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Dne 01/10-1996 je skupina poslancev s prvo podpisanim Igorjem
Bavčarjem vložila predmetni predlog zakona, kjer v skladu z 176.
členom Poslovnika DZ RS pri obravnavi le-tega na sejah delovnih
teles in Državnega zbora sodelujem tudi jaz. Ker sem bil v času,
ko je bil predlog zakona vložen, službeno odsoten, se sedaj
pridružujem skupini poslancev - podpisnikov predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji.
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Slovo^'f^'19- člena Zakona o poslancih (Uradni list Republike
4
Zbora?!6
8/92) ter 174. in 175. Poslovnika Državnega
skurvPina epublike
Slovenije
poslancev
vlaga (Uradni list RS št. 40/93 in 80/94)
Us?miDlog zakona ° dopolnitvi zakona o
'MINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE
If) ^ (
Pošilja Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Sl0 a9' 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike
n e rec a amo da
°brav
"' P " 9
predlog zakona Državni zbor
s
aVa n s re me
Pren?embo
' P i
P° skrajšanem postopku, saj gre za
fUnc) e za enega samega člena, ki zadeva sestavo Sveta
in fUn? . financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
na đ ac'i0 za financiranje športnih organizacij ter ne posega
na
Pak °> kiPodro
^iastorjena
- Predlogs namreč
v določeni
je bila
sprejemom
zakona.meri popravlja
Svet j
nVa, dsko human tarne
^sto Pan
'
"
i
fundacije lahko le ob primerni
v6(j
°sti predstavnikov invalidskih organizacij nadaljuje
eset
ki j6
letno izjemno uspešno delovanje Loterijskega sveta,
vP|iva| Sv°jimi načelnimi in praktičnimi odločitvami bistveno
pri jn na odpravljanje perečih humanitarnih problemov, zlasti
drujb 3 ' V to fundacijo je razporejeno največ dosedanje
Halon6rieazilas,n'ne Loterije Slovenije in ima tako še dodatno
lot'j*° P ti na dobro gospodarjenje v bodoči delniški družbi
I® Slovenije.
e

' športne fundacije bo le z ustreznejšo sestavo, v kateri

bodo vključeni tudi predstavniki olimpijskih, neolimpijskih ter
občinskih športnih zvez lahko kos izjemno odgovorni nalogi,
ki se nanaša na začetno obdobje dela fundacije, ki bo brez
dvoma usmerjeno h globalnim rešitvam razporejanja denarja
v športu. V primeru, če zakonodajalec ne bo sprevidel velike
stiske tekmovalnega, kvalitetnega vrhunskega športa in
sprememb zakona ne bo takoj in prednostno obravnaval, lahko
pride do nepopravljivih posledic za razvoj slovenskega športa.
Ob nedvomno izjemno zahtevnem delu Državnega zbora RS
v času pred bližajočimi se parlamentarnimi volitvami, bo športna
javnost znala ceniti posluh za obravnavo tega zakona po
najkrajši možni poti, sa je zakonodajna ureditev fundacije v
zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
usodnega pomena za slovenski šport. V primeru, če Državni
zbor predloga ne bo obravnaval po skrajšanem postopku lahko
pride do daljnosežnih in nepopravljivih posledic za tezvoj
slovenskega športa.
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bodo na delovnih telesih in Državnem zboru pri obravnavi
zakona sodelovali predlagatelji.
Predlagatelji zakona:
mag. Janez KOCIJANČIČ, I. r.
Danica SIMŠIČ, I. r.
Miran JERIČ, I. r.
Zmago JELINČIČ, I. r.
Jože JAGODNIK, I. r.
Maria POZSONEC, I. r.
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organizacije bolnikov donedavnega v slovenskem prosto"1
bile deklarirane in so se prvič pojavile v zakonu o lastnins ^
preoblikovanju Loterije Slovenije, ki zanesljivo ni pravi zak°
urejanje takih vprašanj.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

V prihodnjih letih je utemeljeno pričakovati povečanje š18''
invalidskih organizacij, ker se podoben trend pojavlja tudi,flvaw0
evropskih državah. V ta namen so v Ministrstvu za delo, druži"
in socialne zadeve ob sodelovanju Urada za invalide, i*1
strokovne osnove za zakon o invalidskih organizacijah, '<a'eljc^|
predvidoma sprejet leta 1997. Ta zakon bo predvsem o°
status
merila, katera humanitarna organizacija bo pridobila
ki
invalidske organizacije, določen bo tudi državni organ, N°
tem odločal. Zato je nestrpnost med "humanitarnimi organi;-bolnikov" odveč, saj se stvari sistemsko urejajo in so jW
vnaprej zagotovljena finančna sredstva po navedenem PraVl
h kateremu daje Državni zbor obvezno soglasje. Invalidi izra
mnenje, da so sedaj v sestavi fundacije odrinjeni v diskrimin' ^
manjšino, katerim bodo odvzeta dosedanja loterijska sred5
večjem obsegu, ker naj bi bil smoter nenadne uveljavitve ra
tem, da se del porabe zdravstvenih sredstev za potrebe b°n
razbremeni in prenese na breme loterijskih sredstev. V sloven
?e ju
prostoru so bile loterijske igre vedno organizirane za inV ,.^8
sicer najprej za slepe in gluhe ter zatem postopoma še za d
skupine invalidov.

Državni zbor je 24. 7. 1996 sprejel Zakon o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije, v katerem sta opredeljeni tudi
fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih ter fundacija
za financiranje športnih organizacij. Gre za nadaljevanje
zakonodajnega postopka pri ustanavljanju pravnih oseb, ki naj bi
v prihodnje skrbeli za pravično delitev sredstev iz naslova iger na
srečo med invalidske in humanitarne ter športne organizacije. Že
zakon o igrah na srečo (Uradni list RS št. 27/(95) je predvidel obe
fundaciji, kasneje pa je zakon o ustanovah (Uradni list RS št. 60/
95), predpisal splošne pogoje za ustanovitev in delovanje fundacij.
Prav gotovo bo najpomembnejša naloga obeh fundacij smotrna
in racionalna delitev sredstev med tiste organizacije civilne družbe,
ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so za državo še posebej
pomembne. Gre za nov pristop zakonodajalca, ki uvaja delitev
sredstev, ki se natečejo iz igre na srečo na podoben način, kot je
to urejeno v mnogih ekonomsko razvitih državah v Evropi.
Dosedanja delitev sredstev preko Loterijskega sveta Loterije
Slovenije je nadomeščena z ustanovitvijo dveh samostojnih
fundacij. Sredstva namenjena za invalidske in humanitarne
organizacije naj bi razporejala fundacija, katere strukturo ureja 2.
odstavek 10. člena, sredstva za financiranje športnih organizacij
pa fundacija iz 3. odstavka istega člena.

V času pred sprejemom zakona so bile v razpravi različne oP'j
o tem, kateri predstavniki določenih športnih organizacij naj ^
v Svetu fundacije. Olimpijski komite Slovenije je konec leta ^
ustanovil fundacijo "Slovenski športni sklad", v kate.r ;j8
predstavniki vseh segmentov športa. Iz prve kolone spo
razvidna struktura fundacije, ki jo je ustanovil OKS in v ka'®
uravnoteženi segmenti vrhunskega športa, množičnega ssp
športa mladih, lokalnih športnih združenj in strokovnih in ' ^
Na tej podlagi je bila v predlogu zakona predvidena rešitei.
kateri naj bi Svet fundacije sestavljalo 9 članov, od katerih ,
OKS predlagal 6 članov, trije člani pa naj bi bili predsta ^
strokovne javnosti. Ob tem predlogu se je v tretjem branju P
amandma vlade, ki je predstavljen v drugi koloni, pravtak01 e„o
skupina poslancev predlagala amandma, po katerem naj
j
mesto dobil tudi predstavnik Taborniške zveze Slovenije. Df .
zbor je sprejel oba amandmaja s tem, daje eno mesto, kije ^
amandmaju vlade predvideno za člana iz OKS,
^
predstavniku Taborniške zveze Slovenije. Tabele s preds ^ (
organizacij v okrajšavi nazorno kažejo razporeditev
predlogu zakona, ki ni bil sprejet, amandma vlade in deja
sprejeto rešitev.

V zakonu so v 10. členu določene organizacije, ki predlagajo
predstavnike v svet fundacije, vendar tako zbrana struktura
zanemarja pomembnost invalidskih organizacij in ne izraža
enakopravno uveljavljanje interesov vseh segmentov športa.
Neposredno pred sprejemom zakona o lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije so se začela pojavljati stališča,
ki so izhajala iz nekakšnega egalitarnega načela, naj bi bil pomen
invalidskih organizacij enak pomenu humanitarnih organizacij
bolnikov, ki pa v takem poimenovanju niso bile predstavljene še
nikoli doslej, niti ob razporeditvi loterijskih sredstev za leto 1996.
Utemeljitev naj bi bila v tem, da invalidske organizacije izhajajo iz
približno 160.000 invalidov, humanitarne organizacije bolnikov pa
iz 170.000 različno obolelih. Primerjava nima nobene stvarne
podlage, ker gre za bistvene kvalitativne razlike. To ne pomeni,
da humanitarne organizacije nimajo velike in pomembne družbene
vloge, vendar v primerjavi z invalidskimi ne take, da bi v tej fundaciji
razpolagale kar z 9 predstavniki medtem, ko so jih invalidske
organizacije ohranile le 6, ker jim je bilo tik pred sprejemom zakona
zmotoma odvzetih 5 predstavniških mest. Humanitarne
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STRUKTURA FUNDACIJE - 3. odstavek 10. člena
PREd

LOG OKS
® Članov

PREDLOG VLADE
I ] članov

ZAKON
11 članov

0KS^ZŠZ_

OKS - ZŠZ

OKS - ZŠZ

ŠPORT °LIMPIJSKI

OKS-ZŠZ

OKS-ZŠZ
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SLOVENIJE
SLOVENSKA
UNIVERZITETNA
ŠTUDENTSKA ŠPORTNA
ZVEZA
ZVEZA ZA ŠPORT
OTROK IN MLADINE
ŠPORTNA UNU A
SLOVENIJE
ZVEZA DRUŠTEV
UČITELJEV IN
PROFESORJEV
ŠPORTNE VZGOJE V
SLOVENIJI
PLANINSKA ZVEZA

^MSKI OLIMPIJSKI
JPORT
'^OLIMPIJSKI ŠPORT

finska športna
ZVEZA
frl
^RTZAVSE
^TITUT za šport
I

V

LADARS

^ONator
^—___

OKS-ZŠZ
SLOVENSKA
UNIVERZITETNA
ŠTUDENTSKA ŠPORTNA
ZVEZA
ZVEZA ZA ŠPORT
OTROK IN MLADINE
ŠPORTNA UNIJA
SLOVENIJE
ZVEZA DRUŠTEV
UČITELJEV IN
PROFESORJEV
ŠPORTNE VZGOJE V
SLOVENIJI
PLANINSKA ZVEZA
SLOVENIJE
STROKOVNA JAVNOST
STROKOVNA JAVNOST
STROKOVNA JAVNOST

Gled na ,
p9(j
°. da tudi tri predstavnike strokovne javnosti imenujejo
zaš 9 ke institucije /Univerza v Ljubljani in Mariboru ter Inštitut
iastij Pa ta'6le'asn0, da segment vrhunskega športa v svetu fundacije
Ob Un . anPredstavnika
nacionalnih športnih zvez preko OKS.
to
iu» da se OKS ukvarja tudi z drugimi področji, pa je
{|a*astoPstvo lahko okrnjeno. V svetu fundacije sta torej od 11
,e
km V 'e dva' ki se bosta zavzemala za interese vrhunskega
Politi|°Va'ne9a športa, kar je skregano z vsako pametno športno
*asto°Pan^v taki
upoštevanju
izkušenj
bi moral
biti vrhunski šport
fundaciji tujih
najmanj
s polovico
članov.

SLOVENIJE
STROKOVNA JAVNOST
STROKOVNA JAVNOST
STROKOVNA JAVNOST'

povsem drugačnih številk. Na tako netočni predpostavki članstva
temelječa obrazložitev je zavajajoča, obenem pa se s tem
nekaterim organizacijam povsem neutemljeno daje pretiran
pomen, posebej še, če se upošteva njihova vsebinska vloga v
slovenskem športu. Prav tako je v zakonu popolnoma
zanemarjena lokalna športna sfera, saj ni predviden član Sveta
tudi s strani občinskih športnih zvez. Tudi iz razvojnega vidika je
zakonska rešitev lahko sila sporna, saj že vnaprej daje določenim
organizacijam status, ki ga primerjalno z drugimi ne zaslužijo.
Še posebej pa je problematična nedopustno ohlapna opredelitev
predstavnikov strokovne javnosti. Če je že Državni zbor sprejel
predlog, po katerem posamezne organizacije predlagajo v
sestavo Sveta fundacije svoje člane, potem bi bilo logično
pričakovati, da so v zakonu na podoben način naštete tudi tiste
strokovne organizacije, ki predlagajo kandidate za člane fundacije,
ki predstavljajo "strokovno javnost".

ki Sg°mno se v zakonu daje prevelik pomen tistim organizacijam,
Sploh
ne ukvarjajo s tekmovalnim športom na račun
Si0v„ 9a športa, za katerega razvoj mora biti država kot je
sledi n 'a nedvomno izjemno zainteresirana. Zakonska rešitev
števi|arnandma
iu vlade v tre,i' obravnavi, katerega obrazložitev s
ofe re°Snm č|anstva je za nekatere organizacije izrazito sporna in bi
em preverjanju dejanskega članstva brez dvoma prišli do
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2. Cilji in načela zakona

našim razmerom optimalno financiranje različnih špo^'
organizacij. Glede na sprejeto strukturo v zakonu pa je teZ
pričakovati, da interesi kvalitetnega, tekmovalnega špor,a
Sloveniji ne bodo zapostavljeni.

Glede na namen, zaradi katerih je zakonodajalec ustanovil
fundacije, je vprašanje vodenja politike fundacij in s tem povezane
delitve sredstev različnim organizacijam, ki delujejo v invalidski,
humanitarni in športni sferi, še posebej pomembno. Upoštevajoč
določilo 14. člena zakona, po katerem oba Sveta fundacij
sprejmeta pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije, je sestava članov Sveta fundacije izjemno občutljivo
vprašanje.

S spremembo bi se razmerja v Svetu fundacije za financirali®
športnih organizacij kolikor toliko uravnotežila, kar bo v Pos'e '
omogočilo tudi učinkovitejše delo same fundacije. Organizacijan >
ki po zakonu že imajo svoje predstavnike se s sprememb"
odvzema njihovih mest, gre le za dodajanje mest tis'1
organizacijam, brez katerih si slovenskega športa preprosto n
moremo predstavljati.

Poglavitni cilj pri spremembi sestave Sveta fundacije, ki jo
sestavljajo predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij je
v tem, da se odpravi nezaželjena diskriminacija invalidov do drugih
skupin prebivalstva, ki izražajo svoje posebne interese preko
ostalih humanitarnih organizacij, ki so po svojem značaju
organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije (oboje
vrste teh organizacij so prav tako kot invalidske že dolgo vrsto let
uporabnice loterijskih sredstev).

3. Ocena finančnih sredstev
Predlagane dopolnitve zakona ne bodo v ničemer zaht®va'®
dodatnih sredstev iz državnega proračuna, saj gre za spreme^
v sestavi obeh fundacij, ki na sredstva iz državnega proračun
ne morejo imeti prav nobenega vpliva.

Invalidske organizacije se zavzemajo naj se v navedenem
pravilniku globalno razčlenijo loterijska sredstva, da ne bi prihajalo
do nepotrebnih konfliktov, ki jih doslej v Loterijskem svetu ni bilo
zaradi načelnega delovanja. Predlagana sestava Sveta fundacije
postavlja tako razmerje med invalidskimi in humanitarnimi
organizacijami, da se ohranja vpliv invalidov, vendar pa je hkrati
na drugi strani tudi dovolj predstavnikov zainteresirane javnosti,
ki zagotavljajo harmonizirano delovanje.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V10. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Sloveruj®
(U. I. RS št. 44/96) se v drugem odstavku 2 stavek spre"16
tako, da se glasi:

Invalidskim organizacijam oziroma invalidom se specifičen položaj
zagotavlja po opredelitvah v mnogih dokumentih OZN,
Evropskega sveta, Evropske unije in drugih mednarodnih institucij.
V Sloveniji je v zvezi s tem oblikovan in sprejet dokument o strategiji
invalidskega varstva; pri vladi deluje Urad za invalide, ki ima tudi
po zakonu določene kontrolne funkcije do porabe loterijskih
sredstev iz fundacije. Za humanitarne organizacije seveda ne
obstaja tak položaj, čeprav so tudi zelo pomembne za kvaliteto
življenja določenih skupin prizadetih ljudi.
V
,
Logično je, da se v primeru športa omogoči prav športnim
organizacijam poglavitev vpliv na delitev sredstev, v nasprotju z
delitvijo sredstev za šport iz državnega proračuna, za kar je v
imenu vlade izključno odgovoren Minister za šolstvo in šport.

"Od 15 članov uporabnikov imenuje Državni'zbor •=,ePLIH''^0
Slovenije 11 članov na predlog invalidskih organizacij in 4 cia
na predlog humanitarnih organizacij."
V 3. odstavku se:
- v drugi vrsti namesto številke 11 vnese številka "17",
- v tretji vrsti namesto številke 8 vnese številka "14".
Na koncu odstavka, za besedo člana, se doda vejica in sled®'0
besedilo:
"nacionalne zveze poletnih olimpijskih športov 2 člana, naciona^®
zveze zimskih olimpijskih športov 1 člana, občinske športne zv
2 člana in nacionalne zveze neolimpijskih športov 1 člana.

Ob sprejemu zakona je vrhunski šport zelo ogrožen, posebej še,
ker bo način delitve in merila pripravil Svet fundacije, katerega
struktura je neustrezna. Pravična razdelitev sredstev ob
izoblikovanju pravičnih meril za delitev sredstev med različne
segmente športa bo gotovo poglavitna naloga fundacije. Prav ta
vsebinska opredelitev bo ključnega pomena za uravnoteženo in
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2. člen
Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Repub'"'
Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:

£• sPremembo sestave Sveta fundacije za financiranje
'tiskih in humanitarnih organizacij.

težko doseči razumen dogovor glede meril in kriterijev za delitev
sredstev, saj je logično pričakovati, da bodo člani Sveta fundacije
ščitili interese organizacij, ki so jih delegirale v Svet, kar bo lahko
izjemno negativno vpivalo na delo fundacije. Obenem preti ob že
tako skromnih sredstvih v športu resna nevarnost drobitve
sredstev in s tem povezanih nasprotovanj in prepirov, ki lahko
privedejo v nadaljevanju do razkola v slovenskem športu, ki si ga
nikakor ne smemo privoščiti.

tobinski smisel prvega dela spreminjevalnega člena je v tem, da
hu~estava Sveta fundacije za financiranje invalidskih in
bile ani,arn'h organizacij povrnjena v tiste sestavine, kakršne so
lzo
kst
^'kovane
v vseh Loterije
treh fazah
obravnave
^ninskem
preoblikovanju
Slovenije
(ZLPLS),zakona
in sicer ov
avnem zboru kot zakonodajalcu in Vladi Republike Slovenije
Polagatelju zakona.

Glede na sprejeto sestavo članov Sveta fundacije v zakonu je
težko pričakovati, da interesi kvalitetnega, tekmovalnega športa
v Sloveniji ne bodo zapostavljeni. Iz vsega navedenega izhaja,
da ne gre za užaljenost s. strani OKS, pač pa za precej hujši
problem, ki je povezan z izrazito prezrtim področjem športa, ki ga
gojijo v preko 3000 športnih društvih in klubih in ki so preko
nacionalnih športnih zvez vključena v osrednjo nevladno krovno
športno organizacijo v Sloveniji.

tv
pred^'
S n ' humanitarnih organizacij bolnikov in odvzemu šestih
'ških mest za invalidske organizacije, je ob zaključnem
SD.
je ®m&nju ZLPLS namreč prišlo do prenagljene odločitve, ker
ibo *adevn' amandma vložen na sami izredni seji Državnega
moznost m
strok Vni
^a,° n'
' časa, da bi bili izpostavljeni odločilni
nih;°
družbeni
vidiki, zaradi katerih opisana odločitev
'bila utemljena.

OKS ZŠZ je v skladu s statutom osrednja nevladna društvena
športna organizacija nacionalnih športnih zvez, lokalnih športnih
zvez in drugih društveno strokovnih športnih organizacij. Takšen
status je OKS priznan tudi s strani Mednarodnega olimpijskega
komiteja in je v skladu z Olimpijsko listino Mednarodnega
olimpijskega komiteja. Ustanoviteljice OKS so vse nacionalne
športne zveze olimpijskih športov/31 članic/, velika večina ostalih
neoiimpijskih športov /22 članic/, pretežna večina občinskih
športnih zvez in ostalih športnih organizacij. Skupaj OKS šteje
preko 100 članic. Tako ostaja le peščica zvez, ki niso vključene
v OKS, izmed teh pa zakon kar šestim različnim organizacijam
daje mesto predstavnika v svetu. Članice OKS se ukvarjajo tako
z vrhunskim športom kot tudi s športom mladih in množičnim
športom, zato je predlog OKS uravnotežen in odraža vse
segmente športa. Sprejeta rešitev v zakonu v celoti negira
dejavnost športa za vse v vseh nacionalnih športnih zvezah
/smučanje, nogomet, tenis, plavanje, teki, odbojka, kegianje
itd.../, prav predsedniki teh zvez pa so se odločno zavzeli za
spremembo zakona v obliki, kot je sedaj predlagana. Članice
OKS Združenja športnih zvez so nacionalne zveze olimpijskih'
športov v naslednjih 31 športnih panogah:

socn n'^ce ar9umentiral, da je potrebno loterijski denar za
orna nac
° human',arno P°dročie Prerazporediti od invalidskih
v s "'* 'i k humanitarnim organizacijam, ni utemeljitve, zakaj bi
hvaiti fundaclJe imele humanitarne organizacije 9 glasov,
or
den
9anizacije pa samo 6 glasov. Poraba loterijskega
9 29
bork?nva '° Podrotfe ze desetletja poteka v razmerju 90 %: 10% v
i9j.. ! Hdskih organizacij, kar pomeni, da so 4 glasovi po prvotni
l za
humanitarne organizacije več kot izraz deleža denarnih
Sred
po /ISV' W redno prejemajo. Poleg tega pa Državni zbor še
laflko z
Pred ■sanBrn
avaruje humanitarne organizacije v zakonsko
$reJ".
Pravilniku o merilih in pogojih za uporabo loterijskih
s
v
fundaciji, h kateremu daje Državni zbor soglasje.
^(J J
s,
hurn amih
rokovni argumenti o tipologiji nekdanjih socialnohum
organizacij, ki so prešle v skrajšan naziv
Sv an tarne
et '
organizacije. Pred davnimi leti so bile v loterijskem
0fQ ^členjene v invalidske organizacije in ostale humanitarne
****. Ko pa se je leta 1992 oblikoval zakon o socialnem
IJradn
burnanUJ,arn
i list RS, št. 54/92) je prišlo do zakonske opredelitve
(le. m' 'h organizacij, ki so bile v 4. poglavju z 62., 63. in 64.
Postavljene v tri nosilne tipe, in sicer: dobrodelne
0°
0r n Zaot e
Qa IZac
'
> ' organizacije za samopomoč in invalidske
(ire
ije. Tako imenovane humanitarne organizacije bolnikov
n man e
inSo fi iš ga dvoma sodijo med organizacije za samopomoč
Podi volunta
Redano tudi s sistemskega vidika brez stvarne strokovne
Oa c C
ristično vnešene v zakon. Temeljni zakon o igrah
"ii/a/^ "° (Uradni list RS, št. 27/95) je izključno določil samo
tora
humanitarne in športne organizacije ter posledično
hiirn ni razlo93 za kakršnokoli dodatno zakonsko razčlenjevanje
enitamih organizacij.
b) s r
šPOf
P emembo sestava Sveta fundacije za financiranje
D.
lnlh organizacij

atletika, baseball, badminton, boks, drsanje, gimnastika, hokej na
ledu in na travi, jadranje, judo, kajaštvo, kolesarstvo, košarka,
konjaništvo, lokostrelstvo, namizni tenis, nogomet, odbojka,
plavanje, rokoborba, rokomet, sabljanje, sankanje, smučanje,
strelstvo, tekvvondo, tenis, dviganje uteži, triatlon, vaterpolo in
veslanje.
Ob njih so članice OKS tudi nacionalne zveze športov, ki jih MOK •
priznava kot so balinanje, karate, kegljanje, letalstvo, potapljanje,
golf, squash, kotalkanje, športni plesi in ragbi. V skupščino OKS
so vključene še ostale nacionalne zveze neoiimpijskih športov,
občinskih športnih zvez, miselnih iger, zamejskih športnih
združenj, športniki, ki so sodelovali na olimpijskih igrah ter kot
individualna ustanovitelja nosilca zlatih olimpijskih medalj Leon
Štukelj in Miro Cerar. Mnoge od članic OKS bi po logiki sprejetega
zakona same zaslužile po 1 mesto člana v Svetu fundacije. Preko
članic Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez brez
dvoma predstavlja v našem prostoru najmanj 80 % slovenskega
športa.

ie em za onu e
PossT
'
^ i kakovostni tekmovalni šport zelo ogrožen,
e> S0, ker bo nac,n deli,ve m
kate
merila pripravil Svet fundacije,
6 a stru
Prirn ^ s ktura je popolnoma neustrezna. Vsakršna
bi
katerokoli evropsko institucijo podobnega pomena
F>rav .ala neustreznost sedanje sestave Sveta fundacije.
iirav^na/azdel',ev sredstev bi morala biti ob izoblikovanju
^rt°'eŽenih 'n s,rokovno podprtih meril med različne segmente
op * 9°tovo poglavitna naloga fundacije. Prav ta vsebinska
rgifri "ev bo ključnega pomena za uravnoteženo in našim
0b u8ram optimalno financiranje različnih športnih organizacij.
Postevanju sedaj sprejete rešitve pa je na dlani, da bo zelo

Članice OKS se ukvarjajo tudi z vrhunskim športom kot tudi s
športom mladih in množičnim športom, zato je predlog dopolnitve
zakona uravnotežen in odraža vse segmente športa. Vse
organizacije, ki imajo po sedanjem zakonu predstavnike v Svetu
9
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fundacije bi obdržale svoj položaj. S sprejemom zakona bi se Svet
fundacije povečal na 17 članov, razmerje organizacij, katerih
predstavniki bi zastopali svoje interese, pa bi se vsaj v določeni

meri uravnotežilo. S tem bi se tudi vrhunski šport ter P0^.
občinskih športnih zvez izvlekla iz sedanjega diskriminacijsw
položaja.

III. DOLOČBE ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO

Svet fundacije za financiranje športnih organizacij v
Sloveniji ima 11 članov, ki jih imenuje Državni zbor RePu '
Slovenije, 8 članov je predstavnikov uporabnikov, 3 člani pa
predstavniki strokovne javnosti. Predstavnike uporabni*
predlagajo: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih
2 člana, Planinska zveza Slovenije 1, Zveza tabornikov Sto
nije 1, Športna unija Slovenije 1, Zveza za šport otrok in mladin0 .
Slovenska univerzitetna študentska športna zveza 1, Zveza drus
učiteljev in profesorjev športne vzgoje Slovenije 1 člana.
>

10. člen
Fundacijo upravlja Svet fundacije.
Svet fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji ima 21 članov, ki jih imenuje Državni zbor
Republike Slovenije. 15 članov je predstavnikov uporabnikov, 6
članov pa je predstavnikov zainteresirane javnosti. Od 15 članov
imenuje Državni zbor Republike Slovenije 6 članov na predlog
invalidskih organizacij, 6 članov na predlog humanitarnih
organizacij bolnikov in 3 člane na predlog ostalih humanitarnih
organizacij.
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Prvo imenovanje članov Sveta fundacije se opravi hkrati i
sprejemom akta o ustanovitvi fundacij.
Svet fundacije izvoli predsednika izmed svojih članov.
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Operativni plan
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D

IZVAJANJU

TRAJNEGA

PROGRAMA

PRENEHANJA

IZKORIŠČANJA

URANUVE

PREPREČEVANJA

RUDARJENJA

ZIROVSKI

IZVEDDE

VRH

V

IN

POSLEDIC

RUDNIKU

ZA

RUDE

LETO

a
da
tr

Republike Slovenije pošilja na podlagi 10. člena zakona
ajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in
®prečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski
rn
(Uradni list RS, št. 36/92)

URANA

1994

ki ga je sprejela na seji dne 7. marca 1996, in
- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA IZVEDBE
TRAJNEGA PRENEHANJA IZKORIŠČANJA URANOVE
RUDE IN PREPREČEVANJA POSLEDIC RUDARJENJA V
RUDNIKU UR^NA ŽIROVSKI VRH ZA LETO 1994.

I??/cERAT|VNI PLAN AKTIVNOSTI ZA LETO 1996 ZA
PĐc DB0 "PROGRAMA IZVEDBE
TRAJNEGA
PRc EHANJA IZKORIŠČANJA URANOVE RUDE IN
, L^PREČEVANJA
POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU
ha
na žirovski vrh",

GENERALNI SEKRETAR
Mirko Bandelj, I. r.
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OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA LETO 1996 ZA IZVEDBO
"PROGRAMA IZVEDBE TRAJNEGA PRENEHANJA IZKORIŠČANJA
URANOVE RUDE IN PREPREČEVANJA POSLEDIC RUDARJENJA V
RUDNIKU URANA ŽIROVSKI VRH".
2.1.1. Urejanje prostorsko izvedbenih aktov

1. UVOD

Planirane storitve

Proračun Republike Slovenije za leto 1996 namenja financiranju
izvajanja Programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v RUŽV (Program) 37 % potrebnih sredstev. Operativni plan zato načrtuje
samo izvajanje nujnih del za katera je ocenjeno, da bodo preprečila
večje škode in obenem zagotovila osnove za normalno izvajanje
Programa v prihodnjem obdobju ter, da jih bo mogoče financirati.
Operativni plan temelji:

Stroški (v 000 Sffl

- dopolnitve in spremembe lokacijske in
tehnične dokumentacije - ocena vpliva na
okolje spremenjenih rešitev

1.000

SKUPAJ 2.1.1. Stroški urejanja prostorsko
izvedbenih aktov

1.000

2.1.2. Raziskave in študije

- na Zakonu o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in
preprečevanju posledic rudarjenja v RUŽV (Ur. I. RS št. 36/92),
- na Programu, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v aprilu
1994,
- na Proračunu Republike Slovenije za leto 1996,
- na obsegu izvedbenih del v letu 1995 in stanju objektov,
mehanizacije in opreme ob koncu leta.

Planirajo se raziskave hidroloških in geomehanskih last"°za
jalovišča jamske jalovine Jazbec, študije parametro
izboljšanje projektnih rešitev, ocene ogroženosti ob na ravn
drugih nesrečah ter ponovno ovrednotenje variant traj
, prenehanja obratovanja jalovišč.

Operativni plan zastavlja poslovanju RŽV naslednje osnovne
naloge:

2.1.2.1. Storitve in stroški raziskav in študij
Planirane raziskave

- dokončati sanacijo plazišča na jalovišču hidrometalurške jalovine
Boršt,
- pridobiti predpisana dovoljenja za izvajanje Programa,
- vzdrževati stanje in razpoložljivost potrebnih objektov,
mehanizacije in opreme ter redno nadzirati vpliv rudnika na okolje,
- zagotoviti prezaposlovanje delavcev v nadomestne programe,
ki jih na področju rudnika uvaja Ministrstvo za obrambo.

- geomehanske in hidrološke lastnosti
jalovišča Jazbec,
- uporabnost prekrivke z bližnjih lokacij
- vrednotenje variant prenehanja obratovanja jalovišč
- ogroženost ob naravnih in drugih nesrečah

Kot vira financiranja poslovanja Operativni plan načrtuje Republiški
proračun za leto 1996 in lastno realizacijo, to so sredstva od
prodane nepotrebne mehanizacije in opreme ter sredstva
realizirana z deli začasno presežnih delavcev v drugih podjetjih.
Lastno realizacijo se načrtuje v največjem možnem obsegu.

jgo
g'g50
'5qo

8.00°

SKUPAJ 2.1.2. Stroški raziskav in študij

2.1.3. Pridobivanje dovoljenj za izvajanje del
Načrtuje se izdelovanje manjkajoče tehnične in Proi?!jgjn
dokumentacije za izvajanje Programa, dopolnjevanje ,e^n' $
projektne dokumentacije na podlagi utemeljenih izboijs
vodenje postopkov pridobivanja dovoljenj.

2. OPERATIVNI PLAN TEHNIČNO
TEHNOLOŠKEGA SKLOPA PROGRAMA
Plan reducira obseg Programa na izvajanje del in aktivnosti za
pridobitev potrebnih dovoljenj za izvajanje Programa, dokončanje
sanacije plazišča na jalovišču hidrometalurške jalovine Boršt,
vzdrževanje razpoložljivosti potrebnih objektov, mehanizacije in
opreme ter redni nadzor nad vplivom rudnika na okolje. Pri tem
ne planira nikakršnih del pri izvajanju trajnega prenehanja
pridobivanja uranove rude, izvajanju trajnega prenehanja
proizvodnje tehničnega uranovega koncentrata in drugih del pri
trajnem prenehanju obratovanja jalovišč.

2.1.3.1. Storitve in stroški pridobivanja dovolj®11'
Stroški (v 000 SlT'
3.000
- dopolnitve tehnične in projektne dokumentacije
- izdelovanje tehnične in projektne dokumentacije,
2.500
rušenja objektov in preureditve infrastrukture
3.50"
- projektiranje nadzora nad posledicami izkoriščanja
2.000
- revidiranje projektov za izvajanje del
Planirane storitve

2.1. PLAN PREDHODNIH DEL
SKUPAJ 2.1.3. Stroški pridobivanja dovoljenj

Predhodna dela so prioritetna. Planirajo se dopolnitve lokacijske
in projektne dokumentacije, ki jih bodo zahtevali pristojni organi v
upravnih postopkih, izboljšave projektivnih rešitev s potrebnimi
raziskavami ter postopki pridobivanja dovoljenj za izvajanje del.
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Stroški (v 000 S

SKUPAJ 2.1. STROŠKI PREDHODNIH DEL

12

11 .000

2.3.1.1. Stroški osnovnega materiala

PRBKLAN IZVAJANJA trajnega
pehanja obratovanja jalovišč

Osnovni materiali
rTlan ŽU e obse

Onjnil
9 Programa
na dokončanje
sanacijejalovišč
plazišča.
9'n del ipri iizvajanju
trajnega prenehanja
obratovanja
se
118
Planira.

- kisline
- tenzidi
- rezalne in brusne plošče
- plini in termično rezanje
- kontejnerji za skladiščenje
- gradbeni material
- ostalo

2j<
p " • Obseg in stroški izvajanja trajnega
Pehanja obratovanja jalovišč
'ar|irana dela obsegajo:
■ vrti"0epod
9raievanie drenažnega rova v dolžini 630 m,
- ni. ? odvodnjevalnih vrtin in vodnjakov,
"kvidacijo delovišča.
2^^
^foški

Poraba osnovnih

Osnovni material

aditivi
C6
ment
"ireža
61
energija
^0r'v° in mazivo
Sudbeni material
e
Predvideno

Poraba

Stroški (v 000 SIT)

210 m3
3

1.700
1.300
2.900
1.700
1.800
3.000
800
2.000
1.500

470 m
18000 kg
1701
23000 kg

AJ 2.2.1.1. Stroški osnovnega
materiala in energije

2.500

SKUPAJ 2.3. STROŠKI IZVAJANJA TRAJNEGA
PRENEHANJA PROIZVODNJE
KONCENTRATA

2.500

2.4. PLAN IZVAJANJA TRAJNEGA
PRENEHANJA PRIDOBIVANJA URANOVE
RUDE
Planirajo se samo nujna dela pri pripravljanju zunanjih objektov
za uporabo v druge namene. Dela na preprečevanju kontaminacije
jamske vode in zapiranju jamskih objektov ter druga podzemna
dela pri prenehanju pridobivanja uranove rude se ne planirajo.
2.4.1. Stroški osnovnega materiala in energije
Osnovni material

Storitve

Stroški (v 000 SIT)

16.700

2j j
•'.2. Obseg in stroški planiranih storitev
Stroški (v 000 SIT)

•stol"1vni
°preme za krpanje betona
•uri.,an° ,n t0hnični nadzor in spremljanje
is vodnjakov
^PAJ 2.2.1.2. Stroški storitev
2. STROŠKI IZVAJANJA TRAJNEGA
PRENEHANJA OBRATOVANJA
JALOVIŠČ

3.500
3.500
15.000
22.000

- gradbeni material
- el. energija
- nepredvideno

2.000
2.000
1.000

SKUPAJ 2.4. STROŠKI IZVAJANJA TRAJNEGA
PRENEHANJA PRIDOBIVANJA
URANOVE RUDE

5.000

2.5. PLAN OBRATOVANJA TEHNOLOŠKIH
SKLOPOV
Planira se obratovanje tistih sklopov, ki zagotavljajo pogoje za
delo organizacijskim enotam in jih ni primerno obravnavati v sestavi
posamezne enote oziroma dejavnosti. Sklope, ki so vezani samo
na obratovanje ene dejavnosti oziroma organizacijske enote
načrtuje posamezna dejavnost v poglavju 2.6. plana vzdrževanje
razpoložljivosti.

