske načrte in idejne projekte, projekte vzdrževanja, 
kontrola nad angažiranjem in porabo finančnih sredstev); 

- organizacijo pridobivanja zemljišč in drugih nepremičnin, potrebnih za gradnjo posameznih 
avtocestnih odsekov in odsekov državnih cest; 

- pripravo razpisne dokumentacije in vodenje postopkov oddaje del, vključno z analizo in kontrolo 
ponudb; 

- strokovni (fizični, kakovostni in finančni) nadzor nad pripravami in gradnjo posameznih 
avtocestnih odsekov oz. avtocestnih investicijskih objektov in odsekov državnih cest; 

- tehnologijo (strokovna podpora pri načrtovanju in gradnji na področju tehnologij, kakovosti in 
razvoja, vključno s spremljanjem stanja avtocest) in 

- odnose z javnostmi. 

DARS d.d. in DDC d.o.o. sta dne 31.03.1995 sklenila pogodbo št. 5622/95 za izvajanje strokovnih in 
tehničnih opravil za izvedbo programa izgradnje avtocest do konca leta 1999. Ob koncu pogodbenega 
obdobja so bile posamezne naloge izvedene do različnih stopenj. Avtocestni odseki so bili tako 
razdeljeni v dve skupini: 

Na odsekih, kjer se dela zaključujejo, Inženir svoje storitve opravlja v okviru obstoječih pogodb. Za 
dokončanje teh del je sklenjen aneks št 1. k pogodbi Dars Št.5622/95 za dokončanja odsekov. 

Za odseke, za katere je bilo moč v fazi pridobitve uredbe o lokacijskem načrtu oz. pred začetkom 
gradbenih del aktivnosti prekiniti, so se dela v tej fazi prekinila, nadaljevanje del pa se je oddalo z 
javnimi razpisi. Z javnimi razpisi se tudi oddajajo dela za izvajanje inženirskih storitev za vse 
avtocestne odseke kjer se šele začenja z izvajanjem aktivnosti. Tako je bilo do sedaj z javnimi razpisi 
oddano 26 odsekov, za katere so bile sklenjene tudi ustrezne pogodbe. 

Za stroške inženirskih storitev je bilo v letu 2001 planirano 2.300.000.000,00 SIT, obračunano in 
plačano pa 2.213.097.890 SIT. Odstotek realizacije plana znaša 96 %, kar predstavlja 4,43 % 
fakturirane realizacije brez stroškov financiranja (avtocest, državnih cest in železnic) DARS d.d.. 

S planom razvoja za leto 2001 je bila predvidena intenzivna gradnja na vseh ključnih objektih iz 
nacionalnega programa. Za te odseke je bilo potrebno pripraviti razpise za izvedbo gradbenih del, ki 
predstavljajo temelj za izvedbo avtocestnega programa v letu 2002. Inženir je v ta namen opravil 
veliko dela, ki pa se v letu 2001 še ni odrazila v finančni realizaciji avtocestnega programa. 
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Dodatno pa je potrebno opozoriti še na dejstvo, da Inženir v razvitem svetu dela v bolj urejenih 
razmerah predvsem na področju zakonodaje in tehnične regulative. Bistveno bolj so tudi urejene 
zadeve v prostoru (lastništva, katastri, evidence). Ta neurejenost zahteva od Inženirja več dodatnega 
dela. 

Še posebej zahtevno pa je spremljanje in izdelava tehnične dokumentacije. Znano je tudi, da je delo 
Inženirja intenzivnejše v predhodnih fazah, kar se praviloma odraža v realizaciji pri gradnji v 
naslednjem obdobju. 
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2.10. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V LETU 2001 

V nadaljevanju je podan tabelarični in grafični prikaz fakturirane realizacije v letu 2001 po postavkah 
s področja programa graditve avtocest v finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2001. 

