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Poročilo o 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS, D.D., 

ZA LET01996 

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

- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS, D.D., 
ZA LETO 1996, 

ki ga pošilja na podlagi 7. člena Zakona o Družbi za avtoceste 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

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

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

Poročilo o izvajanju programa dela DARS, d.d., za leto 1996 je 
pripravila in sprejela Uprava družbe na svoji 162. seji dne 1997: 

Jože Brodnik, dipl. ing., I.r. 
Lado Prah, dipl. ing., I.r. 

mag. Stanko Debeljak, dipl. oec., I.r. 
Metod Di Batista, dipl. Ing., I.r. 

Stanko Štrajn, dipl. iur., I.r. 
Gordana Višinski, dipl. ing., I.r. 

i 
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UVOD 

V 

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

1.1. Organiziranje In vodenje predhodnih del, priprave in 
Izdelave investicijskih programov, projektno 
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljiič in 
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se bodo 
pričeli graditi v letu 1996 ali se bodo pričeli graditi 
pozneje 

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

1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih 
odsekov, ki so bili končani v letu 1996 

1.4. Organiziranje In vodenje pričetka gradnje novih 
avtocestnih odsekov 

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje 
obstoječih avtocestnih odsekov 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 
1.7. Ostale naloge 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH 
JE V LETU 1996 ORGANIZIRALA IN VODILA 
DARS, d.d. 

2.1. Predhodna dela in priprava projektno tehnične 
dokumentacije 

2.1.1. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE 
PRIČNEJO GRADITI PO LETU 1996 - SMER ZAHOD - 
VZHOD 

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

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

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

ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,3 km 
HOČE - ARJA VAS, dolžina 47,0 km 
ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 
ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km 
MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 
RAZDRTO - ČEBULOVICA, dolžina 8,8 km, 
gradnja manjkajočih viaduktov 
ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA, 
dolžina 5,1 km 
DIVAČA - DANE, dolžina 6,9 km 
DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km 
SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 

2.3. Novi avtocestni odseki v letu 1996 

PESNICA - SLIVNICA, dolžina 19,1 km 
SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7,0 km 
OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,5 km 
PRIKLJUČEK SL. BISTRICA, dolžina 0,8 km 
MARIBOR - LENART, dolžina 10,5 km 
LENART - COGETINCI, dolžina 13,9 km in 
COGETINCI - BELTINCI, dolžina 22,6 km 
OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km 
VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16,8 km 
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,5 km 
DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 
KOZINA - KLANEC, dolžina 4,8 km 
KLANEC - ANKARAN, dolžina 14,7 km 
RAZDRTO - VIPAVA, dolžina 15,8 km 
VIFVWA - SELO, dolžina 11,5 km 

2.4. Zaključna dela na avtocestah 

2.5. Odkupi zemljišč in nepremičnin 

2.5.1. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KI 
SE BODO PRIČELI GRADITI DO LETA 1999 - SMER 
SEVER - JUG 

2.5.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN NA ŽE 
ZGRAJENIH AVTOCESTNIH ODSEKIH 

2.6. Strokovna dela Inženirja 

3. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST, KI JIH JE ORGANIZIRALA IN 
IZVAJALA DARS, d.d., V LETU 1996 

3.1. Redno vzdrževanje avtocest 

3.2. Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 

3.3. Naložbe v osnovna sredstva na obstoječih 
avtocestah 

3.4. Pobiranje cestnine 

3.5. Odnosi z javnostmi 

3.6. Razvojne naloge 

4. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V 
LETU 1996 

Poročilo 1996 - Kazalo 
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FINANČNA REALIZACIJA CELOTNEGA NACIONALNEGA PROGRAMA NA 

DAN 31.12.1996 

JAGODJE - LUCIJA 
IZOLA - JAGODJE 

KOPER - IZOLA 
ŠKOFIJE • SRMIN 

BELTINCI - GENTEROVCI 
LENART - BELTINCI 
MARIBOR - LENART 

FRAM - HAJDINA 
KRŠKA VAS-OBREŽJE 
SMEDNIK - KRŠKA VAS 

KRONOVO - SMEDNIK 
HRASTJE - 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 - TOMAĆEVO 