38.700

DAJANJA PRENEHANJA
ZVODNJE koncentrata

u|

Plan
°Preirie^0taV''a dokon^anie pričete demontaže in dekontaminacije

2.5.1. Obseg in stroški obratovanja tehnoloških
sklopov
Obratovanje tehnoloških sklopov obsega:

Oren ?bseg in stroški izvajanja trajnega
®nanja proizvodnje koncentrata
13

SKUPAJ 2.3.1.1. Poraba osnovnega materiala,
energije

materialov, energije in

KUP

SKUf>Aj 2

100
150
200
500
500
550
500

- obratovanje laboratorija,
- obratovanje čistilnih naprav,
- obratovanje kotlovnice.

dela obsegajo:

-dg^on,azo in dekontaminacijo strojne opreme,
- dem°0r|nta?° 'n dekontaminacijo elektro instalacij,
tažo in dekontaminacijo jeklenih konstrukcij.

13
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2.5.1.1. Poraba osnovnega materiala, energije in
stroški
Osnovni material

Poraba

Stroški (v 000 SIT)

■ lab. potr. mat. in kemikalije
- standardi
- el. energija
476.000 kWh
- kurilno olje
220.0001
- diesel gorivo
2.0001
-voda
45.000 m3
- smeti
160 m3
- Al sulfat
10.000 kg
- flokulant
350 kg
- tenzidi
- gradbeni material

600
400
5.200
6.500
2.130
1.600
400
360
170
40
500

SKUPAJ 2.5.1.1. Stroški materiala in energije

- oprema za brizgani beton
- kamion TATRA za prevoz jalovine
• nakladalec ULT
• kamion s kontejnerjem za močenje cestišč
■ jamski nakladalec GHH LF 2 H
- separatni ventilator
- vrtalna garnitura BOOMER
- jamski nakladalec
- jamski lučalnik
- črpalka za vodo

2.6.1.2. Vzdrževanje transportnih in osebnih voz"
Načrtuje se vzdrževanje naslednjih vozil:
- kamioin FAP za prevoz smeti
- kamion ZASTAVA 5 t
- kombi CITROEN-nabava
-kombi RENAULT
- kombi TAM
- kombi TAM cestar
-kamion VOLVO 181
- terensko vozilo NIVA
-ZASTAVA 101
- FIAT CROMA
-RENAULT 191 kom
- viličarji

17.900

2.5.1.2. Storitve in stroški storitev
Storitve

Stroški (v 000 SIT)

- meritve dimnih plinov
- kemijske analize tekočih izpustov
- čiščenje kotla in dimnic
- čiščenje ČNJV

200
800
300
100

SKUPAJ 2.5.1.2. Stroški storitev

Vzdrževanje tehnoloških sklopov obsega naslednje postroje- tansformatorske postaje,
- energetski razvodi visoke in nizke napetosti,
- kompresorske postaje,
- ventilatorske postaje (glavnih in separatnih ventilatorjev),
- drobilnica,
- radiometrična vrata in tehtnica,
- razvod pitne in požarne vode,
alizacii6'
- instalacije za potrebe razsvetljave, moči, telefonije in signali:
- lovilci olj in maščob,
- jamske črpalke tehnološke vode,
- črpališče pitne in požarne vode,
-g
- kotlovnica in toplovode podpostaje, toplovoda in sist
ogrevanja,
- razvoda in instalacij pitne in požarne vode,
- čistilna naprava za jamsko vodo,
- čistilna naprava za sanitarno vodo,
- črpališča sistema za skladiščenje goriva in kurilnega olja.
- laborđtorij za kemične in fizikalno kemične analize,
- cestišča in delovne površine v zimskem času

Planira se vzdrževanje razpoložljivosti mehanizacije in opreme,
ki je potrebna za nemoteno izvajanje načrtovanih del. Vzdrževanja
nepotrebne mehanizacije in opreme, ki bi povečalo njihovo
prodajno vrednost, se ne planira.
Ker Operativni plan bistveno zmanjšuje obseg izvajanja Programa
je tudi obseg vzdrževanja potrebne razpoložljivosti bistveno
manjši.
2.6.1. Obseg vzdrževanja razpoložljivosti
t

- vzdrževanje mehanizacije in opreme, ki je potrebna za nemoteno
izvajanje načrtovanih del,
- vzdrževanje transportnih in osebnih vozil potrebnih za izvajanje
načrtovanih del,
- vzdrževanje tehnoloških sklopov potrebnih za izvajanje
načrtovanih del.

2.6.2. Stroški materiala, energije in storitev
2.6.2.1. Poraba osnovnega materiala, energije ,fl>
stroški
SIT)
Stroški (v 000
Osnovni material

2.6.1.1. Vzdrževanje mehanizacije in opreme
Vzdrževanje obsega vzdrževanje naslednje opreme:

poročevalec, št. 43

5 kof"

2.6.1.3. Vzdrževanje tehnoloških sklopov
19.300

2.6. PLAN VZDRŽEVANJA
RAZPOLOŽLJIVOSTI MEHANIZACIJE IN
OPREME

- stroj za sidranje - Robolt
- jamski kamion
- dvižna platforma za podgrajevanje
- greder za ravnanje cestišč
- servisna vozila in kombi
- črpalka za črpan beton

1 kof
1 kom1
1 ko"
1 koi"
1 ko"1
4 ko"1
1 koi"
4 koi"
4koi"
1 ko"1

1.400

SKUPAJ 2.5. STROŠKI OBRATOVANJA
TEHNOLOŠKIH SKLOPOV

Vzdrževanje razpoložljivosti obsega:

1 kofP1'
3l<o(ii
1 kom
1kofl
1 ko"1
ikoc
1W*"
1 koff
2koC
2 kort*

- barve, laki, zaščitna sredstva
- kisik, plin, rezalne plošče •
- rezervni deli za vzdrževanje mehanizacije in opreme

1 kom
3 kom
3 kom
1 kom
4 kom
1 kom

SKUPAJ 2.6.2.1. Stroški materiala
14

gOO
o'200

12.20°

2 6 D ■2. Storitve in stroški storitev
Storitve;

2.8. PLAN IZVAJANJA VARSTVA PRI DELU
Plan načrtuje izvajanje varstva pri delu v obsegu, ki zagotavlja varno
izvedbo planiranih del, varne delovne razmere ter, v minimalnem
obsegu prvo pomoč in reševanje.

Stroški (v 000 SIT)

•P'uženje in posipavanje cestišč

4.800
4.000

lVan
izdrže'
ie RTP, obnova rezervnih delov
in
druge usluge

2.6.2.2. Stroški storitev

1.600

2.8.1. Obseg izvajanja varstva pri delu

10.400

Načrtovano zagotavljanje varstva pri delu obsega:

SKUp

AJ2.6. STROŠKI VZDRŽEVANJA
RAZPOLOŽLJIVOSTI

- zagotavljanje osebnih zaščitnih sredstev,
- izvajanje nadzora nad delovnimi razmerami,
- spremljanje zdravstvenega stanja delavcev,
- zagotavljanje požarne varnosti,
- zagotavljanje nuđenja prve pomoči in reševanja.

22.600

okovan nadzora nad vplivom rudnika na
jjjjL,

2.8.1.1. Poraba osnovnega materiala, energije in
stroški materiala

•

vplivom rudnika na okolje se načrtuje v enakem
med
Param nadz
"Obratovanjem. Na ta način se z nespremenjenimi
trajn6 a '
°ra zagotavlja ustrezno začetno stanje za izvedbo
9 Prenehanja izkoriščanja.

Osnovni material

*•7.1. Vrsta in obseg nadzora
'azor nad vplivom rudnika na okolje obsega:
ocena 8Jn ana'ize radioaktivnega vpliva rudnika na okolje ter
anosti oko
' rneritVe
°
liškega prebivalstva,
• merj. t<6m'čnih snovi v plinstih in tekočih izpustih,
rad oaktivr
• meriti® '
>ih snovi v plinastih in tekočih izpustih,
■ meritv6 l<em'^n'h in radioaktivnih obremenitev vodotokov,
obremenitve in strupenosti tekočih izpustov in

"aba osnovnega materiala, energije in
Stroški v (000 SIT)

'V2drtGVan'e merilnih P°stai GSF
e mer
" honor6Van
ilnih postaj ALGADE
ar '
li in el. energija za vzdrževanje merilnih postaj
SKUP

^J 2.7.1.1. Stroški materiala in energije

800
800
800
2.400

SKUPAJ 2.8.1.1. Stroški materiala

4.300

Stroški (v 000 SIT)

- ugotavljanje obsevanosti delavcev z osebno
dozimetrijo
- vzdrževanje in umerjanje merilnih instrumentov
- pregledi aparatov za gašenje začetnih požarov
- periodični in izredni zdravstveni pregledi
- pregledi sputumov
- zobozdravstvo in specialistični pregledi
- vzdrževanje reševalnih aparatov

300
600
200
1.700
1.700
800
200

SKUPAJ 2.8.1.2. Stroški storitev

5.500

SKUPAJ 2.8. STROŠKI IZVAJANJA
VARSTVA PRI DELU

9.800

2.9. PLAN IZVAJANJA SKUPNIH DEJAVNOSTI
(SKUPNA REŽIJSKA DELA)

1.7. 1,
' 2. Storitve in stroški storitev
'ritve

1.800
100
300
100
2.000

Storitve

Poi

Material

- osebna zaščitna sredstva
- indikatorji za meritve
- material za vzdr. gasilnih aparatov in hid. opreme
- sredstva za prvo pomoč
- reševalne vaje

2.8.1.2. Storitve in stroški storitev

Sevanje merilnih postaj.
2.7
%
Qški

Stroški (v 000 SIT)

Skupna režijska dela obsegajo dela in aktivnosti, ki zagotavljajo
normalno in s predpisi usklajeno opravljanje poslovnih funkcij
podjetja. Stroški njihovega izvajanja obsegajo tudi stroške za
plače delavcev, prispevke za pokojninsko dobo, ki šteje s
povečanjem in fiksne obveznosti podjetja. Obseg in stroški teh
del nista neposredno odvisna od obsega izvajanja Programa in
se ne zmanjšujeta proporcionalno z njegovim zmanjševanjem.

Stroški (v 000 SIT)

■ najj?r ^adi°loškega vpliva na okolje
r
' hierin
"Bntve Ra v u izpustov
'
'(test strupenosti)
'
'
- rrieritv hkompozitih tekočih izpustov
bi
°loške in kemične obremenitve vodotokov

19.200
1.800
1.500
2.100

^ 2.7.1.2. Stroški storitev
SKUp,AJ 2
-7. STROŠKI NADZORA OKOLJA

24.600

Plan ne vsebuje stroškov še neizplačanih prispevkov za
pokojninsko dobo, ki šteje s povečanjem za obdobje 1984 do
1992.

27.000

15
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2.10.1. Obseg in stroški usposabljanja

2.9.1. Obseg del in aktivnosti skupnih
dejavnosti

Usposabljanje

Načrtovana dela obsegajo:

- usposabljanje iz varstva pri delu in varstva
pred ionizirajočimi sevanji
• usposabljanje za opravljanje del
- strokovno usposabljanje

- vodenje podjetja,
- opravljanje splošno kadrovskih in splošnih del,
- opravljanje finančno računovodskih del,
- opravljanje komercialnih del in skladiščenje,
- varovanje objektov in premoženja.

$
$
jjo

SKUPAJ 2.10. STROŠKI USPOSABLJANJA
2.11. PLAN NABAVE OPREME

2.9.2. Stroški skupnih dejavnosti (skupni
režijski stroški) obsegajo:

Načrtuje se samo nabava nujno potrebne opreme za za9otaullo
varstva pri delu in varnih delovnih razmer, ki bo zamenjala izr
opremo, ter nabava opreme in mehanizacije, ki zagotavlja W
zmanjšanje stroškov izvajanja planiranih del.
M®'1"
Nadomeščanje izrabljene opreme za opravljanje podzemni
se ne načrtuje.

- stroške materiala in storitev opravljanja skupnih dejavnosti (stalni
režijski stroški),
- stroške fiksnih obveznosti podjetja,
- stroške prispevkov za pokojninsko dobo, ki šteje s povečanjem,
- stroške za plače delavcev.
Skupni režijski stroški so ocenjeni na osnoyah poslovanja v letu
1995 in povprečnem številu 125 delavcev v delovnem razmerju z
RŽV. Stroški prispevkov za pokojninsko dobo, ki šteje s
povečanjem so izračunani za 75 delavcev in za tekoče leto.

2.11.1. Vrsta opreme in stroški nabave
Oprema
- instrumenti za merjenje površinske
kontaminacije, sevanja gama in pretoka zraka
- zamenjava terenskih in osebnih vozil
- dvigalo
- naprave za pranje pod pritiskom
- industrijski vakuumski sesalniki

Pregled stroškov skupnih dejavnostiStroški (v 000 SIT)
Material, storitve, obveznosti
- pisarniški material
- PTT in komunalne storitve
- plačilni promet, literatura
- dnevnice, kilometrina
- reprezentanca

2.600
4.300
1.200
1.500
400

SKUPAJ 2.9.2.1. Stalni režijski stroški

10.000

- pogodbe o delu in avtorski honorarji6.500
- prispevki za stavbno zemljišče, zavarovanje
- članarine

24.000
500

SKUPAJ 2.9.2.2. Stroški fiksnih obveznosti

31.000

SKUPAJ 2.9.2.3. Stroški prispevkov
za pokojninsko dobo, ki se šteje s povečanjem

12.000

- osnovna povprečna plača
- dodatki
- materialni stroški (prevoz, prehrana) 18.000
- regres

208.000
28.000

SKUPAJ 2.9.2.4. Stroški za plače delavcev

264.000

SKUPAJ 2.9. STROŠKI SKUPNIH DEJAVNOSTI

317.000

SIT)

2.60«
5#
1.20«
500
1.000

SKUPAJ 2.11. STROŠKI NABAVE OPREME
2.12. REKAPITULACIJA STROŠKOV IZVAJAŠ
TEHNIČNO TEHNOLOŠKEGA SKLOPA „
OPERATIVNEGA PLANA POTROMESECJIH
(v mio SIT)
Plan porabe sredstev p°
tromesečjih

Aktivnosti

10.000

31
IV SKUP
20,0
5,0

5,0

5,0

- trajno prenehanje
obratovanja jalovišča Boršt

5,0

15,0

15,0

3|7

- trajno prenehanje
proizvodnje koncentrata

1,0

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

2,0

n
11 u

1
3,0

8,0

5,0

3,3

, 4,0

7,0

7,0

46

6,0

6,7

6,0

S,3

? 2,0

2,0

2,0

3,8

SKUPAJ STROŠKI
*
MATERIALA IN STORITEV 27,0

45,2

42,5

30,2

- varovanje okolja ( i,
■ \ y•
' ''
- varstvaprj delu

16

III

5,0

- vzdr.razpoložljivosti
opreme in mehanizacije •

Načrtuje se predpisano obnavljanje usposabljanja iz varstva pri
delu in varstva pred ionizirajočimi sevanji ter strokovno
usposabljanje za opravljanje posameznih del.

II
- predhodna dela

- trajno prenehanje
pridobivanja rude
Ji Vv •."* .'..i'
- obratqvanje tehnično
tehnoloških sklopov

2.10. PLAN USPOSABLJANJA DELAVCEV
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Stroški (v 0®"

'

$,7
2,5

'

19,3
22.®
27,0

76,5

86,5

76,5

77,5

317,0

•janje

0,5

0,5

-

0,7

1,7

opreme

2,1

3,0

4,0

2,0

11,1

4.1. OBSEG IN STROŠKI IZVAJANJA
PREZAPOSLOVANJA PO TROMESEČJIH
(V 000 SIT)
Tromesečja

2. STROŠKI
jateh
tehu
nično
rEH
N. SKLOPA

III
106,1 135,2 123,0 110,4

- ocena uporabnosti
objektov proizvodnje v
druge namene

474,7

- izdelovanje strokovnih
podlog za dopolnjevanje
planskih aktov
\
- izdelovanje poslovnih
načrtov za uvajanje
nadomestnih dejavnosti

lp

Un potrebnega števila delavcev

Operi«6neSe š,evi,°

za izvajanja
celovito del.
izvedbo
9a plana obdelavcev
racionalnipotrebnih
organizaciji

^A^POTREBNEGA ŠTEVILA DELAVCEV
b

ž,

poOI "° e«lo delavcev je izračunano iz obsega planiranih del na
9' norm, Ki so veljale za izvajanje del med izkoriščanjem.
Št. delavcev
en 6 p

:J2 ! °dietja
•izva?nn'ee0r9an'2acijskih enot
■l2vJ ! Predhodnih dei
Prenehanja obratovanja jalovišč
•ttva n'8 Prenehanja proizvodnje koncentrata
prenehan a
■obrat16
i pridobivanja rude
•vjđrj0van'.e 'ehnično tehnoloških sklopov
,
I/V&IM nje
, varstvar priw*"delu
r in varstva
i ■ IVI imi ■■■•MVIIV
.1
pred
J atam
manjem
ie skupnih dejavnosti
SKUPAj

3.1. POTREBNO ŠTEVILO DELAVCEV
ZA IZVEDBO PLANA

°

2.000

1.000 1.000 1.000

3.000

1.000

2.000

- 1.000

1.000

- 1.000

2.000

- urejanje objektov
in opreme za nadomestne
dejavnosti

4.000 4.000 2.000

- 10.000

2
6
2
31
10
20
4
30

- individualne prezaposlitve

4
19

5. REKAPITULACIJA STROŠKOV IZVEDBE
OPERATIVNEGA PLANA PO TROMESEČJIH
(v mio SIT)

SKUPAJ 4.1. STROŠKI
PREZAPOSLOVANJA

- 3.000 6.000

9.000

7.000 7.000 7.000 7.000 28.000

128

Tromesečja

DELOVNEM

^9 d
dalavcey°" °6 1 "5 'e bi'° v delovnem rezmerju naslednje Število
' i'!0 delavcev na delu v RŽV
.^ozačasno presežnih delavcev

1.000 1.000

- usposabljanje delavcev
za prezaposlovanje

Vrsta stroškov
ELAVCEVV

IV Skupaj

95
21

KUp

AJ3.2. ŠTEVILO DELAVCEV V
DELOVNEM RAZMERJU Z RŽV

27,0

45,2

42,5

30,2

144,9

- skupni režijskis stroški

76,5

86,5

76,5

77,5

317,0

- stroški usposabljanja

0,5

0,5

-

0,7

1,7

- stroški nabave opreme

2,1

3,0

4,0

2,0

11,1

106,1 135,2 123,0 110,4

474,7,

STROŠKI
PRESTRUKTURIRANJA

4 P

UN PREZAPOSLOVANJA

SKUPNI STROŠKI
IZVEDBE
OPERATIVNEGA PLANA

^nVni"1e' Pbo
'an načrtuie 83,110 nuino potrebna dela in aktivnosti s
nadorne ! . za90tovila prezaposlitev 20 delavcev v programe
de avnosti ki ih na
°brarnh ,er
'
' i
področju rudnika uvaja Ministrstvo
1997
Pogoje za prezaposlitev najmanj 10 delavcev v letu

17

IV Skupaj

- stroški tehnično
tehnološkega sklopa

SKUPAJ STROŠKI
TEHNIČNO
TEHNOLOŠKEGA
SKLOPA

Jlfi
Števil
Tianjj° ^®'avcev v delovnem razmerju z RŽV je za 12 delavcev
načf
Plana
tovanega potrebnega števila delavcev za izvedbo

I

7,0

7,0

7,0

7,0

28,0

113,1 142,2 130,0 117,4

502,7
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6.2. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV

6. FINANCIRANJE IZVEDBE OPERATIVNEGA
PLANA

6.2.1. Prihodki
Kot vira financiranja izvedbe Operativnega plana se načrtujeta
republiški proračun za leto 1996 in lastna realizacija.

- republiški proračun
(zapiranje RUŽV, ekološka sanacija) 351,2

6.1. PLAN FINANCIRANJA PO VIRIH IN
TROMESEČJIH (v mio SIT)

- republiški proračun za prezaposlovanje
SKUPAJ REPUBUŠKI PRORAČUN

Tromesečja
III

Viri financiranja
Republiški proračun
(zapiranje RUŽV, ekološka
sanacija)

IV Skupaj

SKUPAJ 6.2.1. PRIHODKI
'
88,1

75,0

351,2

18,0

10,7

46,7

SKUPAJ 6.1. REPUBLIŠKI
PRORAČUN 90,1 116,0 106,1

85,7

397,9

LASTNA REALIZACIJA

69,8

104,8

102,1 128,0 117,1 155,5

502,7

Republiški proračun za
prezaposlovanje

SKUPAJ FINANCIRANJE
OPERATIVNEGA PLANA

LASTNA REALIZACIJA

85,1 103,0
5,0

12,0

13,0

12,0

11,0

30
104,8
0

6.2.2. Odhodki
- BOD s prispevki delodajalca
- material
- storitve
- raziskave in študije
- nadzor vpliva na okolje
- varstvo pri delu
- nematerialni stroški
-oprema
- prispevki za pokojninsko dobo s povečanjem
- prispevki za Stavbno zemlj., zavarovanje, članarine
- prezaposlovanje
SKUPAJ 6.2.2.- ODHODKI

poročevalec, št 43

46,7

18

20
M,3
45,8
27,0

18,2
11,1
12,»
24,5

D

ETALJNI pregled del in aktivnosti operativnega plana za
IZVEDBO PROGRAMA
V LETU 1996

2.6. Plan vzdrževanja razpoložljivosti mehanizacije in opreme

AEGLED pozicij planiranih del in
KTIVNOSTI operativnega plana,

2.7. Plan nadzora nad vplivom rudnika na okolje

Ravnavanih v detaljnem pregledu
J

2.8. Plan zagotavljanja varstva pri delu
2.9. Plan aktivnosti skupnih dejavnosti

Pf

IEGLED NAČRTOVANIH DEL TEHNIČNO

Hn

ološkega sklopa aktivnosti

3. PREGLED NAČRTOVANEGA ŠTEVILA
DELAVCEV

21

^'an Predhodnih del
2,2 pu n
ovajanja trajnega prenehanja obratovanja jalovišč

3.1. Plan potrebnega števila delavcev v organizacijskih enotah po
četrtletjih

P an izv

'
ajanja prenehanja proizvodnje koncentrata
^4 pu n .
ovajanja trajnega prenehanja pridobivanja uranove rude
2.5. pu n
obratovanja tehnično tehnoloških sklopov

3.2. Rekapitulacija planiranih potrebnih delavcev in razpoložljivih
delavcev
<

- dopolnitve tehnične dokumentacije na osnovi pogojev lokacijskega
dovoljenja in ugotovljenih boljših tehničnih rešitev od v projektu
predvidenih.

^GLED NAČRTOVANIH DEL TEHNIČNO
"NOLOŠKEGA sklopa aktivnosti
'1f>|an predhodnih del
bi
irana
dela obsegajo:

2.1.2. Raziskave in študije
2.1.2.1. Študija hidroloških in geomehanskih
lastnosti jalovišča Jazbec

'ani® Prostorsko izvedbenih aktov,
r
' **iska 6 in
študije potrebnih parametrov za projektiranje,

Študija preverja možen vpliv podtalnice jalovišča na navodnjavanje
podlage jalovišča, podtalnico pridobivalnega prostora in širše ter na
javne vodotoke in Soro. Izvaja se po programu opazovanj podtalnice
in obsega določanje:

bivanje dovoljenj za izvajanje del.
«ktovAktivnosti urejanja prostorsko izvedbenih

- geoloških in hidroloških razmer podlage jalovišča,
- stanja podtalnice v jalovišču ini podlagi jalovišča,

"°vana dela obsegajo:

- vpliva podtalnice na stabilnost jalovišča,

^nžnen"Ve in spremembe izdelane lokacijske dokumentacije
"Mva Ureditve pridobivalnega prostora s postopkom presoje
3 okol e
arnjf•rov
) glede
na pogoje
soglasij ter ugotovljenih
raziskav
in študij,
ki so viz teku,

- potrebno saniranje drenažnega sistema jalovišča in način
saniranja,
- povezanosti z zalednimi vodami.

%L.0vave in študije, ocene vpliva na okolje zaradi zmanjšanja
uvedbe del,

19
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PROGRAM OPAZOVANJ PODTALNICE NA OBMOČJU RUDIŠČA ŽIROVSKI VRH IN PREDLOGI ZA
DOPOLNITEV
zap
št.

položaj

vrtina

merjenje podtalnice
Brebovščice pred
vplivnim območjem
rudnika
merjenje podtalnice
Brebovščice
nizvodno od glavnih
objektov rudnika
merjenje podtalnice
Todraščice pred
vplivom jalovišča
Boršt
merjenje podtalnice
Todraščice pred
vplivom
predelovalnega
obrata
merjenje podtalnice v
izlivnem območju
kanala P-10 in platoja
zunanjih jamskih
objektov
merjenje podtalnice v
izlivnem območju
pod drobiInico rude
merjenje podtalnice v
nasipu pod
jaloviščem Jazbec

6020

predvidena globina
v metrih, v vseh
510... primerih pa velja
vrtanje do podlag^—10
3950

5340

5250

20

7450

5100

10

6100

5250

10

5615

4595

12

5515

4740

12

5484

4585

13

merjenje v dolomitni
podlagi

5483

4583

15

določitev nultega
stanja na jalovišču
Jazbec

5252

4292

32

5309

4229

14

5294

4305

22

5294

4438

24

5365

4445

52

namen merjenja

Y
543...

1

VBRzg.

Brebovščica pred
izlivom Zale

2

VBRT

Ob dostopni cesti
pri domačiji
Tavčar

3

VTZG.

Pred izlivom SDIJ
nad Potokarjem

4

VTPO

Ob Todraščici
pred območjem
predelovalnega
obrata

r

;,: •

5

VP-10

ob spodnjem
parkirišču pod
platojem zunanjih
jamskih objektov

6

VPD

ob cesti

7

VPJN

ob iztoku iz
ja]ovišča Jazbec,
merjenje
podtalnice
v nasipu
ob iztoku iz
jalovišča Jazbec,
merjenje
podtalnice v
podlagi
merjenje
podtalnice v
jalovišču Jazbec,
kot je to
predvideno na
nivoju tehničnih
rešitev projekta
BI03/08 IBE
1993

<«
8

VPJP

9

BS14
(v projektu
Pz-1)

10
11
12
13

BS 15
(v projektu Pz-2)
■r
BS 16
s
.»
(v projektu Pz-3)
•
BS. 17
Ov projektu Pz-4)
BS 18
(v projektu Pz-5)
skupaj 13 vrtin v skupni dolžini

poročevalec, št. 43

X

246jti_^--'

shematska slika pretakanja podtalnice ržv in predlogi za celovito spremljavo

SHBHATS/<A
VR,s/rvo

SLIKA- PČ^TAZAMSAV

y\

PočrAUJics Rzv
g

pretilo<51

ZA-

CELDVITO
SF&FNLJAVO
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2.1.2.2. Študija uporabnosti prekrivnih
materialov iz bližnjih lokacij ob jaloviščih

- Dreniranje jalovišča s horizontalnimi drenažami,
inica"ia
- Predlog ureditve površine jalovišča za preprečevanje Pr0'
meteorne vode.

Študija obsega:
- ugotovitev geomehanskih karakteristik razpoložljivih količin zemlje
na osnovi do sedaj znanih podatkov,

2.1.3.4. Projekt nadzora vpliva posledic
izkoriščanja uranove rude na okolje, ki obseg

- določitev sestava prekrivke iz avtohtonih glinastih materialov,
potrebnih debelin posameznih plasti in njihove komprimacije,

- Določitev metodologije, lokacij, rokov in obdobje ugotavljanja "P
posledic trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude,

- določitev propustnosti radona za prekrivko jalovišč Boršt in Jazbec,
ki bo urejena iz avtohtonih glinastih materialov,

- Določitev mejnih vrednosti vpliva posledic izkoriščanja, n a
katerih se bodo morale opravljati sanacije stanja, tako da ^
osnovi anomalij možno opredeliti njihov vzrok, oziroma
sanacije,

- določitev priprave tehnologije, pogojev in načina vgradnje glinenih
materialov in ostalih sestavin prekrivke z oceno primernosti,
izvedljivosti in stroškov izvedbe.t
- ugotovitev možnosti uporabe nove tehnologije - bentonitne folijekot nadomestilo dela sestave prekrivke.

- Utemeljitev in opredelitev potrebnega spremljanja zdra^5",,^
stanja delavcev, določitev metodologije, roke in obdobje spre
in delavce, katerih zdravstveno stanje se mora spremljati-

2.1.2.3. Ponovno vrednotenje primernosti variant
prenehanja obratovanja jalovišča Boršt (A, B, C)

Predmet projektnih rešitev pod 1. in 2. alinejo predstavlja'
obdelavo arhivskih podatkov, ki temelji na statistični o
dolgoletnih meritev in je pri tem potrebno opredeliti:

Pri ponovnem vrednotenju mora študija:

- Metodologijo ugotavljanja vpliva posledic izkoriščanja na

- upoštevati nova pridobljena spoznanja do sedaj izvedenih del in
novih parametrov,

- Parametre, ki se morajo še nadalje meriti in ugotavljati,

ok#

- Lokacije in roke meritev,

-upoštevati analize izrednih dogodkov

- Mejne vrednosti na osnovi katerih se bodo morale opraviti san
stanja,

- upoštevati stroške vzdrževanja in sanacije po izrednih dogodkih.

- Obdobja v katerem se morajo posamezni parametri

2.1.2.4. Ocena ogroženosti objektov
Študija mora opredeliti možne naravne in druge nesreče,
ogroženost ljudi in premoženja zaradi možnih posledic in morebitno
potrebna ukrepanja.

2.1.3.5. Izdelava tehnične dokumentacije trajni
odlaganja kontaminiranih materialov

2.1.3. Aktivnosti pridobivanja dovoljenj

2.1.3.6. Rušenje objektov drobilnica, transpor1
most, TP III drobilnica

Pridobivanje dovoljenj obsega izdelovanje predpisane tehnične in
projektne dokumentacije za pridobivanje gradbenega dovoljenja
in dovoljenja za izvedbo.

2.1.3.7. Sanacija čistilne naprave za fekaln°
kanalizacijo
2.1.3.8. Preureditev zunanje infrastrukture zafad
rušenja objektov (požarna in pitna voda,
električne instalacije, ogrevanje)

2.1.3.1. Izdelovanje projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja in za izvedbo demontaže
opreme, instalacij in rušenje temeljev v objektih
301, 302, 303, 313, 310, 311, 312

Sanacija raziskovalnih podkopov.

2.1.3.2. Noveliranje projekta o prenehanju
obratovanja jalovišč Boršt in Jazbec

e

2.1.3.9. Revidiranje projektne dokumen tacij
- Pridobitev soglasij, mnenj in revidiranje projektov po ZOR-

Noveliranje bo potekalo v skladu z ugotovitvami in rezultati študije
spremembe strukture prekrivke iz avtohtonih materialov in študije
zaščite podtalnice pridobivalnega prostora ter nekaterih sanacij
obstoječih objektov.

2.2. PLAN IZVAJANJA TRAJNEGA
PRENEHANJA OBRATOVANJA JALOVISC

2.1.3.3. Izdelava PGD, PZI sanacije odvodnika
pod jaloviščem Jazbec, ki bo obsegal:

2.2.1. Planirana dela pri sanaciji plažišča

- Izgradnjo vertikalnih jaškov,

Načrtovana dela obsegajo:

- Povezavo jaškov in obstoječih objektov odvodnjavanja (vtočni
objekt, prekritje) z novim odvodnikom (z vrtanjem ali po metodi
mikrotunelinga),

- izvajanje končne izvedbe podgrajevanja
drenažnega rova v dolžini

poročevalec, št. 43

- izgradnjo kanala - končna trajna izvedba
«*
22

600"
600"
.

9fadnjo cestišča - končna trajna izvedba

600 m

r an 6

* ' ^vodnjevalnih vodnjakov 0 400 m

- Dekontaminacija opreme in cevovodov iz
priprave apnenega mleka

Objekt 304

- Dekontaminacija cevovodov in opreme iz
sklada in uparevanje amoniaka

Objekt 306

10 vod.

°n'ri° ureditev območja in likvidacije delovišča.
23 p
PRpMeAN OVAJANJA TRAJNEGA
k
°NcentrJA PRO,ZVODNJE uranovega

2.3.1.3. Odstranjevanje temeljev in nosilnih
konstrukcij

^ 3 C)o con
deki ' čanja pričete demontaže in
*°ntaminacija opreme
3,1

-1. Dokončanje demontaže

- Odstranitev ostankov temeljev kota 419
obarjanje

Objekt 302

- Odstranitev objekta priprave apnenega mleka

Objekt 304

- Urejanjanje začasnega odlagališča 313

Objekt 313

•1 -1. Dokončanje demontaže opreme
a s,ro ne
Projl°ntaŽa de
i opreme povezane
ur'
2 2q0j!Odn
'°
anovega
koncentrata 36 TKL 001,
ev
alnika za uranov koncentrat, 36

2.4. PLAN IZVAJANJA TRAJNEGA
PRENEHANJA PRIDOBIVANJA URANOVE
RUDE

s

Objekt 302

'a opreme področja nevtraiizacije rafinata, 37

Objekt 302

Montaža silosov za apno

Objekt 304

Pr6rtle za

Pripravo apnenega mleka

2.4.1. Aktivnosti pri vzdrževanju in pripravljanju
objektov na površini
Planirana dela obsegajo:

Objekt 304

- dekontaminacija in končna ureditev začasnih objektov,

'Dem
u
Parsv™n3u*3 opreme v skladiščenju in
i amoniaka, 38

Objekt 306

- vzdrževanje kanalov med P-10 in P-1,
- vzdrževanje zajetja tehnološke vode Dršak,

arrt,!',1 '2Dokončanje demontaže cevovodov
r
nosilnih konstrukcij
Cr,aža kovinskih i" FRP cevnih
9oščeVvalniki
'n arrna,ur
Povezanih
z
za uranov
koncentrat

- vzdrževanje zajetja tehnološke vode Zala,
- sanacija in vzdrževanje nizkih gradenj,

2

■ vrtanje vrtin za raziskovanje podtalnice,

Objekt 302

8Van e cevnih
r v'
' arrnat|ran
' nevtraiizacije
povezav in
področju

- vzorčevanje podtalnice in geološko vzorčevanje,

Objekt 302

- geodetska in jamomerska merjenja,

>"taža
kovinskih in PEHD
v
pri silosih za apno
klad"-laŽa kovinskih cevnih povezav
Učenju amoniaka

'

Objekt 304

- vzdrževanje začasnih odlagališč,

Vs

J

Ž.3,1 < M
D
®'«ktr
°končanje demontaže
Energetskih instalacij
r
°čje 36, obarjanje koncentrata
37 de a nevtralizaci 0 ra,ina,a
odtofJe6 38,
'podtoč'
' priprava
' nevtraiizacije
) ratinati
apnenega
mleka
r

°čje 38, sklad in uparevanje amoniaka

- vzdrževanje objektov začasnih odlagališč.

Objekt 306

2.4.2. Podzemna dela
Načrtovana dela obsegajo:
- pripravljanje jamskih objektov za izvajanje prenehanja pridobivanja
rude.

Objekt 302

2.5. PLAN OBRATOVANJA TEHNIČNO
TEHNOLOŠKIH SKLOPOV

Objekt 302
Objekt 304
Objekt 306

2.5.1. Obratovanje laboratorija
2.3.1 2 n
■ dokončanje dekontaminacije
*
Pr
^nieJ nnaminaciia rnaterialov ostankov od
nja rudarskih garderob

Objekt 101

- analize trdnih in tekočih vzorcev na U

2000 analiz

rodov
^ianja 36 C''a s,ro'ne °Prerne in cevovodov

Objekt 302

- analize trdnih in tekočih vzorcev, eluatov pH,
NH4*, prevodnost

1000 analiz

Planirane analize omogočajo izvajanje Operativnega plana ter
obsegajo:
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- analize trdnih in tekočih vzorcev ostali kemijski
anorg. parametri

2500 analiz

- analize feritov
- analize betonskih kock

- jamski lučalnik
- črpalka za vodo
-pribor za miniranje
- vrtalni stroj DIAMEC 260
- vrtalna garnitura PROMEC TH 532

600 analiz

2 ko"11
2 ko"
1 komP*1 komP11
iko"

1000 analiz

- kompleksne analize vzorcev voda

Izvajati je potrebno tudi ostala dela predvidena s planom
del rudarske dejavnosti.