v 000 SIT 

PLAN • . JAN -DEC. 2001' 
REALIZACIJA 

J A N - D E C. 2001 
•/.REALIZACIJE, 

' 
PROJ. DOKUMENTACIJA ZA ODSEKE PO 2001 947.000 563.979 60 
ODKUPI ZA ODSEKE PO LETU 2001 120.009 39.959 75 
PROJEKT 1 - SKUPAJ 5.553.Sit 7.093.549 128 
ŠENTILJ - PESNICA 500 1 l 447 2.289 
PESNICA - SLIVNICA: AC Slivnica - priključek Ptufska cesta 75.899 63 368 83 
PESNICA - SLIVNICA: AC Zrkovska - oriklj. Pesnica 450 000 332.151 185 
NOVA ZRKOVSKA CESTA od km 0^000 do km 0*170 500 7.731 1546 
PESNICA SLIVNICA HC 2B 1.046.903 1.315013 126 
SLIVNICA - FRAM - BDC 4.500 5 064 113 
LENART BELTINCI CoKetinci - Vučja vas 150.000 205.24 1 137 
LENART - BELTINCI V uči« vat - Beltinci z rek.R353 3 350 000 4.366 985 130 
BELTINCI - PINCE Ovoznica Lendava - dvopasovmea 500 8 0^3 1619 
SL. BISTRICA - HAJDINA Priključek SI Bistrica • sever 500 1.797 359 
SL BISTRICA • HAJDINA Rek. od priklj. SI Bisinca do obv. Pra*ersko 500 1.112 222 
SL BISTRICA - HAJDINA: Obvoznica Pranersko 100.000 III 4?o 111 
HAJDINA • ORMOŽ Obvoznica Ormož 500 • 51 - 
HAJDINA - ORMOŽ Markovci - Goninica 30.000 0 0 
HAJDINA - ORMOŽ GoriSnica - Ormož 63.000 63 661 101 
Priključek Lopata 278.028 82.699 30 
HOČE • ARJA VAS 2.500 17.799 "12 
PROJEKT 2-SKUPAJ 12.626.777 11.796.048 93 
ARJA VAS - VRANSKO 50.000 62.161 124 
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB Šentjakob . Krtina 4.5 13.000 5.236.247 127 
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB: Krtina - Lukovica (Kompolje) 8 463.777 6.385 459 75 
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB: Lukovica (Kompolje) - Blagovica 0 112.181 - 
PROJEKT J - SKUPAJ 558.670 832.012 149 
Malence - Šentjakob 558 170 831.905 149 
Zadobrova - Tomačevo 500 107 21 
PROJEKT 4-SKUPAJ 8.687.464 9.173.092 106 
Priključek Razdrto 616 836 461.558 75 
RAZDRTO•ČEBULOV1CA 0 1.893 - 
ČEBULOVICA - DIVAČA 5.000 25 954 519 
DIVAČA - DANE 500 1.781 356 
DANE ■ FERNET1ČI 500 2 451 490 
DIVAČA - KOZINA 500 5.524 1.105 
KOZINA • KLANEC. 1 erapa od km 6,7 do km 7.5 546 257 362 872 103 
KOZINA - KLANEC: 2 etapa od km 7.5 do km 115 1.600.$62 1.763 746 1 10 
KLANEC - ANKARAN. Srmin - Socerb 2.200 000 2.588 042 118 
KLANEC • ANKARAN: Socerb - Klanec 700 000 781 405 112 
ŠKOFIJE - SRMIN 250 000 587 651 235 
IZOLA - JAGODJE 500 62 12 
RAZDRTO - VIPAVA; HC Razcep Razdrto - km 1.3 136 470 121 822 89 
RAZDRTO • VIPAVA: Rebernice 630 000 122 993 20 
RAZDRTO • VIPAVA. Vipava - Podnanos 1 820.039 1.774 315 93 
VIPAVA - SELO 110.000 300 »04 2-3 
SELO • ŠEMPETER "'0.000 69 919 100 
PROJEKT 5-SKUPAJ 11.6SI.000 1 1.370.093 99 
Vransko - Trojanc 7.361.000 7 148 373 97 
Trojnne - Blaitovica s aredorom Troiane •1 290.000 4 421.220 103 
PROJEKT 6 - SKUPAJ 4.000.778 4.200.498 105 
Vtinia *ora - Bič i 000 000 349.198 85 
Naklo - Kranj 452 778 259.932 57 
Podtabor - Naklo 650 000 764 i52 118 
KrAka vas - Obrežie 690 000 1 328 674 193 
Bič - Koreniika 375.000 516 028 138 
Kronovo • S medni k 833 000 482 514 58 
DOKONČANJA DEL IN ODŠKOD. NA OBSTOJEČIH AC 33.000 148.489 280 
"INŽENIR" 2.300.000 2.213.099 96 
POTRJEVANJE KVALITETE 40.000 32 0 
STROŠKI FINANCIRANJA 3.894.719 3.283.106 84 
DRŽAVNE CESTE 2.125.176 2.193.084 103 
ŽELEZNICE 20.000 30.658 153 
VSE SKUPAJ 52.578.414 53.187.698 101 
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PLAN IN REALIZACIJA PROGRAMA GRADITVE AVTOCEST V LETU 2001, V 000 SIT 

ŽELEZNICE 
DRŽAVNE CESTE 

STROŠKI FINANCIRANJA 
POTRJEVANJE KVALITETE 

INŽENIR" 
DOKONČANJA DEL IN OOŠKOO. NA OBSTOJEČIH AC 

Kronovo - Smednik 
Bič • Koremtka 

Krika vas - Obrežje 
Po&jabcr - Naklo 

Naklo-Kranj 
Vlinja gora - Bič 

Trojane - Blagovica * predorom Trojane 
Vransko - Trojane 

SELO - ŠEMPETER 
VIPAVA - SELO 

RAZDRTO - VIPAVA: Vipava - Podnanos 
RAZDRTO - VIPAVA; Reoemice 

RAZDRTO - VIPAVA; HC Razcep Razdrlo - km 1.3 
IZOLA • JAGODJE 
ŠKOFUE - SRMIN 

KLANEC - ANKARAN Socert) - Klanec 
KLANEC • ANKARAN: S/min - Socert) 