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 

ČEBULOVICA - DIVAČA 
RAZDRTO - ČEBULOVICA 

50 100 150 

■ realizirano do 31.12.1996 

□ vrednosti po Nacionalnem programu 

200 250 

v mio USD 
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UVOD 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je v letu 1996 
izvajala naloge v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v 
Republiki Sloveniji (Ur. list RS 57/9), v skladu z Nacionalnim 
programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je dne 
15.11.1995 sprejel Državni zbor, na podlagi Programa dela DARS 
d.d. za leto 1996, ki ga je sprejela skupščina DARS d.d. (Vlada 
Republike Slovenije) in dal nanj soglasje Državni zbor dne 
14.03.1996 ter v skladu s Planom razvoja in finančnim načrtom 
DARS d.d. za leto 1996, ki ga je sprejela skupščina DARS d.d. 
(Vlada Republike Slovenije) na svoji 174. seji, dne 21.12.1995, in 
Rebalansom plana razvoja in finančnega načrta DARS d.d. za 
leto 1996, ki ga je sprejela skupščina DARS d.d. (Vlada Republike 
Slovenije) na svoji 208. seji, dne 25.7.1996. 

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

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji, je DARS d.d. v letu 1996 opravila naslednje naloge: 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave 
in izdelave investicijskih programov, projektno 
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in 
nepremičnin za avtocestne odseke, ki so se pričeli 
graditi v letu 1996 ali se bodo pričeli graditi pozneje 

Pri tem je DARS d.d.: 

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

- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih 
programov; 

- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije 
za te avtocestne odseke, pri čemer je : 

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

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

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

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

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

Pri tem je DARS d.d.: 

- organizirala in vodila postopke oddaje del za še neoddana dela; 

- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 

gradnji; 
• ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih 
odsekov, ki so bili končani v letu 1996 

Za te odseke je DARS d.d.: 

- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 
gradnji; 

- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del; 
- pridobivala potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in 

vgrajenih materialov; 
- organizirala tehnične preglede izvedenih del; 
- organizirala in vodila odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih 

pri tehničnih pregledih; 
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov. 

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih 
avtocestnih odsekov 

Pri tem je DARS d.d.: 

- organizirala in vodila postopke oddaje gradbenih del; 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 

gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in 
upravljanje obstoječih avtocestnih odsekov 

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

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 s postopnim uvajanjem 

pobiranja cestnine brez ustavljanja. 

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

Izvajalci obnovitvenih del so bili izbrani na podlagi javnih razpisov. 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 

Financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v letu 1996 
omogočeno predvsem na podlagi Zakona o zagotavljanju 
namenskih sredstev za izgradnjo avtocestnega omrežja v 
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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 finančnih sredstev za vzdrževanje in upravljanje avtocest. 
Del cestnin in najemnin, ki ni bil porabljen za vzdrževanje in 
upravljanje avtocest, pa je bil vir za graditev novih avtocestnih 
odsekov. 

- 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 zS lokacijski 
načrt po zaključku vrednotenja variant in pred izdelavo osnutka 
lokacijskega načrta. Naroča in vodi DARS d.d.; 

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

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

- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za pridobivanje 
potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja in domača posojila, 
ki jih bo DARS d.d. rabila za sofinanciranje graditve avtocestnih 
odsekov v letih 1996 do 1999; 

- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti iz že najetih 
posojil za nove avtocestne odseke; 

- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB), v okviru že podpisanih 
posojilnih pogodb, redno dostavljala vse podatke in poročila o 
realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s temi 
pogodbami dolžna pripravljati; 

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

- Izdelava raznih dodatnih prometno tehničnih in prometno 
ekonomskih 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.; 

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 je časovni potek 
aktivnosti na predhodnih delih primerjan z vidika možnosti 
realizacije gradnje po Nacionalnem programu. 

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se 
pričnejo graditi po letu 1996, smer zahod - vzhod 

1.7. Ostale naloge 

Poleg vseh navedenih nalog je DARS d.d.: 

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

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

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

- sodelovala z lokalnimi skupnostmi preko katerih potekajo trase 
novih avtocest. 