700 analiz

2.5.2. Obratovanje čistilnih naprav

2.6.1.2. Vozila in viličarji

Planirana dela obsegajo:
- obratovanje čistilne naprave sanitarne vode
- obratovanje čistilne naprave jamske vode

- kamion FAP za prevoz smeri
- kamion ZASTAVA 5 t
- kombi CITROEN-nabava
-kombi RENAULT
- kombi TAM
- kombi TAM cestar
-kamion VOLVO 181
- terensko vozilo NIVA
-ZASTAVA 101
- FIAT CROMA
-RENAULT 19
- viličarji

1 leto
6 mesecev

2.5.3. Obratovanje kotlovnice
- ogrevanje objektov

7 mesecev

2.6. PLAN VZDRŽEVANJA RAZPOLOŽLJIVOSTI
MEHANIZACIJE, OPREME IN OBJEKTOV

1 kom
1W
11#
ikofl
ikof
4 KO"1
1 ktf"
4 krt«
1 ko"1
1 kof
5ko"

Načrtovana dela obsegajo:
- vzdrževanje razpoložljivosti mehanizacije in opreme potrebne
za izvajanje Operativnega plana;

2.6.2. Postroji za katere se načrtuje vzdrževanje
razpoložljivosti

- vzdrževanje razpoložljivosti mehanizacije, opreme, postrojev in
objektov, ki bodo potrebni za izvajanje programa v prihodnjem
obdobju;

2.6.2.1. Postroji rudarske dejavnosti
- Glavne transformatorske postaje RTP-1, transformato'
postaje TP 3 pri drobilnici;

- vzdrževanje vozil in viličarjev;

- Transformatorska postaja RTP-P-11;

- vzdrževanje razpoložljivosti energetskega in singalizacijskega
omrežja;

- Transformatorska postaja P-1;

- vzdrževanje razpoložljivosti toplovodnega omrežja;

- Transformatorska postaja P-36;

- vzdrževanje razpoložljivosti omrežja pitne in tehnološke vode;

- Glavna razdeljlna transformatorska postaja v jami RTP-53"'

- vzdrževanje razpoložljivosti protipožarnega sistema;

- Razdelilna transformatorska postaja RTP-H-33;

- vzdrževanje razpoložljivosti merilnih naprav in merilne opreme;

- Razdelilna transformatorska postaja RTP-555;

- vzdrževanje objektov.

- Razdelilna transformatorska postaja RTP-580;

2.6.1. Pregled mehanizacije, opreme in
instalacij za katere se planira vzdrževanje
razpoložljivosti

- Prevoznik transformatorskih postaj 2 kT St 315 kVA, št.1 ^
15;
• RTP'Ji
- Energetski razvod visoke napetosti med RTP-1 "1tP.580.
RTP-1 in TP3, RTP-1 in RTP-P-11, RTP-1 in RTP-530, H'^
RTP-555, RTP-H-33, jamskimi prevoznimi transformato
postajami in transformatorsko postajo P-1 in P-36.
.j q4,
Kompresorske postaje servisne delavnice v objektu
kompresorske postaje JOV na P-10.

2.6.1.1. Mehanizacija in oprema rudarske
dejavnosti
- stroj za sidranje - Robolt
- jamski kamion
- dvižna platforma za podgrajevanje
*- greder za ravnanje cestišč
- servisna vozila in kombi
- črpalka za črpan beton
- oprema za brizgani beton
- kamion TATRA za prevoz jalovine
- nakladalec ULT
- kamion s kontejnerjem za močenje cestišč
- jamski nakladalec GHH LF 2 H
- separatni ventilator
- vrtalna garnitura BOOMER
- jamski nakladalec
poročevalec, št. 43

1 kom
3 kom
3 kom
1 kom
4 kom
1 kom
1 kompl.
3 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Mobilne kompresorske enote Trudbenik št. 1 do št. 4
pripadajočimi tlačnimi posodami.
Kompresor Atlas Copco XA 350-E
Kompresor Atlas Copco XA 230-D
Ventilacijska postaja VOD-16 na P-1,
Ventilacijska postaja KLIMA v P-1,
Ventilacijska postaja VOD-21/1 in VOD 21/2 na P-36,
24

3 KO"1
2 Ko"1

ventilatorji KLIMA in Turmag premera a 800 mm
"Wi

15 kW
30 kW
37 kW

S*80 600,
era
10 400,

avtomatiko in rezervoarjem za požarno vodo;

- 2 kom
-12 kom
- 6 kom
moči 7,5 kW,
moči 4 kW,

- Kotlovnica s parnim kotlom Đuro Đakovič optimal 800 moč 5,2
MW in vročevodnim kotlom Đuro Đakovič optimal 800 maks.
moči 3,1 MW, toplotnimi izmenjevalci, obtočnimi črpalkami,
regulacijskimi ventili, avtomatiko, merjenjem porabe, dnevnim
rezervoarjem za gorivo, ionskimi izmenjevalci, odplinjevalno
napravo in ostalimi pripadajočimi napravami, instalacijami in
opremo, črpališč sistema za skladiščenje goriva, avtomatiko in
objektom skladišče olja in skladišče diesel goriva - objekt 317;

2 kom
2 kom

U*e (komandne sobe, dodajalni voziček, čeljustni drobilnik
jI i 50, vibracijska rešetka, konusni drobilnik, transportni trakovi
žt
ogr 0nirn
- 6. odpraševalna naprava z ventilatorjem, črpalkami,
sistemom, elektroinstalacije);

- Razvod toplotne energije do posameznih objektov in toplotnimi
podpostajami za objekte 321/1, 321/2, 322, 302 in sistemom
ogrevanja za posamezne objekte s pripadajočo avtomatiko
delovanja;

diomGtrična vrata RV 3 na P-11 s tehtalno napravo;
•č,tališče tehnološke vode na P-11;

- Instalacij za potrebe razsvetljave, moči, vtičnic, posameznih
strojev in naprav v laboratoriju, servisni delavnici, strelovodne
instalacije in ozemljitev telefonije, požarnega javljanja in druge
signalizacije v vseh objektih predelovalnega obrata;

tarna na P-11;
P'tne vode med objektom 316 na PO do objektov 101,
' °3. 104, 105, 106, 114, 131 in čistilno napravo;

- Vzdrževanje strojev, naprav in instalacij čistilne naprave za
jamsko vodo in čistilne naprave za tekalno kanalizacijo;

po arne
loj
*
vode med objekti 316 na PO do objektov 101,
104, 105, 106 114 131
hidraantli na' področju platoja
' P-10;
'
. čistilno napravo, požarnimi

- Vzdrževanje sistema oljnih lovilcev in lovilcev maščob na
predelovalnem obratu (8 kom). .

nS,a

'acij zunanje razsvetljave in posameznih;

2.6.3. Vzdrževanje objektov

Posa'a'aCi' 23 P°tret>e razsvetljave, vtičnic, telefonije, instalacij
Nia e2nih strojev servisne delavnice, instalacij požarnega
čist, 6,av objektih 101,102,103, 104,105,106,107,113,131 in
naprave (objekt 116);

2.6.3.1. Upravna stavba - objekt 321/1
-

Podn VSta
°d <0P'e vode med objekti, kotlovnice in toplotnimi
oflrB° 'ami v objektih 101, 102, 103, 104 in 114 in sistema
®nja v objektih 101, 102, 103, 104, 105, 114 in čistilne
(objekt 116) jamske vode;

Obnova vhodnih stopnic iz kamna;
Popravilo žaluzij;
Menjava talnih površin v nadstropju;
Beljenje prostorov.

2.6.3.2. Laboratorij - objekt 321/2

Sevanje muljnih črpalk Elektrokovine -10 kom;
* 'ovil C v ol n
naD, ® l ' maščob za objekt 101, za servisno delavnico 104 in
tirnem prostoru P-10;

- Rekonstrukcija strehe po sistemu Gradiš z izdelavo dodatne
toplotne izolacije;
- Popravilo in menjava ventilacijskih oddušnikov iz pločevine nad
streho;

rževan e
v^evan
i posameznih strojev in opreme elektrostrojnega
jart),. 6 ia za potrebe vzdrževanja instalacij, stroje^ in naprav
9a obrata.

- Izdelava nadstreška nad vhodom II., tlakovanje vhodnega podesta;
- Beljenje prostorov.

2.6.2 o r,
Postroji proizvodnje koncentrata

2.6.3.3. Servisni objekt 322

Trans,

- Popravilo streh z obstoječim materialom;
- Beljenje prostorov;
- Izdelava nadstreška nad vhodom;
- Barvanje kov. konstrukcij;
■ Popravilo keramike, talnih in stenskih površin.

°rmatorska postaja TP-2 (objekt 314);
' En,
r9e,ske a
'%(
9 izvoda visoke napefosti med glavno
9n
ernp.rrTlatorsko Postajo RTP-1 in TP-2 in nizkonapetostnim
°bratu n ob ek
razvodom med posameznimi objekti na predelovalnem
signal ' ci ei !om transformatorske postaje, kabelskega razvoda
i za objekt 316,321/1, 302 in 313;
* Ko presors
DrinJlI a
ka postaja Atlas Copco in kompresorja Ornega s
Jočimi tlačnimi posodami;
■C|
P'trie vode s črpalkami, sistema HIDROPACK (2x4
' kW) za JO in PO;

2.6.3.4. Plato PO - Objekt 330
- Popravilo in menjava cestnih robnikov;
- Obnova manipulativnih površin z asfaltom 5+3;
- Zimsko in letno čiščenje;
- Pregled in čiščenje kanalizacije z odvozom odvečnega materiala
iz čistilne naprave;
- Popravilo mrežne ograje in stebričev.

*»?*• Požarne vode s črpalkami sistema HIDROPACK (2x4
•5 kW) in požarnima črpalkama-LItostroj 2x75 kW skupaj z

25
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2.6.3.5. Upravna stavba jamskega obrata objekt 101

2.8. PLAN ZAGOTAVLJANJA VARSTVA PBl
DELU

- Rekonstrukcija strehe po sistemu Gradiš z izdelavo dodatne
toplotne izolacije;
- Barvanje kovinske konstrukcije;
- Nepredvidena dela.

Planirne aktivnosti obsegajo
2.8.1. Predpisane meritve
- Dnevne meritve koncentracij PAEC
radonovih kratkoživih potomcev in radona pri
izvajanju podzemnih del
- Meritve plinastih izpustov iz jame, mesečne
mer.
- Meritve površinske kontaminacije z alfa, beta
in gama sevanjem v delovnem okolju RŽV
- Meritve dela tehnološke opreme obrata
za proizvodnjo uranovega konc. pred in po
opravljenem čiščenju oz. dekont.
- Osebna dozimetrija, kvartalna
menjava TLD

2.6.3.6. Objekti 102-104
- Rekonstrukcija strehe nad objektom 102 po sistemu Gradiš;
- Popravilo strehe z obstoječim materialom predst. celotnega
objekta;
- Nepredvidena dela.
2.6.3.7. Plato jamskega obrata - objekt 110
- Ureditev poškodovanih cestnih robnikov;
- Popravilo pokrovov jaškov;
- Čiščenje in pregled kanalizacije - meteorne in tekalne;
- Zimsko in letno čiščenje.

- Organiziranje predpisanih rednih letnih
zdravstvenih pregledov delavcev, ki delajo z
viri IO sevanj in članov Jamske reševalne
čete (dvakrat letno)
- Zbiranje sputumov delavcev, ki so delali v
jami RUZV 10 let in več, analiza v UKC,
izpostava Golnik

Načrtovana dela se opravljajo po potrjenem programu in obsegajo:
2.7.1. Meritve radioaktivnega vpliva na okolje za
oceno obsevanosti prebivalcev
260 vzorcev
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200 K""

120pW&
400 sputu^°v

520 vzorcev
2.8.4. Zagotavljanje nuđenja prve pomoči in
reševanje

780 vzorcev
6 vzorcev

- Mesečno vzdrževanje in preizkus
delovanja izolacijskih reševalnih aparatov,
12 kom
- Kvartalni preizkus tesnosti samoreševalcev
70 kom
- Mesečne reševalne vaje jamske
reševalne čete, redno usposabljanje 13 članov,
6 ur/vajo

300 kontrol

168 vzorcev

144 koni
280 KO"'
l2\/ai

1
2.9. PLAN AKTIVNOSTI SKUPNIH DEJA'VNOSf

60 vzorcev

Planirane aktivnosti obsegajo:

84 vzorcev

- vodenje podjetja;
- opravljanje splošno kadrovskih in splošnih del;
- opravljanje finančno računovodskih del;
- opravljanje komercialnih del in skladiščenje;
- varovanje objektov in premoženja.

2080 vzorcev
260 vzorcev
200 vzorcev
2500 meritev

3. PREGLED NAČRTOVANEGA ŠTEVILA
DELAVCEV

2.7.3. Meritve biološke obremenitve in
strupenosti izpustov
- Kvartalno vzorčevanje tekočih izpustov
za test strupenosti, 19 mest

5000 me"16'

2.8.3. Zagotavljanje požarne varnosti

2.7.2. Meritve kemičnih in radioaktivnih snovi v
plinastih in tekočih izpustih
- Mesečno vzorčevanje tekočih izpustov,
14 mest
- Mesečno vzorčevanje vodotokov,
5 mest
- Mesečno vzorčevanje zračilnih izpustov
jame, 11 mest
- Dnevno vzorčevanje tekočih izpustov,
8 mest
- Dnevno vzorčevanje vodotokov,
1 mesto
- Dodatno vzorčevanje pretokov, študije,
programi
- Meritve pretokov vtokov, izpustov
(npr. propust Jazbec)

2000 meri

2.8.2. Spremljanje zdravstvenega stanja
delavcev

2.7. PLAN NADZORA NAD VPLIVOM RUDNIKA NA
OKOLJE

- Dnevno vzorčevanje za mesečni kompozitum,
vodotoki
- Dnevno vzorčevanje trdnih zrač. delcev,
mer. postaje
- Dnevno vzorčevanje trdnih zr. delcev,
mer. postaje (Zunanji honorarni sodelavci)
- Vzorčevanje podtalnice
- GSF postaje, 7 kom, tedenska kontrola
delovanja

200 ffen

3.1. PLAN POTREBNEGA ŠTEVILA
DELAVCEV V ORGANIZACIJSKIH ENOTAH
PO ČETRTLETJIH

76 vzorcev
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'•1.1. Rudarske dejavnosti

3.1.5. Inženiring
Dela

Potrebni delavci
Četrtletje
I

II

Uporno
tehnična dela
®anacija plazišča
hi/, an'e nizkih gradenj
razisk
- vrtanje
Obhh d®la, vzorčevanje
VM-etSka: iam°merska deia
^/^evanje jamskih objektov
«XKARSKE

III

IV

2
19
2
2
3
3

2
19
4
2
3
1
20

31

51

IV
SKUPAJ PREDHODNA DELA
3.1.6. Skupne dejavnosti
Potrebni delavci
Četrtletje

Dela

IV
14

16

1 2- Pr

'

Potrebni delavci
Četrtletje

oizvodnja koncentrata
Potrebni delavci
Četrtletje

- vodenje podjetja
- vodenje organizacijskih enot
- splošno kadr. in splošna dela
- fin. račun, dela in komerciala
- varovanje objektov in premoženja

2
6
6
8
5

2
6
6
3
5

2
6
6
8
5

2
6
6
8
5

SKUPAJ SKUPNE DEJAVNOSTI:

27

27

27

27

IV
■ '°rno ,ehnična dela
•lahn°ntaža in dekontamko
«ovnic0arij'čis,ilna naprava.

3.2. REKAPITULACIJA PLANIRANIH ,
POTREBNIH DELAVCEV IN RAZPOLOŽLJIVIH
DELAVCEV

'AJ proizvodnja
koncen:;

3.2.1. Potrebni delavci v organizacijskih enotah
po četrtletjih

14

14

14

14

Potrebni delavci
Četrtletje

Organizacijska enota
3.1

Elektro strojno vzdrževanje

D9a

IV

Potrebni delavci
Četrtletje
IV

nad

0rn teh
° n.
rno t0

dela stroj. vzdr.
°
hn. dela elektro vzdr.2
v
v2(J *evanie jamske mehanizacije
6van a
v2(jrjevan
i površinske mehaniz.
VMrJ eva je podzemnih el. naprav
nje nadzemnih el. naprav
v
skup,Aj
ELEKTRO
ij
NOVZDR.:

21

21

1
2
2
11
8
2
4

1
2
11
8
2
4

30

30

- vodenje podetja
- vodenje organizacijskih enot
- rudarske dejavnosti
- proizvodnja koncentrata
- el. strojno vzdrževanje
■ skupne dejavnosti
- varstvo pri delu in pred. sev.
- inženiring

2
6
14
14
21
19
4
2

2
6
16
14
21
19
4
2

2
6
31
14
30
19
4
2

2
6
51
14
30
19
4
2

SKUPAJ POTREBNI DELAVCI:

82

84

108

128

116

116

116

3.2.2. Delavci v delov, razmerju
116

3,i 4
iQ sevan-Žba za varstvo pri delu in varstvo pred

RAZLIK^ MED ŠTEVILOM POTREBNIH IN
RAZPOLOŽLJIVIH DELAVCEV

Potrebni delavci
Četrtletje

+ 34
IV

+32

+8

■12

Tod raž, februar 1996

$Kup,

Direktor:
Marjan Uršič, dipl. inž. rud., I. r.
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POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA ZA LETO 1994

razvidna iz doseženih stroškov izvedbe posameznih osno
projektov, ki so v večini primerov sorazmerni z opravljenim ol"
del (tabela 2).

1. UVOD
Izvajanje Programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove
rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski
vrh, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela v mesecu aprilu
1994, je temeljilo na Rebalansu operativnega plana aktivnosti za
izvedbo programa v letu 1994.

V Programu izvedbe načrtovani obseg izvajanja trajnega Pr0n®^
pridobivanja uranove rude je realiziran le 22%. Skladno s
Rebalansa operativnega plana so se na tem področju opravljala8®^
predhodna dela ter vzdrževanje objektov in mehanizacije. P0^28^
dela so se opravljala v prvem polletju, v drugem pa so bila pop°'n
ustavljena.

Rebalans operativnega plana je uskladil obseg izvajanja Programa,
ki ga je načrtoval Operativni plan aktivnosti za izvedbo programa
v letu 1994, z obsegom katerega izvajanje so omogočala sredstva
republiškega proračuna namenjena financiranju izvajanja Programa
v letu 1994.

Obseg izvajanja trajnega prenehanja proizvodnje tehnič"®^
uranovega koncentrata, ki ga načrtuje Programa izvedbe za
1994, je opravljen 42%. Opravljala so se predhodna dela, ki
Rebalans operativnega plana določil kot prioriteto. V
obsegu se je nadaljevalo tudi s stroškovno nezah'8
demontažo in dekontaminacijo opreme in konstrukcij, s katef
je pričelo v preteklem obdobju.

V skladu z določili Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja
uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku
urana Žirovski vrh (Ur. I. RS št. 36/92) je RŽV poslal Operativni
plan Vladi v sprejem v mesecu avgustu 1993. Rebalans
operativnega plana je izdelal RŽV v juniju 1994, po tem, ko je bil
sprejet republiški proračun. Vlada ga je sprejela v mesecu juliju
1994.

Na področju izvajanja trajnega prenehanja obratovanja ja|8^
so se opravljala predhodna dela in dela na sanaciji plazu jal°
hidrometalurške jalovine Boršt. V skladu z r.=~pr0.
operativnega plana se je od sanacijskih del, ki jih naćrtu|erl .atnih
gram izvedbe, izdeloval samo drenažni rov. V sklopu pri° ^
predhodnih del so bili predhodno izdelani vsi potrebni PfJL^
pridobljena so bila predpisana dovoljenja in opravljena projek11
pripravljalna dela.

Ker so sredstva republiškega proračuna namenjena financiranju
izvajanja trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude v letu
1994 znašala le 33 % sredstev, ki jih je v ta namen načrtoval
Program izvedbe za leto 1994, Rebalans operativnega plana
načrtuje le nujan dela, katerih izvajanje je še mogoče financirati z
razpoložljivimi sredstvi.

V nasprotju s projektiranimi so dejanske geomehanske laS!"°so
hribine in obilni pritoki vode onemogočale razstreljevanje
pogojevale gostejše podgrajevanje. Zaradi tega in enorneS^\e
zamude s pričetkom del je izdelano 132 m drenažnega rova, g
66 % v Rebalansu operativnega plana načrtovane dolžine rovaU
m). Pri tem so doseženi stroški izvedbe, zaradi počasnejše iz<
rova, gostejšega podgrajevanja in v celotnem obsegu °Pr^Lra
predhodnih in pripravljalnih del, večji od dejanske realizacije Pi°9
izvedbe, ki je ocenjena 35 %.

Kot vir sredstev za financiranje izvajanje Programa v letu 1994,
Rebalans operativnega plana načrtuje poleg sredstev republiškega
proračuna tudi sredstva lastne realizacije. To so sredstva od prodaje
nepotrebne opreme in materiala ter sredstva storitev, ki jih začasno
presežni delavci in oprema opravljajo za druga podjetja. Tako skupna
sredstva, ki jih Rebalans načrtuje za financiranje izvajanja Programa
izvedbe znašajo 39 % sredstev, ki jih v ta namen planira sprejeti
Program izvedbe za leto 1994 (tabela 1).

Projekt nadzora obsega varstvo pri delu, varstvo pred i°n'z'r?^Lii
sevanji in nadzor nad vplivom rudnika na okolje med izvaja ^
trajnega prenehanja izkoriščanja ter predhodna dela nadzo
moC
posledicami izkoriščanja po končani izvedbi trajnega pr0ne
izkoriščanja.

Z namenom, da se z majhnim možnim obsegom izvajanja Programa
izvedbe v letu 1994 čim bolje obvlada stanje, Rebalans operativnega
plana določa med načrtovanimi nujnimi deli naslednje prioritete:
- vzdrževanje objektov, opreme in infrastrukture za zagotavljanje
razpoložljivosti in obratovanja potrebnih tehnoloških sklopov ter
preprečevanje večjih škod,

Nadzor, ki ga Program izvedbe načrtuje med izvajanjem tri ^
prenehanja izkoriščanja je realiziran v celotnem obsegu. Prl n3
manjši doseženi stroški izvedbe Rebalansa operativnega
P^
r
so posledica zamika dela plačil v leto 1995. Realizacija Prika
°9 ^
izvedbe je zaradi tega za ta projekt tudi večja od P
doseženih stroškov izvedbe in znaša 50 %.

- saniranje plazu jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt,
- zagotavljanje podlag za pridobivanje vseh dovoljenj za izvajanje
osnovnih izvedbenih projektov Programa izvedbe,

V tabeli 2 prikazani načrtovani in doseženi stroški osnovnih P^°'®anjj
obsegajo tudi stroške predhodnih del ter stroške vzdir evanja
objektov, opreme, mehanizacije ter razpoložljivosti in obra
potrebnih tehnoloških sklopov (vzdrževanje stanja). R®a
Programa izvedbe v letu 1994 za ta dela in aktivnosti, ki jih ^0nih
operativnega plana načrtuje kot prioritetna, je razvidna iz d°s ^gu
stroškov njihove izvedbe, ki so sorazmerni opravljenem o
(tabela 3).

- nadzor nad vplivom rudnika na okolje.
Ker zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude nalaga
RŽV tudi prezaposlitev delavcev po končani izvedbi prenehanja
izkoriščanja, Rebalans operativnega plana načrtuje majhen obseg
izvajanja tudi teh aktivnosti, čeprav jih Program izvedbe ne
obravnava.

Predhodna dela Programa izvedbe so realizirana samo
' 50v
kot doseženi stroški. V primerjavi z načrtovanim obseg0
bistveno manjšem obsegu opravljeni urejanje prostorskoizV .^ve
dokumentacije in pridobivanje dovoljenj za izvajanje del. P32
in študije pa so opravljene v načrtovanem obsegu.

2. REALIZACIJA PROGRAMA IZVEDBE
Realizacija osnovnih projektov Programa izvedbe v letu 1994 je
poročevalec, št. 43

unih
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obdelavi
i;veđbeV0Va,ian,ni
prenehanja obratovanja jalovišč, študija
prene
nedorgAenost
hanja obratovanja jalovišč po varianti "C" tger
na te
meril in postopkov vrednotenja vplivov na okolje, so
do|(Urn podr°čju začasno ustavili urejanje prostorsko izvedbene
dei 2aen'ac'le in posredno tudi pridobivanje dovoljenj za izvajanje
drena* 'e^a sta bili izdelani samo lokacijska dokumentacija za
V in za dernonta
tehničn"e19ar°uranovega
žo instalacij in temeljev proizvodnje
koncentrata.

potrebnih sredstev.

bistven mU' da.so osnovni Projekti Programa izvedbe opravljeni v
ob
bistven° man^em
od načrtovanega, razen nadzora vsi
od 50segu
0/, e
v*<fr2ev°anman
'
° i obseg opravljenih nujnih del na
U stan a
0bSeg rav
'
i presegel 50 % planiranih v programu izvedbe.
d°Sej °P 'ienega nujnega vzdrževanja stanja je, enako kot
in strofi?'ovs,rožki izvajanja, znašal 105 % načrtovanega obsega
po Rebalansu operativnega plana.

Sredstva republiškega proračuna za financiranje izvajanja
Programa izvedbe so dotekala neredno. Prvi priliv sredstev je bil
v maju 1994. Šele od meseca avgusta 1994, ko je bila sklenjena
pogodba o obsegu in dinamiki financiranja, so proračunska
sredstva pritekala redno. Zadnji priliv sredstev za leto 1994 pa je
bil v januarju 1995.

Ker so bili stroški majhnega obsega opravljenih aktivnosti
prezaposlovanja bistveno manjši od načrtovanih, so se neporabljena
sredstva na tem področju porabila za izvajanje zapiranja. Kljub temu
pa po obračunu izdelanem na podlagi Zakona o računovodstvu,
poslovanje RŽV v letu 1994 izkazuje izgubo v višini 115,5 mio SIT
(priloga 4).

Navedeno dotekanje proračunskih sredstev je v letu 1994 bistveno
zmanjševalo že tako majhen obseg izvajanja del, ki bi ga sicer
majhna proračunska sredstva še omogočala.

3 REa

'
LIZACIJA prezaposlovanja
Aktivnosti prestr
°bsequ
ukturiranja so opravljene v bistveno manjšem
Aktivno t°d
'ako maihne9a obsega planiranih aktivnosti.
,0ni
Pod' n-3 uva'aniu nadomestnih dejavnosti, ki so bistvene na
^drijem x°Č'u' S0 se v ma)hnem obsegu opravljale samo v
la 0(j četrtletju. Potekale so na uvajanju programa Ministrstva
podla d
v
Astrah/0rn na
Za 0,<0l e9'in °g° ora med Ministrstvom za obrambo,
1994
i
prostor in RŽV, ki je bil podpisan v juliju

Likvidnostno je RŽV reševal posledice nerednega financiranja z
lastno realizacijo in občasnimi viški proračunskih sredstev, ki so
nastali kot posledica nerednega financiranja. Tak način reševanja
likvidnostnih problemov v letu 1994 je^bil mogoč zaradi bistveno
zmanjšanega obsega izvajanja Programa izvedbe. Pri večjem
obsegu del in aktivnosti likvidnostno reševanje izvajanja Programa
izvedbe na tak način ni mogoče.'
6. ZAKLJUČEK

S0 se
%vnost° to
. opravljale na tem področju samo dopolnilne
druga DoH'|e
.' a'e del° z začasno presežnimi delavci in opremo za
'i ' s katerimi je RŽV ustvarjal lastno realizacijo.

Iz poročila je razvidno, da relativno uspešno izvajanje Rebalansa
operativnega plana v letu 1994 ne pomeni tudi uspešnega izvajanja
Programa izvedbe. Zanesljivo financiranje izvajanja Programa
izvedbe v letu 1994 ni bilo zagotovljeno. Zaradi nezadostnih
proračunskih sredstev za financiranje izvajanja Programa izvedbe
in njihovega nerednega dotekanja je bil obseg izvajanja trajnega
prenehanja izkoriščanja v letu 1994 bistveno manjši od obsega, ki
ga načrtuje Program izvedbe v letu 1994 in od obsega katerega
izvedbo izvedbo so omogočali razpoložljivi delavci in oprema rudnika.

r

8ali^aS'r°^k' °Pravljanja dopolnilnih dejavnosti neznatni, znašajo
1 % n J puPni stroški opravljenih aktivnosti prestrukturiranja samo
obsegom oprav| enstroškov Programa izvedbe in so v skladu z
dokonča
i ih aktivnosti za prezaposlovanje delavcev po
m izvedbi prenehanja izkoriščanja.
4,1

število delavcev

Obseg izvedbe osnovnih projektov Programa izvedbe v nobenem
primeru ni presegel 50 % načrtovanega obsega v Programu izvedbe
za leto 1994. Razen nadzora so vsi osnovni projekti v letu 1994
realizirani v bistveno manjšem obsegu. Znesek 50 % načrtovanih
vrednosti so presegli edino opravljeni obseg in stroški vzdrževanja
stanja ter stroški za plače delavcev, kar je še posebej neugodno.

94 6 delovno
^'avcurt
'
razmerje začasno prenehalo enemu
p
Vema dela
°novn0 so
vcema
je delovno razmerje trajno prenehalo.
Preneh^a .sklenili delovno razmerje štirje delavci, ki jim je

začasna prezaposlitev na delo v drugo podjetje.
F>ovDro*
l2 1
- 994nPa
° Žtevi
'° za
Poslenih
je delavcev.
znašalo 137 delavcev, na dan 31.
je bilo
poslenih
138
Za'
Po^ Pr°grama po Operativnem planu aktivnosti je bilo
Ovajanj-p 2apos'enih 13 delavcev premalo, za majhen obseg
lelavr,,,av 0balansa operativnega plana pa.je bilo povprečno 21
preveč.

Poleg tega, da nezadostno in nezanesljivo financiranje podaljšuje
trajanje izvajanja prenehanja izkoriščanja in bistveno povečuje
stroške izvedbe, povečuje tudi verjetnost izrednih dogodkov, ki imajo
lahko neugodne posledice za varno delo in okolje in v skrajnem
primeru lahko tudi onemogočajo neoporečno izvedbo prenehanja
izkoriščanja.
Upoštevajoč dejstvo, da teče tretje leto od sprejetja Zakona o trajnem
prenehanju izkoriščanja in peto leto od prenehanja obratovanja RUŽV,
da je bila v letu 1990 realno ocenjena možnost izvedbe trajnega
prenehanja izkoriščanja v treh do petih letih in stroških 60 mio DEM
ter, da financiranje izvajanja prenehanja izkoriščanja v preteklem
obdobju ni v nobenem letu preseglo 50% potrebnih sredstev izvajanja
trajnega prenehanja izkoriščanja, neuspešnega izvajanja Programa
izvedbe s stališča rudnika, ne glede na morebitno upravičenost
vzrokov, ni mogoče opravičiti.

^sežerrtri"0 pr®zaP°sl'tv'jo na čakanje na delo so bili začasno
de|° v d klavci, v največji možni meri, razporejeni na začasno
njihovo d 9|3 pod'e,ia' Na ta način i0 RŽV z realizacijo plačila za
prQ
seinih del posredno zmanjševal strošek za plače začasno
ANCIRANje
I?V^
IZVAJANJA PROGRAMA
VED
BE (ZAKONA)
Pr

Todraž, 30. marec 1995

'hodki
P'2vaniranih0PUb
''ške^a Proračuna so v letu 1994 znašali 33 %
! ®clbe n Sreds,0v- Skupno z lastno realizacijo, ki je Program
ba
r,uie
ianiaFwf
' so razpoložljiva
sredstva
rograma izvedbe
oziroma Zakona
znašalaza
41 financiranje
% planiranih

Direktor:
Marjan Uršič, dipl. ing. rud., I. r.
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TABELA'

FINANCIRANJE IZVAJANJA PROGRAMA IZVEDBE V LETU 1994 PO VIRIH

(v mi" SIT)
NAČRTOVANO
VIR

REALIZIRANO

PROGRAM

REBALANS

INDEKS

IZVEDBE

OP PLANA

(2:1).100

245,7

28

PRIHODKI
(4:1).100

(4:2).100

33

119

1
1. Republiški proračun
- zapiranje RUŽV

883,2

2. Republiški proračun
- prezaposlovanje

292,2

2,3

48.8

SKUPAJ REPUBLIŠKI
PRORAČUN

883,2

294,5

344,5

883,2

100

33

141

70,6

50,0

3. Lastna realizacija
SKUPAJ FINANCIRANJE
IZVAJANJA ZAKONA

33

294,5

39

106

41

365,1

NAČRTOVANI IN DOSEŽENI STROŠKI IZVAJANJA ZAKONA V LETU 1994 PO
OSNOVNIH PROJEKTIH PROGRAMA IZVEDBE

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
REALIZIRANO

NAČRTOVANO
DEJAVNOSTI

PROGRAM

REBALANS

STROŠKI

IZVEDBE
Delež0/.

OP PLANA
Delež %

Delež %

(5j3)^-

(5:1). 100

6

1
1. Prenehanje pridobivanja rude
2. Prenehanje proizvodnje koncentrata
3. Prenehanje obratovanja jalovišč
4. Nadzor
5. Drugo-režija, obv., zav.

165,0
53,1
69,6
52,5
160,5

19
6
8
6
18

38,5
25,6
32,8
27,6
67,0

9
6
7
6
15

35,7
22.4
31.5
23.2
60.3

9
5
8
6
15

22
42
45
44
38

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA
IN STORITEV

500,7

57

191,5

43

173,1

42

35

6. Stroški za plače delavcev

382,5

43

2,0

50

235,3

57

62

SKUPAJ STROŠKI
IZVAJANJA PROGRAMA

883,2

100

413,5

94

408,4

99

46

28,0

6

2,3

441,5

100

410,7

7. Stroški prezaposlovanja
SKUPAJ STROŠKI
IZVAJANJA ZAKONA
poročevalec, št. 43

883,2

30

100

96
M
90

106

°cena načrtovanih in doseženih stroškov materiala in
°Ritev predhodnih del in vzdrževanja stanja

TABELA 3

(v mio SIT)
NAČRTOVANI STROŠKI
PROGRAM

REBALANS

INDEKS

IZVEDBE 1994

OP PLANA

(2:1).100

DOSEŽENI STROŠKI
INDEKS
(4:1).100

(4:2).100

1994

PRe

DHODNA dela

Sevanje stanja

ŽIR0VSKI
64224

1

2

22,5

19,0

84

12,2

54

64

87,0

53,0

61

55,6

64

105

PRILOGA 4

VRH

Gorenja vas

Datum: 10. 2.1995

°bRačun ZA LETO 1994
v tolarjih
'^HODKI (1-9)
1
^hodki !2 proračuna zapiranje
3. Teč . .. Proračuna - prestr.
4
Prihod °rd Prodaie U308 NEK1.334.365.70
5 prjh0H.'odC fPna
°daje mat. r. del. stor.
6. PrihoriJ ° ' ' nciranja - obresti
^•lzteri= od
Prodaje stal. premož.
odpisane
terjatve
n ne re 0te
9. Ostali
P ) od zavarov.
b,a| • '
i 'zredni prihodki

"'0DH°DKI(10.21)
11

sprispevki
eria|m 8stroški
• Material^

365.118.232.15
292.173.000.00
2.250.000.00

12. Energija (el. en., kurivo, gorivo)
13. Storitve
14. Storitve-varstvo okolja, ljudi
15. Nematerialni stroški
16. Zavarovalne premije
17. Prisp. za stavb. zem. in vodo
18. Nabav, vredn. prod. mat. in r. delov.
19. Odhodki od financiranja
20. Neodpisana vred. odpis. stal. prem.
21. Odpisi neizter. terjatev (po 60)
22. Odpisi in popr. vrednosti

36.944.330.44
14.537.259.71
1.135.581.50
15.212.366.30
1.530.283.00
1.045.50

III. REZULTAT

480.851.260.02

Peter Dolenc, dipl. oec., I. r.
Vodja sploš.
gospod, dejavnosti

235.252.947.20
37.018.405.00

31

23.655.092.80
32.681.791.67
21.617.256.50
29.397.863.89
5.540.847.80
20.106.357.00
900.196.60
579.255.58
70.224.574.00
2.443.929.48
1.432.742.50
-115.733.027.87

Marjan Uršič,
dipl. ing. rud., I. r.
Direktor

poročevalec, št. 43
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preiskovalne

državnega

Avenije

komisije

zbora

v

zvezi

parlamentarno

politični

unkcij

s

preiskavo

o

odgovornosti

posameznih
f

republike

v

KEPURLIKE

nosilcev

izvršnih

za

javnih

svetih

orčin

in

razkroj

gospodarskega

sistema

iskre

Ep

A 1651 -

&ni2bor
, »Kovalna komisija

komisije o preiskavi politične odgovornosti posameznih nosilcev
javnih funkcij v izvršnih svejjh občin in republike za razkroj
gospodarskega sistema Iskre, ki ga je komisija sprejela na 22.
seji dne 03.10.1996, za obravnavo na Državnem zboru RS.