KOZINA - KLANEC: 2. etapa od km 7.5 do km 11.5 
KOZINA - KLANEC: 1 .etapa od km 6.7 do km 7.5 

DIVAČA - KOZINA 
DANE • FERNETIČJ 

DIVAČA - DANE 
ČEBULOVICA - DIVAČA 

RAZDRTO - ČEBULOVICA 
Prikfciček Razdrto 

Zadobrove - Tomačevo 
Maience • Šentjakob 

BLAGOVICA - ŠENTJAKOB Lukovica (Kompoije> - Blagovica 
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB: Krtina • Lukovica (Kompo§e) 

BLAGOVICA - ŠENTJAKOB: Šentjakob - Kitna 
AR JA VAS - VRANSKO 

HOČE - ARJA VAS 
Priključek Lopata 

HAJOINA - ORMOŽ. Goninica - Ormož 
HAJDINA - ORMOŽ Markova - Goninica 

HAJOINA. ORMOŽ. Obvoznica Ormož 
SL. BISTRICA - HAJDINA Obvoirtca Pragertko 

SL BISTRICA - HAJDINA: Rak od pnk* SI Butnca do obv Pragertko 
SL BISTRICA ■ HAJOINA. Pnključek SI Blstnca - »aver 

BELTINCI - PINCE Ovoznica Lendava • dvopasovmca 
LENART • BELTINCI VuCja vas - Bettina z rek.R353 

LENART BELTINCI Cogetma - Vu$a vas 
SLIVNICA - FRAM - BDC 

PESNICA SLIVNICA HC 2B 
NOVA ZRKOVSKA CESTA od km 0»000 do km 0*870 

PESNICA. SLIVNICA. AC Zrttovska - prtk* Pesnca 
PESNICA • SLIVNICA: AC Slivmca - pnMjučak Ptujska cesta 

ŠENTILJ • PESNICA 
ODKUPI ZA ODSEKE PO LETU 2001 

PROJ DOKUMENTACIJA ZA ODSEKE PO 2001 
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3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH 
JE ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d. V LETU 2001 

3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Na dan 1. 1. 2001 je DARS d.d. upravljala in vzdrževala 322,393 km avtocest in hitrih cest in 
109,895 km priključkov nanje. 

Dne 28. 8. 2001 je bil predan prometu novozgrajen avtocestni odsek Šentjakob-Krtina, dne 1. 10. 
2001 odsek hitre ceste med Vipavo in Ajdovščino ter dne 26. 10. 2001 podaljšek hitre ceste v 
Mariboru do križišča s Ptujsko cesto. Po prevzemu omenjenih novozgrajenih cestnih odsekov je 
DARS, d.d. na dan 31. 12. 2001 upravljala in vzdrževala 334,418 km avtocest in hitrih cest in 
111,245 km priključkov. 

V finančnem načrtu za leto 2001 so bili stroški rednega vzdrževanja avtocest načrtovani v višini 4.070 
mio SIT, dejanski stroški pa so znašali 3.858 mio SIT oz. 95 % predvidenih stroškov. V planirani 
višini stroškov rednega vzdrževanja so bili zajeti tudi stroški nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč 
v vrednosti 210 mio SIT, katerih dejanska vrednost pa je zaradi vloženih pritožb na odločbe o odmeri 
nadomestil v letu 2001 znašala 86 mio SIT, kar znižuje realizacijo na rednem vzdrževanju. Odstotek 
realizacije na izvedbi del rednega vzdrževanja, brez upoštevanja nadomestil za uporabo stavbnih 
zemljišč, znaša, 98 %. 
Skupni stroški rednega vzdrževanja so v letu 2001 znašali 19 % pobrane cestnine. 

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

Poleg omenjenih del so bila v letu 2001 opravljena tudi naslednja vzdrževalna dela: 
- krpanje udarnih jam in preplastitve v skupni izmeri: 39.992 m2 

- rezkanje neravnin asfalta: 26.720 m2 

- obnova talnih označb: 29.553 m2 in 2.017.362 tekočih metrov oznak. 

Za zagotovitev vseh potrebnih ukrepov za čim večjo pretočnost in varnost prometa v času turistične 
sezone je DARS, d.d. v juniju 2001 koordinirala predstavnike MNZ, MP, Policije, AMZS in 
Turistične zveze Slovenije z namenom, da se vse službe medsebojno informirajo in usklajeno 
ukrepajo v času izrazitih prometnih konic. V mesecu novembru pa je potekalo usklajevanje 
vzdrževalnih služb in prometne policije za zagotovitev optimalne prevoznosti cest in ustreznega 
obveščanja ter pravočasnega izločanja tovornih vozil v času zimske službe. 