:020 02/9
Liubli?
'
3-36
lar|
a. 15.10.1996
p
Zvezj s 9dložitev poročila Preiskovalne komisije DZ RS v
Parlamentarno
Pos
preiskavo o politični odgovornosti
r ameZnitl n
8pUbiik 6
°siicev javnih funkcij v izvršnih svetih občin in
za razkroj gospodarskega sistema Iskre
1

Hkrati predlagamo, da se poročilo uvrsti na dnevni red 54. izredne
seje DZ.
Predsednik
Benjamin Henigman, I. r.

n

Priloga:
- poročilo

(Ur. ^ .°- ' 22. členom poslovnika o parlarrientarni preiskavi
'
63/93) pošiljamo končno poročilo preiskovalne
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tehnološkim korporacijam,

Preiskovalna komisija
Državnega zbora
Republike Slovenije
o preiskavi politične odgovornosti
posameznih nosilcev javnih funkcij
v izvršnih svetih občin in republike
za razkroj gospodarskega sistema Iskre

- sklepanje škodljivih pogodb, neupravičeno odpisovanje
do tujine, omogočanje neupravičenega plačila za nebi
storitve v tujini in s tem omogočanje odlivanja kapitala v tu)
- organiziranje Holding Iskra z namenom ohranitve politične
- sklepanje neligitimnih dogovorov z institucijami o kor3J
sredstev za socialno zaščito odvečnih delavcev in njihova up
za navidezno zagotavljanje socialne varnosti,

POROČILO

- opuščanje dolžne skrbi za preprečevanje škode P
programiranih, v resnici pa stihijskih in rušilnih stečajih,

**********

■ omogočanje pridobivanja ugodnih poslov za ekonomskekor
posameznikov v breme stečajnih mas."

OPIS POTEKA POSTOPKA
Skupina poslancev (Sašo Lap, Irena Oman, Alojzij Metelko, Brane
Eržen, Marjan Stanič, Štefan Matuš, Mihaela Logar, dr. Franc
Zagožen, Marijan Poljšak, Ivan Oman, Zoran Madon, Marjan
Podobnik, Jožef Kopše, Andrej Lenarčič, Ivo Hvalica, Žarko Pregelj,
Rafael Kužnik, Janez Podobnik, Franc Potočnik, Benjamin
Henigman, Metka Karner-Lukač, dr. Jože Pučnik, Izidor Rejc,
Jožef Kocuvan, Ciril Pucko, Franc Černelič, dr. France Bučar,
Jurij Malovrh, Jana Primožič, Drago Šiftar, Nada Skuk in Ivan
Verzolak) je dne 14. 02. 1994 na predsednika Državnega zbora
mag. Hermana Rigelnika naslovila zahtevo za uvedbo
parlamentarne preiskave za sistem Iskra.

Citirana odredba nosi številko 020-02/93-38/5 z dne 22. aP
1994.
aia I934
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. maj
s
sprejel "odlok o sestavi in imenovanju predkorn
e 0
namestnika predsednika in članov Preiskovalne n sj|Ce«
preiskavi politične odgovornosti posameznih °raZKroi
javnih funkcij v izvršnih svetih občin in republike za
gospodarskega sistema Iskre.
HseO"
Preiskovalna komisija ima predsednika, namestnika P'ea ^
in 5 članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega
Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 93. člena ustave
Republike Slovenije in zahteve 32 poslank in poslancev Državnega
zbora Republike Slovenije ter na podlagi 1. člena zakona o
parlamentarni preiskavi in drugega odstavka 1. člena Poslovnika
o parlamentarni preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/93), na seji dne 22.
aprila 1994 odredil parlamentarno preiskavo o politični
odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij v izvršnih
svetih občin in republike za razkroj gospodarskega sistema
Iskra.

V Preiskovalni komisiji ima:
1 čl3nJ'
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
Poslanska skupina Združene liste 1 člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 c,an '
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana, ^
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenijecl
Poslanska skupina Demokratske stranke Slovenije 1
Samostojna poslanska skupina 1 člana. *

Odredba je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 32/94.
Namen preiskave je bil "ugotoviti domnevno vpletenost
posameznih nosilcev javnih funkcij in oceniti politični vpliv na
posledice vodenja gospodarske politike v sistemu Iskra, ki je ta
sistem, kateri je bil včasih steber slovenskega narodnega
gospodarstva, pripeljal v popolno razsulo. Preiskava naj ugotovi,
odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij za politiko, ki je
pripeljala podjetje v situacijo, da je od nekdanjih 38.000 delavcev,
danes zaposlenih le še 12.000 delavcev.

II
i
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:
za predsednika:

.Ki"
BENJAMIN HENIGMAN, Poslanska skupina Slove"s
krščanskih demokratov;

Domnevno politično škodljivo, socialno nedopustno in
gospodarsko uničujoče poslovanje Iskre se nanaša zlasti na:

za namestnika predsednika:
SAŠO LAP, Samostojna poslanska skupina;

- zlorabljanje pravnega in ekonomskega instrumentarija z uporabo
paraprava iz tajnih uradnih listov z namenom uveljavljanja
parcialnih interesov v škodo narodnogospodarske perspektive,

za člane:
MILOŠ PAVLICA, Poslanska skupina Združene liste,
.
ZMAGO JELINČIČ, Poslanska skupina Slovenske nac>
stranke,
.
ŠTEFAN MATUŠ, Poslanska skupina Slovenske ljudslke ats|<«
VITODRAG PUKL, Poslanska skupina Socialdemo* c0
stranke Slovenije,
stran'
ANDREJ LENARČIČ, Poslanska skupina Demokratske
Slovenije."

- organiziranje in izvajanje kadrovskega monopola z namenom
politične in delovne diskriminacije razvojnega in tehnološkega
kadra v korist "moralno-političnih strokovnjakov",
- organiziranje in izvajanje zunanjetrgovinskega monopola z
namenom obvladovanja proizvodnih enot (TOZD) v sistemu Iskra
in neligitimnega prerazporejanja dohodka,
- organiziranje in izvajanje internega bančnega sistema z namenom
prelivanja dohodka na način, ki je onemogočal ugotavljanje realnih
gospodarskih rezultatov,

Odlok nosi številko 020-02/93-38/5 z dne 26. maja 1994Naknadno je člana komisije Vitodraga Pukla zamenjal
Drago ŠIFTAR, Socialdemokratska stranka Slovenije

- organiziranje in Izvajanje programiranih nezakonitih stečajev z
namenom likvidacije posameznih programov in gospodarskih
enot,

tud"
Historiat predmetne zadeve obsega še delegatsko P ^0
Danijela Malenška (delegata Zbora združenega dela
Republike Slovenije) z dne 29. marca 1990 in delo
Skupščine Republike Slovenije za celovito proučitev *

- sistematično zanemarjanje tehnološkega razvoja sistema z
namenom narodno-gospodarsko škodljivega podrejanja tujim
poročevalec, št. 43

član
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in pojavov oškodovanja družbenega premoženja (poročilo
■Toplakove komisije z dne 17. 01.1991).

Določa se naslednji način izvedbe parlamentarne preiskave:
I
Ugotoviti pristojnosti in morebitne kršitve'javnih pooblastil nosilcev
javnih funkcij v izvršnih svetih občin in Republike Slovenije za razkroj
gospodarskega sistema Iskra s poudarkom na sklepanju škodljivih
pogodb, neopravičenem odpisovanju terjatev do tujine, omogočanje
neupravičenega plačila za neblagovne storitve v tujini in s tem
omogočanje odlivanja kapitala v tujino, zorganiziranjem in izvajanjem
programiranih, nezakonitih stečajev z namenom likvidacije
posameznih programov in gospodarskih enot, ter organiziranjem in
izvajanjem internega bančnega sistema z namenom prelivanja
dohodka na način, ki je onemogočal ugotavljanje realnih
gospodarskih rezultatov in sicer v naslednjih pravnih subjektih
gospodarskega sistema Iskra:

a na
odao VOrnOSti
' komisija Državnega zbora o preiskavi politične
obL re P°sameznih nosilcev javnih funkcij v izvršilnih svetih
ime|a i" publike za razkroj gospodarskega sistema Iskre je
se na
Milan ki adler
'' katerih je zaslišala 20 prič (gospodje Tone Rauh,
Fra j
, general Sekirnik, Anton Stipanič, Janez Škrubej,
i,k vić
fjLu
S
?.
' Janez Vipotnik, Jože Hujs, Fabio Škopac, Ivo
J
n el
ože p ?cnik
P Malenšek, Boris Nemec, Peter Starič, Boris Lasič,
jan. ^z . Ludvik Toplakt Janez Kocijančič, France Bučar,
^ me ®nnljarič in Dušan Sinigoj) ter zbrala obsežno pisno
ntacijo ter sprejemala ustrezne sklepe.
0nžl,

i dokazni sklep se je glasil:

a) SOZD Iskra in Iskra Holding d.d., Ljubljana;
b) Iskra Banka, Ljubljana;
c) Iskra Orodja, Stegne Ljubljana;
d) Iskra Delta, Ljubljana;
e) Iskra Commerce, Ljubljana in njenih predstavništev v tujini;
f) Perles A.G. Pieterlen Biel;
g) Cranex A.G. Zurich;
h) Iret Trieste;
i) Elektronintorg L.T.L. Moskva.

D

°KA2NI SKLEP

3 11 2 namenorn
Posa'
^
preiskave
ugotoviti
domnevno
^eznjh
nosilcev javnih
funkcij
in oceniti
političnivpletenost
vpliv na
vode
siste
nja gospodarske politike v sistemu Iskra, ki je ta
flosDori ^ater' i®
bil včasih steber slovenskega narodnega
°dgouorn
Pr'Pe|ial v popolno razsulo. Preiskava naj ugotovi
—
°st posameznih nosilcev javnih funkcij za politiko, ki je
danJ Podjetje v situacijo, da je od nekdanjih 38.000 delavcev
Uposlenih le še 12.000 delavcev.

. II
Komisija bo izvedla naslednje dokaze:

Vno
goSp"®
politično škodljivo, socialno nedopustno in
aar
.
sko uničujoče poslovanje sistema Iskre se nanaša zlasti
na

.

a) vpogledala v dokumentacijo, ki so jo poslala Temeljna javna
tožilstva in Temeljna sodišča, oziroma se pri teh sodiščih nahaja,
glede kazenskih postopkov in gospodarskih prestopkov zoper
vodilne delavce v gospodarskem sistemu Iskra ter glede stečajev
in likvidacij podjetij iz gospodarskega sistema Iskra;

0 ravr|
Paran'3''900'iz
P
ega in ekonomskega instrumentarija z uporabo
Parcia^h . ,ainih Uradnih listov z namenom uveljavljanja
" interesov v škodo narodno gospodarske perspektive,

b) vpogledala v dokumentacijo Državnega zbora v zvezi z
razkrojem gospodarskega sistema Iskra;

n 2 ran e in izva an e
PoMUčne
'' '
i i kadrovskega monopola z namenom
kac)ra Jn de'ovne diskriminacije razvojnega in tehnološkega
korist "moralno - političnih strokovnjakov",

c) vpogledala v dokumentacijo Gospodarske zbornice Slovenije,
Banke Slovenije ter Arhiva Slovenije, ki se nanaša na gospodarski
razkroj sistema Iskre;

narwn'2iran
'e in izvaianie zunanjetrgovinskega monopola z
in nelegit^ ot3v'adovania proizvodnih enot (TOZD) v sistemu Iskra
prerazporejanja dohodka,

d) zaslišala naslednje priče:

Preliva 2a'ran
'e 'n izvaianje internega bančnega sistema z namenom
do od
9osnr>rt'ars ^ ka na način, ki je onemogočal ugotavljanje realnih

gospodje Tone Rauh, Milan Nadler, general Sekirnik, Anton
Stipanič, Janez Škrubej, Franc Šifkovič, Janez Vipotnik, Jože
Hujs, Fabio Škopac, Ivo Banič, Danijel Malenšek, Boris Nemec,
Peter Starič, Boris Lasič, Jože Pučnik, Ludvik Toplak, Janez
Kocijančič, France Bučar, Janez Zemljarič in Dušan Šinigoj.

kih rezultatov,

nam9eanni2iran
i0 in izvaianje programiranih nezakonitih stečajev z
enot 0rT1 ''kvidacije posameznih programov in gospodarskih

M
za
nar^enrT,atiČno
nemarjanje tehnološkega razvoja sistema z
tehnoir,0-1^1 narodno-gospodarsko škodljivega podrejanja tujim
kmi korporacijam,
*

Ta dokazni sklep lahko komisija kadarkoli spremeni ali dopolni.
*********

do tujin"'8 ^od'i'vih pogodb, neupravičeno odpisovanje terjatev
s,
orno
oritve 8v' tujini
9°čanje
neupravičenega
plačila
za neblagovne
in
s tem omogočanje
odlivanja
kapitala
v tujino,

Komisija je izvedla vse dokaze, glede katerih je sprejela dokazni
sklep, razen zaslišanja generala Sekirnika, ker je ta tekom postopka
umrl.

^o|ani2acji0 HOLDING ISKRA z namenom ohranitve politične

Komisija je pridobila, pregledala in ocenila naslednje pisno gradivo.

* Sklo n e ne e
srecistg 23
'
' 9itimnih dogovorov z institucijami o koriščenju
*a navid eznsocialno zaščito odvečnih delavcev in njihova uporaba
° Ugotavljanje socialne varnosti,

I.
Trakovi s posnetki sej preiskovalne komisije
II.
Diskete z magnetogrami sej preiskovalne komisije
III.
Magnetogrami sej preiskovalne komisije
IV.
Avtorizirani in korigirani magnetogrami sej preiskovalne komisije
V.
Priloge, ki so jih preiskovalni komisiji predložile priče

6 d zne
resničenPan'stihijskih
. °'
skrbi
za preprečevanje
škode pri programih, v
in
rušilnih
stečajih,

Postni0 pridobivanja ugodnih poslov za ekonomske koristi
nikov v breme stečajnih mas.
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položaja ali pravic odgovorne osebe (133. člen KZ), ki so jlhb*.
sistemu Iskre obdolženi posamezni vodilni delavci, vendar
pa n> ^
njimi ni nobenega javnega funkcionarja. Stečaj Iskre De"eJ^i0
zaključen, vendar je bil voden v skladu s pozitivno zakonodaj
Dejstvo je, da je Delta pomagala sanirati Iskro, ob čemer je prs^L
obveznosti nekaterih organizacij, ki se vanjo vključile, ter v posle
propadla.

VI.
Ostalo listinsko gradivo preiskovalne komisije, ki med drugim
vključuje: fotokopije časopisnih člankov v zvezi z obravnavano
tematiko, zapisnik 5. seje Komisije skupščine R Slovenije za celovito
preučitev okoliščin, posledic in pojavov oškodovanja družbenega
premoženja z dne 17. 01. 1991 (predsednik dr. Ludvik Toplak),
gradivo, pridobljeno od Gospodarske zbornice Slovenije, Banke
Slovenije, Temeljnih sodišč in Temeljnih javnih tožilstev v Ljubljani,
Kranju, Novem mestu, Kopru in Novi Gorici, Ministrstva za notranje
zadeve, zapis Skupščine R Slovenije - družbeno političnega zbora
z dne 05.08.1991 o problemu lastništva objektov v Iskri, s priloženim
gradivom, dopis Komisije za celovito proučitev okoliščin, posledic
in pojavov oškodovanja družbenega premoženja, Skupščina R
Slovenije z dne 11. 12. 1990 s priloženim gradivom o pregledu
poslovanja v Iskri Delti po stanju 30.06.1987, izreze iz zapisnikov
Komisije za celovito preučitev okoliščin, posledic in pojavov
oškodovanja družbenega premoženja Skupščine R Slovenije v zvezi
z Iskro Delto, delegatsko pobudo g. Danijela Malenška, pobuda
Slovenske obrtniške stranke Skupščine RS za preprečitev
prilaščanja tujega presežnega dela na osnovi razpolaganj z družbeno
lastnino z dne 26. 06. 1990, gradiva Družbenega pravobranilca
samoupravljanja Slovenije ter zapisnikov Komisije za celovito
preučitev okoliščin, posledic in pojavov oškodovanja družbenega
premoženja Skupščine R Slovenije, vprašanja g. Saša Lapa pričam
na 8. seji Komisije in gradivo, pridobljeno od Banke Slovenije.

Komisija ni pridobila dokazov, da bi bil ob tem udeležen kdo ^
javnih funkcionarjev. Daje politika spremljala stvari, ni dvorna'
pa je ob tem prišlo do zlorab, ki bi jih bilo mogoče pripisati jav ^
funkcionarjem, ni konkretnih dokazov. Vpliv politike pa je sklad"0
političnim sistemom gotovo obstajal.
Ena od zaslišanih prič je omenila obstoj tajnih uradnih listov, kaf"
lahko kazalo na uporabo paraprava.
SDK, pozneje APNI, sedaj APP, ni pokazala zadostnega posluha
za sodelovanje s preiskovalno komisijo.
Banka Slovenije ni predložila dokumentov, ki bi bili uporabni za
preiskovalno komisijo.
Po Zakonu o parlamentarni preiskavi (Ur. I. št. 63('9^' 50
Parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena opravka
ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za odloc ^
Državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij,
spremembo zakonodaje na določenem področju in za druge
odloc
Državnega zbora iz njegove ustavne pristojnosti. Tako ,orm~! jn0,
določilo poudarja, daje parlamentarna preiskava inštitut zakonoa I :
ne pa sodne oblasti. Stvarna pristojnost preiskovalne koTiisjJ® v
ne obsega kaznivih dejanj, gospodarskih prestopkov ali Prekt t.,0(n
Izrecno obsega le dejanja, ki pomenijo zlorabo pooblastil v tis ^
delu, ki jih država kazensko pravno ne sankcionira. Osebe,
lahko preiskovanci parlamentarne preiskave, morajo imeti pos
lastnost, da so nosilci javnih oz. državnih funkcij. Na svoje m
so praviloma izvoljene oz. imenovane za časovno odmerjen ma
V tem primeru gre predvsem za osebe, ki opravljajo funkcijo v 'zv
veji oblasti. Sankcija, ki lahko sledi parlamentarni preiskavi, je
samo politična in moralna. Če parlamentarna komisija ugotovi
:
da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je dolžna zadevo Pr0P
pristojnim organom, se pravi, Ministrstvu za notranje za'□ '
državnemu tožilstvu oz. sodišču. Delovno področje parlamen
preiskave torej nikakor ni odkrivanje storilcev kaznivih dejanj, m
pregon oz. sojenje.

DOKAZNA OCENA
Preiskovalna komisija ocenjuje, da je bila pobuda v začetku tako
široko zastavljena, da je posegala v samo bistvo družbenih in
ekonomskih sprememb tistega časa.
Gospodarski sistem, zlasti Zakon o združenem delu, je Iskro razdelil
na več kot 100 malih enot - TOZD-ov v 26 občinah, ni pa vzpostavil
mehanizmov za doseganje ekonomske učinkovitosti, ki bi se odražala
marketinško, tržno in finančno. Omogočal je celo bolj netržno
obnašanje v sistemu samem, kot pa v podjetjih izven sistema
(monopli znotraj Iskre). Zaradi dramatičnih družbenih preobratov,
razmer na jugoslovanskem trgu in svetovnem tržišču, pa tudi zaradi
neučinkovitega vodenja, je Iskra zašla v težave. K temu je prispevala
tudi slaba produktivnost in nekatere zgrešene naložbe, ki niso dale
ustreznih rezultatov. Poceni pridobljen denar Iskre ni spodbujal in
silil k bolj tržnemu obnašanju, temveč jo je zapiral vase in ji dajal
vtis samozadostnega sistema, ki se mu ni potrebno intenzivneje
povezovati s tehnološko naprednejšimi partnerji v svetu.

Preiskovalna komisija o preiskavi politične odgovornosti Posarcie^0\
nosilcev javnih funkcij v izvršnih svetih občin in republike za ra
gospodarskega sistema Iskre na podlagi izvedenega dokaz:
postopka ni našla podlage za odločitev, da bi določila preiiskovrl ^
Iz pričevanj in zbrane dokumentacije ni mogoče P
^
obtoževanjem, ki in kakor so formulirana v dokaznem sklepu-ani
njem so zbrane vrednostne sodbe in trditve, kakršnih preiska^
potrdila in jih zato ne more šteti za dokazane. V marsičem j0,. ^
mogoče razumeti domneve iz dokaznega sklepa, vendar jih ko
v okviru svojih pristojnosti ne more brezpogojno šteti za d°*a s0
Mogoče jih je oceniti kot interpretacije dejanskega stanja, ki P |
ostale nedokazane in v realnosti niso podkrepljene z ustre
dokazi.

Razen tega je takratno samoupravno socialistično gospodarstvo
zahtevalo izjemno visoko zaposlovanje (tudi več kot 4 % letno),
marsikaj tudi pod pritiskom socialnih problemov posameznih občin.
Ob tem je prišlo do padca individualne kupne moči, kar je ob
odsotnosti velikih naložb v družbeno infrastukturo (promet,
energetiko, informatiko, mikroelektroniko) v tedanji Jugoslaviji
dodatno poslabšalo razmere v številnih delih Iskre.
V drugi polovici leta 1989 je na položaj Iskre tudi silovito vplivala
izjemno visoka inflacija, zaostajanje tečaja dinarja, pa tudi zaostreni
medrepubliški odnosi. Prevladovali so vzroki sistemske narave,
izhajajoči iz ustave, zakona o združenem delu in druge zakonodaje
(npr. zakona o delovnih razmerjih). Sam sistem socialističnega
samoupravnega gospodarstva je narekoval prednost splošni poslovni
funkciji na račun razvoja. Netržni sistem dogovorne ekonomije je
omogočal anarhičen razvoj velikih jugoslovanskih sistemov na
področju elektro in elektronske industrije. Težave v Iskri je že konec
leta 1984 napovedala študija svetovalne agencije McKinsey. Eden
od vzrokov za razpad sistema Iskre bi lahko bil tudi v tem, da nihče
več ni nadzoroval nastajanja podjetij v tujini.

Vendar pa komisija ocenjuje, da so bili indici iz dokaznega
zadosten razlog za ustanovitev komisije, na kar kažejo tudi zam
in odziv javnosti na njeno delo, kakor tudi različna pisma m J
opozorila na nepravilnost poslovanja v sistemu Iskra v zaa
obdobju.

Komisija je izvedla dokaze, na podlagi katerih je mogoče u9°'°^
e,
da so se politični činitelji vključevali v delovanje sis,er
"a ga
ve vne
vendar je bilo njihovo vključevanje v kontekstu tedaj .if_zn8
družbenega in gospodarskega sistema, pa tudi v mejah, ki J'nP pe
razviti svet v primerih, ko gre za nosilna podjetja razvoja posarf
države.
Predsednik k°^'f'r
Benjamin Henigman. •

iz pričevanj nekaterih prič je mogoče povzeti, da je politika sicer
spremljala in usmerjala delo Iskre. Po drugi strani pa je tudi res, da
je Iskra svoje direktorjev kadrovala izmed svojih dotedanjih delavcev.
Vsekakor pa je bila odvisna od političnega sistema in je vzporedno
s sistemom razpadala in razpadla. Krivce za razpad je formalnopravno nemogoče ugotoviti. Pravosodje je sicer obravnavalo
nekatera kazniva dejanja zlorabe pooblastil (132. člen KZ) in zlorabe
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- odgovore Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na vprašanja
odbora (s prilogami)
- gradivo g. Miha Jazbinška z naslovom "Kod in kam Stanovanjski
sklad Republike Slovenije?"
- ugotovitve, stališča in sklepe upravnega odbora Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije z dne 13. 3. 1995
- odgovor direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije
v zvezi z zaprošenim seznamom prejemnikov kreditov
- ugotovitve in stališča nadzornega odbora s seje 20. 3. 1995
- komentar g. Miha Jazbinška ("Deset kapitalskih neresnic
Stanovanjskega sklada RS")
- mnenje Vlade Republike Slovenije do sklepov Odbora Državnega
zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih
financ o poslovnaju Stanovanjskega sklada Republike Slovneije
z dne 12. 5. 1996
- dopolnitve k poročilu Nadzornega odbora Stanovanjskega
sklada k poslovanju Stanovanjskega sklada RS za leto 1992 in
1993 z dne 22. 5. 1995
- poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o opravljenem
nadzoru pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije z dne 24.
11. 1995
- dopis predsednice odbora Ministrstvu za finance z dne 18. 7.
1996 in urgenco z dne 10. 9. 1996
- odgovor Ministrstva za finance z dne 13. 9. 1996
- dopis predsednice odbora Ministrstvu za okolje in prostor z dne
18. 7. 1996 in urgenco z dne 10. 9. 1996
- odgovor Ministrstva za okolje in prostor z dne 11.9. 1996
- informacijo SSRS o razpisih in prilivih z dne 26. 9. 1996
- sklepe Vlade Republike Slovenije, ki jih je sprejela na 192. seji,
11. aprila 1996
- dopis Ministrstva za okolje in prostor o realizaciji sklepa
Računskega sodišča Republike Slovenije z dne 26. 9. 1996
- osnutek ugotovitev in skepov z dne 4. 10. 1996
****************

P'ačiir®vnavi zapisnika Agencije Republike Slovenije za
"lan"100
' ')romet' nadziranje in informiranje o inšpiciranju
Pri s?an mater'alnega poslovanja za leto 1992, 1993, 1994
ovanjskem skladu Republike Slovenije
sL0obravnavi
Poročila o delu Nadzornega odbora
v
anjskega sklada Republike Slovenije za leto 1992
lirtan*CnraVnav
's P°r°čila nadzornega odbora o delu in
Slo\io niJe
.emzaP°leto
'ovanju
1993 Stanovanjskega sklada Republike
Nav,
Pr°rač 6na
9raciiva ie Odbor Državnega zbora za nadzor
9.3 Jina in drugih javnih financ obravnaval na 17. seji, 23. 2.,
31 8|1 '83' 'n 30. 9.1996. Ugotovitve in sklepe je odbor sprejel na
' - 10. 1996.
Člani nHK
°ra so za razpravo prejeli:
i%dnikA9enci
ie za P'a^''n' promet, nadziranje in informiranje o
1993 irf?^ finančno materialnega poslovanja SSRS za leta 1992,
*'nfo 1 30 0^A
• Por^ - , '' 9encije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
Rep*0e 0 delu Nadzornega odbora Stanovanjskega sklada
• P0rcT Slovenije za leto 1992
S'anov' ° nad20rnega odbora o delu in finančnem poslovanju
- rnnean'Sl<e9a sklada Republike Slovenije za leto 1993
Stan0vn'e ^'ade k Poročilu o delu Nadzornega odbora
- por0(4n'S^69a sklada Republike Slovenije za leto 1992
• Poročj|° <^>c"30ra za infrastrukturo in okolje z dne 20. 1. 1994
Rep^J,0 0 Poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada
9 Sloveni e z
"Predlo
i zaključnim računom za leto 1993
2
dne Q^a skleP°v poslanske skupine SND (podpisan Sašo Lap)
• Revtaii 1995r
Lybrancj
P° °čilo SSRS s strani revizijske hiše Coopers &
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zahtevati od vlade, da čimprej pripravi nov zakon o jav"e
financiranju oziroma o proračunskih načelih, kar je bilo s str
različnih odborov in Državnega zbora že večkrat zahtevano.

Predstavnik Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
je pojasnil glavne ugotovitve agencije v zvezi s finančnim
poslovanjem Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS).
Opozoril je, da ni jasno, ali je sklad pri porabi sredstev deloval v
skladu z 81. členom stanovanjskega zakona. Povedal je tudi, da
ni povsem jasen status sklada, ki je po zakonu "javno pravna oseba",
kar pa je preširok pojem. Agencija se tudi sprašuje, ali lahko delavci
SSRS participirajo na pozitivnem poslovnem rezultatu (presežku
prihodkov nad odhodki), saj gre za državni sklad.

Nekateri člani odbora so opozarjali tudi na to, da še vedno ninial^
nacionalnega stanovnajskega programa. Tudi zaradi tega P
njihovem mnenju vlada nered na tem področju in ni možno ugolitavljati'
ali je poraba stanovanjskih sredstev ustrezna ali ne. Po mneni"
drugih pa bi lahko sklad s svojo strategijo ob upoštevanju zakono«
in sklepov vlade tudi brez nacionalnega stanovanjskega Pr°9r® v
lahko ustrezno pomagal reševati stanovanjske probleme državlia110
Ne glede na to pa mora Državni zbor čimprej obravnavati,in SPJ®L
nacionalni stanovanjski program, ki ga je Vlada avgusta
posredovala v obravnavo Državnemu zboru.

Predstavnik Vlade je odgovoril na nekatere od teh pomislekov.
Povedal je, da je SSRS kapitalski sklad, katerega namen ni samo
razporejanje sredstev temveč tudi njihovo oplajanje in nalaganje
z namenom njihovega povečevanja. Premoženje, ki ga je SSRS
v teh letih pridobil, bo pripomoglo tudi k lažjemu pridobivanju
kreditov, za katere bo hipoteka premoženje sklada in bodo zato
cenejši. Delitev nagrad delavcem za uspešno delo je opredeljena
v statutu sklada. Po njegovem mnneju je status sklada jasen, saj
ga opredeljuje stanovanjski zakon in statut sklada.

V splošni razpravi se je pojavilo tudi vprašanje, kam so šla su
iz kupnin družbenih stanovanj, ki so se prodajala v občinah, Pod'e |„
Sklad namreč dobi le 20 odstotkov kupnine, ostalo pa je ^
lastnikom stanovanj, ki bi morali sredstva ponovno nameni1
stanovanjske namene, pa jih očitno niso. Prisotni so ugotavljal,
je bil v tem delu stanovanjski zakon nedorečen, saj je le za s
iz prodaje solidarnostnih stanovanj določal, da jih morajo ot
nameniti za socialna stanovanja. Ostala sredstva pa so občine«
podjetja očitno namenila za povsem druge namene. Člani odbor*
so smatrali, da bi morali dobiti poročilo o tem, kaj se je dogaja'"5
temi sredstvi.

Predstavnik upravnega odbora sklada je opozoril predvsem na
dejstvo, da ni nacionalnega stanovanjskega programa in so
njegovo odsotnost skušali reševati s poslovno politiko sklada.
Predsednica odbora je opozorila na glavne ugotovitve Agencije
za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Menila je, da je
potrebno obravnavo v odboru osredotočiti na vprašanje, ali je
sklad deloval v skladu z 81. členom stanovanjskega zakona in 2.
členom zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih
zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij. 81. člen
stanovanjskega zakona določa, da sklad iz zbranih sredstev
daje pomoči pri odplačevanju posojil, daje posojila z ugodno
obrestno mero in zagotavlja manjkajoča srestva za izvedbo
nacionalnega programa. Sklad poleg tega po zakonu usmerja del
sredstev v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev, pri čemer
izbira vrednostne papirje po kriterijih varnosti in donosnosti naložb.
2. člen zakona o strukturi nekaterih naložb... pa določa, da mora
SSRS od naložb, ki niso dane kot dolgoročni krediti za pomoč pri
odplačevanju posojil ali kot posojilo z ugodno obrestno mero za
reševanje stanovanjskih vprašanj 80 % sredstev naložiti v
državne vrednostne papirje. Sklad je velik del likvidnostnih
sredstev nalagal drugam in deloval kot finančna institucija,
namesto, da bi opravljal svojo osnovno nalogo. Tudi Vlada RS je
pri potrjevanju zaključnih računov in finančnih načrtov zahtevala
znižanje likvidnih sredstev (v letu 1993 na 300 in v letu 1994 na
400 milijonov SIT) in tekoče plasiranje likvidnostnih sredstev v
stanovanjske kredite.

Največ so člani odbora razpravljali o vprašanju, ali je sklad
naložbeno politiko likvidnostnih sredstev po načelu varnosti na
v smislu 81. člena stanovanjskega zakona. Sklad je veS.ni|,
posloval z visoko likvidnostjo. Svoje poslovanje je gradil na finan
špekulacijah, posojanju denarja zasebnim podjetjem, ustanavij ^
in soustanavljanju podjetij in borzne hiše, nalaganju sredst ^
nepremičnine, nakupih nepremičnin zaradi kasnejše prodaj ^
podobno. Sklad je poleg tega denarna sredstva namenja
dotacije in podobno tudi za namene, ki niso v zvezi z nje9 ^
osnovno dejavostjo (na primer: podpora Narodnemu muzej
restavriranje tapet, subvencioniranje potovanja študen
subvencioniranje športne prireditve, dotacija za gra
Ekonomske fakultete, financiranje ekspedicije Jamarske zv
sofinanciranje izdaje leposlovne knjige...).
Sklad za kratkoročno posojanje denarja podjetjem, posamezni"
in nalaganje prostih sredstev v borzne hiše, zavarovalnice, & ,
in hranilnice ni imel nobenih kriterijev, temveč je pri tem d® .
popolnoma na komercialni osnovi. Krediti so bili dani pod razli
pogoji, ni pa tudi nobenih dokazov, da so bile te naložbe fina^
bolj uspešne kot bi bilo dajanje dolgoročnih stanovanjskih p° g
občanom. Ker se ob tem vprašanju pojavljajo določeni su
nepravilnostih pri kratkoročnem plasiranju likvidnostnih sred ^
je predsednica odbora predlagala, da zadevo podobro pre9
kriminalistična služba.

Član Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je tudi pregledalo
poslovanje SSRS za leto 1994, je povedal, da v zaključnem računu
za leto 1994 niso našli večjih pomanjkljivosti in so ga potrdili.
Preverili pa so še naložbo v lastne prostore sklada in po njihovem
subjektivnem mnenju je bila ta naložba predraga, saj je bila v
primerjavi s podobnimi adaptacijami v Ministrstvu za finance in
Računskem sodišču za približno trikrat dražja. Ker pa še nimamo
kriterijev in meril javne porabe, Računsko sodišče na podlagi
tega ni moglo podati dokončnega mnenja, ampak je le naložilo
skladu, da si pridobi mnenje Vlade o upravičenosti in ceni naložbe.

Poslovne odločitve sklada kažejo, da je neustrezno usmerja'vpih
sredstev, ki so bila zbrana iz privatizacije družbenih in drza
stanovanj in so bila namenjena prebivalstvu za zag°taV
ugodnejših kreditov in za druge oblike reševanja stanovanj
vprašanj. To ni v skladu z osnovnim namenom, zaradi
je bil s stanovanjskim zakonom ustanovljen stanovanjski f
Zaradi tega je tudi razdelil manj stanovanjskih posojil kot J®^
določeno v letnih načrtih, medtem kot je na drugih posta
finančni plan presegal, predvsem na področju investicij.
D0 ^
Predstavniki sklada, Vlade in nekateri člani odbora v ^
zagovarjali porabo sredstev in argumentirali skladnost z ^
členom stanovanjskega zakona s tem, da je bil nominalno ^
znesek kot je bil zbran iz prodaje stanovanj tudi razdelje v
stanovanjske kredite. Poleg tega so trdili, da nalaganje dena ^
nepremičnine omogoča skladu, da bo po potrebi laho
hipotekami kredit, ki bo zaradi nepremičnin v lasti sklada, ki I

V razpravi so člani odbora ugotavljali, da je zaradi nastajanja
številnih skladov, "tolarjev", zavodov in drugih oblik javne porabe
izven proračuna Republike Slovenije prišlo do stanja, ko javna
poraba ni več obvladljiva in bi bilo potrebno razmisliti o sistemu
javnega financiranja in ga na novo opredeliti. Številni skladi,
nacionalni programi in podobni načini razbijanja integralnega
proračuna imajo namreč svojstven vpliv na finančne tokove v
državi, hkrati pa dajejo možnost različnim posameznikom,
skupinam in strankam za dokaj nekontrolirano zapravljanje
javnega denarja na posameznem področju. Člani odbora so menili,
da bi o tem morali organizirati širšo razpravo, hkrati pa ponovno
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P°nudi kot hipoteko, cenejši kot bi bil drugače.

njegovih služb šlo veliko denarja, ki bi ga lahko uporabili za osnovni
namen sklada - dajanje stanovnajskih posojil in pomoč pri
odplačevanju dragih stanovanjskih kreditov. Za te namene so bili
namreč porabljeni prihodki od realnih obresti, ki jih je sklad
zaračunaval prejemnikom posojil v višini 3 %. V letu 1995 je bilo
tega denarja po trditvah direktorja sklada 200 milijonov SIT.

3 10211 ani
Zemeto
? 1994
' ^' n "Odbora so tudi menili, da naložbena politika sklada
,
i bila v skladu z 2. členom zakona o strukturi
n
zav3rovaln naložb določenih javnih zavodov, skladov in
'h organizacij. Sklad je namreč le približno tri petine lastnih
s ®
ev
namenil za stanovanjske kredite, ostalo pa ima v obliki
nai ®'
ne rem
vrati
'čnin, gotovinskih
sredstevPredstavniki
- ne v oblikisklada
državnih
■ n°stnihP papirjev
kot določa zakon.
so

zak

Vodstvo, zaposleni in organi sklada so denar, s katerim je sklad
razpolagal (in ki ga v glavnem ni sam pridobil s svojim poslovanjem)
po mnenju nekaterih članov odbora tudi precej potratno uporabljali
za svoje potrebe. Primeri: seminarja za direktorja sklada v Južni
Ameriki in Južni Afriki, njegov tečaj v Angliji; visoki stroški
reprezentance (med reprezentanco so tudi taki primeri kot je
nabava 100 svinčnikov za 423.360 SIT, nabava bombonov za
342.224 SIT, drage poslovne večerje v Palmi Portorož (v enem
primeru 9.000 SIT na osebo); stroški za tenis za zaposlene cca
750.000 SIT v letih 1993 in 1994; stroški za zdravstveno varstvo
- plačilo vseh stroškov za bivanje in zdravstveno oskrbo v
zdravilišču (cca 155.000 SIT); nabave dragih umetnin za poslovne
prostore (60.000 DEM).

Var 3 te20, da
nu - ''

v nepremičnine
podležejo
temu
in da jim tudinaložbe
Ministrstvo
za finance ninenikdar
oporekalo

82n St na oz
črno
° ' ' ^sredstev
Ministrstvo
za financevoditi
jim jepotudi
zagotovilo,
sj^iteljskih
ni potrebno
tem
zakonu, da
če
ra 0, d
pr ' a to niso skladova lastna sredstva in je tako v celoti
sr
edste''° Skladu °Predelitev in presojo značaja črnograditeljskih

dobif8ri Ć'ani oclbora so menili, da so tudi sredstva, ki jih je sklad
s
Wad')0 2alranu 0 moratoriju na črne gradnje, sredstva, s katerimi
in ,ra2
P°laga, jih obrača, namenja za zagotavljanje likvidnosti
i ni- !Ulh 2ato moral voditi enako kot ostala lastna sredstva. Po
oc ' nekaterih članov odbora bi jih lahko namenjal (delno ob
1 tVe
9anja) tudi za dolgoročne kredite. Predstavniki sklada
SQ 1
8 u
Sre . ^ nasprotovali in trdili, da morajo vsa črnograditeljska
stva imeti v taki obliki, da jih lahko v treh dneh vrnejo. Po
PlarTrfrU^ članov odbora to ni potrebno, saj se lahko pripravi
Priliv0m
priliva in odliva teh sredstev in v kombinaciji s
njih Vo °d
kupnin in vračila stanovanjskih kreditov tudi planira
or
nik , r P abo. Ta poraba pa je bila v letu 1994 zelo nizka in
'Zr ° ni mogoče trditi, da bo ta sredstva treba vrniti naenkrat v
n kr
Sred ° atkem času. Poleg tega pa je že sam sklad prelival
den 9 'Z P°dračuna, na katerem so se zbirala sredstva
s
klada 'nves,'toriev nedovoljenih (črnih) gradenj na redni račun

Tudi plače zaposlenih so bile razmeroma visoke, saj so bili na
primer povprečni bruto OD na zaposlenega v skladu za prvih
devet mesecev leta 1994 cca 300.000 SIT/mesec. Stanovanjski
sklad RS trdi, da je do pred kratkim za dodeljevanje plač svojim
delavcem uporabljal kolektivno pogodbo dejavnosti poslovnih bank
v Republiki Sloveniji, ki pa za sklad kot državno ustanovo ne
more veljati (1. člen kolektivne pogodbe). Stanovanjski sklad bi
moral upoštevati pogodbo za negospodarske dejavnosti in
predpise, ki določajo plače za delavce v državni upravi. Tudi
sklepa Vlade z dne 4.8.1994, ki je zahtevala poenotenje sistemov
plač v državnih skladih in uskladitev s predpisi, ki urejajo plače v
javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti,
sklad ni upošteval, temveč je na seji upravnega odbora 23. in 29.
septembra 1994 sprejel sklep o novem pravilniku o plačah. Iz
tega izhaja, da sklad ni upošteval sklepa Vlade.

Odbo ■
*
v
8dnr '9 ^ v razPravi tudi seznanjen z dejstvom, da sklad še
n re el
stan °Van'-aPod' VS6h
20-odstotnega deleža od kupnin za prodana
svid C8'
dolžnikov. In to kljub temu, da je vzpostavitev
i2v . " Pogodb o prodanih stanovanj, ki so jo izvajali zunanji
ve <0 s
kdo i Zaka'" tala. Odbor je bil mnenja, da je potrebno proučiti,
ni l i.
i še vedno ni plačal svojih obveznosti. Poleg tega tudi
stan °Van
P°'asnieno' zakaj ni sklad prej zahteval spremembe
iskega zakona, s katero bi si z zakonsko določbo
ZaV|
prid0|°l,v
' P'ačilo 20 % kupnine oziroma vsaj zagotovil pravico do
e kopije pogodb o prodanih stanovanjih.

Ob sorazmerno visokih plačah pa so zaposleni ob koncu leta
1993 prejeli še dobiček. Tega so prejeli tudi člani upravnega in
nadzornega odbora.
Poseben način okoriščanja zaposlenih je tudi zadeva s počitniškim
domom v Portorožu. Dom je sklad dobil neodplačno od KOTO,
ga preuredil in vanj vložil ogromno denarja iz sklada (1.7 milijona
nemških mark) ter ga nato dal v najem. Pri tem pa imajo delavci
KOTO pri koriščenju doma 10% popust, funkcionarji in zaposleni
v skladu ter njihove družine pa 30 do 50% popust.

"ino0t>h° kot v Pr'meru priprave evidence pogodb je sklad tudi v
ureia e dru9ih primerih (računovodsko poslovanje, pravni posli,
rngdp ' kreditov, priprava oglasov in druge storitve v zvezi z
veiik^"' pover'' P°sle drugim pravnim osebam, ki so na ta način
n
2as uz le Ni a
ekaterih
'del,' ki- soPjihpovsem
je bildrugi.
finančni rezultat
za dragjasno,
denarkakšen
opravljali

Sklad je revizijski hiši plačal za revizijsko mnenje 4 milijone SIT.
Ob pregledu finančno materialnega poslovanja s strani Agencije
za plačilni promet, nadziranje in informiranje je bilo ugotovljeno,
da so bile v poslovanju narejene nezakonitosti, ki pa jih revizijska
hiša ni odkrila. Člani odbora so menili, da takim revizijam ni moč
verjeti in da je tudi na tem področju treba napraviti red.

^teri člani odbora so ugotavljali, da jš za delovanje sklada in
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Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih
javnih financ sprejel naslednje

DODATNI SKLEP:

UGOTOVITVE IN SKLEPE:

Odbor bo o svojih ugotovitvah in sklepih obvestil poslane
naslednjega mandata Državnega zbora Republike Slovenije fj
jim predlagal, da obravnavajo poslovanje Stanovanjskega sklad
Republike Slovenije in sprejmejo naslednja sklepa:

1. Odbor ugotavlja, da Stanovanjski sklad Republike Slovenije ni
zadovoljivo in v celoti opravljal svojih temeljnih nalog, zapisanih v
81. členu stanovanjskega zakona. Sklad je velik del sredstev
zbranih iz privatizacije družbenih stanovanj v letih 1992, 1993 in
1994, ki so bila po svoji osnovi vlogi namenjena prebivalstvu za
pridobivanje ugodnejših stanovanjskih posojil, plasiral v druge
dejavnosti, ki niso osnovni namen Sklada. Tako je sredstva posojal
po obrestni meri od R+3 % do R+12 % različnim pravnim osebam,
nalagal v nepremičnine (lastni poslovni prostori, prostor za
stanovanjsko hranilnico, obnova počitniškega objekta, nakup
stanovanj in gradnja stanovanjskih hiš za nadaljnjo prodajo), v
nakup umetniških slik, v ustanovitev podjetja in soustanovitev
Modre borzne hiše, v vrednostne papirje rzaličnih izdajateljev, v
kapitalske deleže v podjetja, sponzorstva ter humanitarne namene,
v draga strokovna potovanja zaposlenih in njihov osebni standard. Poleg tega je veliko denarja namenjal za pogodbeno delo
drugih izvajalcev, ob tem pa je bilo na Skladu zaposlenih 10 ljudi.

I, Državni zbor ne sprejema Poročila o delu nadzornega odbora
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1992. Nadzorn
odbor ni deloval v skladu s svojo funkcijo kot je opredeljena
drugem odstavku 85. člena stanovanjskega zakona in v 25. člen
statuta sklada, poročilo nadzornega odbora pa je presplošno j
se ne opredeljuje do neracionalnosti, nenamenskega trošeni
stanovanjskih sredstev in nezakonitosti v poslovanju.
II. Državni zbor ne sprejema Poročila nadzornega odbora o delu
in finančnem poslovanju Stanovanjskega sklada RepubMk
Slovenije za leto 1993 iz istih razlogov kot ne sprejema poroč'
za leto 1992.

Svetovalec DZ
mag. Jože KONČAN, l.r.

2. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi tako
zakonodajo, ki bo celovito urejela poslovanje državnih skladov,
njihovo financiranje in plasiranje sredstev ter tudi zavarovanje
pred riziki, ki v njihovem poslovanju nastajajo.

Poslano:
- Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije
- SSRS - Nadzornemu odboru
- SSRS - Upravnemu odboru
- Vladi Republike Slovenije
- MNZ - Upravi kriminalistične službe
- Ministrstvu za okolje in prostor
- Računskemu sodišču Republike Slovenije
,
- Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Centr®
Ljubljana
- Sekretariatu za zakonodajo in pravne zadeve
- predsedniku Državnega zbora
- sekretarki Državnega zbora
- uredništvu Poročevalca (za objavo)

3. Odbor ponovno poziva Vlado Republike Slovenije, da do konca
svojega mandata pripravi standarde proračunske porabe, ki sta
jih tako Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ kot
Državni zbor Republike Slovenije že večkrat zahtevala. Le tako
bodo lahko Računsko sodišče Republike Slovenije, odbor in
Državni zbor ter druge nadzorne institucije kontrolirali porabo
proračunskih sredstev.
4. Odbor predlaga Upravi kriminalistične službe pri Ministrstvu
za notranje zadeve, da opravi preiskavo poslovanja
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, zlasti pa glede
poslovanja z likvidnostnimi sredstvi (kratkoročni krediti podjetjem
in posameznikom ter naložbe v banke, hranilnice in borzne hiše).
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Predsednica odbo^
Metka KARNER LUKA«),
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DRUŽRE
DARS,

1995

Vlada Republike Slovenije je ria 208. seji den 25. julija 1996
obravnavala:

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo
kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

?PORočiLO
A

o OVAJANJU PROGRAMA DELA DRUŽBE
AVTOCESTE V SLOVENIJI, DARS, D.D. ZA LETO 1995,
3a pošilja na podlagi 7. člena zakona o Družbi za avtoceste
republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93).

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za promet iz
zveze,
- Jože BRODNIK, predstavnik Uprave DARS, d.d.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
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0.

UVOD

1.

OPRAVLJENO DELO DRUŽBE

4.1.

Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave
in izdelave investicijskih programov, projektno
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli
graditi v letu 1995 ali se bodo pričeli graditi pozneje
Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih
odsekov, ki so se pričeli graditi v letu 1994
Organiziranje, vodenje vzdrževanja in upravljanje
obstoječih avtocest
Opravljanje finančnega inženiringa
Ostale naloge

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

2.1.

2.3.1.2. Realizacija gradenj v letu 1995
ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9.3 km
HOČE - ARJA VAS, dolžina 46.9 km
ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20.9 km
ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4.2 km
MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 9.6 km
ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVA^
dolžina 5.1 km
DIVAČA - DANE, dolžina 8.4 km
DANE - FERNETIČI, dolžina 3.8 km
SELO - ŠEMPETER, dolžina 11.8 km
2.3.2

RAZDRTO - ČEBULOVICA, dolžina 8.8 km, gradnja
manjkajočih viaduktov

PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V
OBDOBJU OD JANUARJA DO DECEMBRA 1995
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d.

2.3.3. PRIČETEK GRADNJE NOVIH AC ODSEKOV
VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 14.1 km
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 21.4 km

Predhodna dela in priprava projektno tehnične
dokumentacije

2.3.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH

2.1.1. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE
PRIČNEJO GRADITI PO LETU 1995 - SMER ZAHODVZHOD
2.1.2. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE
PRIČNEJO GRADITI DO LETA 1999 - SMER SEVERJUG
2.1.3. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE
PRIČNEJO GRADITI PO LETU 1999 - SMER SEVERJUG
2.2.

Odkupi zemljišč in nepremičnin

2.3.

Gradnja avtocest

2.3.1. NADALJEVANJE GRADNJE NOVIH AVTOCESTNIH
ODSEKOV, KI SO SE ZAČELI GRADITI V LETU 1994

'•'r

,r;v:

.

3.

PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJA^
AVTOCEST, KI JIH JE ORGANIZIRALA IN IZVAJA^
DARS d.d. V LETU 1995

3.1.

Redno vzdrževanje avtocest

3.2.

Investicijsko vzdrževanje avtocest

3.3.

Pobiranje cestnine

3.4.

Investicije v. osnovna sredstva obstoječih avtoce5'

4.

POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE
OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 1995

V

Priloga 1: Prikaz plana in plačane realizacije v obdobju 1994"1
1995

2.3.1.1. Program nadaljevanja gradenj začetih v letu 1994
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^kapitulacija stanja na dan 31.12.1995
Tabelarični prikaz glede doseganja predvidenih rokov v Programu dela DARS d.d. za leto 1995 za posamezne avtocestne odseke.
rr-——_
^ ODSEK

INDEKS
1995

kumulativni

celota

ZAMUDA
v mesecih
v 1995

J^Milj - Pesnica

131 %

110%

59,5 %

2,7

Jl^Arja vas
J^javas- Vransko

117%

82%

35,4 %

44%

58%

32,6 %

- 1,3
7,0

22 %

37 %

18,7 %

7,9

46%

45 %

18,1 %

5,7

147%

115%

91,7 %

- 5,8

104%

10%

79,1 %

-0,5

^^obrova - Tomačevo
J^ence - Šentjakob
ilovica - Divača
TV
^C^Dane
J^vFernetiči
- Šempeter
^zarto - Cebulovica
rans

ko - Blagovica
^agovica - Šentjakob

73 %

47 %

19,2%

2,3

109%

84 %

61,7 %

-0,8

94 %

82 %

97,8 %

0,0

21 %

22 %

1,1 %

3,9

0%

0%

0,0 %

12,0

* 9rafično prilogo v nadaljevanju je podana finančna realizacija celotnega Nacionalnega programa na dan 31.12.1995.
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FINANČNA REALIZACIJA CELOTNEGA
NACIONALNEGA PROGRAMA
NA DAN 31.12.1995

JAGODJE - LUCIJA
IZOLA - JAGODJE
KOPER - IZOLA
ŠKOFIJE - SRMIN
BELTINCI - GENTEROVCI
LENART - BELTINCI
MARIBOR - LENART
FRAM - HAJDINA
KRŠKA VAS - OBREŽJE
SMEDNIK - KRŠKA VAS
KRONOVO - SMEDNIK
H RASTJE - KRONOVO
TREBNJE - HRASTJE
BIČ - TREBNJE
VIŠNJA GORA - BIČ
ŠENTVID - KOSEZE
NAKLO - KRANJ V
PODTABOR - NAKLO
ČRNIVEC - PODTABOR
VRBA - ČRNIVEC
HAJDINA - ORMOŽ
SLOV. BISTRICA - HAJDINA
ZADOBROVA - TOMAČEVO
ŠENTILJ - PESNICA
PESNICA - SLIVNICA
SLIVNICA - FRAM - BDC
HOČE - ARJA VAS
ARJA VAS - VRANSKO
VRANSKO - BLAGOVICA
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
ŠENTJAKOB - MALENCE
DANE - FERNETIČI
DIVAČA - DANE
SELO - ŠEMPETER
VIPAVA - SELO
RAZDRTO - VIPAVA
KLANEC - ANKARAN
KOZINA - KLANEC
DIVAČA - KOZINA
ČE BULO VICA - DIVAČA
RAZDRTO - ČEBULOVICA
0

50

100

150

■ realizirano do 31.12.1995
□ vrednosti po Nacionalnem programu
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od Republike Slovenije, je družba organizirala in vodila izvajanje
rednega vzdrževanja ter obnavljanje vozišč, objektov in opreme v
takem obsegu in kvaliteti, da je bil uporabnikom avtocest v največji
možni meri zagotovljen tekoč in varen promet.

UVOD
Hžba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je v obdobju od
' "ua
[ia do decembra 1995 izvajala naloge v skladu z Zakonom
ru
^i za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. list RS 57/9), na
Podlagi Programa dela DARS d.d. za leto 1995, ki ga je sprejela
u
Pščina DARS d.d. (Vlada Republike Slovenije) in dal nanj
0
ra Vo .i Državni zbor dne 24.05.1995 ter v skladu s Planom
ia in finančnim načrtom DARS d.d. za leto 1995, ki ga je
Prejela skupščina DARS d.d. (Vlada Republike Slovenije) na
°i' 113. seji z dne 10. novembra 1994.

Zato je DARS d.d.:
- organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja avtocest;
- razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč, objektov in opreme;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri
obnovitvenih delih;
- organizirala in vodila pobiranje cestnine.

pričujoče poročilo je narejeno po 7. členu Zakona o družbi za
oceste v Republiki Sloveniji.

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

Popravljeno delo družbe

Izvajalci obnovitvenih del so bili izbrani na podlagi javnih razpisov.

^ skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki
°veniji, je DARS d.d. v obdobju od januarja do decembra 1995
Pravila naslednje naloge:

1.4. Opravljanje finančnega inženiringa
Financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v obdobju od
januarja do decembra 1995 omogočeno predsvem na podlagi
Zakona o zagotovljanju namenskih sredstev za izgradnjo
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. list R Slovenije
št. 46/93) ter na podlagi Pogodbe o prenosu avtocest v Republiki
Sloveniji v upravljanje DARS d.d. med Republiko Slovenijo in DARS
d.d.. S to pogodbo je DARS d.d. dobila od države Slovenije v
upravljanje že zgrajene avtoceste in s tem tudi pravico do
pobiranja cestnin in najemnin, ki so vir finančih sredstev za
vzdrževanje in upravljanje avtocest. Del cestnin in najemnin, ki ni
bil porabljen za vzdrževanje in upravljanje avtocest, pa je bil vir
za graditev'novih avtocestnih odsekov.

1'J" °r9aniziranje in vodenje predhodnih del,
P 'Prave in izdelave investicijskih programov,
^°'ekjn° tehnične dokumentacije ter odkupov
Tiljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki
0
se pričeli graditi v letu 1995 ali se bodo pričeli
kaditi pozneje
Pr

"em je DARS d.d.:

organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih
P'oaramov;
organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije
a ,e
avtocestne odseke, pri čemer je:
" razpisovala in oddajala projektna dela;
" organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri izdelavi
Projektne dokumentacije;
" organizirala revizije izdelane projektne dokumentacije;
- m"'nistr
P0,rstvu
'evalazaprojektno
okolje in dokumentacijo;
prostor zagotavlja potrebne strokovne
a
ge za postopke določitve poteka avtocestnih tras v prostoru;
organizirala in vodila odkupe zemljišč in nepremičnin in sklepala
kodninske pogodbe.

Pri financiranju in vzdrževanju avtocest je DARS d.d.:
- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za pridobivanje
potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja posojila za navedene
avtocestne odseke, ki jih bo DARS d.d. rabila v letih 1995,1996 in
1997;
- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB) v okviru že podpisanih
posojilnih pogodb redno dostavlja vse podatke in poročila o
realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s temi
pogodbami dolžna pripravljati;
- v okviru zakonskih možnosti zagotavlja ohranjanje realne
vrednosti likvidnostnih viškov cestnin.

aC
odif'
' ' zemljiščprojektno
tehnične
dokumentacije
in izvajalci
Kupov
in nepremičnin
so bili
izbrani na podlagi
javnih
Opisov.

1.5. Ostale naloge
Poleg vseh navednih nalog je DARS d.d.:

oh'0r9an'ziranje in vodenje gradnje avtocestnih
sekov, ki so se pričeli graditi v letu 1994

- pripravljala poročila in podatke o pripravah in poteku predvidenih
del v letu 1995 za Državni zbor R Slovenije, Skupščino DARS
d.d. (Vlado Republike Slovenije) in Nadzorni svet DARS d.d.;
- pripravljala poročila in podatke o pripravah in poteku predvidenih
del za strokovne organe Skupščine DARS d.d., to je za finančni
svet in Projektivni svet;
- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom za
okolje in prostor in Ministrstvom za finance pri nalogah, ki jih ta
ministrstva kot upravni organi izvajajo pri gradnji avtocest;
- sodelovala z Odborom za infrastrukturo in okolje Državnega
zbora pri sprejemanju letnega programa dela DARS d.d. za leto
1995 in pri predhodnih obravnavah predlogov variant avtocestnih
odsekov, ki se bodo pričeli graditi v letu 1995 in še kasneje;
- sodelovala z lokalnimi skupnostmi preko katerih potekajo trase
novih avtocest.

Pn ,6

m je DARS d.d.:

Organizirala in vodila postopke oddaje del,
„/Sjanlzirala in vodila količinski, kvalitetni in finančnih nadzor pri
»radnji,
r
a ° 9anizirala in vodila postopke zaključka gradnje in predaje
l°reCeste v promet,
Pala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.
Udpr °r?an'ziranje, vodenje vzdrževanja in
avljanje obstoječih avtocest
Na? z
9rajenih avtocestah, ki jih je DARS d.d. dobila v upravljanje
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d.d. za leto 1995, koncem decembra izkazana 4 mesečna zamud3'
Kasnitev je posledica dodatnih zahtev vodnega gospodarstva,
usklajevanja z nekaterimi pristojnimi službami ter izdelave dodatnin
geodetskih podlag in s tem kasnejšega začetka izdelave idejnega
projekta in osnutka lokacijskega načrta.

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI
JIH JE V OBDOBJU OD JANUARJA DO
DECEMBRA 1995 ORGANIZIRALA IN VODILA
DARS d.d.

Kljub ugotovljeni kasnitvi glede na program dela DARS d-dza leto 1995, ni ogrožena dinamika izgradnje po Nacionalnem
programu.

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA
PROJEKTNOTEHNIČNE DOKUMENTACIJE
V okviru postopkov pridobitve ustreznih dovoljenj za graditev,
nastopajo pri pripravi ustrezne tehnične in prostorske
dokumentacije, naslednje potrebne značilne faze:

Odsek Pesnica - Slivnica s priključnimi cestami (Prej Pesnic3
- Miklavž)
Na tem odseku, ki predstavlja drugi del avtocestne obvoznice
Maribora, rekonstrukcijo Ptujske in Zrkovske ceste ter drugo
etapo hitre ceste, so se izvajale naslednje aktiynosti:

- Izdelava študije poteka variant trase avtocest s prometnoekonomskim delom^Naroča in vodi DARS d.d.;
- Priprava lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN) z vrednotenjem
variant. Izdelavo lokacijskih načrtov na podlagi predlogov
Ministrstva za promet in zveze naroča in vodi Ministrstvo za
okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Urad RS za prostorsko
planiranje (v nadaljevanju UPP);
- Izdelava idejnega projekta in strokovnih podlag za lokacijski
načrt po zaključku vrednotenja variant in pred izdelavo osnutka
lokacijskega načrta. Naroča in vodi DARS d.d.
- Izdelava raznih dodatnih prometnotehničnih in prometnoekonomskih preverjanj v fazi izdelave osnutka in predloga
lokacijskega načrta. Naroča in vodi DARS d.d.
- Priprava predloga Uredbe o LN. Vodi MOP - UPP;
- Izdelava projektno tehnične dokumentacije za pridobitev
dovoljenja za gradnjo (v nadaljevanju PGD). Naroča in vodi DARS
d.d..

- izdelovale so se goedetske podlage za idejni projekt,
- izvajale so se dodatne študijske obdelave kot osnova za odločanj
o izbiri variante (vodnogospodarske osnove in geološke raziskave).
- izdelovala se je študija odcepa AC Maribor - Lenart,
- izdelovala se je študija priključka Pesnica,
- izdeloval se je idejni projekt in
- izdeloval se je lokacijski načrt.
Na osnovi terminskih planov je, glede na Program dela DARS
d.d. za leto 1995, koncem decembra izkazana 10 mesecn
zamuda. Kasnitev je posledica dodatnih projektnih preverja I
potekov trase AC na območju Maribora, obsežnejših predhodni
preiskav, izdelave dodatnih geodetskih podlag in korekcij
idejnega projekta.

Dne 8.6.1994 je Državni zbor sprejel dinamiko gradnje
avtocestnega programa zahod - vzhod, kar je narekovale roke
pričetkov gradenj posameznih avtocestnih odsekov. V skladu s
tem so bili pripravljeni terminski plani, ki so bili osnova za delo v
letu 1995. V teh planih je eden od ključnih terminov priprava
predloga Uredbe o lokacijskem načrtu. Ti termini so tudi določeni
v predlogu Progama dela DARS d.d. za leto 1995 in so ključni
pogoji za pravočasno realizacijo programa avtocest.

Kljub ugotovljeni kasnitvi glede na program dela DARS d.dza leto 1995, ni ogrožena dinamika izgradnje po Nacionalne
programu.
Odsek Maribor - Lenart
Na tem odseku so se v obravnavanem obdobju preverjale var\an'|j
poteka AC po Pesniški dolini ter po Slovenskih goricah. Izv0 ®
je bilo aerofotogrametrijsko snemanje terena ter priprava Pr0'®Vk0.
naloge za presojo vplivov na režim reke Pesnice ter geold®
geomehanske raziskave. Izvedena sta razpisa za izdela^
podrobnih topografskih načrtov in idejnega projekta. Izbran je
izdelovalec LN, ki je začel z izdelavo primerjalne študije varia

V novembru 1995 je Državni zbor RS sprejel Nacionalni program
graditve avtocest v Republiki Sloveniji, ki tudi terminsko opredeljuje
gradnjo na posameznih odsekih. Glede na to smo časovni potek
aktivnosti na predhodnih delih primerjali ne le s Programom dela
DARS d.d. za leto 1995, ampak tudi z vidika možnosti realizacije
gradnje po Nacionalnem programu.

Na osnovi terminskih planov je, glede na Program dela DAR^
d.d. za leto 1995, koncem decembra izkazana 10 m0S®Cnja
zamuda. Kasnitev je posledica kasnejšega začetka vrednote
variant, ki predstavlja prvo fazo priprave lokacijskega načrta-

2.1:1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se
pričnejo graditi po letu 1995 smer zahod - vzhod.
Odsek Slivnica - Fram s hitro cesto Slivnica - BDC (Prej
Miklavž - Slivnica)

Ob ugotovljeni kasnitvi glede na program dela DARS dd
za delo 1995, bo pričetek izvajanja del prestavljen v
1997, s čimer pa ne bo ogrožen rok dokončanja
Nacionalnem programu.

Na tem odseku, ki predstavlja del obvoznice Maribor in
rekonstrukcijo priključne ceste M-10 (hitra cesta Slivnica - BDC)
so se v obravnavanem obdobju izvajale naslednje aktivnosti:
•
- izdelovale so se geodetske podlage za idejni projekt in LN,
- izvajale so se dodatne študijske obdelave, kot osnova za odločanje
o izbiri variante (vodnogospodarske osnove in geološke raziskave),
- proučevale so se možnosti najugodnejših prometno-tehničnih
rešitev razcepa Slivnica in poteka magistralne ceste proti Mariboru,
- izdeloval se je idejni projekt, ki je bi dokončan v avgustu,
- izdeloval se je lokacijski načrt (izdelan je osnutek LN),
- opravljena je javna razgrnitev osnutka LN,
- izdeloval se je PGD projekt.

Odsek Lenart - Cogetinci
Na tem odseku je bilo v letu 1995 izvršeno prometno-tehnic^
vrednotenje predhodno pripravljenih variant. Preverjale s
variante poteka AC severno in južno od Lenarta. Izvedeno je
aerofotogrametrijsko snemanje terena ter pripravljene Pr0|® Q.
naloge za presojo vplivov na režim reke Pesnice ter geolo
geomehanske raziskave. Izveden je bil razpis'za izd0
podrobnih topografskih načrtov. Izbran je izdelovalec LNNa osnovi terminskih planov je, glede na Program dela DAR^
d.d. za leto 1995, koncem decembra izkazana 12 mese

Na osnovi terminskih planov je, glede na Program dela DARS
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Kasnitev je posledica kasnejšega začetka vrednotenja
'ki Predstavlja prvo tazo priprave lokacijskega načrta.

Vse priprave za odsek Slovenska Bistrica - Ptuj vodi Direkcija
Republike Slovenije za ceste, razen za priključek Slovenska Bistrica,
ker bodo ti odseki sofinacirani s pomočjo posojila EBRD.

tetoTJri'6"' k_asni,v.' 9|eđe na program dela DARS d.d. za
žime r a n110 Pr'®etek izvajanja del prestavljen v leto 1997, s
pr P e bo ogrožen rok dokončanja po Nacionalnem

Za obvoznico Ormož sta izdelana idejni projekt in lokacijski načrt.
Lokacijski načrt vodi občina Ormož. Sprejet je odlok o LN.
Za cestno povezavo med Ptujem in Ormožem je v izdelavi
primerjalna študija variant poteka tras.

°dsek C°getinci - Beltinci

Glede na pričetek del na tej cestni trasi, ki je predviden v
letu 1997 z zaključkom leta 1999, ni zamud.

so bile
l2vršSmno 0dseku
izdelane študije
možnihvariant.
potekov tras.
ie bilo prometno-tehnično
vrednotenje

PrioT'T0ne'6 ro
'}"° aerofotogrametrijsko snemanje terena ter
PeSn
P iel<tne naloge za presojo vplivov na režim reke
je ra |s fl/lure ,er geološko-geomehanske raziskave. Izveden
P za izdelavo podrobnih topografskih načrtov.

Odsek Divača - Kozina

osnovi terminskih planov, je glede na Program dela DARS
^ 'e'° 1995, koncem decembra izkazana 6 mesečna
Kasnitev je posledica kasnejšega začetka vrednotenja
Vari n
■ ki predstavlja prvo fazo priprave lokacijskega načrta.

- zaključena je bila faza vrednotenja variant,
- izdelani so bili potrebni topografski načrti,
- pridobivali so se pogoji na izbrano varianto,
- izdelan je idejni projekt,
- izdelan je osnutek LN in dan v javno razgrnitev.

V letu 1995 je potekala priprava strokovnih podlag in lokacijskega
načrta:

^'ovijeni kasnitvi glede na program dela DARS d.d.
8
1 5, b pr etek
čim°-Pa
" ne° bo '^ogrožen
izvajanja
del prestavljen
v leto 1997,
rok dokočanja
po Nacionalnem

Na osnovi terminskih planov je, glede na Program dela DARS
d.d. za leto 1995, koncem decembra izkgzana 5 mesečna
zamuda. Kasnitev je posledica dolgotrajnega usklajevanja izbora
trase, delne korekcije poteka magistralne ceste, spremembe
oblike priključka Škocjan ter nekaterih dodatnih obdelav, kar je
zahtevalo ponovno izdelavo strokovnih podlag (idejnega projekta)
in pozvročilo tudi kasnejšo izdelavo osnutka lokacijskega načrta.
•
Kljub ugotovljeni kasnitvi glede na program dela DARS d.d.
za leto 1995, ni ogrožena dinamika izgradnje po Nacionalnem
programu.

progr

t Se !

' ' Beltinci - madžarska meja
Na t
p- odseku so bile izdelane študije možnih potekov tras
na
Upoštem
odseku Beltinci - državna meja z Madžarsko.
eV ne S0 t) e
Kot n p'
'' navezave tras tako na mejno točko Genterovci
nce
varia . ^ zve - Izvršeno je bilo prometno-tehnično vrednotenje
jn Q , den je bil razpis za oddajo del na geoloških preiskavah
na Qp |
Podlogah (aerofotogrametrijsko snemanje). Delo
izvrL°
preiskavah in aerofotogrametriji je bilo oddano in
en
° v letu 1995.
Pr k
s So
Preko meje med Slovenijo in Madžarsko še ni usklajen
n
"'inist '° c'r^avo- Usklajevanja tečejo na nivoju pristojnih
nadrtorst?v v °beh državah. Ker usklajevanja pogojujejo
tem n
PriPravoTNtega oc'seka'
' rnožno pričeti z operativno

Odsek Kozina - Klanec (prej Črni kal)
V letu 1995 je potekala priprava strokovnih podlag in lokacijskega
načrta:
- zaključena je bila faza vrednotenja variant,
- izdelani so podrobni topografski načrti,
- pridobivali so se pogoji na izbrano varianto,
- v izdelavi je idejni projekt s strokovnimi podlagami za LN.
Na osnovi terminskih planov je, glede na Program dela DARS
d.d. za leto 1995, s koncem decembra izkazana 9 mesečna
zamuda. Kasnitve so posledica zahtevnega in zamudnega
usklajevanja poteka trase.

ne glecle na
Predh rthkodela
meddržavno dogovarjanje potekala
vsa na
da Se°
i delu tega odseka, se pripravlja predlog,
redh
^adm Pancev
°dni odsek (Cogetinci - Beltinci) podaljša do
pretl0d^
to je do točke, ki še ni odvisna od določitve mesta

Kljub ugotovljeni kasnitvi glede na program dela DARS d.d.
za leto 1995, ni ogrožena dinamika izgradnje po .Nacionalnem
programu.

aV 9 re
- drža'Vn
' ' P dštudija upravičenosti za celoten odsek Maribor
a meja z Madžarsko.
Na o
^RSriVl 'Zde
'ani^ terminskih planov je, glede na Program dela
?ar
Za eto
nud a, ^ker ni' bilo možno
koncem
pričetidecembra
s pripravoizkazana
LN. 11 mesečna

Odsek Klanec (Črni kal) - Ankaran
Izdelana je študija variant poteka trase, kot prva faza izdelave
lokacijskega načrta. Pri tem so se idejno preverjale dodatne
variante. Pridobivali so se pogoji na izbrano varianto. Pripravljale
so se geodetske podlage (topografski načrti). Usklajeval se je
detajlni projekt znotraj izbranega koridorja za obdelavo v idejnem
projektu.
a

Pr
°qr°S' ^ea,'2acije gradnje v rokih iz Nacionalnega
dog0uma 'e odvisna izključno od sprejetja meddržavnega
°ra glede točke prehoda meje.
e

ka Slovenska Bistrica - Hajdina in Hajdina - Ormož

Na osnovi terminskih planov je, glede na Program dela DARS
d.d. za leto 1995, koncem decembra izkazana 11 mesečna
zamuda. Kasnitve so posledica dolgotrajnega usklajevanja izbora
variante in poteka trase avtoceste ter številnih dodatnih projektnih
preverjanj. Potek trase še ni usklajen do stopnje, ko bi lahko
začeli z izdelavo idejnega projekta.

e
Bistrica
" sever'?!.sevjna
'okacijski načrt za AC priključek Slovenska Bis
i2brana
' )- V okviru izdelave lokacijskega načrta je bila
načrta Jarianta
izdelan
je idejni projekt in osnutek lokacijskega
•eku je>javna
razgrnitev.
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Kljub ugotovljeni kasnitvi glede na program dela DARS d.d. za
1995, ni ogrožena dinamika izgradnje po Nacionalnem
programu.

Odseka Vrba - Črnivec - Podtabor
Na tem odseku se je dopolnjevala študija variant, ki naj ^
predstavljala osnovo za dokumentiranje predloga za Pr'Pra^.
lokacijskih načrtov. Na osnovi rezultatov študije je za odsek Vr
- Črnivec že podan predlog za pripravo lokacijskega načrta.

Odsek Razdrto - Vipava
Zaključena je generalna študija variant (Colska, Vipavska, Kraška).
Študija je bila obravnavana na različnih forumih. Rezultat vseh
obravnav je bila Vipavska varianta.

Odsek Podtabor - Naklo
Za ta odsek je bil v dopolnjevanju predlog lokacijskega načrtaza
sprejem na Vladi Republike Slovenije.

Za to varianto se izdeluje lokacijski načrt:
- zaključena je bila študija variant v koridorju vipavske trase kot
prva faza izdelave lokacijskega načrta,
- izdelani so podrobni topografski načrti,
- pridobivali so se pogoji na izbrano varianto,
- v izdelavi je idejni projekt s strokovnimi podlagami za LN.

Odsek Naklo - Kranj vzhod
Izdeloval se je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za
dograditev manjkajočih pasov.
Odsek Šentvid - Koseze

Na osnovi terminskih planov, je glede na Program dela DARS
d.d. za leto 1995, koncem decembra izkazana 12 mesečna
zamuda. Kasnitve so posledica zahtevnega in zamudnega izbora
variante, kasnitve pri pridobivanju vodnogospodarskih pogojev,
obsežnih dodatnih preverjanj in prilagajanja poteka tras ter izdelave
dodatnih geodetskih podlag (topografskih načrtov) pred obdelavo
v idejnem projektu.