V letu 2001 so se nadaljevale aktivnosti za učinkovitejše obveščanje uporabnikov o stanju in 
prevoznosti avtocest in hitrih cest, ki so v upravljanju DARS d.d.. V ta namen je DARS razvil 
informacijski sistem za obveščanje o stanju na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS, ki 
uporabnikom avtocest omogoča dostop do informacij o stanju na avtocestah in hitrih cestah v 
upravljanju DARS, o cestninah in prevoznih razdaljah, o vremenu, počivališčih,... ipd. Do informacij 
lahko uporabniki avtocest zaenkrat dostopajo preko treh vstopnih točk, in sicer: 
- multimedijskih kioskov, info@stop. 
- internetnih strani www.dars.si. 
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- ter glasovne postaje, info@tel. dosegljive preko brezplačne telefonske številke 080 22 44. 

3.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE 

Predvidena višina stroškov pobiranja cestnine v finančnem načrtu za leto 2001 znaša 2340 mio SIT, 
dejanski stroški pa znašajo 2331 mio SIT oz. 100 % predvidenih stroškov. V letu 2001 so stroški 
pobiranja cestnine znašali 11,5 % pobrane cestnine. 

V letu 2001 je dolžina cestninskih cest znašala 271,1 km, na katerih je bilo na 20 cestninskih postajah 
skupno ocestninjeno 43.442.898 vozil, od tega: 

- razred 1 - klasično 23.657.971 vozil 
razredi-ABC 11.248.942 vozil 

- razred 2 2.563.848 vozil 
- razred 3 1.809.252 vozil 
- razred 4 3.273.209 vozil 

razred 5 - oprostitve po uredbi 889.676 vozil 

Delež ocestninjenih vozil s sistemom ABC predstavlja 26 % vseh prehodov, kar je 4 % več glede na 
predhodno leto. 

V letu 2001 je bilo prodanih 25.851 elektronskih tablic, število uporabnikov elektronskih tablic na dan 
31. 12. 2001 pa skupaj znaša 106.500. 

3.3. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME 

V finančnem načrtu so bili za leto 2001 predvideni stroški obnavljanja vozišč, objektov in opreme v 
višini 2.130 mio SIT, dejanski stroški pa so znašali 1.669 mio SIT oziroma 78 % planirane vrednosti. 
Slabša realizacija je posledica dolgotrajnosti postopkov oddaje del in pridobivanja oz. izdelave 
projektne dokumentacije ter prilagajanja izvedbe del prometnim konicam. 

Obnova vozišč 
V letu 2001 so bile izvedene obsežnejše obnove vozišč na primorski avtocesti na odsekih: 0056 - 
Postojna-Razdrto, 0652 in 0654 - Brezovica-Vrhnika-Logatec ter na odsekih 0654 in 0054 - Logatec- 
Unec v skupnem obsegu 113.400 m2. 
Na območju štajerske avtoceste so bila izvedena obnovitvena dela vozišč na odsekih 0039 - Dramlje- 
Celje, 0036 - Fram-Slovenska Bistrica ter na odseku 0038 - Slovenske Konjice-Dramlje v skupnem 
obsegu 81.375 m2. 
Skupna vrednost vseh obnovitvenih del na vozišču avtocest z izdelavo ustreznih projektov za obnovo 
le-teh znaša za leto 2001 940 mio SIT. 

Skupna količinska realizacija del pa je naslednja: 
- obnove asfaltov: 194.775 m2 

- zalivanje rež in razpok: 46.130 m1 

Obnova objektov 
V letu 2001 je potekala obnova nadvoza 4-7 na priključku Logatec in zaključena je bila v letu 2000 
pričeta rehabilitacija desne polovice mostu čez Oplotnico. Izveden je bil končni obračun sanacije 
Stampetovega mostu. 
Planirana je bila tudi izvedba obnove viadukta Vrhole, ki pa zaradi dolgotrajnosti postopka oddaje del 
ni bila pričeta in bo izvedena v letu 2002. 
Skupna vrednost izvedenih obnov objektov, izdelave projektne dokumentacije za obnove objektov ter 
pregledov objektov znaša v letu 2001 210 mio SIT. 
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Obnova opreme 
Količinska realizacija del: 
- zamenjava odbojnih ograj: 10.153 m 
- zamenjava mrež: 6.391 m 

Med ostalim so bila izvedena dela na popravilu cestne opreme (svetlobna in vertikalna signalizacija, 
klic v sili in VHF zveze, dela na opremi cestninskih postaj> v skupni vrednosti 170 mio SIT, dela na 
zapiranju prehodov preko srednjega ločilnega pasu in zamenjava odbojnih in varovalnih mrež v skupni 
vrednosti 200 mio SIT, obnove avtocestnih baz in investicijsko vzdrževanje le-teh v skupni vrednosti 
50 mio SIT, dela na sanacijah brežin in zaščiti cest pred padajočim kamenjem ter izdelava projektne 
dokumentacije za načrtovane obnove vozišč in objektov v letu 2002. 

3.4. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA OBSTOJEČIH AVTOCEST 

V finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2001 so predvidena sredstva za naložbe v osnovna sredstva 
obstoječih avtocest znašala 1.220 mio SIT, dejanski stroški pa so znašali 1.012 mio SIT oziroma 
83% planirane vrednosti. 
Nižja realizacija glede na planirano vrednost v finančnem načrtuje predvsem posledica neizvedene 
planirane nabave cestno vremenskih postaj v vrednosti 110 mio SIT zaradi vloženega zahtevka za 
revizijo postopka oddaje del in dolgotrajnih postopkov nabave mehanizacije. 

V obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2001 je bila dobavljena mehanizacija in oprema za vzdrževanje kot 
nadomestilo za dotrajano po pogodbi iz leta 2000 v višini 86 mio Sn\ po pogodbi za leto 2001 pa v 
višini 210 mio SIT. Vrednost nabavljenih elektronskih tablic v letu 2001 znaša skupaj 260 mio SIT. 

V letu 2001 je potekala izgradnja protihrupne zaščite za naselji Kožarje in Verd. Skupna vrednost 
naložb v protihrupne ograje znaša 212 mio SIT. 

V jesenskem obdobju so potekala dela na razširitvi cestninske postaje Vrhnika, in sicer izgradnja 
dodatne plačilne steze. Vrednost te naložbe in ostalih naložb v preureditev cestninskih postaj skupno 
znaša 113 mio SIT. 

Na avtocestnih odsekih Maribor - Vransko in Šentilj - Pesnica so v letu 2001 potekala dela polaganja 
optičnih kablov, katerih skupna vrednost znaša 106 mio SIT. 

Izvedena je bila nabava dveh informacijskih multimedijskih kioskov, imenovanih info@stop. za 
potrebe ažurnega informiranja uporabnikov o prometnih razmerah na avtocestah, o počivališčih in 
bencinskih servisih, ceniku cestnine, o delovanju brezgotovinskega sistema cestninjenja ABC ter o 
splošnih informacijah o DARS d.d. Vrednost nabave in vzpostavitve delovanja omenjenih kioskov 
znaša 13 mio SIT. V postopku oddaje del je Še nabava 10 kioskov, s katerimi bodo v letu 2002 
opremljena vsa večja počivališča ob avtocestah. 

3.5. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

V skladu z letnim programom odnosov z javnostmi je bilo v letu 2001 izvedenih več komunikacijskih 
programov za različne ciljne javnosti: 

- Razvoj informacijskega sistema za obveščanje o stanju na avtocestah (info@stop 
<mailto:info®stop>. info<g>tcl <mailto:»nfo@tel>) 
- odnosi z mediji: redno komuniciranje z mediji, vključno s pripravo in distribucijo sporočil za 

javnost, gradiv za novinaije, obisk avtocestnih gradbišč, novinarske konference ipd.; 
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- publiciranje: produkcija predstavitvenih prospektov posameznih avtocestnih odsekov, 
poslovnega poročila DARS, prometnega koledarja 2001, brošure Na potki: nasveti za vamo in 
prijazno vožnjo po avtocestah, ipd.; 

- elektronsko komuniciranje: ažuriranje interaktivne internetne strani www.dars.si. odgovori na 
vprašanja, zastavljena preko javnega maila info@dars.si. soizdaja CD-roma »Slovenia 2001« 
ipd.; 

- organizacija dogodkov: študijski ogledi avtocestnih gradbišč, otvoritve novozgrajenih 
odsekov, ipd.; 

- foto in video dokumentiranje gradnje avtocest; 
- izvedba oglaševalske akcije pospeševanja pridobivanja uporabnikov sistema ABC; 
- intemo in motivacijsko komuniciranje ter komunikacijsko svetovanje. 

V letu 2001 je bilo za navedene aktivnosti namenjenih 44 mio SIT, kar je 106% planiranih sredstev. 

3.6. RAZVOJNE NALOGE 

Za razvojne naloge so bila v programu dela za leto 2001 predvidena sredstva v skupnem znesku 159 
mio SIT. Od predvidenih sredstev je bilo do konca leta 2001 fakturirano 135,3 mio SIT, kar je 85 % 
plana. 

Največji del porabljenih sredstev (73 %) je bil namenjen za 32 razvojno raziskovalnih nalog s področja 
gradnje, vzdrževanja in upravljanja avtocest, ki so bile izbrane na javnem razpisu sredi leta 2000, 
zaključevale pa so se koncem leta 2001. 

V letu 2001 je bilo 23% porabljenih sredstev namenjeno za razvojno-raziskovalne naloge s področja 
razvoja novih storitev (oziroma razvoja DARS d.d. kot družbe). 