Izdelovala se je dodatna prometna študija. Študija mora
predvsem problem navezovanja Celovške ceste na ta avtoceSwa
odsek. Ta študija bo podlaga za dopolnitev predloga Ministrs
za promet in zveze za izdelavo LN.
Odseka Bič - Trebnje - Hrastje

Kljub ugotovljeni kasnitvi glede na program dela DARS d.d.
za leto 1995, ni ogrožena dinamika izgradnje po Nacionalnem
programu.

V okviru prve faze priprave lokacijskega načrta se je izdelov®'^
študija vrednotenja variant, ki je podala PreCl )0
najsprejemljivejšega poteka trase. V izvajanju je
aerofotogrametrijsko snemanje za izdelavo topografskih nacn

Odsek Vipava - Selo

Odsek Hrastje - Kronovo
*

V okviru prve faze priprave lokacijskega načrta se je izdeloval
študija vrednotenja variant, ki je podala Pre |0
najsprejemljivejšega poteka trase. V izvajanju je
aerofotogrametrijsko snemanje za izdelavo topografskih nacr

V pripravi je lokacijski načrt:
- zaključena je bila študija variant v koridorju vipavske trase kot
prva faza izdelave lokacijskega načrta,
- izdelani so podrobni topografski načrti,
- pridobivali so se pogoji za izbrano varianto,
- izdelan je idejni projekt s strokovnimi podlagami za LN,
- izdelan je osnutek LN,
- opravljena je javna razgrnitev.

Odsek Kronovo - Smednik - Krška vas
Izdelovale so se reambulirane geodetske podlage v merilu 1 ^
za novelacijo strokovnih podlag za predlog lokacijskega nac
Odsek Krška vas - Obrežje

Na osnovi terminskih planov je, glede na Program dela DARS
d.d. za leto 1995, koncem decembra izkazana 7-mesečna
zamuda. Kasnitve so posledica dolgotrajnega usklajevanja
poteka trase avtoceste v prostoru ter obdelave ustreznejših rešitev
znotraj predlaganega koridorja in kasnitve pri pripravi
vodnogospodarskih pogojev.

Ministrstvo za promet in zveze je podalo predlog za P^Pra
lokacijskega načrta za ta AC odsek.
Za aktivnosti v zvezi s predhodnimi projekti je bil° v '®'.a
1995 predvidenih 994 mio SIT, dejanska fakturirana realiz
v tem letu pa znaša 775,8 mo SIT ali 78 %.

Kljub ugotovljeni kasnitvi glede na program dela DARS d.d.
za leto 1995, ni ogrožena dinamika izgradnje po Nacionalnem
programu.

2.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN
V obdobju od januarja do decembra 1995 so se za reš®^J0
premoženjsko pravne problematike na odsekih avtocest.zaHse|<ih
so bile sprejete Uredbe o LN in na že zgrajenih avtocestnih o
vršile naslednje aktivnosti:

2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se
pričnejo graditi do leta 1999 smer sever - jug
Odsek Višnja Gora - Bič

- prenos lege gradbene parcele na teren in postopek parcela
nepremičnin ter
sto
- pridobivanje nepremičnin s sklepanjem pogodb na
razlastitve, predpogodb in z razlastitvami.

Dopolnjeval se je lokacijski načrt, da bi se posredoval Vladi
Republike Slovenije v sprejem. Zaradi pogojev Ministrstva za
obrambo po prilagoditvi trase med Dobom in Bičem, je ta del
ižločen kot samostojnt odsek, ki se bo ponovno tehnično in
prostorsko preverjal. Za odsek Višnja Gora - Dob se nadaljuje
priprava predloga LN za predložitev Vladi RS v sprejem.

Odkupi zemljišč so potekali za potrebe pridobivanja 9r®c1 '^ s0
oz. enotnih dovoljenj na naslednjih avtocestnih odsekih,
pričeli graditi v letu 1995:

2.1.3. Priprava dokumentacije za odseke, ki se
pričnejo graditi po letu 1999 smer sever - jug

poročevalec, št. 43

- Arja vas - Vransko,
- Malence - Šentjakob,
48

I^načevo
- Zadobrova,
Daf
ie - Fernetiči.

Projekt 2 - Celje
3. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina
20,9 km

U d anuar a
Odškortbn-nSkih
° ' po oclb
i do
decembra 1995 je bilo sklenjeno 1092
in
dovort '
9
predpogodb, podanih 42 zahtevkov za
pripravljalnih del in vloženih 30 predlogov za razlastitve.

Projekt 3 - Gorenjska - Dolenjska

^odškodnine na odsekih, ki so se začeli v letu 1994:

4. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,6 km

'?el°-Šempeter,
•Šentilj. Pesnica,
.^bu'ovica-Divača,
^3-Đane,
'Hože-Arjavas,

5. Zadobrova -Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,2
km
Projekt 4 - Primorska

!^'°Vobd°biu od januarja do decembra 1995 sklenjenih 52
°dninskih pogodb.
•

6. Razdrto - Čebulovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,8 km,
gradnja manjkajočih viaduktov
7. Čebulovica - Divača z razcepom Divača, štiripasovna
avtocesta, dolžina 5,1 km
8. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km
9. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km
10. Selo - Šempeter, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,8 km

prem°0PŽen
-U pridobiva
nja zemljišč so potekala tudi dela za dokončno
AC in s isk°Pravno ureditev zadev na že zgrajenih odsekih
•Hrušica-vrba,
;Jaahkl0-Ljubljana,
.Ju,odna obvoznica v Ljubljani,
3 V0Znica v L ubl ani
•Obal'na
°-cesta,
i i '
• Hitra cesta v Mariboru, II in III etapa,
Vrhnika-Ljubljana.

Skupno je bilo v obdobju od januarja do decembra 1995 v gradnji
73,1 km novih štiripasovnih avtocest, 46,9 km dodatnih vseh
pasov na že zgrajeni dvopasovni avtocesti ter gradnja dveh
manjkajočih viaduktov na odseku Razdrto - Čebulovica.
V letu 1995 so bila predvidena sredstva za pričetek gradnje dveh
odsekov in sicer:

Prsno013'11 0C* i?nuaria do decembra 1995 so se izvajala dela
Poaornf
'69e
9radbenih
parcel na
teren, sklepali
aneksi k
bam
namesto
razlastitve.
Sklenjenih
je bilo so
435sepogodb.

1. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina
14,1 km In
2. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina
21,4 km.

s

PremkUP zem|i'šč in nepremičnin ter plačilo odškodnine zaradi
odg , embe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov za AC
mi0
se bodo gradili po letu 1995, je bilo porabljenih 18,97

Tako bi moralo biti koncem leta 1995 gradnji ali pripravljeno
za gradnjo 108,6 km novih štiripasovnih avtocest in 46,9
dodatnih dveh pasov na že zgrajeni dvopasovni avtocesti
ali skupaj 155,5 km gradbišč ter gradnja dveh manjkajočih
viaduktov na odseku Razdrto - Čebulovica.

sp^^P zemljišč in nepremičnin ter plačilo odškodnine zaradi
ods , embe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov za AC
9 k so že v ra
"a p 0Samezn
' '
9 dnji je bilo porabljenih 2.435 mio SIT (poraba
reaii,
'b odsekih je predstavljena v tabelah finančne
all2aci
ie v nadaljevanju).

2.3.1.2. REALIZACIJA GRADENJ V LETU 1995
PROJEKT 1 - ŠTAJERSKA

0 remožen sko
odsek^H^
P
i
pravno ureditev na že zgrajenih AC
PomJ pa i® bil° v obdobju od januarja do decembra 1995
Obijenih 64,15 mio SIT.

Odsek: ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,3 km
Pričetek gradbenih del

g

•

Radnja avtocest

Gradnja na trasi AC se je pričela 16.6.1994 (izvajalca SCT in
Gradiš). Dela na prestavitvah elektroenergetskih vodov so se
pričela 13.7.1994 (izvajalec Elektro Maribor).

231
*
AVt^ADALJEVANJE
GRADNJE
novih
Gb aT?ESTN|H odsekov, ki so se začeli
KADITI V LETU 1994

Rok dokončanja del
Avtocesta 10-2
- trasa AC, rampa:
- deviacije - vzdolžne:
- deviacije - prečne:
- regulacije:
- prepusti in zidovi:
- premostitveni objekti 5 - 50 m:
- viadukt Kresnica - desni objekt:
- viadukt Kresnica - levi objekt:

^3 1 1 PROGR
2a^ AM nadaljevanja gradenj
ET|
H VLETU1994
V|Qtu
r
9radn1l® naslednjih
'e v Pro9desetih
amu dela
DARS d.d.odsekov:
predvideno nadaljevanje
avtocestnih
Pf iekt

°

1- Štajerska

*Cč^Pesnica
, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km
46,9 °" ^r'a vas' dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina

Postavitve elektroenergetskih vodov

49

16.10. 1996
16.10. 1996
16.06. 1995
16.10. 1996
16.10. 1996
16.04. 1995
16.12. 1995
16.06 1996
13.07.1995
. (oz. skladno z
operativnim planom
Izvajalca gradbenih del
na trasi AC.)
poročevalec, št. 43

Priprave za gradnjo
V letu 1995 so se vršile priprave na gradnjo za še neoddana dela in
sicer:
- izdelala se je sprememba lokacije cestninske postaje,
- izvršen je razpis za oddajo del ozelenitve,
- izdelan je projekt platojev cestninske postaje,
- izdelan je projekt spremembe priključka Pesnica,
- izdelan je projekt "Klic v sili".
Pogodbeno oddana dela
V letu 1995 ni bila sklenjena nobena pogodba ali aneks za izvajanje
gradbenih del.
Že v letu 1994 pa sta bili podpisani pogodbi za delo na trasi AC z
izvajalcema SCT d.d. in GIZ Gradiš v skupni vrednosti 3.727 mio
SIT ter pogodba z Elektro Maribor za prestavitev elektrovodov v
vrednosti 43,120 mio SIT.
Izvedena dela
V tekočem letu so se na AC izvajala naslednja dela:
- trasa AC, rampa: izvajala so se zemeljska dela (tudi potrebna
sanacijska dela) in dela na voziščnih konstrukcijah ter odvodnjavanju
na trasi AC. Dela na priključni rampi se še niso pričela.
- deviacije - vzdolžne: izvajala so se zemeljska dela in dela na
voziščnih konstrukcijah ter odvodnjavanju.
- deviacije - prečne: izvajala so se zemeljska dela in dela na
voziščnih konstrukcijah ter odvodnjavanju. Deviacije so bile
usposobljene za promet, vendar dela še niso končana.
- regulacije: izvajala so se zemeljska dela in dela na zaščiti
brežin. Dela še niso končana.
- prepusti in zidovi: izvajali in dokončali so se ploščati prepusti
in pilotna stena v km 6,8, ki pa še ni dokončana. Prepust 3-05 se
že izvaja.
- premostitveni objekti? - 50 m: izvajalec je premostitvene objekte
dokončal do te mere, da je po njih možen lokalni promet. Dokončani

_ bodo v 1.1996.
- viadukt Kresnica: izvajalec je dokončal temeljenje in spodnj0
konstrukcijo (stebri, kape) in izvajal dela na zgornji konstruOT
(voziščne plošče in prečniki) in odvodnjavanju.
Odstopanja
Izvajalčeve zamude pri izvajanju gradbenih del po posaiirneznih
objektih:
- trasa AC, rampa:
zamuda 1 mesec
- deviacije - vzdolžne:
zamuda 1 mesec
- deviacije - prečne:
zamuda 5 mesecev
- regulacije:
zamuda 4 mesec®
- prepusti in zidovi:
zamuda 3 mesec®
- premostitveni objekti 5 - 50 m:
zamuda 6 mesece"
- viadukt Kresnica - desni objekt:
zamuda 5 mesecev
- viadukt Kresnica - levi objekt:
zamuda 3 mesece
Pri izgradnji AC so se pojavila nekatera dodatna in več dela. Gled®
na vrsto in vzrok za nastanek dodatnih in več del bi jih lahko razvrsti«
v naslednje skupine:
- sanacije nenosilnih temeljnih tal pod visokimi nasipi,
- sanacije nestabilnih nasipov z dodatnimi balastnimi nasipi,
- sanacije nestabilnih nasipov z dodatnimi podpornimi konstrukcija'"''
- sanacije izrazito nenosilnih plasti temeljnih tal v območju nizkih
nasipov, zaradi premajhne višine nasipov,
- dodatna dela kot sprememba kategorizacije izkopnih in nasip111
materialov,
- dodatne geomehanske preiskave, obseg katerih je večji o
predvidenih v okviru kontrolnih in testnih preiskav t
- podaljšanje nadvozov 4-02 in 4-03 za eno polje,
- ostala dodatna dela na objektih.
Vsa zgoraj navedena dela v pogodbenem predračunu niso bjj®
predvidena oz. so bila predvidena v manjšem obsegu od dejans
izvedenih količin.

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Pričal
000 SIT
40.000
590.000
5.532.728
80.000
6.242.728

i
s

Nacionalni program Investiciis ki program
ooosrr
000 SIT
%
250.807
3,2
1.199.172
15,3
6.215.318
79,3
172.430
2,2
5.928.000 7.837.727
100,0

S

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

%
05
7' J*'5
70 6
1 ,u0
79,6

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

SKUPAJ
trasa in rampa
deviacije
regulacije
prepusti in zidovi
objekti 5 - 50 m
viadukt Kresnica
prestavitve elektrovodov
dodatna dela
poročevalec, št. 43

od pričetka do 31.12.1995
% v strukturi % realizacije
100
83,9
49
47,2
10
68,4
3
81,6
4
92,6
8
95,0
25
79,4
•1
100,0
0
19,3
50

od 1.1.1995 do 31.12.1995
% v strukturi
% realizacije
100
77,6
54
46,7
9
57,4
2
63,2
4
89,0
7
89,8
24
71,7
_
0

18,9

1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA GRADNJE DO 31.12.1995

% realizacije

% v strukturi

Tahela 3:

□ SKUPAJ

B trasa in rampa

E2 deviacije

ED regulacije

EO prepusti in zidovi

S objekti 5 - 50 m

■ viadukt Kresnica

□ dodatna dela

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 00« SIT)

plan
1995
^Sjekli
3.000
0
Gadnja__ 1.838.800
12.000
agiPAJ^ 1.853.8(1)

%
realizacija
realizacije
1995
400
12.014
_
14.002
129
2.363.787
329
39.513
131
2.429.316

plan
od začetka
7.000
117.000
3.205.800
36.000
3365.800

%realiz,
realizacija
od začetka od začetka
15.450
221
93
108.275
98
3.127.181
12%
466.573
110
3.717.479

% realizacije od
pričakovane vrednosti

59,5

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1995
ŠENTILJ - PESNICA
2.500.000
2.000.odo
1.500.000
1.000.000
500.000

I-

i PLAN

IREALIZACIJA

1995
-PLAN - KUMULATIVA
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Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 46,9 km

objekti 5-50 m

Pričetek gradbenih del

Pododsek 4/1 Celje - Arja vas, dolžina 6,9 km

Odsek je razdeljen na 5 pododsekov. Dela na posameznih
pododsekih so se najprej pričela na premostitvenih objektih in
predorih, nadaljujejo pa se postopoma na trasah pododsekov.
Roki pričetkov za dela po že sklenjenih pogodbah so naslednji:

objekti 5-50 m

tuif
Vzporedno s pododseki, ki so bili v gradnji, so potekal
priprave za gradnjo, ki se začne v letu 1996 in sicer:
™
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije za podod
Slov. Bistrica - Slov. Konjice, Dramlje - Celje, in Celje - Arja
kakor tudi dopolnitve tehnične dokumentacije
vodnogospodarske ureditve in protihrupno zaščito, P'orn
opremo, opremo predorov in klic v sili,
- pripravljeni so bili razpisi za oddajo del za dela, ki še re<
ni£— ,
oddana (trasa, viadukti, oprema predorov in sanacija P v po
tako, da bodo s temi razpisi oddana vsa dela na tem odseK
programu dela DARS d.d.,
- odkupovala so se zemljišča, ki so potrebna za izvedbo vo
zadrževalnikov.

20. februar 95
04. maj 94
14. november 94

Pododsek 3/2 Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice, dolžina
9,1 km
objekti 5-50 m

31. avgust 95

Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje, dolžina 10,9 km
trasa
deviacija
viadukti 60-24, 25, 26
predora - levi cevi
predora - san. desn. cevi
oprema predorov
objekti 5-50 m

15. maj 95
14. oktober 94
04. maj 94
04. avgust 94
01. januar 96
04. september 95
04. maj 94

Pogodbeno oddana dela
V letu 1995 so bile z izvajalci RUDIS, CP Celje, SCT d.d,
Primorje in ISKRA SISTEMI sklenjene pogodbe v skupni vre'
3.535 mio SIT.

Že v letu 1994 so bile z izvajalci GIZ Gradiš, SCT d.d.,
in GIP Pionir sklenjene pogodbe v skupni vrednosti 3.997.
SIT.

19. januar 96
04. maj 94
04. maj 94
14. november 94

o

Skupna vrednost pogodb in aneksov za do sedaj oddana
znaša torej 8.043,7 mio SIT.

Pododsek 4/1 Celje - Arja vas, dolžina 6,9 km
objekti 5-50 m

sef

Prav tako so bili v letu 1995 sklenjeni prvi aneksi za dodatna
in plačila razlik v ceni v skupni vrednosti 521,5 mio SIT.

Pododsek 3/4 Dramlje - Celje, dolžina 8,4 km
trasa
viadukt 60-27
viadukt 60-28
objekti 5-50 m

04. juni96

Priprave na gradnjo

Pododsek 3/1 Hoče - Slovenska Bistrica, dolžina 11,6 km
trasa
viadukt 60-21
objekti 5-50 m

15. apmilSS

Izvedena dela

04. september 95

Pododsek 3/1 Hoče - Slovenska Bistrica
V letu 95 so bila začeta in dokončana pred rokom vsa del® ^
inčan je bil viadukt
izvedbo trase tega pododseka AC, dokončan
Devina in pet objektov dolžine 5-50 m

Rok dokončanja del
Pododsek 3/1 Hoče - Slovenska Bistrica, dolžina 11,6 km
trasa
viadukt 60-21
objekti 5-50 m

Pododsek 3/2 Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice

20. december 95
04. maj 95
14. maj 95

Začela so se dela na treh objektih dolžine 5-50 m.
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje

Pododsek 3/2 Slovenska Bistrica ■ Slovenske Konjice, dolžina 9,1
km
ob|ekti 5-50 m

Na trasi so se dela vtem letu pričela. Izvedeno je 85
• ((ie
del brez humuziranja. Vgrajeno je 60 % tampona, 70 % c0rT\aflja
stabilizacije in 40 % bitudrobirja. Izvedeno je 60 % odvodnja^ ^
trase. Na treh objektih dolžine 5-50 m so se izvajala de
voziščnih površinah, dva objekta sta gradbeno gotova.

30. maj 96

Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje, dolžina 10,9 km
trasa
deviacija
viadukti 60-24, 25, 26
predora - levi cevi
predora - san. desn. cevi
oprema predorov
objekti 5-50 m

28. junij 96
24. april 95
04. maj 96
04. junij 96
01. januar 97
28. februar 97
04. maj 95

Na viaduktih 60-24, 25 in 26 so bili zmontirani vsi f10^^
viaduktih 60-25 in 60-26 pa zabetonirana voziščna plošča. ' v
60-24 je bil v delu, ki se izvaja po sistemu konzolne gra• ^
srednjem razponu spojen. Začel^o se finalna dela na via
Predor Pletovarje je bil konec leta dograjen in opremljen s ProrT1
signalno opremo.

Pododsek 3/4 Dramlje - Celje, dolžina 8,4 km
trasa
viadukt 60-27
viadukt 60-28

poročevalec, št. 43

Predor Golo rebro je bil v tem letu prebit. Izvajala so se del®
predorski oblogi in hidroizolaciji.
Izveden je bil oporni zid temeljen na pilotih pri viaduktu 60-25'

19. januar 97
04. september 95
04. maj 95
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Podoclsek 3/4 Dramlje - Celje

Druga polovica vozišča pododseka je bila predana v promet približno
mesec dni pred rokom.

^ trasi je ''"o izvedenih 40 % preddel in približno 20 % zemeljskih

Pododsek 3/2 Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice
Zaradi dolgega postopka pri pridobivanju finančnih sredstev (dogovori
z EBRD) se v tem letu ni pričela gradnja trase AC in dveh viaduktov.

fotone 5°5oa dokonCana ot>a viadukta 60-27 in 28 ter trije objekti
°d°dsek 4/1 Celje - Arja vas

Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje

a ,r

asi se dela še niso izvajala.

Predor Pletovarje je bil zaradi del v zimskih razmerah in dodatnih
del pri odvodnjavanju predan v promet mesec dni po pogodbenem
roku.

J^aje plošča mosta 50-52 in Izvedena spodnja konstrukcija

Pododsek 3/4 Dramlje - Celje

kopanja

Kasnijo finalna dela na viaduktu 60-27 in dveh objektih dolžine 5-50
m zaradi likvidnostnih težav izvajalcev.

***« 3/1 Hoče - Slovenska Bistrica

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Nacionalni program Investicijski program
000 SIT
000 SIT
%
598.0931
4,4
300.000
2,2
11.961.866
88,9
598.093
4,4
11.818.300 13.458.052
100,0

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Tabela 2:

Pričakovano
000 SIT
%
180.000
1,3
300.000
2,2
14.279.300
106,1
598.093
4,4
15.357.393
11'4,1

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
•
- ..
SKUPAJ
trasa
deviacije
regulacije
prepusti in zidovi
objekti 5 - 50 m
viadukti
predori
dodatna dela

1

od pričetka do 31.12.1995
%v strukturi % realizacije
100
64,3
36
49,2
1
100,0
0
0,0
1
67,3
5
71,1
21
85,0
36
51,2
0
5,1
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od 1.1.1995 do 31.12.1995
% v strukturi
% realizacije
100
61 fi
41
50,4
1
100,0
0
0,0
2
71,9
4
69,5
13
82,8
39
48,6
0
5,4

poročevalec, š{. 43

Slika I: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA GRADNJE DO 31.12.1995
100

100

% v strukturi

% realizacije

□ SKUPAJ

B trasa

0 dcviacijc

□ regulacije
■ viadukti

d prepusti in zidovi
II predori

HI objekti 5 - 50 m
E3 dodatna dela

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

plan
1995
60.000
120.000
3.431.671
36.000
3.647.671

%
realizacija
1995
realizacije
60.560
101
54.993
46
4.119.566
120
48.738
135
4.283.857
117

plan
od začetka
125.000
120.000
6.296.171
67.500
6.608.671

realizacija
%reali/.
od začetka
od začetka
95.852
77
109.570
91
5.184.588
82
50.389
75
5.440.399
82

%if alizacije od
pričakovane vrccfrsB--

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1995
HOČE - AR J A VAS
4.500.000
4.000.00°
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.00°
1.500.0°°
1.000.0°°
500.00°
i 0

1995
dl PLAN ■■ REALIZACIJA -o- PLAN - KUMULATIVA
poročevalec, št. 43
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PROJEKT 2

izgradnji vodnih zadrževalnikov.

0đ8ek ARj

A vas - VRANSKO, dolžina 20,9 km

Izvedena dela

enih del

Po uvedbah v delo, ki so potekale sukcesivno po posameznih
gradbenih odsekih od aprila do decembra 1995, so se izvajala
naslednja dela:

4-1) "" odsek: Pričetek del dne 22.6.1995 (gradnja nadvoza
2 radf)er
>D®
" odsek: Pričetek del dne 9.7.1995 (izgradnja kanala

5. gradbeni odsek (priključek Čeplje - navezava na M 10)
- pripravljalna dela,
- prestavitve komunalnih vodov in naprav (PTT, elektrovodi,
plinovodi),
- zemeljska dela (odriv humusa, izkopi, nasipi, polaganje PPpolsti),
- regulacije vodotoka Bolska,
- betoniranje temeljev, opornikov in nosilcev na premostitvenih
objektih,
- rušenje objektov,
- arheološka izkopavanja.

r dben od

ij ^
' sek: Pričetek del dne 30.7.1995 (gradnja mostu
4 Savinjo 5-6)
5
odsek: Pričetek del dne 20.6.1995 (preddela)
oc<
kablov)
sek: Pričetek del dne 4.4.1995 (prestavitev TT
R k dok

°
Rok

°nčanja del

^končanja je september 1997.

riprave

4. gradbeni odsek (priključek Šentrupert - priključek Čeplje)
- pripravljalna dela,
- prestavitve komunalnih vodov in naprav (PTT, elektrovodi,
plinovodi),
- zemeljska dela (odriv humusa, izkopi, nasipi, polaganje PPpolsti),
- betoniranje temeljev in opornikov na premostitvenih objektih,
- regulacije vodotokov,
- prestavitev ter primopredaja kašče in kapele v Šmatevžu,
- rušenje objektov,
- arheološka izkopavanja.

« gradnjo

QrarihirUn.prif>rav na gradnjo so potekale aktivnosti za pridobitev
'h dovoljenj:
ie hf\nB(iben
' odsek v dolžini 0,6 km: Enotno dovoljenje za gradnjo
-2 p"dob!ieno 12.6.1995.
odseka V do
"' odsel<:
enotno dovoljenje za gradnjo na delu 2. gr.
n
dovolj.n|e za'*'ra
i 4,3 km je bilo pridobljeno 17.8.1995. Enotno
PrirtnKi
9 dnjo za del 2. gr. odseka v dolžini 2,8 km je bilo
•3gr3 6n24'10-1995.
je hii^ P doblieno
'odsek v dolžini 2,1 km: enotno dovoljenje za gradnjo
> "
21.7.1995.
i® bilo3 beni°dsekv dolžini 8,2 km: enotno dovoljenje za gradnjo
's9rarfh0bl'en0 15-6-1995je biio ben'odsek\/ dolžini 2,7 km: enotno dovoljenje za gradnjo
• (t^aPndoblieno 24.3.1995.
|
8 AC 2
PririnKi"'
železnico s Šempetru: enotno dovoljenje je bilo
Dl
ieno 5.6.1995.

3. gradbeni odsek (priključek Šempeter - priključek Šentrupert)
- pripravljalna dela,
- prestavitve komunalnih vodov in naprav (elektrovodi),
- zemeljska dela (izkopi),
- regulacija Savinje,
- gradnja namakalnih sistemov,
- gradnja mostu čez Savinjo.
2. gradbeni odsek (priključek Arja vas - priključek Šempeter)
- pripravljalna dela,
- prestavitve komunalnih vodov in naprav (PTT, plinovod),
- betoniranje temeljev in opornikov na premostitvenih objektih,
- izgradnja odvodnega kanala iz železniškega ukopa,
- prestavitev železniške proge za začasno deviacijo,
- prestavitev namakalnih sistemov,
- arheološka izkopavanja.

ProTeaktidelsobili
v skladu s pogodbenimi določili po predaji zemljišč,
delo i7 8 <?ol<urnentacije in enotnih dovoljenj za gradnjo uvedeni v
alci so
Podobi Va
bili uvedeni v delo v odvisnosti1 od dinamike
an!
)a enotnih dovoljenj za gradnjo po naslednjem redosledu:
na s
■ jiSijaVo"5 na
kupaj 13 % razpisanih del,
• avqu<itS a 199 skuPa) 55 % razpisanih del,
• sep|p K 5 na skupaj 65 % razpisanih del,
■ oktoh ra a 1 "5 na skupaj 88 % razpisanih del,
1995 na skupaj 99,95 % razpisanih del.
I^Vajai c
4-ii
'talstrade S.p.A. še ni bil uveden v delo na nadvozu

1. gradbeni odsek (navezava na HC - priključek Arja vas)
- prestavitve komunalnih vodov in napeljav (PTT, elektrovodi),
- betoniranje temeljev, opornikov in nosilcev na premostitvenih
objektih.
Odstopanja

°9odbieno oddana dela

t*
Glede na dinamiko pridobivanja zemljišč in enotnih dovoljenj za
gradnjo ter posledično postopno uvajanje izvajalcev v delo od
spomladi do jeseni 1995 so pri izvedbi del nastala odstopanja, tako,
daje bilo mogoče realizirati le 27% načrtovanih gradbenih del. DARS
d.d. je po zaključku uvedbe v delo z izvajalci v mesecu decembru
1995 podpisala generalni terminski plan, po katerem je predviden
zaključek vseh del v septembru 1997.

,

l 'stih 1994 in 1995 so bile z izvajalci Callisto Pontello S.p.A.,
nrrena Q
su UMU l izvajaiu oamsiu rum trnu o.p.m.,
Tin
Građni0,cavi S p A" Italstrade S.p.A., SCT d.d., GIP Pionir, CP
in an ' Sl4ubljana,
RUDIS Trbovlje in ZVNKD podpisane pogodbe
v
skupni vrednosti 6.992 mio SIT.
NiSo i
°ddana dela pri izvedbi prometne opreme, hortikulture in
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
000 SIT

Investicijski program
000 SIT
%
66.853
0,6
1.350.000
11,3
10.069.058
84,0
500.117
4,2
11.485.900 11.986.028
100,0

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Pričakovano
000 SIT
%
180.000
1,5
2.500.000
20,9
9.700.000
80,9
50.000
0,4
12.430.000
103,7

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
priključki
regulacije
prepusti
objekti 5 - 30 m
objekti nad 30 m
prestavitev železnice
arheološka izkopavanja
dodatna dela

od pričetkaclo 31.12.1995
% v strukturi % realizacije
100
18,5
58
12,1
0,0
5
2
0,0
58,6
1
14,0
2
8
28,2
20,5
, 18
3
66,5
69,0
2
0
1,3

od 1.1.1995 do 31.12.1995
% realizacije
% v strukturi
100
18,5
58
12,1
5
0,0
2
0,0
58,6
1
14,0
2
8
28.2
18
20,5
66,5
' 3
69,0
2
0
1,3
J

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA GRADNJE DO 31.12.1995
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

□ SKUPAJ
E3 deviacije
S regulacije
■ objekti 5 - 30 m
□ prestavitev železnice
J SI dodatna dela _
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H trasa
□ priključki
M prepusti
H objekti nad 30 m
■ arheološka izkopavanja
;
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Tal)ela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1995
49.000
57.000
4.814.000
0
4.920.000

Slika 2:

%
realizacija
1995
realizacije
58.364
119
760.884
1335
27
1.286.539
46.588
2.152.375
44

plan
od začetka
148.300
1.206.000
5.474.000
114.000
6.942.300

realizacija
%realiz
od začetka od 2ačetka
184.024
124
2.491.889
207
1.286.539
24
86.098
76
4.048.550
58

%realizadje od
pričakovane vrethos ti

32/>

p

I AN IN REALIZACIJA V LETU 1995
ARJA VAS - VRANSKO
5.000.000
4.500.000
4.000.000
. 3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

1995
mm PLAN ■■ REALIZACIJA -o- PLAN - KUMULATIVA
PR

°JEKT3
Od!Sek2
ADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,2 km

REALIZACIJA - KUMULATIVA

razlastitvi in izvajalcu del nista dovolili dostopa na njuna zemljišča.
Zaradi napake v lokacijskem načrtu (priloga kataster zemljišč) je
bilo potrebno na področju priključka Tomačevo k že sklenjenim
pogodbam o odkupu še dodatno sporazumno pridobitrmanjkajoča
zemljišča.

r že,

' ek gradbeni del
&ela na .
setih
so se n 6la
premostitvenih objektih (6 nadvozov, 4 podvozi)
v m0
deviacj
secu juniju 1995. Dela na trasi s pripadajočimi
in
Prestavitvami komunalnih vodov so se pričela v
u
avgustu 1995.
"ok đ
°končanja del
N°đbi
iuiij-|9g®n' rok dokončanja je 24 mesecev od uvedbe v delo, to je

Pridobivala so se dodatna zemljišča potrebna zaradi spremembe
priključka Tomačevo (1,9 ha) in zemljišča potrebna za dostopne
poti in dodatno severno servisno cesto (3,5 ha). Skupno je bilo
pridobljeno 90 % potrebnih dodatnih zemljišč.
Na trasi so bili odkupljeni vsi štirje stanovanjski objekti, ki se
rušijo. Od teh je bil eden v mesecu novembru 1995 tudi porušen.
Projektna dokumentacija
Projektno tehnična dokumentacija v smislu rešitev v Uredbi o
lokacijskem načrtu je bila dokončana. To velja za traso z
deviacijami in za projekte, ki jih je moral izdelati izvajalec v okviru
oddaje del in naprav po načelu "ključ v roke" (premostitveni objekti,
komunalne prestavitve in napeljave).

"'il'>rave na gradnjo
Uar a 1 9! 0
Osta|
' ® > i bilo pridobljenih 80 % potrebnih zemljišč.
a
r
a?6n ^^Ijišča
so bila pridobljena sporazumno do julija 1995,
/o
zemljišč za katere sta se stranki pritožili na odločbe o
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Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 14.10.1994-

Izdelovala se je projektna dokumentacija za spremenjene tehnične
rešitve. V smislu pogojev soglasja Javnega podjetja VodovodKanalizacija iz meseca aprila je bil spremenjen sistem
odvodnjavanja meteorne vode.

Vrednost pogodbe za gradbena dela je 2.303,5 mio SIT.

Po zahtevi Mestne občine Ljubljana so se v avgustu, to je po
izdaji enotnega dovoljenja za gradnjo in po uvedbi izvajalca v
delo, pričele aktivnosti pri preprojektiranju priključka Tomačevo
("rondo"). Po spremenjeni rešitvi odpadejo štirje podvozi, uvede
se dodatno nova servisna cesta in nadhod za pešce.

Izvajalec je bil v juniju uveden v delo na desetih premostit^
objektih (6 nadvozov, 4 podvozi), v avgustu pa na tra
pripadajočimi deviacijami.

Izvedena dela

Izvajala so se pripravljalna dela, to je geodetska dela. ^
humusa, prestavitve komunalnih vodov in priprava zaca
obvozov.

Enotno dovoljenje za gradnjo
Pridobivala so se potrebna soglasja za enotno dovoljenje za gradnjo
In usklajevali vsi potrebni dokumenti za to dovoljenje.

Na trasi se je izvajal široki izkop lahke zemljine, vgrajevali so80
nasipi.

Za 10 premostitvenih objektov je bilo enotno dovoljenje za gradnjo
izdano v mesecu juniju, za traso pa v mesecu juliju.

V mesecu novembru je bila zaradi gradnje priključka TolT,afj^
izvedena delna zapora prometa s spremembo prometnega re

Posebno zahtevno je bilo pridobivanje soglasja javnega podjetja
Vodovod - Kanalizacija, ki je pogojevalo svoje soglasje z zelo
ostrimi pogoji za zaščito podtalnice, ki napaja vodarno Hrastje v
Ljubljani. Pogoje za to soglasje je pripravljalo več strokovnih
komisij, med njimi tudi komisija strokovnjakov za problematiko
pitne vode v Ljubljani. Soglasje je bilo izdano v mesecu aprilu.

Na premostitvenih objektih - nadvozih so se izvajala
temeljenju (piloti, temelji). Na dveh nadvozih v rondoju so
izvedene podpore, pripravljala se je opazna podporna konstru
nosilne prekladne konstrukcije.

Pridobivanje vodnogospodarskega soglasja Ministrstva za okolje
in prostor je bilo zaradi navedene problematike zaščite podtalnice
prav tako zahtevno in dolgotrajno. Soglasje je bilo izdano v mesecu
juliju.

Odstopanja

Enotno dovoljenje za gradnjo za traso in 2 nadvoza je bilo izdano
v mesecu juliju.

- dolgotrajnega pridobivanja soglasij za enotno dovoljeni6
gradnjo,
jjj,
- pridobivanja soglasij na projekt zaščite podtalnice v času gr
ki jih pridobiva izvajalec,
rajo
- nepravočasne priprave dokumentacije in soglasij, ki jih JJ*
pridobiti izvajalci za objekte in naprave oddane po sistemu
ro <e
' "'
vt#
- spremembe projektnih rešitev (kanalizacija meteorna
priključek Tomačevo),
^
- dodatnih odkupov zemljišč zaradi napak v lokacijskem na
- nepridobljenih zemljišč dveh lastnikov.

Dela se niso izvajala v planiranih rokih (program dela DARjjd
za leto 1995) in planiranih kapacitetah predvsem zara
navedene problematike:

Za spremembo priključka Tomačevo so se pridobivala ustrezna
soglasja in vodile aktivnosti za pridobitev dodatnega enotnega
dovoljenja za gradnjo.
Pogodbeno oddana dela
Na podlagi mednarodnega javnega razpisa je delo dobilo
slovensko podjetje SCT d.d.