Preostale 4% porabljenih sredstev je bilo namenjenih za ostale, manj obsežne razvojne naloge s 
tehničnega področja. 

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE REALIZACIJE 
V LETU 2001 (v 000 SIT) 

ODHODKI Planirano 2001 Realizirano 2001 % realizacije 
Stroški upravljanja DARS d.d. 981.610 989.683 101 
Odnosi z javnostmi 42.000 44.421 106 
Razvojne naloge 159.000 135.376 85 
Redno vzdrževanje 4.070.000 3.857.548 95 
Stroški pobiranja cestnine 2.340.000 2.330.512 100 
Ostali stroški 0 35 009 - 
SKUPAJ 7.592.610 7.392.549 97 

OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ Planirano 2001 Realizirano 2001 % realizacije 
Del cestnin in najemnin za graditev AC 920.693 1.020.693 111 
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 2.130.000 1.669.278 78 
Naložbe v osnovna sredstva AC 1.220.000 1.012.056 83 
Obresti od investicijskih kreditov 4.673.008 4.347.524 93 
Odplačilo glavnice 5.760.658 5.451.013 95 

113 poročevalec, št. 83 



4. GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

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

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 je bil podpisan aneks k pogodbi za gradnjo (za poračun DDV) in opravljen končni 
obračun gradbenih del. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
V letu 2001 je bil izveden končni obračun gradbenih del. Planirana vendar ne izvršena je bila 
dokončna odmera po končani gradnji in vpis v zemljiško knjigo. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
0 0 - 

odkupi 500 33 6,6 
gradnja 3.800 4.257 112,0 
ostalo 0 1 - 
skupaj 4-300 4.291 99,8 

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

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 je potekala izdelava spremembe projektno tehnične dokumentacije po ponovni 
javni obravnavi, pridobivalo se je upravna soglasja in delno enotno dovoljenje za gradnjo, 
potekal je odkup zemljišč in objektov, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za rušitev 
objektov in izvedeno rušenje objektov. Izveden je bil razpisa za gradnjo od P 36 do P 46, 
izveden je bil izbor izvajalca ter podpis pogodbe. Izdelano je bilo poročilo o izvajanju investicije 
in predlog za novelacijo IP. Prav tako se je nadaljevalo z izvedbo del od km 1+0 do km 1+600, katera 
bi morala biti zaključena 18.11.2001 vendar zaradi ustavitve del (ničnosti delnega enotnega 
dovoljenja) in drugih problemov so bila dela izvedena do faze, daje bilo možno po delnem tehničnem 
pregledu v decembru v celoti preusmeriti promet na novozgrajene prometnice. Zaključna dela niso bila 
izvedena v celoti, predvidoma bodo dokončana v aprilu 2002. Na odseku od km 1+600 do km 1+800 
seje dela z uvedbo Izvajalca v delo pričelo izvajati v novembru 2001.V letu 2001 je bila izvedena leva 
polovica trase do P41 ter do križišča z Erjavčevo. Na glavni trasi pa so bila izvedena zemeljska dela in 
nasipi spodnjega ustroja. Ostala dela, vključno z izvedbo priključkov na Erjavčevo in Na Poljanah 
bodo dokončana v aprilu 2002. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
V letu 2001 je bil izveden razpis za gradnjo križišča Erjavčeve ulice od P 36 do P 46, izvajalo seje 
gradbena dela, vendar terminski plan izvedbe zaradi navedene problematike ni bil v celoti realiziran. 
Planirano vendar ne izvršeno je bilo dokončanje projektno tehnične dokumentacije, rušenje 
odkupljenih stanovanjskih objektov in nadaljevanje postopkov odkupov zemljišč (denacionalizacije, 
dedovanja, športno društvo Partizan Studenci). Višja realizacija od planirane je posledica 
odkupljenega objekta, ki je bil v LN opredeljen kot objekt, ki se lahko ohrani ali se mu spremeni 
namembnost. Po dolgottajnih pogajanjih se je stranka odločila za izselitev nakar je bila sklenjena in 
realizirana pogodba za odkup. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
16.180 12.232 75,6 

odkupi 76.200 119.648 157,0 
gradnja 690.220 739.214 107,1 
ostalo 2.074 3.075 148,3 
skupaj 784.674 874.169 111,4 

ZAHODNA OBVOZNICA MARIBOR; Erjavčeva - Proletarskih brigad, dolžina 0,96 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 so se izvajala naslednja dela: 
- priprava vloge za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo, 
- priprava razpisa za izdelavo Poročila o vplivih na okolje, 
- postopek Sporazuma o sofinanciranju izgradnje navezovalne ceste na AC omrežje Zahodna 

obvoznica, Erjavčeva - Proletarskih brigad, 
- odkup zemljišč in objektov, 
- izdelava predloga investicijskega programa, ki ni bil potrjen, saj ni bil predhodno sklenjen 

sporazum o sofinanciranju. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
V letu 2001 je potekalo izvajanje odkupov zemljišč in objektov, planirana vendar ne izvršena je bila 
sklenitev sporazuma o sofinanciranju. Višja realizacija od predvidene je posledica hitrejšega odkupa 
nepremičnin kot je bilo predvideno. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
0 3.441 . 