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Nacionalni program
000 SIT
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
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Investicijski program
000 SIT
%
91.500
1,9
686.820
14,2
3.937.505
81,6
110.965
2,3
3.287.700 4.826.790
100^)
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Pričakovano
000 SIT
%
91.500
1,9
14,2
686.820
81,6
3.937.505
119.965
2,5
100,2
4.835.790

Tal)ela 2:

tabelarični pregled strukture del in stopnje realizacije
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)

od pričetka do 31.12.1995
% v strukturi % realizacije
100
12,9
28
11,2
29
12,4
11
2,9
4
0,0
2
1,1
3,8
3
25,0
23
0,0
0

SKUPAJ
.glavna trasa
komunalne prestavitve
priključki
deviacije
zidovi
objekti do 30 m
objekti nad 30 m
dodatna dela

Slik;8

1:

od 1.1.1995 do 31.12.1995
% v strukturi
% realizacije
100
12,9
28
11,2
12,4
29
2,9
11
0,0
4
2
1,1
3,8
3
25,0
23
0,0
0

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA GRADNJE DO 31.12.1995

100
100
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0
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28 29

25 .

£3
13 IX" 12

11
M"4—3 j

% realizacije

% v strukturi
□ SKUPAJ
E3 komunalne prestavitve
H deviacije
■ objekti do 30 m
S dodatna dela

3:

H glavna trasa
□ priključki
H zidovi
m objekti nad 30 m

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

12.000
26.400
1.815.500
35.400
1.889.400

%
realizacija
realizacije
1995
71
8.468
309
81.611
18
320.337
7.416
21
22
417.832

plan
od začetka
44.000
426.400
1.957.200
54.000
2.481.600
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%realiz
realizacija
od začetka
od začetka
52
23.071
129
551.639
16
320.337
11.477
21
37
906.524

%rca]izacijc od
pričakovane vrednosti

18,7
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1995
ZADOBROVA - TOMAČEVO

H

200.000

2.000.000

180.000

1.800.000

160.000

1.600.000

140.000

1.400.000

120.000

1.200.000 g
1
1.000.000 |

o 100.000
e
° 80.000

800.000

60.000

600.000

40.000

400.000

20.000

200.000

0

0

1995
CZH PLAN BI REALIZACIJA —D—PLAN - KUMULATIVA —•—REALIZACIJA - KUMULATIVA

Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 9,6 km

Pridobljena so bila vsa nadomestna stanovanja za 2 obi ^
Psihiatrije v Polju, ki se rušita. Sklenjeno je bilo 8 naje
stanovanjskih pogodb.

Pričetek gradbenih del
Dela v razcepu Malence (trasa in premostitveni objekti) so se pričela
v mesecu maju 1995.
Na pododseku Strmec"- Litijska cesta so se pričela pripravljalna
dela v mesecu oktobru 1995.

Skupaj z Ministrstvom za zdravstvo se je uspešno
problematika gradnje nadomestnih objektov za Psihiatrično K
Izdelan je bil lokacijskih načrt in tudi pridobljeno ^
dovoljenje. Izdelovala se je projektna dokumentacija za izV
razpisa za oddajo del za gradnjo nadomestnih objektov.

Rok dokončanja del

Projektna dokumentacija
0f
Izdelovale so se terenske meritve in dokončevali projekti tra
deviacij. Izvajalec je izdeloval projekte za premostitvene o I ,
in komunalne napeljave, ki so oddani po sistemu "ključ v ' ^
Usklajevale in reševale so se posamezne tehnične rešitve
g
na dodatne pogoje soglasjedajalcev. Izdelovala se je lok^r0 v
dokumentacija in projekti PGD za komunalno infrastrukt
Bizoviku.

Pogodbeni rok dokončanja za traso in premostitvene objekte je
26 mesecev od uvedbe v delo. Po sprejetem Nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji je rok
dokončanja koncem leta 1998.
Priprave na gradnjo
Zemljišča, odkupi objektov
Pridobivala so se zemljišča. Do januarja 1995 je bilo pridobljeno
54 %. Ob koncu leta 1995 pa je bilo pridobljenih skupno 78 %
vseh zemljišč. Na posameznih delih trase je odstotek pridobljenih
zemljišč različen.
V 6 primerih so bile izvršene menjave kmetijskih zemljišč.
Na pododseku Golovec - Zaloška cesta so se pridobivala dodatna
zemljišča (sprememba projektnih rešitev, dostopne poti).

Enotno dovoljenje za gradnjo
cjja
Pridobivala so se potrebna soglasja in izdelovala dokumen
za pridobitev delnih enotnih dovoljenj za gradnjo.
. .fl it
Za razcep Malence je bilo v maju izdano enotno dovoljen
gradnjo, to je za traso, deviacije in 5 premostitvenih objektov.
Za odsek od Strmeča do Litijske ceste je bilo v sept®
pridobljeno enotno dovoljenje za izvedbo pripravljalnih del- ^
Za most čez Ljubljanico je bilo enotno dovoljenje za gradnjo i*
v mesecu decembru.
Skladno z dinamiko pridobitve zemljišč so se pričele a^tivn° jjKiH
pridobitev dovoljenj za železniška nadvoza z deviacijo žele*: ^
tirov, nadvoza Zaloške ceste, za razcep Zadobrova z _°
most čez Savo, predor Golovec, traso AC od Golovca do >
ceste.

Reševala se je problematika rušencev in nadomestnih gradenj.
Od 41 objektov, ki se rušijo, je bilo sklenjenih 35 pogodb.
Pridobljenih je bilo 20 lokacijskih dovoljenj In 7 gradbenih dovoljenj.
Trinajst nadomestnih objektov, od tega dve kmetiji, se je pričelo
graditi. Dva objekta sta izgotovljena.
poročevalec, št. 43

0

60

°8odben 0 oddana dela

kraku F.
Na pododseku trase Strmec - Litijska cesta so se v mesecu oktobru
pričela pripravljalna dela. Vršil se je posek dreves, izkop plodne
zemlje, izkop nenosilnih tal. Pridobivale so se deponije za odvečni
material.
-

dobilo cf' mednar
odnega javnega razpisa je delo na trasi avtoceste
Pogodba"^0 podjetje SCT d.d.
Vednost * iz')ran'm izvajalcem je bila podpisana 22.12.1994.
7,3
®568nn ' k' ''h bo izva'al SCT d d i0 P° osnovni pogodbi
št. 12a . ® SIT. V mesecu decembru 1995 je bil sklenjen aneks
Vr
6dnrKt< sprernenjene konstrukcije mostu čez Ljubljanico za
Skupna 38179-717 SIT.
dednost pogodbeno oddanih del je 7.523.859.717 SIT.
p
zagotovjj-° so''nanciraniu z Mestno občino Ljubljana, s katero bi
°bvoine'(f0 sl<'ePu Državnega zbora 25 % financiranje severne
Malene dfS,e ^orriačevo - Zadobrova in vzhodne avtoceste
bančne "k ''a^ot3> še ni podpisana. Zato ni bilo mogoče zaključiti
konstrukcije, kar ima za posledifco, da še ni razpisana
Predora Golovec.

Na ostalih delih trase se gradnja v letu 1995 ni pričela.
Odstopanja
Dela se niso izvajala v planiranih rokih (program dela DARS d.d. za
leto 1995) in planiranih kapacitetah predvsem zaradi:
- zamud pri pridobivanju zemljišč glede na terminski plan (nestrinjanje
oškodovancev s potekom trase avtoceste, nestrinjanje
oškodovancev z višino odškodnine za zemljišča, nezmožnost
zagotavljanja nadomestnih zemljišč v enaki kvaliteti in oddaljenosti,
nerešeni postopki denacionalizacij na zemljiščih z realnimi
možnostmi za zamenjavo, neizvedeni postopki dedovanja in pravdni
postopki, neizvedeni delilni načrti že zgrajenih mestnih cest itd ),
- zamud pri reševanju problematike rušencev (Uredba o lokacijskem
načrtu ni določila možnih nadomestnih lokacij, zahtevni in dolgotrajni
postopki za pridobitev lokacijskih in gradbenih dovoljenj za
nadomestno gradnjo, nestrinjanje oškodovancev s cenitvijo
nepremičnin oz. odklanjanje ponujenih rešitev itd.),
- neizpolnjene obveznosti Mestne občine Ljubljana o sofinanciranju.

^"knadela
Na na tras ■ln
"laju
efektih v razcepu Malence so se pričela v mesecu
II. in |y ?°
Uvedena pripravljalna dela, vršil se je široki izkop
Gradili ate9°riie- Vgrajevali so se nasipi in kamnita posteljica.
®° se objekti; Pri nadvozu 4-2M je bila zabetonirana
1a \,
'
ruk
C| a
^i!r?
?ja ,sta
pri se
nadvozu
4-1M se je
podporna
l - Gradila
dva podvoza
in izvedla
podporni
zid na

1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
000 SIT
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Investicijski program
000 SIT
%
303.500
1,8
3.201.990
19,3
11.629.780
70,2
1.441.736
8.7
13.673.400 16.577.006
100/)

Pričakovano
000 SIT
%
303.500
1.8
3.201.990
19,3
11.629.780
70,2
1.011.736
6,1
16.147.006
97,4

Tabe|.Ia 2

= tabelarični pregled strukture del in stopnje realizacije
■ ("snova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)

SKUPAJ
.glavna trasa + add
komunalne prestavitve
razcepi
priključki
deviacije
regulacije
zidovi
objekti do 30 m
deviacija železnice
.galerija Strmec
objekti nad 30 m
dodatna dela

od pri četka do 31.12.1995
% v strukturi % realizacije
100
6,4
23
1.4
19
1.2
5
30,8
2
0,0
5
0,0
1
0,0
1
0,0
3
7,2
4
2,9
10
3.7
35
10,4
0
0,0
61

od 1.1.1995 do 31.12.1995
% v strukturi
% realizacije
100
6,4
23
1.4
19
1,2
5
30.8
2
0,0
5
0,0
1
0.0
1
0,0
3
7,2
4
2,9
10
3,7
35
10,4
0
0,0
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA GRADNJE DO 31.12.1995
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% realizacije

% v strukturi
□ SKUPAJ
0 komunalne prestavitve
ti priključki
■ regulacije
0 objekti do 30 m
■ galerija Strmec
■ dodatna dela

M glavna trasa + add
□ razcepi
H deviacije
B zidovi
□ deviacija železnice
0 objekti nad 30 m

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

plan
1995
55.900
88.900
3.752.700
124.800
4.022.300

realizacija
%
realizacije
1995
,108.128
193
1.242.732
1398
476.494
13
25.605
21
46
1.852.959

plan
od začetka
149.900
1.588.900
4.569.300
183.800
6.491.900

realizacija
% realiz.
od začetka
od začetka
288.091
192
2.105.592
133
10
476.494
54.600
30
45
2.924.777

%radiz»cije od
pričakovane vredgj

18,1

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1995
ŠENTJAKOB - MALENCE

H
►H
M

PLAN
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I REALIZACIJA

1995
-PLAN - KUMULATIVA
62

-REALIZACIJA - KUMULATIVA

PROJEKT ,

projekta na podlagi zahtev soglasodajalca, dodatna dela na sanaciji
in razširitvi brežin zaradi nestabilnosti brežin - geologija,
sprememba sistema asfaltbetona - polimerno vezivo, več dela
pri sanaciji vrtač, počivališče Divača).
Dne 26.09.1995 je bil s SCT Ljubljana (vodilni partner) in SGP
Primorje podpisan aneks za dodatna dela, več dela in razlike v
ceni v vrednosti 516 mio SIT (dodatna dela na sanaciji in razširitvi
brežin zaradi nestabilnosti brežin na razcepu Divača - geologija,
več dela pri sanaciji vrtač, dodatna dela na odvodnjavanju zaradi
spremenjenega projekta na podlagi zahtev soglasodajalca,
podhod 0-30-3a, razlike v ceni po sklepu Vlade RS z dne
17.7.1995).
Dne 24.10.1995 je bila s SCT Ljubljana podpisan aneks k izdelavi
prometne opreme za razcep Divača v vrednosti 128 mio SIT.
Dne 20.12.1995 so bili z izvajalci del na objektih (SCT Ljubljana,
SGP Primorje, GIZ Gradiš, GPG Grosuplje) podpisani aneksi za
razlike v cenah po sklepu Vlade RS z dne 17.07.1995 v skupni
vrednosti 19 mio SIT.

doi*iZlna ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA,
°' 5,1 km
Pr Cetek

'

a na

9radbenih del

odseku so se pričela izvajati julija 1994.

"Cl< dol<0nčanja del
^ok
iulija^QQ0nčanrazce
ia del upo pogodbi je bil v glavni smeri proti Kopru
oktobgr
P Divača je bil rok dokončanja del po pogodbi
Qeia ^ ^995.
aVn smer
P°Qodh^'
'
' Prot' Kopru so bila končana 15 dni pred
0nifT1 ro <orn
Dela 3 razce ' - Otvoritev odseka je bila 12. julija 1995.
O^or?ev
Pu Divača so bila končana v pogodbenem roku.
0jVa.'ca razcepa Divača je bila skupaj z otvoritvijo odseka AC
" Dane 08.12.1995.

Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za gradbena
dela na trasi in objektih znaša 4.021 mio SIT.

Priprav

e na gradnjo
v jerrj
dob u se
tehnjg n 0^dok
'
i® dokončevala zadnja potrebna projektnoumentacija, ki je zajemala predvsem dela na opremi
avtoce ®
n
p val
aknaH no pogojevale
°č' 'šču lokalne
Divača skupnosti.
in nekatere spremembe, ki so jih

Izvedena dela
Na tem odseku so se izvajala: dela na trasi, dela na razcepu
Divača, dela na 5 podvozih, 3 nadvozih in 2 viaduktih. Na trasi so
se izvajala zaključna zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju,
prometni opremi in pripravi odseka za tehnični pregled in predaja
glavne trase proti Kopru 12.07.1995 ter razcepa Divača
08.12.1995 v promet.

io oddana dela
P°diet o9' iavne9a razpisa so dela na trasi dobila slovenska
sta pof 9 d d- (vodilni partner) in SGP Primorje, dela na objektih
Qro® omenjenih izvajalcev izvajala tudi GIZ Gradiš in GPG
8, p
275 .P''
ogodbe z izbranimi izvajalci so bile podpisane
' ' S94 (objekti) in 17.6.1994 (trasa).

Na objektih so se izvajala zaključena dela, ki so zajemala
predvsem dela na hidroizolaciji, dela na prehodih med cesto in
objektom, astaltiranju in odpravi napak, ugotovljenih na tehničnem
pregledu.

izdelal'05
'1995 'e bila s SCT Ljubljana podpisana pogodba o
prome,ne
Konr,,' Vrednos,i
opreme za traso avtoceste v glavni smeri proti
C*
175 mio SIT.
1995 0
s
Pfitior
'
Ljubljana (vodilni partner) in SGP
mio sit podP'san aneks za dodatna in več dela v vrednosti 589
(dodatna dela na odvodnjavanju zaradi spremenjenega

Odstopanja
Dela na odseku so potekala v glavnem skladno s postavljeno
dinamiko.

^ahela i; OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
000 SIT
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Investicijski program
ooosrr
%
152.935
4,3
179.060
5,1
3.058.711
86,3
152.936
4,3
4.338.100 3.543.642
100/»

^Pornba. 7
Ac
narejen \ pni nves,
odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je
investif."
'
icijski program. Razcep Divača je bil v tem
'Jskem programu predviden za izvedbo na odseku Divača

Pričakovano
000 SIT
%
58.000
1,6
105.030
3,0
4.210.000
118,8
20.000
0,6
4.393.030
124 jO

- Dane, vendar se je izvajal kot del odseka Čebulovica - Divača.
To je razlog, da na odseku Čebulovica - Divača pričakujemo
višjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu.
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pri četka do 31.12.1995
% v strukturi % realizaci je
94 A
100
102,3
63
95,5
2
97,1
' 12
71,3
23

SKUPAJ
trasa
deviacije
objekti 5 - 50 m
dodatna dela (skl aneksi)

od 1.1.1995 do 31.12.1995
% v strukturi
% realizaci je
924
100
102,8
58
95,1
2
93,7
9
71,3
31

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA GRADNJE DO 31.12.1995

% realizacije

% v strukturi
□ SKUPAJ

■ trasa

E2 deviacije

□ objekti 5 - 50 m

d dodatna dela (sklaneksi)

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v «00 SIT)

plan
1995
Projekti
Odkupi
Oadnja
Ostalo
SKOPAJ

0
0
1.736.759
81.810
1.818.569

%
realizacija
1995
realizacije
16.433
32.030
2.605.440
150
22.291
27
2.676.194
147

plan
od začetka
16.500
30.000
3.300.169
145.440
3.492.109

Opomba: V planu je bila predvidena finančna realizacija dela razcepa
Divača v sklopu odseka Divača - Dane, vendar se je stvarna
realizacija vršila v sklopu odseka Čebulovica - Divača. To je razlog,

-p-i—I :
poročevalec, št. 43

%realiz.
realizacija
od začetka od začetka
114
18.792
189.345
631
3.796.194
115
23.628
16
4.027559
115

% realizacije
pričakovane vie

91,7

da fizična in finančna realizacija na odseku Čebulovica izkazujeta razmeroma visoko vrednost.
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Sllka 2: p

LAN IN REALIZACIJA V LETU 1995
ČEBULO VICA - DIVAČA

450.000

3.000.000

400.000
2.500.000
350.000
300.000

2.000.000
b
1.500.000 S

&3 250.000
8 200.000
150.000

1.000.000

100.000
500.000
50.000
0

I
3

I

3

1995
CZ! PLAN ■■ REALIZACIJA -o- PLAN - KLMULATTVA

°dSek D|VAČA - DANE, dolžina 8,4 km
"žetek gradbenih del

REALIZACIJA - KUMUIATIVA

Dne 11.10.1995 je bila s SGP Primorje podpisana pogodba o
izdelavi Prometne opreme za traso avtoceste v vrednosti 203
mio SIT.
Dnrf 23.10.1995 je bil podpisan aneks št. 3 za izvedbo več del,
dodatnih del in razlik v ceni v višini 486 mio SIT (več dela pri
sanaciji vrtač, dodatna dela na odvodnjavanju zaradi
spremenjenega projekta na podlagi zahtev soglasodajalca, razlike
v ceni po sklepu Vlade RS z dne 17.07.1995).
Dne 23.10.1995 in 20.12.1995 so bili z izvajalci del na objektih
(SCT Ljubljana, SGP Primorje, SGP Kraški zidar) podpisani aneksi
za razlike v cenah po sklepu Vlade RS z dne 17.07.1995 v skupni
vrednosti 9 mio SIT.

Dela na r\*t ,
odseku so se pričela izvajati julija 1994.
"0l< dok°nčanja del
d6|g^en' r°k dokončanja del je bil maja 1996. Izvajalec del je
Sel(u
m °^
Otvor>
^je^on
^a08.12.1995.
' šest mesecev pred pogodbenim rokom.
®v odseka
bila
ripr

®ve za gra(jnj0

Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za gradbena
dela je 2.454 mio SIT.

Po&vala se je projektno-tehnična dokumentacija za
Pov r
doi^um
' in pripravljal se je razpis za projektno-tehnično
®ntacijo za cestninsko postajo Dane.

Izvedena dela

0c|

® beno oddana dela

Na tem odseku so se izvajala: dela na trasi, dela na 3.podvozih in
dela na 3 nadvozih.
Na trasi so se izvajala zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju,
prometni opremi in pripravi odseka za tehnični pregled in predaji
odseka AC v promet.
Na podvozih so se izvajala dela na zgornji konstrukciji s finalizacijo,
na nadvozih pa so se izvajala dela na spodnji in zgornji konstrukciji
s tinalizacijo objektov.

javnega razpisa so dela na trasi in objektih dobila
SQp J 8 Podjetja SGP Primorje (vodilni partner), SCT d.d. in
z ar
27,5 iqa^'
'^ - Pogodbe z izbranimi izvajalci so bile podpisane
' ' 994 (objekti) in 17.6.1994 (trasa).
in Krasi,!2:1994 'e bil s SGP Primorje (vodilni partner), SCT d.d.
hii0 S|y z'c'ar podpisan aneks št. 1 za dodatna dela v višini 407

Odstopanja

P'Bstav".^'1®®®
ie bil podpisan aneks št. 2 za izvedbo elektro
Aneks -st 1 'nn ra2sve"i,ev priključka Dane v višini 110 mio SIT.
10 + oqn ' ' 2 sta posledica več del na trasi avtoceste od km
Ac
200 zaradi spremembe lokacijskega načrta
"iveiet °đsek Dane ■ Fernetiči, kar je povzročilo spremembo

,

Dela na tem odseku so končana šest mesecev pred pogodbenim
rokom, vendar je potrebno za dokončno funkcionalnost odseka
dokončati izgradnjo počivališča Povir, zgraditi cestninsko postajo
in dokončati hortikulturno ureditev, odvodnjavanje in dokončno
prometno opremo.
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
000 SIT

Investicijski program
000 SIT
%
252.300
4,3
295.396
5,1
t
5.045.981
86,3
252.296
4,3
3.029.000 5.845.973
100/)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Pričakovano
000 SIT
%
21.878
0,4
183.135
3,1
2.860.000
48,9
22.000
0,4
3.087.013
52,8

Opomba: Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program.
Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)

SKUPAJ
trasa
deviacije
objekti 5 - 50 m
dodatna dela (skl.aneksi)

od 1.1.1995 do 31.12.1995
% v strukturi
% realizacije
100
89,5
55
107,6
3
81,4
6
94,5
36
61,7

od pri četka do 31.12.1995
% v strukturi % realizacije
100
90,5
59
105,2
3
84,4
7
97,3
31
61,7

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA GRADNJE DO 31.12.1995

% v strukturi

% realizacije

□ SKUPAJ

■ trasa

E2 deviacije

□ objekti 5 - 50 m

d dodatna dela (skl.aneksi)
Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

plan
1995
0
1.749.055
105.840
1.854.895
poročevalec, št. 43

%
realizacija
1995
realizacije
11.485
11.310
1.843.008
105
68.333
65
1.934.136
104

plan
od začetka
13.000
135.600
3.176.715
167.580
3.492.895
66

%realiz.
realizacija
od začetka
od začetka
11.779
91
124.456
92
2.228.150
70
76.992
46
70
2.441.377

%reaKzadje od
pričakovane vredjjgf^-

794

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1995
DIVAČA - DANE

1995
C3 PLAN ■■ REALIZACIJA -na- PLAN - KUMUIATIVA -e- REALIZACIJA - KLMULATIVA
0c

Pogodbeno oddana dela

lsekDANE-FERNETIČI, dolžina 3,8 km

Pr|

Na podlagi javnega razpisa so dela na trasi, predoru in desetih
objektih dobila slovenska podjetja SGP Primorje kot vodilni partner skupaj s SCT d.d in SGP Kraški zidar. Pogodbe z izbranimi
izvajalci so bile podpisane 14.12.1994 (7 objektov) in 03.03.1995
(trasa, predor in 3 objekti).

eetek gradbenih del

in
I9<^5-naPripravljalna
P°dvozih
nadvozu
so se pričela
julija
dela naenem
trasi AC
so se pričela
izvajatiizvajati
junija 1995.

Okončanja del
1997.

Vrednost podpisanih pogodb za gradbena dela je 2.802 mio SIT.

i rok dokončanja del na celotnem odseku AC je november

Izvedena dela

Pr

iprave na gradnjo
V
obdob u se e zaključevala projektno-tehnična
dok9rn
l
deviacije. Pridobivala so se soglasja
^rTlen,acija za traso in deviacije
no,no
d0 ®
dovoljenje za gradnjo. Intenzivno so se pridobivala
dhh bivan enePridobljena zemljišča. Intenzivno se je vršilo
n6L°a
i enotnih dovoljenj za izvedbo pripravljalnih del. V
. . terih primerih so se pripravljali predlogi razlastitev. Izvajalec
'^eloval projekte za objekte, ki jih je pogodil po sistemu "ključ
roke"

Na trasi se izvajajo pripravljalna dela, za katera je bilo 13.06.1995
pridobljeno enotno dovoljenje. Na 4 podvozih in 1 nadvozu so se
izvajala pripravljalna dela in dela na spodnji konstrukciji.
Odstopanja
Gradnja na celotnem odseku se še ni pričela ker:
- izvajalci še niso uvedeni v delo na celotnem odseku,
- niso pridobljena vsa zemljišča,
- ni še celotnega enotnega dovoljenja za gradnjo.

T

abel;a 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Nacionalni program Investicijs ki program
000 SIT
ooo srr
%
177.159
4,5
67.088
1,7
89,4
3.543.162
177.158
4,5
100/)
3.386.500 3.964.567

Pričakovano
ooo srr
%
78.857
2,0
222.617
5,6
3.650.000
92,1
18.000
0,5
3.969.474
1004

^p°riiba: Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program.
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pri četka do 31.12.1995
% v strukturi % realizaci je
100
18,3
60
24,1
5
1,9
2
0,0
19
9,2
0
2,0

SKUPAJ
trasa
deviacije
deviacija žel. proge
predor Tabor
Objekti 5 - 50 m

od 1.1.1995 do 31.12.1995
% v strukturi
% realizacije
100
183
60
24,1
5
1,9
2
0,0
19
9,2
0
2,0

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA GRADNJE DO 31.12.1995
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% v strukturi
ED SKUPAJ

% realizacije

B trasa

E3 deviacije

□ deviacija žel. proge 13 predor Tabor

M Objekti 5 - 50 m

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 00« SIT)

plan
1995
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

0
0
953.000
30.000
983.000

poročevalec, št. 43

realizacija
%
1995
realizacije
37.778
170.402
508.200
53
* 2.191
7
718.571
73

plan
od začetka
18.500
0
1.539.300
55.200
1.613.000
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realizacija
%realiz
od začetka
od začetka
63.857
345
187.742
508.200
33
3.234
6
763.033
47

% realizacije od
pričakovane vrednosti

19,2

-

Shka 2: pijAN

1N

REALIZACIJA V LETU 1995
DANE - FERNETIČI

'80.000

1.000.000

'60.000

900.000

•40.000

800.000

'20.000

700.000
6 00.0 (X)

5 '00.000
O
® 80.000

500.000
400.000

60.000

300.000

40.000

200.000

20.000

100.000

0

0

1995
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sek SELO- ŠEMPETER , dolžina 11,8 km

brežine od P 537 do P 538 zaradi odstopanja dejanskih parametrov
Hišnega materiala od predvidenih po geološko - geomehanskem
poročilu).

Pr|

cetek gradbenih del

S a na

'

odseku so se pričela izvajati julija 1994.

Dne 17.11.1995 je bil s SGP Primorje (vodilni partner) in SCT
Ljubljana podpisan aneks za več dela, dodatna dela in razlike v
ceni v vrednosti 591 mio SIT (dodatna cena na odvodnjavanju
zaradi spremenjenega projekta na podlagi zahtev soglasjedajalca,
sprememba sistema asfaltbetona - polimerno vezivo, več dela na
preddelih - čiščenje terena, posek grmovja in dreves - kot je bilo
predvideno s predračunom, razlike v ceni po sklepu Vlade z dne
17.07.1995).

"°k dokončanja del
°9odbeni rok dokončanja del je maj 1996.
^'Prave na gradnjo
pli'n ^ ^bdob'u 36 ie izdelala tehnična dokumentacija za prestavitev
iavnA ?da'odvocl meteorne vode, zadrževalne bazene, regulacije in
et avo
'zdel
'i
priključka Selo in Vogrsko.
Voa T3 ,er
'8 tUdi Pr°iektna dokumentacija za priključek Selo in
Priključka AC na magistralno cesto M10 v Selu skupaj
2 ngri
đV02
°m,e"klic v sili", hortikulturna ureditev in projekt prometne
Ure
\j j J j*' i v postopku revizijskega pregleda.
tudi
Post aeie'aViin |eprotihrupne
Projektna
dokumentacija počivališča, cestninske
zaščite.
p9°dbeno oddana dela

Dne 14.12.1995 je bil s SGP Primorje (vodilni partner) in SCT
Ljubljana podpisan aneks za izgradnjo nadomestne hiše "Pojavnik"
v vrednosti 32 mio SIT.
Dne 16.11.1995 in 20.12.1995 so bili z izvajalci del na objektih
(SGP Primorje in SCT Ljubljana) podpisani aneksi za razlike v
ceni po sklepu Vlade RS z dne 17.07.1995 v skupni vrednosti 54
mio SIT.
Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za gradbena dela
je 5.025 mio SIT.

SQp°p'a9i javnega razpisa sta delo na trasi dobili slovenski podjetji
orne n,0nmor
ie (vodilni partner) in SCT d.d., dela na objektih poleg
italiiar sko'tl izvajalcev izvajata tudi Konzorcij Kraški zidar ter
i2J J Podjetje Italstrade (viadukt Lijak). Pogodbe z izbranimi
1 ci na
trasi in objektih so bile podpisane 10.6.1994.

Izvedena dela
V tem obdobju so se izvajala dela na trasi, 6 podvozih, 7 nadvozih,
6 mostovih in 2 viaduktih. Na trasi so se izvajala zemeljska dela,
dela na odvodnjavanju, zgornjem ustroju, regulacijah, deviacijah,
prestavitvah in zadrževalnih bazenih.
Na podvozih so se izvajala dela na spodnji in zgornji konstrukciji,
krovu in finalnih delih. Na nadvozih so se izvajala dela na temeljenju,
spodnji in zgornji konstrukciji ter krovu. Na viaduktih so se izvajala

lj^i^'02.1995 je bil s SGP Primorje (vodilni partner) in SCT
rnio 'ana Podpisan aneks za dodatna in več dela v vrednosti 111
proj 'T (več dela na prestavitvi plinovoda zaradi spremembe
te 1n n
Plino voda0"Petrol
l ič- eZemeljski
dokumentacije
upravljalca
plin, več na
delazahtevo
na izdelavi
ukopne
69
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prišlo do zastojev pri gradnji zaradi izredno neugodnih vremenskl
razmer v prvih treh mesecih letošnjega leta. Ta zamuda je bil3
poletnih mesecih sanirana, vendar se je pričela zaradi slao'
vremenskih razmer v mesecu septembru in decembru na zgornje
ustroju ponavljati.
Na nekaterih objektih so se dela odvijala hitreje kot je bilo predvidi
na nekaterih objektih pa so dela zaostajala.
Kljub vsem zamudam končni rok izgradnje avtoceste ni ogro^8"

dela na temeljenju, spodnji in zgornji konstrukciji, krovu in finalnih
delih.
Na 5 podvozih, 3 mostovih in 1 viaduktu so bili opravljeni tehnični
pregledi.
Odstopanja
Ker se dela izvajajo pretežno v flišnatem in glinenem terenu, je
Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Nacionalni program Investicijs ki program
000 SIT
ooosrr
%
351.641
4,5
96.706
1,2
7.032.817
89,8
351.641
4,5
100,0
5.878.600 7.832.805

Pričakovano
000 SIT
%
83.000
1,1
215.000
2,7
6.550.000
83,6
15.000
0,2
6.863.000
87,6

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
regulacije
viadukt Šempeter
viadukt Lijak
objekti 5 - 50 m
dodatna dela (skl.aneksi)

od pričetka do 31.12.1995
% v strukturi % realizaci je
100
79,7
52
82,2
2
19,9
2
17,1
5
98,7
10
93,4
15
89,4
14
61,2

od 1.1.1995 do 31.12.1995
% v strukturi
% realizaci je
100
75,1
51
77,9
2
16,2
0,0
2'
4
95,4
93,4
12
84,8
13
16
56,1

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA GRADNJE DO 31.12.1995

% v strukturi

% realizacije

□ SKUPAJ
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■ trasa
03 regulacije
m viadukt Lijak
■ dodatna dela (skl.aneksi)
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3= PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 00« SIT)
plan
1995
O
2.825.691
151.200
2.976.891

Sllka

%
realizacija
1995
realizacije
59.770
71.400
3.118.950
110
6.678
109
3.256.798

plan
od začetka
9.650
23.860
4.747.701
236.880
5.018.091

%realiz.
realizacija
od začetka
od začetka
754
72.735
608
145.153
84
4.011.611
7.568
84
4.237.067

% realizacije od
pričakovane vrednosti

61,7

2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1995
SELO - ŠEMPETER
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podjetje SCT d.d., gradnjo viadukta Bandera pa SGP Primorje.
Pogodbi z izbranima izvajalcema sta bili podpisani 24.03.1994.

PR

0JEKT 4

Za izvedbo priključkov k viaduktoma sta bila sklenjena aneks št.
2 v vrednosti 76 mio SIT in aneks št. 1 v vrednosti - 16 mio SIT.
Dne 23.10.1995 in 24.10.1995 sta bila z izvajalcema del SGP
Primorje in SCT Ljubljana podpisana aneksa za izvedbo več del
in razlik v ceni v skupni vrednosti 50 mio SIT.

d

° sek RAZDRTO - ČEBULOVICA, dolžina 8,8 km
gradnja manjkajočih viaduktov
sta uVt0Ces,ni
odsek
dokončan že leta 1989, manjkala pa
'adukta Goli
vrh jein bil
Bandera.

Skupna vrednost gradbenih del znaša 1.063 mio SIT.

^ dokončanja del

Izvedena dela

i^aM°^0nćania prve polovice viaduktov je bil 20.11.1994. Oba
Preda n sta rok '2Polnila' ,ako da je bil avtocestni odsek polovično
Rok d Prometu 23.11.1994.
ifyaj ^končanja druge polovice je bil konec maja 1995. Oba
ar
Sta dela končala v
Uaa Polovica
pogodbenem
roku, ztako
da je bila
L,
odseka predana
v promet skupaj
odsekom
AC
kovica - Divača 12 07.1995.

Na viaduktu Goli vrh so se izvajala dela na zgornji konstrukciji
levega pasu in opremi objekta, na viaduktu Bandera pa so se
končala dela na narivanju konstrukcije in ostala dela na zgornji
konstrukciji.
Odstopanja

9°dbeno oddana dela

Dela so potekala skladno s terminskim planom.

Podlagi javnega razpisa je gradnjo viadukta Goli vrh dobilo
71
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
000 SIT

Investicijski program
000 SIT
%
1.047.800

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Pričakovano
000 SIT
%
3.500
0
1.060.000
3.000
1.066.500

Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pri četka do 31.12.1995
% v strukturi % realizacije
100
974
• 32
97.3
68
97,4

SKUPAJ
viadukt Goli vrh
viadukt Bandera

od 1.1.1995 do 31.12.1995
% v strukturi
% realizacije
100
89y4
81
91,2
19
81,7

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA C,RADNJE DO 31.12.1995

% v strukturi
□ SKUPAJ

% realizacije

S8 viadukt Goli vrti

E2 viadukt Bandera

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1995
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

246.000
17.500
263.500

poročevalec, št. 43

realizacija
1995

248.438
249
248.687

%
realizacije

101
94

plan
od začetka
5.000
1.197.970
68.530
1.271.500

72

%rcaliz.
realizacija
od začetka
od začetka
3.500
70
1.036.158
2.846
1.042504

% realizacije od
pričakovane vrednofjl-

86
82

1

973

Sl,ka 2:

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1995
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PR

Pogodbe s projektanti so podpisane, v teku je izdelava zgoraj
navedenih projektov. Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja
so izdelani od 30 - 50 %, projekti za razpis so izdelani 70 %.

pric

Ustanovljena je bila posebna ekspertna skupina priznanih
strokovnjakov za spremljanje projektiranja in izvajanja predorov preko
Trojan.

0JEKT2
Oh S6
kVransko - Blagovica, dolžina 14,1 km
etek gradbenih del

Do konca leta 1995 so pospešeno potekala dela na projektiranju.
Projekti za razpis bodo izdelani do sprejema uredbe o lokacijskem
načrtu.

a<

toena dela se še niso pričela.

"^dokončanja del

Pogodbeno oddana dela

redv

kJoma konec leta 1999.

Priprave

Gradbena dela še niso oddana.

na gradnjo

Izvedena dela

'okacijskega načrta je bil izdelan konec meseca marca!
redlo
love ^U
9 uredbe o lokacijskem načrtu je bil izdelan v mesecu
dero ^bru
l 1995
1995- Soglasja na predlog so se pridobivala v mesecu

Dela se še ne izvajajo.
Odstopanja
Odstopanja so nastala pri pripravi oziroma sprejemu prostorskega
izvedbenega akta - predloga lokacijskega načrta. Tri do
štirimesečna zamuda glede na program dela DARS d.d. za leto
1995 je, glede na številne pripombe in zahteve podane v javni
obravnavi, posledica usklajevanja predloga lokacijskega načrta
z lokalnimi skupnostmi, pogojedajalci in krajani.

VnaVanem
obdobju se je vršilo geološko sondiranje terena.
gratjnna i® bila mednarodna predkvalifikacija za oddajo det pri
pr0j
'zvršen je bil javni razpis za oddajo del pri izdelavi
r
a*pis n za Pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za
bi| | ' Projektov za izvedbo za traso AC in predore. Izvršen je
Pridobitev nl razPis 23 oddajo del pri projektiranju projektov za
enotnega dovoljenja za gradnjo premostitvenih objektov.
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionhlni program
000 SIT
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Investicijski program
000 SIT

29.823.000

Pričakovano
000 SIT
450.000
694.000
26.527.000
2.152.000
29.823.000

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti

120.000
360.000
820.000
30.000
1.330.000

Ostalo
SKUPAJ

realizacija
%
1995
realizacije
263.457
11.828
3.096
278.381

plan
od začetka
224.000
360.000
866.000
30.000
1.480.000

%realiz.
realizacija
od začetka
od začetka
306.050
14.028

%realbadjeod

3.358
323.436

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1995
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°<isek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 21,4 km

projekti za razpio so izdelani 60 %.