odkupi 120.000 181.207 151,0 
gradnja 0 0 0 
ostalo 0 55 - 
skupaj 120.000 184.703 153,9 

MELE - ŠRATOVCI - RADENCI, dolžina 2,80 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 je potekalo pridobivanje soglasij k uporabnemu dovoljenju. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
Finančna realizacija je nižja od planirane zaradi dolgotrajnih postopkov odkupov po dokončni odmeri 
in nepridobljenega uporabnega dovoljenja. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 

0 0 0 
odkupi 500 0 - 
gradnja 0 0 0 
ostalo 0 0 0 
skupaj 500 0 0 

CELJE - SEVERNA MAGISTRALA, dolžina 2,20 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 so se izvajala naslednja dela: 
- dokončanje projektne dokumentacije PGD, PZ1 - III. etapa ter pridobivanje soglasij na PGD, PZI, 
- pridobivanje zemljišč in objektov - Et. etapa, 
- usklajevanje Sporazuma o sofinanciranju za rekonstrukcijo glavne ceste med Ministrstvom za 

promet, Direkcijo za železniški promet RS in MO Celje (sporazum podpisan s strani MO Celje) - 
IH. etapa in 

- izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI - IV. etapa. 

Stanie po finančnem načrtu DARS: 
Dela v letu 2001 na posameznih etapah niso potekala v celoti skladno s planom DARS. Vzroki za 
odstopanja od planirane realizacije za leto 2001 so sledeči: 
- ID. etapa: zamude pri podpisu Sporazuma o sofinanciranju, 

- Odkupi zemljišč - kasnitev podpisa pogodbe s Kovinotehno Merkur in Kovintrade (v vrednosti 
56,9 mio SIT). 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
8.200 7.601 92,7 

odkupi 269.800 217.131 80,5 
gradnja 0 17.929 - 
ostalo 0 37 - 
skupaj 278.000 242.698 87,3 

VODICE-ŽELODN1K 

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

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 

Odsek Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš 

- Posredovanje pripomb iz javne razgrnitve osnutka LN s strani občin, organizacij in občanov, 
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- Dodatna preveritev tehničnih rešitev na območju naselij Preseije in Škrjančevo v okviru koridoija 
sprejete trase, 

- Dodatno preverjanje variant trase v območju prečkanja naselja Preseije, 
- Usklajevanje tehničnih rešitev na delu trase Škrjančevo - Preseije med MP, DARS, MOP in 

občino Domžale, 
- Usklajevanje o tehničnih rešitvah križišč na območju obvoznice Mengeš, 
- Oblikovanje končnih stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka LN in posredovanje stališč 

občinam, ' 
- Občine posredujejo dodatna mnenja in argumente za nekatere od pripomb iz javne razgrnitve, 
- Dopolnitev idejnega projekta, posebnih strokovnih podlog, PVO in izdelava predloga LN. 

Odsek Mengeš - Vodice 

- Usklajevanje z občino Vodice zaradi njenega negativnega stališča do predlagane variante, 
- Preverjanje dodatnih variant na pobudo občine Vodice, 
- Zaradi konstantnega zavračanja predlagane trase s strani občine Vodice je na medministrski 

koordinaciji sprejet sklep, da se primerjalna Študija variant za odsek Mengeš - Vodice posreduje v 
potrditev na Vlado RS brez soglasja občine Vodice ter, da se predlaga razdelitev odseka na dva 
pododseka z razmejitvijo zahodno od naselja Žeje. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
Vzroki za odstopanje realizacije od plana: 

Odsek Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš 

- Občina Domžale ni posredovala stališča do variantnih rešitev križišč v Škijančevem in v Preserjah 
v dogovorjenem roku, 

- Projektant ni pripravil osnutkov stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka LN v 
dogovorjenem roku, 

- Zaradi obsežnosti predloga stališč do pripomb ministrstva niso pripravila odgovorov na predlog v 
zakonitem roku, 
MOP ni posredoval stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka LN v predvidenem roku. 

Odsek Mengeš - Vodice 

Občina Vodice se ne strinja s predlagano varianto. Kljub protiargumentom DARS-a, MP-ja in 
MOP-a zahteva varianto severno od Vodic, 

- MOP se kljub dejstvu, da z občino Vodice ni realno pričakovati pozitivnega soglasja k predlagani 
trasi, v letu 2001 
ni odloČi) za po zakonu prevideno možnost posredovanja primerjalne študije variant v potrditev 

Vladi RS. 

Obvoznica Mengeš 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
35.000 21.156 60,4 

odkupi 0 0 0 
gradnja 0 0 0 
ostalo 0 3 . 
skupaj 35.000 21.159 60,5 
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Želodnik - Vodice (brez obvoznica Mengeš -Preserje) 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
35.000 0 0 

odkupi 0 7.010 - 
gradnja 0 0 0 
ostalo 0 1 - 
skupaj 35.000 7.011 20,0 

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

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2000: 
V letu 2001 so se izvajala naslednja dela: 

dokončanje vseh del na dograditvi tretjega pasu od km 7,00 do km 7,22 in od km 7,8 do km 9,12, 
tehnični pregled, 
potrdilo o prevzemu del, 
potrdilo o odpravi pomanjkljivosti, 
dokončni obračun izvedenih del in 
predaja tehnične dokumentacije v arhiv DARS-a in DRSC-ja. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
Dela so potekala skladno s terminskim planom. Višja realizacija od planirane je posledica dokončnega 
obračuna del. 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% 
1.500 1.654 110,3 

odkupi 1.500 1.354 90,2 
gradnja 7.000 9.176 131,1 
ostalo 0 29 - 
skupaj 10.000 12.213 122,1 

SLAVČEK - TOMOS. dolžina 1.0 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 so se izvajale sledeče aktivnosti: 
- izdelovalo se je idejni projekt ter lokacijsko dokumentacijo, 
- pridobivalo se je soglasja na idejni projekt. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
Predvidena dela niso bila realizirana v celoti, ker je na podlagi vodnogospodarskega soglasja in 
revizije potrebno pred zaključkom idejnega projekta izdelati študijo pretoka Badaševice ter po potrebi 
dopolniti idejni projekt, zaradi česar se ni mogla pričeti izdelava projekt PGD/PZ1, kot je bilo s 
planom predvideno. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v% 

15.000 1.983 13,2 
odkupi 0 0 0 
gradnja 0 0 0 
ostalo 0 0 0 
skupaj 15.000 1.983 13,2 

OBVOZNICA NOVO MESTO; I. faza: Muhaber - Bučna vas, dolžina 0,831 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 so se izvajale naslednje aktivnosti: 
- nadaljevanje aktivnosti na odkupih nepridobljenih zemljišč, 
- izvedba pokablitve daljnovodov, ki je bila vezana na izgradnjo H. faze obvoznice, 
- dokončna izvedba odmere zgrajenih objektov in 
- pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
Dela so potekala skladno s finančnim načrtom DARS razen odkupa zemljišč (pritožbe na cenitev). 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
0 0 0 

odkupi 5.000 0 0 
gradnja 10.000 12.408 124,1 
ostalo 0 2 - 
skupaj 15.000 12.410 82,7 

OBVOZNICA NOVO MESTO; II. faza: Bučna vas - Ločna, dolžina 2,201 km 

Aktivnosti, ki so potekale v letu 2001: 
V letu 2001 so se izvajale naslednje aktivnosti: 
- nadaljevanje aktivnosti na pridobivanju zemljišč, 
- izvedba projekta PGD.PZI spremembe križišča Bučna vas iz štirikrakega semaforiziranega v 

krožno, 
- pridobitev manjkajočih dopolnilnih gradbenih dovoljenj, 
- nadaljevanje in dokončanje del na gradnji trase in objektov, razen manjših zaključnih del, 
- uspešno opravljen tehnični pregled, vključno s krožiščem Bučna vas in 
- predaja v promet, dne 24.11.2001. 

Stanje po finančnem načrtu DARS: 
Dela so potekala skladno s finančnim načrtom DARS. 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE 

projekti 

plan 2001 realizacija 2001 realizacija 

v tisoč SIT v tisoč SIT v % 
5.000 0 0 

odkupi 15.000 11.688 77,9 
gradnja 462.397 474.451 102,6 
ostalo 0 930 - 
skupaj 482.397 487.069 100,9 

REHABILITACIJE 

Na področju rehabilitacij DARS d.d. nastopa v vlogi prevzemnika obveznosti za plačevanje del, ki jih 
sicer organizira in vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste. 

Za rehabilitacije je bilo v letu 2001 predvidenih 345,3 mio SIT. Realiziranih je bilo 345,4 mio SIT 
kar predstavlja 100 % planirane realizacije. 

Slika: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 2001 

REHABILITACIJE CEST ZARADI GRADNJE AC - 
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5. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA 

V letu 2001 je bilo izvršeno financiranje nadomestne ceste in železniškega prehoda v Šempetru 
(občina Žalec) po pogodbi iz leta 2000. Finančna realizacije v letu 2001 je 30,6 mio SIT. kar je 153% 
planirane. Prekoračitev plana je posledica zamika dinamike obračunanih del. V letu 2001 so bila 
obračunana dela, katerih plačilo je bilo planirano že leto prej. Prav zato ni bilo mogoče poravnati 
obveznosti za v letu 2001 planirana ukrepa. 
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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 (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  



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 (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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