Prl{

«ek gradbenih cel

rat 8na

^

Do konca leta 1995 so pospešeno potekala dela na projektiranju.
Projekti za razpis bodo izdelani do sprejema uredbe o lokacijskem
načrtu.

dela se še niso pričela.

"0lt d°končanja del

Pogodbeno oddana dela

Predvidoma konec leta 1998.

Gradbena dela še niso oddana.

r

'Prave za gradnjo

Izvedena dela

Predf61* 'okaciiske9a načrta je
(jec °9 uUr1edbe o lokacijskem

bil izdelan meseca marca 1995.
načrtu je bil izdelan v mesecu
995. Soglasja na predlog se pridobivajo.

Dela se še ne izvajajo.
Odstopanja

Ij°rjravnavanem obdobju se je vršilo geološko sondiranje terena.
gracjena i0 bila mednarodna predkvalifikacija za oddajo del pri
Proiekt 'Zvršen i® bil iavni razpis za oddajo del pri izdelavi
r
®ZDi In
• 23 pridobi,ev gradbenega dovoljenja, projektov za
Dftijj?.Clca
Projektov za izvedbo za traso AC ter zadrževalnik
s
Povezovalnim predorom. Pogodbe s projektanti so
P0(j .
ane v
' teku je izdelava zgoraj navedenih projektov. Projekti
2a D ®
bitev gradbenega dovoljenja so izdelani od 30 - 40 %,

Tabela 1:

Odstopanja so nastala pri pripravi oziroma sprejemu prostorskega
izvedbenega akta - predloga lokacijskega načrta. Tri do
štirimesečna zamuda glede na program dela DARS d.d. za leto
1995 je, glede na številne pripombe in zahteve podane v javni
obravnavi osnutka lokacijskega načrta, posledica usklajevanja
predloga lokacijskega načrta z lokalnimi skupnostmi, pogojedajalci
in krajani.

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Nacionalni program
000 SIT

Investicijski program
000 SIT
%
•
17.903.600 •

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Pričakovano
000 SIT
%
560.000
1.780.000
14.850.000
713.600
17.903.600

3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

r\3dn^—

plan
1995
90.000
1.048.500
100.000
15.000
1.253.500

realizacija
1995

%
realizacije
0
0
0

1601
1.601

11

plan
od začetka
90.000
1.048.500
100.000
15.000
1253.500

75

realizacija
od začetka

%realiz
od začetka
0
0
0
0

1.601
1.601

11
0 '

% realizacije od
pričakovane vrednosti

M
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2.3.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH

sofinanciranju dokončanja del na obvoznici z Mestno občino N°
Gorica.
Potekal je ponovljen razpis za oddajo del in izbrana sta bila izvajal
SGP Primorje in SGP Gorica.

SMER SEVER-JUG
Odsek HRUŠICA- VRBA

Na Mestni občini Nova Gorica je potekal postopek za
gradbenega dovoljenja. Pridobljeno je bilo delno gradt>e
dovoljenje.

Na tem AC odseku so se izvajala naslednja zaključna dela:
- zavarovanje plazov na pobočju Mežakle,
- hortikulturna ureditev pobočij,
- oprema počivališča Jesenice,
- obnova železniškega podvoza in deviacije s križiščem,
- ureditev odvodnjavanja,
- odprava napak v garancijski dobi (trasa, objekti, mejni plato)

Izvajalec del je pričel z deli oktobra 1995 in sicer na izde'aVl
pilotne stene in prestavitvi vodovoda.
Odsek: MEJNI PREHOD VRTOJBA
Dopolnjevala se je razpiena dokumentacija za PonoV''!j
neuspelega razpisa za oddajo del na nedokončanem mej"
prehodu.

Odsek: MALENCE - ŠMARJE-SAP
Na osnovi meritev so se izvedle dodatne protihrupne ograje in pasivna
zaščita enega stanovanjskega objekta.
Izvajala se je kanalizacija v Šmarju.
Izvajale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja
kanalizacije v Šmarju.

Potekal je razpis za oddajo del in izbran je bil izvajalec SGP Pri'"0''8
Izvajalec je pričel z deli oktobra 1995 in sicer na dokončanju mejn^
prehoda Vrtojba.

Odsek: ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA

Odsek: OBALNA CESTA

livajajo se dela na ureditvi ceste Zgornja Duplica - Jerova vas in
zaključila so se dela na protihrupnih ograjah v Šmarju.
Izvajala so se dela na rekonstrukciji Tomšičeve ceste v Višnji
Gori.
Pripravljala se je dokumentacija za sanacijo ukopnih brežin.
Izvajale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalo se je vgrajevanje manjkajoče obrabnozaporne asfa'®1®
plasti na treh pododsekih hitre ceste Ankaran - Koper.

VZHOD - ZAHOD

Odsek: RAZCEP RAZDRTO

Odsek: OBVOZNICA ŠEMPETER

Izvajala so se zaključna dela na prometni signalizaciji.

Na Pobeški cesti so bila izvedena obnovitvena de'a!^
odvodnjavanju in voziščni konstrukciji, vključno z obrabnozap0
asfaltno plastjo.

Dopolnjevali so se projekti PGD in PZI. Podpisala se je pogodba o

PREGLED FAKTURIRANE REALIZACIJE V 000 SIT

AC odsek
Hrušica - Vrba
Malence - Šmarje SAP
Šmarje SAP - Višnja gora

Plan 1995

Realizacija 1995

% realizacye

308.000

185.908

60

51.000

2.774

5

200.000

62.410

31

Razcep Razdrto

24.000

41.084

171

Obalna cesta

60.000

112.919

188

Šempeter - Vrtojba

153.000

81.660

53

SKUPAJ

796.000

486.755

61
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PROGRAM del vzdrževanja in

in snežnih žametov zahtevali zelo veliko akcij v zimski službi.

Javljanja avtocest, ki jih je
ANIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d. V LETU
1995
"1'
/

Stroški rednega vzdrževanja (fakturirana realizacija) so tako do
konca leta 1995 znašali 1.100 mio SIT.

Rq

3.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
■ Redno vzdrževanje avtocest
Dela s Moar ».
oprg ..
°C|a
rednega vzdrževanja avtocest za DARS d.d.
• edinim'3ZaPod
'e,'e za vzdrževanje avtocest, s katerim je kot z
a
lg95
f dela usposobljenim izvajalcem bila v začetku leta
Podpisana pogodba za dela rednega vzdrževanja.
3,1

Realizacija investicijskega vzdrževanja avtocest je bila v prvem
trimesečju 1995 nizka, saj v zimskem času zaradi vremenskih
pogojev investicijskih del ni možno opravljati.
Po tem obdobju so se dela na investicijskem vzdrževanju izvajala
v velikem obsegu glede na prejšnja leta.
Do konca leta 1995 so bile opravljene naslednja dela:

^ežrVh S'U^' na zaestku in proti koncu leta 1995 je bila količina
' Padavin velika in priča smo bili pogostim vremenskim
mb
dej ®va
am, zato je bilo potrebno poleg rednega 24-urnega
prjp : v 4 vzdrževalnih bazah uvesti še troizmensko delo in
krenu lstočasno
°St na ccelotna
'ornu- vmehanizacija
^asu intenzivnega
sneženja
je bila na
in delavci
treh izmen.
Spr

- krpanje asfaltov in remix: 10.447 m2
- rezkanje asfaltov: 52.932 m2
- zalivanje razpok v asfaltih: 60.873 m1
*
- obnova talnih označb: 141.630 m2
- zamenjava odbojnih ograj: 5.068 m1
- zamenjava mrež: 3.561 m1
- zamenjava smernikov 2.682 kos
- barvanje ograj 19.434 m1
- zamenjava 355 kom. obvestilnih tabel in znakov.

IV) i ~ P°sipnih materialov v zimski službi na začetku leta (I,znašala 3.494 ton in na koncu leta (XI.-XII.) še dodatnih
,0si !°n' kar bistveno presega normativno porabo. Za nakup
Materialov je bilo potrebno zagotoviti 90 mio SIT.
C,6* trimesečju 1995 so bila nabavljena nova zaščitna
°Sebi v®' Predvsem delovne obleke za celotno vzdrževalno
°pr'' a ta način je poskrbljeno za večjo varnost delavcev, ki
promJ.3'0 vzdrževalna dela in posredujejo v primeru zastojev
*aščit n|t'
Povsemje zaradi
n sredstev
znašal prometnih
ca. 50 mio nesreč.
SIT. Strošek nabave

V juniju 1995 je bila podpisana pogodba za sanacijo viadukta
Ravbarkomanda, ki se je začela v istem mesecu z zaporo
desnega viadukta v smeri Vrhnika - Postojna in preusmeritvijo
prometa na levi viadukt. V skladu s pogodbenimi določili je skrajni
rok za dokončanje sanacije desnega viadukta 15.05.1996 in
levega viadukta 30.10.1996. žaradi zastojev, ki so posledica
zapore viadukta, je v času povečanega prometa intenzivno
opozarjanje voznikov na možne zastoje preko javnih medijev.

c

,rimeseč u 1
estn^em,elesa
) "5 i6 potekalo intenzivno čiščenje
in
trave n93druga
opreme
po zaključeni zimski službi, košnja
redna vzdrževalna,dela.

Ko so se dela na sanaciji pričela, je bilo ugotovljeno, da je stopnja
poškodovanosti objekta večja, kot je bila razvidna iz poročila o
' detajlnem pregledu, na osnovi katerega je bilo delo oddano.

no

pr ®| obremenitev za delavce s področja rednega vzdrževanja
*aPor P rome,a
'a postavitev' vzdrževanje in odstranitev velikega števila
inv6sti C|.
zaradi gradnje novih avtocestnih odsekov in
jskega vzdrževanja obstoječih avtocest.

Ker v Sloveniji ni izkušenj s sanacijo objektov takih razpetin in
takšne stopnje poškodovanosti, kot so potrebne pri sanaciji
Ravbarkomande, je bila imenovana strokovna komisija,
sestavljena iz predstavnikov:

"2dri''ern ^irnesečju 1995 so se poleg del rednega letnega
sevanja:

-

> trave,
Dnl0ZOVan'e rastlinja,
5avi|a bankin,
ter v9?!6-V02išča in opreme ceste
Ž6Vania odbo nih
Pospef
i °9raj in mrež,
pr8v.,0no izvajala tudi dela, ki kažejo na čim večjo urejenost in
■&Tnost ceste:
•Wie reg in razP°k•C'a"UHorizontalne,
hdarnihiam' vertikalne in svetlobne signalizacije.
Glede n=
n0VO nabav
(MABch Se
ljeno vozilo za čiščenje kanalizacije in drenaž
df6na»
i® v drugi polovici leta intenzivno čistilo kanalizacije in
8 na podroć u
izvajar) s
i vseh AC baz. V preteklem letu so bila namreč
ker js k. Podobnim specialnim vozilom samo najnujnejša dela,
"° potrebno vozilo najeti.

FGG Ljubljana (fakulteta)
GF v Mariboru (fakulteta)
ZAG (Zavod za gradbeništvo)
Gradiš
SCT

Navedena komisija je pregledala vso obstoječo dokumentacijo in
izdelala predlog za nadaljevanje sanacije, upoštevajoč naslednje
zahtevane življenjske dobe:
u
- krovna plast, hidroizolacija, oprema - 20 let
- voziščna plošča - 40 let
- nosilna konstrukcija - 80 let
- podporna konstrukcija - 160 let.
Zaradi večjega obsega del predvidevamo, da bo sanacija objekta
zaključena šele pred turistično sezono 1997.
*
V letu 1995 so bili zaradi ugotavljanja dejanskega stanja opravljeni
detajlni pregledi naslednjih objektov:

leta, 3'rriske službe 1995/96 je bil narejen podobno kot prejšnja
Predan9™ da 'e bil dopolnjen z novimi odseki avtocest, ki so bile
drugj n V Prom0t v letu 1995 (Čebulovica - Divača - Dane in
av,
°cesr '~l0Če ' slovenska Bistrica). Podjetje za vzdrževanje
mehani ci■0t)zaPredai' novih odsekov avtocest prejelo tudi novo
siužb0w ave
i° vzdrževanje teh odsekov (predvsem za zimsko
""j SQ
den ukrep se je izkazal kasneje kot nujno potreben,
Predvsem novi odseki na Primorskem zaradi burje, žleda

- viaduktov Dramlje, Devina, Žiče, Grapa, Škedenj, Slatina in
Verd,
- mostov čez Oplotnico, Polskavo, Bistrico in mostu pred tunelom
Karavanke,
- Štampetovega mostu (železnica).
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- "Slovenija gradi avtoceste" (postavitev signalizacije, ki opoza
na možne zastoje ob gradnji avtocest),
- delitev razglednic na cestninskih postajah (z opravičiloi"
možne zastoje ob gradnji avtocest),
«
- delitev Radenske ob zastojih (predvsem pri Ravbarkoman
- delitev prometnega koledarja na cestninskih postajah.

Opravljeni so bili tudi redni pregledi vseh ostalih objektov.
Na osnovi v letu 1994 in 1995 opravljenih detajlnih pregledov so
bili koncem leta 1995 že opravljeni razpisi za sanacijo:
- viadukta Unec,
- viadukta Ivanje Selo,
- železniškega podvoza Derviše,
- podvoza Unec pod regionalno cesto.

Na medresorski koordinacijski komisiji za promet so
dogovorjeni tudi ukrepi za čim boljše odvijanje prometa
prometnih konicah.

V prejšnjih letih so se sanacije objektov izvajale v zelo majhnem
obsegu, zato bo v bodoče na podlagi navedenih pregledov
potrebno intenzivno sistematično izvajati sanacije.

Smatramo, da so vsi navedeni ukrepi odločilno vpliv3''"
izboljšanje varnosti in prevoznosti (predvsem na AC Ljublja
Razdrto in HC Hoče - Arja vas).

Do konca tretjega trimesečja je bila v pogodbenem obsegu
realizirana tudi sanacija plazu Košaki.

DARS d.d. je v letu 1995 izboljšal videz avtocest in cestnil1jlJ
postaj. Večina cestninskih postaj (upravne zgradbe in cestnin
kabine) je bila obnovljena.

Z rebalansom plana razvoja je bila postavka "Investicijsko
vzdrževanje" preimenovana v "Obnavljanje vozišč, objektov in
opreme" in detinirana kot obveznost iz investicij ter se financira iz
prilivov cestnin in najemnin.

Stroški pobiranja cestnine (fakturirana realizacija) so do koncS
leta 1995 znašali 587 mio SIT.

Za obnavljanje vozišč, objektov in opreme je bilo v letu 1995
zagotovljenih 740,5 mio SIT, vendar je bilo porabljeno le 514 mio
SIT, ker se je obnova viadukta Ravbarkomanda pričela šele v
mesecu juniju in ne v mesecu marcu kot je bilo prvotno predvideno.

3.4. INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA
OBSTOJEČIH AVTOCEST
V prvem polletju 1995 je bila izvedena zamenjava obstoje^
sistema "klic v sili" z modernejšim sistemom na odsekuj
avtocestno bazo Postojna in cestninsko postajo Razdrto,
pogodbe je 48 mio SIT.
iaif
Zaradi potrebe rednega spremljanja stanja objektov in za izvai
manjših popravil je bilo nabavljeno specialno vozilo v vrednos
mio SIT.

3.3. POBIRANJE CESTNINE
Za DARS d.d. cestnino pobira Podjetje za vzdrževanje avtocest,
s katerim je bila na začetku leta 1995 podpisana pogodba za
pobiranje cestnine in za vsa opravita, ki so vezana na to dejavnost.
DARS d.d. je na osnovi zaključkov študije o pobiranju cestnine v
Sloveniji, ki je bila zaključena v januarju 1995, pripravil javni razpis
za nabavo in instalacijo sistema za avtomatsko brezgotovinsko
plačevanje cestnine. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS
18.03.1995. Zaradi dodatnih pojasnjevanj ponudb in preverjanj,
izbira najugodnejšega ponudnika do konca junija še ni bila
zaključena. Konec julija 1995 so bila dela oddana izvajalcu Iskra
sistemi d.o.o., ki je bil uveden v delo 10.08.1995. Dela so bila
izvedena v roku do 17.11.1995. Sistem "ABC" je sedaj v
poizkusnem obratovanju s tem, da ga sedaj uporablja 150 rednih
uporabnikov (tisti, ki so prej kupovali mesečne karte).

Nabavljena je bila mehanizacija za vzdrževanje kot nadom^za dotrajano mehanizacijo v vićini 128 mio SIT, poleg tega P
bila nabavljena še dodatna mehanizacija za vzdrževanje n
odsekov avtocest (Razdrto - Divača - Dane) v višini 40 mio
Posodobitev sistemov pobiranja cestnine (ABC - Torovo, •
data - Hrušica) je bila izvedena v vrednosti 78 mio SIT.
Za povečanje prometne varnosti na HC Hoče - Arja vas i®cl
postavljenih 10 znakov s spremenljivo svetlobno signaliza )
vrednosti 10 mio SIT.

V letnem obdobju smo v prometnih konicah z različnimi ukrepi
skušali zagotoviti čim večjo varnost in prevoznost avtocest. Akcije
so bile dogovorjene s pristojnimi službami na sestanku pred
turistično sezono dne 07.06.1995.

Tudi naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest so '
rebalansom plana 1995 definirana kot obveznost iz investicj
se financira iz prilivov cestnin in najemnin.

Navajamo le nekaj akcij:

Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest (fakturii"realizacija) so do konca leta 1995 znašale 388 mio SIT.
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RŽEVAN.!E IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE REALIZACIJE ZA LETO 1995 v SIT

Opis postavke
. 1.
_2.
3.
_4.
. 5.
6.
7.
_8.

Redno vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje*
Stroški pobiranja cestnine
Investicije v osn. sr. obstoj.avtocest**
Stroški upravljanja
Odnosi z javnostmi
Razvojne naloge
Stroški posojil in ostali stroški
SKUPAJ

Planirano
januar-dec.
1995 (rebalans)
1.118.500.000

Realizirano
januar-dec.
1995
1.099.515.000

%
realizacije
98

595.000.000

586.733.000

99

344.341.000
15.000.000
25.000.000
0
2.097.841.000

321.732.241
11.469.323
6.750.000
27.462.755
2.053.662.833

93
76
27
-

prej es,iciisk° vzdrževanje je bilo z rebalansom plana 1995
kol ®novano v Obnavljanje vozišč, objektov in opreme ter definirano
iz
Post
investicij. Z rebalansom plana 1995 je bila na tejbilađ& Predvidsna poraba 740,5 mio SIT, dejanska poraba pa je
"4mio SIT.

98

** Prav tako je bila postavka Naložbe v osnovna sredstva obstoječih
avtocest z rebalansom plana 1995 definirana kot obveznost iz
investicij. Predvidena poraba v letu 1995 je bila 380 mio SIT,
fakturirana realizacija v tem obdobju pa je bila 388.597.038 SIT.

»A
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realizacije Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. v obd<#
od 01.01.1995 do 31.12.1995 po postavkih, predvidenih*
Programu dela DARS d.d. za leto 1995 ter grafično primeri3"0
plana in plačane realizacije za dvoletno obdobje (Priloga 1)-

4. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V
OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 1995
V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafični prikaz fakturirane
POSTAVKA

PLAN
JANUAR - DECEMBER
1995

REALIZACIJA
JANUAR - DECEMBER
1995

% REALIZACIJ
JANUAR - DECEMBE"
1995
M

PLAN RAZVOJA
71'

PROJ. DOKUMENT. PO 1995

994.000

7875.781

ODKUPI PO 1995

342.000

18973

5.501.471

6.713.173

3.647.671
1.853.800

4.283.857
2.429.316

7.503.500
4.920.000
1.330.000
1.253.500

2.432.359
2.152.376
278.382
1601
2.270.791

Zadobrova - Tomačevo
Šentjakob - Malence

5.911.700
1.889.400
4.022.300

417.832
.852.959

1i
J6J

PROJEKT 4 - SKUPAJ

7.896.855

8.834.386

Razdrto - Čebulovica
Čebulovica - Divača
Selo - Šempeter
Divača - Dane
Dane - Fernetiči

263.500
1.818.569
2.976.891
1.854.895
983.000

248.687
2.676.194
3.256.798
1.934.136
718.571

lit
Hv
147.:
10').
104.

DOKONČANJA DEL NA AC

796.000

486.755

"INŽENIR"

950.000

961.474

29.89S526

22.493.692

PROJEKT 1 - SKUPAJ
Hoče - Arja vas
Šentilj - Pesnica
PROJEKT2-SKUPAJ
Aija vas - Vransko
Vransko - Blagovica
Blagovica - Šentjakob
PROJEKT 3 - SKUPAJ

PIAN RAZVOJA - SKUPAJ

1&I
llJj
J3jj
31
"t
20.'
j!
3*1

61.
10H
75.

FINANČNI NAČRT
STROŠKI UPRAVLJANJA

344.341

321.732

ODNOSI Z JAVNOSTMI

15.000

J 1.469

RAZVOJNE NALOGE

25.000

6.750

1.118.500

1.099.515

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

-

-

STROŠKI POBIRANJA CESTNIN

595.000

586.733

INV. V OSN. SRED. OBST.AC

-

-

STROŠKI POSOJIL IN OSTALI STROŠKI

0

27.463

2.097.841

2.053.662

REDNO VZDRŽEVANJE

FINANČNI NAČRT - SKUPAJ
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31.993.367
80

"i

l/

90

1

PIAN RAZVOJA IN FINANČNI NACRT
VSE SKUPAJ

93,'

24.547.354

97.'

□ PLAN

■ REALIZACIJA

STR

OŠKI POSOJIL IN OSTALI
STROŠKI

!NV. v OSN. SRED. OBST.AC
STROŠKI POBIRANJA
CESTNIN
INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE
REDNO VZDRŽEVANJE
RAZVOJNE NALOGE
ODNOSI Z JAVNOSTMI
STROŠKI UPRAVLJANJA
200.000

600.000
000 SIT

400.000

1.000.000

1.200.000

I REALIZACIJA

E3PLAN
i:

800.000

Prikaz plana in plačane realizacije v obdobju 1994 in 1995
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ločilo O

IZDVAJANJU

PORABI

SREDSTEV

SREDSTEV

PO

IN

NAMENSKI

ZAKONU

ZAGOTOVITVI

NAMENSKIH

2A

AVTOCESTNEGA

GRADNJO

OMREŽJA

Vl-1000

obravnavi'131*8

V

DO

REPUBLIKI

OD

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS, d.d. '

ki
sred 1°šiza
''a narad
Podlagi 5. člena zakona o zagotovitvi namenskih
(Ur=w ni
9 njo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji
list RS, št. 46/93).

v
AJANJE NAMENSKIH SREDSTEV OD
■ 1996 DO 31.3.1996

V Prvjhn

SLOVENIJI

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

'

POra°ČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI
Name ' SREDSTEV PO ZAKONU O ZAGOTOVITVI
OMdmSKIH SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA
V REPUBL,KI
1996
SLOVENIJI OD 1/1-1996 DO 31/3-

1 1

SREDSTEV

31/3-1000

Sloveniie e na 20a se)i dne 25 iuli a 1996

'

O

proračuna Republike Slovenije zbranih 4.403.351.898,00 SIT
namenskih sredstev, kar predstavlja 12 % več kot je bilo
planirano za prvi kvartal leta 1996 v proračunu Republike
Slovenije.

feh mesecih leta 1996 je bilo na posebni podpartiji
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PRILIV BENCINSKEGA TOLARJA V OBDOBJU JANUAR MAREC 1996
MESEC

PLAN 96

PRILIV 96

V SIT

V SIT

% REALIZACIJE

(
JANUAR

1.285.192.000

1.569.954.279

122

FEBRUAR

1.221.386.000

1.411.458.414

116

MAREC

1.428.756.000

1.421.939.205

100

SKUPAJ

3.935.334.000

4.403.351.898

112

PRILIV BENCINSKEGA TOLARJA V SIT
OBDOBJE JAN.-MAREC 96

4,00a
3,500,
2,500
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
o
PLAN
JAN.MAREC
96

REAL.
JAN.MAREC
96

1.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz
leta 1994 in 1995

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakla
Ministrstva za finance oročila v bankah in predstavljaj0
financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1996.

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

2. Prihodki od cestnin od 1.1.1996 do 31.3.1®®^
m^»
V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. za prvo ,rol?uOQ()00
leta 1996 so bili predvideni prihodki od cestnin v višini 1.358-5 ' ^
SIT. Od planiranega zneska je bilo za gradnjo avtocest natr® l ^
565.475.000 SIT, za vzdrževanje in upravljanje avtoc , ^
687.140.122 SIT. V prvih treh mesecih leta 1996 so bili p"
račun DARS d.d. naslednji:
. "'<■ >"'■
im

i
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Pr

IHODKI OD CESTNINE V OBDOBJU JANUAR MAREC 1996

-X
MESEC

Januar
!^RUAR
Marec
(SKUPAJ

ZNESEK

PLAN

v SIT

1995

% REALIZACIJE

388.315.260
404.761.842
459.538.020

422.200.000
409.800.000
526.500.000

92

1.252.615.122

1.358.500.000

CESTNINE ZA

CESTNINE ZA
UPRAVLJANJE IN

GRADNJO

VZDRŽEVANJE

99
87

149.025.000
183.125.000
233.325.000

239.290.260
221.636.842

92

565.475.000

687.140.122

226.213.020

PRIHODKI OD CESTNIN V SIT
OBDOBJE JAN.-MAR. 96
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
•

*

">

200,000,000 --

\**
\ ' ' S ■ , /'&/ w
1

o
PLAN
JAN.MAR EC 96
□ ZA GRADNJO

REAL
JAN.-MAR.
96
IZAVZDR .INUPR.

48?lednice ie razvidno, da so v prvih treh mesecih leta 1996
s p^Prthodki od cestnin 1.252.615.122 SIT in so bili v primerjavi
realizirani 92%. Za gradnjo avtocest je bilo v skladu s

planom namenjenih 565.475.000 SIT, za vzdrževanje in upravljanje
pa 687.140.122 SIT.

?,1 t.
orab, ena sredstva
'"lanncii"anje
'
cestnin
graditve
avtocest
iz letaza1995

3. NAMENSKA PORABA SREDSTEV OD 1.1.1996
DO 31. 3.1996
V skladu s pogodbo in glede na dejanske potrebe je Ministrstvo
za finance na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS d.d. iz
naslova investicij v ceste, ter za plačilo projektov in odškodnin za
zemljišča nakazalo v prvih treh mesecih leta 1996 DARS d.d.
2.990.000.000 SIT sredstev.

1995
8%.,ev
i® bil° za financiranje graditve avtocest neporabljenih
cestnin v višini 2.339.128.682 SIT.
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ODPOKLIC BENCINSKEGA TOLARJA V
OBDOBJU JANUAR - MAREC 1996

datum odpoklica

ZNESEK
v SIT

8. 1. 96

250.000.000,00

18. 1. 96

750.000.000,00

26. 1. 96

400.000.000,00

5. 2. 96

100.000.000,00

12. 2. 96

250.000.000,00

19. 2. 96

510.000.000,00

26. 2. 96

240.000.000,00

5. 3. 96

100.000.000,00

25. 3. 96

390.000.000,00

SKUPAJ

2.990.000.000,00

vi," : i

Razliko med zagotovljenimi namenskimi sredstvi v letu 1996 v
višini 4.403.351.898 SIT in neporabljenimi sredstvi iz leta 1995 v
višini 5.684.605.213 SIT oziroma v skupni višini 10.087.957.111
SIT in izplačanimi zahtevki DARS d.d. v višini 2.990.000.000 SIT
je Zakladnica Ministrstva za finance usmerjala na enak način kot
»

likvidnostne presežke proračuna Republike Slovenije.
Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d.d. so bila v/P*
P'1
treh mesecih leta 1996 za investicije na posameznih pr°i0'Kiti "
osnovi izstavljenih faktur porabljena sredstva:

: j A v* ' t
i. ■
■:
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fakturirana realizacija v obdobju januar marec 1996
PLANIRANO
1996
428,400,000
1,063,386,000
57,000,000
40,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
2,000,000
11,000,000
0

FAKTURIRANO
1996
163,995,494
950,187,732
0
0
0
0
0
0
0
0

%
REALIZACIJE
38
89
0
0
0
0
0
0
0
0

1,661,786,000

1,114,183,226

67

-^ARJA VAS VRANSKO
-*£_VRANSKO BLAGOVICA
■BLAGOVICA ŠENTJAKOB

585,800,000
180,000,000
120,000,000

512,178,978
67,725,472
69,194,152

87
38
58

^SpPAJ PROJEKT 2

885,800,000

649,098,602

73

J^ENTJAKOB - MALENCE
-^ZADOBROVA TOMAČEVO

461,100,000
146,000,000

511,033,787
604,600,831

111
414

^UPAJ PROJEKT 3

607,100,000

1,115,634,619

184

■^BULOVICA . DIVAČA
J^VACA - KOZINA
-i^ZlNA - KLANEC
■it^NEC - ANKARAN
-idJVAČA - DANE
-ii^NE - FERNETIČI
-i^ZDRTO - VIPAVA
-^AVA - SELO
ŠEMPETER
-*AZDRTO - ČEBULOVICA

46,000,000
5,000,000
2,500,000
8,000,000
256,310,000
265,968,000
10,000,000
10,000,000
927,917,000
0

51,410,290
0
0
0
90,287,870
410,050,510
0
0
1,418,379,365
0

112
0
0
0
35
154
0
0
153
o

1,531,695,000

1,970,128,035

129

-il^KONČANJE DEL NA OBST.AC

4,686,381,000
277,064,000

4,849,044,481
151,946,000

103
55

■^PRAVA PROJ.DOK. PO 95
-iJARE ODŠKODNINE
<^£JNŽENIR
-^JiODNINE PO L.96 smer S - J
L^KUPAJ

164,500,000
10,000,000
272,425,000
0
5,410,370,000

281,266,000
894,000
308,198,000
0
5,591,348,481

171
9
113
0
103

AC ODSEK
iWTlLJ PESNICA
arja vas
-t^SNlCA SLIVNICA
■ijUVNlCA - FRAM
-PRIBOR LENART
i£NART - COGETINCI
i^GETINCI - BELTINCI
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
ijAJDINA - ORMOŽ
-H^VOZNICA LENDAVA
■iHUPAJ PROJEKT 1

-^UPAJ PROJEKT 4
-^H£AJ NOVE INVESTICIJE
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4. KORIŠČENJE TUJIH POSOJIL

V skladu s Protokolom o finančnem sodelovanju med
gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo je EIB za M1?
cestne infrastrukture Slovenije odobrila kredit v višini 90 f"
Za gradnjo avtocestnih odsekov Zadobrova-Tomačevo,
Šentjakob in Arja vas-Vransko je bila v juliju 1994 podP'jj"
finančna pogodba A v višini 28.000.000 ECU. Pogodba B"*
32.000.000 ECU je bila podpisana v novembru 1995, pogo^
višini 30.000.000 ECU pa bo podpisana v letu 1996.

V Planu razvoja in finančnem načrtu je bilo v prvem četrtletju
1996 predvideno koriščenje posojil dveh tujih bank: Evropske
banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Evropske investicijske
banke (EIB).
Za financiranje gradbenih del (50%) na odseku AC Šentilj-Pesnica
je bila 13. maja 1994 podpisana finančna pogodba z EBRD v
višini 32.100.000 USD. Koriščenje kredita je potekalo kot sledi:

Kredit EIB do 31. 3. 1996 ni bil koriščen.

leto 1994 skupaj
321.000,00 USD (stroški priprave kredita)
leto 1995 skupaj 9.371.935,03 USD
I. četrtletje 1996 3.000.272,73 USD
Skupaj
12.693.207,76 USD

KORIŠČENJE TUJIH POSOJIL OD 1.1.1996 DO 31.3.1996
Plan
januar-marec 1996
v 000 SIT
v 000 USD
Kredit EBRD
Kredit EIB

210.265
414.918

1.617
3.192

Skupaj

625.183

4.809

Realizacija
januar-marec 1996
v 000 SIT
399.862
0
399.862

v 000 USD
3.000
0
3.000

KORIŠČENJE TUJIH POSOJIL V OBDOBJU OD 1. 1. 1996 DO 31. 3. 1996

450000
400000
350000

250000

■ PLAN
■ REALIZAOJA

50000
Kredit BB
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Kredit ffiRD

90

(SIT)'

banka

fc^JANJE S PRESEŽKI NA PODPARTIJI
i^ACUNA - SREDSTVA ZA IZGRADNJO
AVT^r^NA
STV REPUBLIKI SLOVENIJIV PRVEM
SSpesTv
Me
SEČJU 1996

znesek
v mio SIT

delež
v%

nmesečju letošnjega leta je bilo pri bankah v povprečju
pofjL -,-3 milijarde tolarjev sredstev bencinskega tolarja. Namenska
%or|Sr8ds<ev
bencinskega tolarja je bila v Januarju malenkost
lekogj ,6k°čih prilivov iz proračuna, v februarju je zaostajala za
1
to|arj
za 312 milijonov tolarjev, v marcu pa za 930 milijonov
Jjpo .' Konec marca je bilo pri bankah vezano 7,5 milijarde tolarjev
kon,;,^ 'eh sredstev, kar je za 1,8 milijarde tolarjev več kot

Nova KB Maribor d.d.
Nova LB d.d.
Abanka d.d.
Dolenjska banka Novo mesto d.d.
Splošna banka Celje d.d.
SKB Banka d.d.
Splošna banka Koper d.d.
Slovenska združna kmetijska banka d.d.
Banka Vipa d.d.
Krekova banka d.d.

1,505
1,585
366
342
716
1,663
309
254
395
322

20.2
21.3
4,9
4,6
9,6
22,3
4,1
3,4
5,3
4,3

|

Skupaj

7,457

100,0

Up^.rnesecih je bilo, za tekoče zagotavljanje manjših
H)j| j0n V'denitl Potreb DARS, na odpoklic vezanih povprečno 63
vlolar 0v
d, °ov
i . Povprečno 5 milijard tolarjev oziroma 86 % vseh
ojjro' a 13i®%bilo plasirano nad en mesec, 0,8 milijarde tolarjev
nam
vseh plasiranih sredstev, ki so bila, po oceni DARS,
djp '8na namenski porabi med mesecem, pa je Zakladnica
jalado enega meseca. Delež depozitov na odpoklic je
1 % vseh depozitov.
m

Pri deponiranju likvidnostnih presežkov je Zakladnica upoštevala
29. 11.1994 sprejet Sklep Vlade Republike Slovenije o naložbah
likvidnostnih presežkov nekaterih pravnih oseb javnega sektorja in
o pasivnih obrestnih merah bank v sanaciji. Obrestne mere po katerih
so bila deponirana sredstva bencinskega tolarja so prikazane v tabeli
2-

sr
®dstev bencinskega tolarja so bili plasirani bankam
konzorcija, do tega pri:

V povprečju je bila za deponirana sredstva bencinskega tolarja v
januarju dosežena realna obrestna mera v višini 3,56 %, v februarju
3,02 % ter v marcu 2,86 %.
•
Od januarja do konca marca so se na račun plačanih obresti za
deponirana sredstva bencinskega tolarja, sredstva na podpartiji
proračuna - Izgradnja avtocestnega omrežja v Republiki Slovenije
povečala za 361 milijonov tolarjev.

tabela 1

UPRAVLJANJE S SREDSTVI BENCINSKEGATOLARJA
v mio SIT
Opis
31. 12. 95

Stani? do

31.3. 96

i
Prilivi in odlivi v letu 1994, 1995 in 1996
Priliv iz proračuna
Prejete obresti za depozite
Poraba za namene DARS
■ a; . , ;
Depoziti pri bankah

vrsta depozitov

»

Razlika
3-2
—r~

33,167
1,535

37,570
1,896

4,403
361

29,018

32,008

2,990

5,683

7,457

1,774

Povprečno stanie
januar - marec
december
,1996
1995

Razlika
3-2

- na odpoklic
- vezani depoziti

0
5,597

63
5,731

63
134

SKUPAJ

5,597

5,794

134
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Tabela: 2
VELJAVNE OBRESTNE MERE ZA PLASIRANJE PRESEŽKOV
Obr. mere po sklepu z dne 1.1. 1995 do 31. 1. 1996:
depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
- nad 31 dni
Obr. mere po sklepu z dne 1. 2. 1995 do 29. 2. 1996:
depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
- nad 31 dni
Obr. mere po sklepu z dne 1. 3. 1995 do 31. 3. 1996:
depoziti na odpoklic
vezani depoziti
- do 30 dni
.
- nad 31 dni
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4.8% letno
8.8% letno
Tomm+ 3.6%

5.8% letno
10.7% letno
Tomm+ 3.6%

6.1% letno
11.2% letno
Tomm+ 3.6%

M-Kj i

t

93

poročevalec, št. 43