2. PROGRAM DEL GRADITVE 

AVTOCEST, KI JIH JE V LETU 1996 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

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

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

Odsek Slovenska Bistrica - Haidlna (brez priključka SI.Bistrica 
- sever, ki ie v gradnji) 

Jeseni leta 1996 so se pričele izvajati aktivnosti za pridobitev 
projektne dokumentacije in strokovnih podlag za Izdelavo 
lokacijskega načrta, in sicer ločeno za rekonstrukcijo magistralne 
ceste Slovenska Bistrica - Pragersko in obvoznico Pragersko. 
Za rekonstrukcijo je bila izdelana projektna naloga, izveden je bil 
razpis za izbor projektanta in izbran izvajalec tehnične 
dokumentacije. Za obvoznico Pragersko je bila po uskladitvi med 
občino, Direkcijo Republike Slovenije za ceste in DARS d.d. 
izdelana projektna naloga za izdelavo LN in idejnega projekta. 

Odsek Haidina - Ormož (brez obvoznice Ormož, ki je v gradnji) 

Na odseku med Hajdino in Ormožem so bile v izdelavi študije 
poteka trase po različnih variantah. Izdelane so bile gradbene, 
prometno-tehnične, okoljevarstvene in druge presoje teh variant, 
kakor tudi pregledi dokumentacije teh variantnih potekov trase v 
rekonstrukciji oziroma novogradnji. Pri tem sta bili izoblikovani 
dve možni tehnični rešitvi, ki pa se razlikujeta: cenejša 
rekonstrukcija obstoječe ceste z obvoznico Ptuja, ki je v skladu 
z Nacionalnim programom, in novogradnja na celotni trasi od 
Hajdine do Ormoža, ki je dražja. Zaradi pripomb lokalnih skupnosti 
na predlagano varianto (rekonstrukcija z obvoznico) oziroma 
zahteve po preverjanju dodatnih variant, je prišlo do zamude 6 
mesecev glede na Nacionalni program. Izbor ukrepov in potek 
trase še ni določen. 

Odsek Beltinci - Radmožanci 

Ker mejna točka prečkanja državne meje z Republiko Madžarsko 
še ni usklajena je bila za nadaljnje delo sprejeta odločitev, da se 
idejni projekt in lokacijski načrt izdela za odsek od Beltincev do 
Radmožancev, saj je s tem dopuščena možnost vodenja trase 
na Genterovce, Dolgo vas ali Pince. 
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V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- po zaključeni študiji variant in predstavitvi lokalnim skupnostim 

je bila trasa avtoceste med Beltinci in Radmožanci določena; 
- izbran je bil izdelovalec idejnega projekta in lokacijskega načrta- 

oba načrtfei sta v izdelavi; 
- izdelane'bo bile topografske karte ter vodnogospodarske in 

geološke študije za idejni projekt; 
- izdelana je bila zasnova cestne povezave med priključkom 

avtoceste v Radmožancih z navezavo na obvoznico Lendave 
in s tem na mejni prehod Dolga vas, kar se vključuje v idejni 
projekt in LN za ta odsek; 

- izdelana je bila analiza upravičenosti za odseke med Mariborom 
in madžarsko mejo; 

Realizacija gradnje v skladu z roki v Nacionalnem programu 
izgradnje avtocest ni ogrožena. 

Odseki Koper - Izola. Izola - Jaaodie in Jaaodie - Luciia 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- izdelane so bile idejne rešitve poteka trase hitre ceste; 
- posredovan je bil predlog MPZ za dopolnitev in izdelavo predloga 

LN; 

Za pričetek gradnje v rokih, ki so predvideni v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest, bo potrebno vse postopke in 
pripravo dokumentacije zelo pospešiti. 

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

Odsek Višnja gora - Bič 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- v juliju 1996 je bila sprejeta Uredba Vlade o LN; 
- potekala je izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PZR; 

Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

Odsek Krška vas - Obrežje 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- v letu 1996 je bilo izvedeno snemanje terena in predane kontaktne 

kopije; 
- začel se je postopek vrednotenja variant, kot 1. faza izdelave 

LN; 

Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

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

Odsek Vrba - Črnivec 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- potekalo je proučevanje variant poteka trase, kot 1. faza izdelave 

LN; 
- izveden je bil razpis za izbor izdelovalca projektne dokumentacije; 
- izdelane so bile idejne rešitve. 

Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

Odsek Črnivec - Podtabor 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- potekala je izdelava študije variant kot podlaga za predlog MPZ 

za pričetek izdelave LN; 
- izveden je bil razpis za izbor izdelovalca projektne dokumentacije; 
- izdelane so bile idejne rešitve. 

Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

Odsek Podtabor - Naklo 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- potekala je izdelava predloga LN; 
- v juliju 1996 je bila sprejeta Uredba Vlade o LN; 
- potekale so preveritve trase preko Tržiške Bistrice; 
- izdelan je bil idejni projekt. 

Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

Odsek Naklo - Kcani 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- potekalo je dopolnjevanje projektov PGD in PZI za dograditev 

manjkajočih pasov obstoječe avtoceste. 

Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

Odsek Šentvid - Koseze 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- potekalo je dopolnjevanje študije priključevanja Celovške ceste 

na avtocesto. 

Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

Odsek Bič - Hrastie 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- potekala je 2. faza primerjalnega vrednotenja - optimizacija trase, 

katere rezultat je izdelana optimizirana varianta; 
- opravljeno je bilo aerosnemanje trase in predane kontaktne 

kopije; 
- v izdelavi so bile geodetske karte 1 : 1000. 

Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom Izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

Odsek Hrastie - Kronovo 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- potekala je 2. faza primerjalnega vrednotenja - optimizacija trase, 

katere rezultat je izdelana optimizirana varianta; 
- opravljeno je bilo aerosnemanje trase In predane kontaktne 

kopije; 
- v izdelavi so bile geodetske karte 1 :1000. 

Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

Odsek Kronovo - Smednik 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- potekala je novelacija strokovnih podlag in idejnega projekta. 
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Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

Odsek Smednik - Krška vas 

V letu 1996 so potekale aktivnosti: 
- potekala je novelacija strokovnih podlag In idejnega projekta. 

Realizacija gradnje v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest ni ogrožena. 

Fakturirana realizacija na postavki priprava projektno-tehnične 
dokumentacije v letu 1996 je znašala 389,8 mio SIT. 

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

V letu 1996 je bilo v Programu dola DARS d.d. predvideno 
nadaljevanje gradnje naslednjih desetih avtocestnih odsekov: 

Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija 

1. Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km 
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 

47,0 km 

Projekt 2 - Celje 

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

Projekt 3 - Gorenjska - Dolenjska 

4. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
10,7 km 

5. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 
4,3 km 

Projekt 4 - Primorska 

6. Razdrto - Čebulovica, gradnja manjkajočih viaduktov 
7. Čebulovica - Divača z razcepom Divača, štiripasovna 

avtocesta, dolžina 5,1 km 
8. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,9 km 
9. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
10. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km 

Skupno se je v letu 1996 gradnja nadaljevala ali dokončevala na 
72,8 km novih štiripasovnih avtocest, 47 km dodatnih dveh 
pasov na že zgrajeni dvopasovni avtocesti ter dveh manjkajočih 
viaduktih na odseku Razdrto - Čebulovica. 

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsek. ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,3 km 

Pričetek gradbenih del 

Gradnja na trasi AC se je pričela 16.6.1994. Dela na prestavitvah 
elektroenergetskih vodov so se pričela 13.7.1994, dela na 
cestninski postaji 28.06.1996, dela na sistemu »klic v sili« - 
montažni del septembra 1996, dela na ozelenitvi brežin pa oktobra 
1996. 

Rok dokončanja del 

Avtocesta 10-2 i 
■ trasa AC, rampa, deviacije, regulacije, prepusti, j 

zidovi 1)6.10.1996 
- premostitveni objekti 5 - 50 m: 16.04.1995 
- viadukt Kresnica - desni objekt: 16.12.1995 
- viadukt Kresnica • levi objekt: 16.06.1996 
Prestavitve elektroenergetskih vodov 13.07.1995 

(oz. skladno z operativnim planom Izvajalca 
gradbenih del na trasi AC) 

Cestninska postaja: 10.10.1996 
Klic v sili ■ montažni del: 10.10.1996 
Zasaditev obcestnega telesa: 31.05.1997 

Priprave na gradnjo 

V letu 1996 so se vršile priprave na gradnjo za še neoddana dela 
in sicer: 
- izdelana je bila dokumentacija in izveden razpis ter izbran 

izvajalec za dela na cestninski postaji, 
- dopolnjena je bila projektna dokumentacija prometne opreme 

na AC in priključku, 
- izvršen je bil ponovni razpis za oddajo del ozelenitve ter izbran 

izvajalec, 
- izdelan je bil projekt spremembe priključka Pesnica - rondo, 
- izdelan je bil projekt "klic v sili"- gradbeni del in montažni del, 
- izveden je bil razpis za "klic v sili" ter izbran izvajalec za montažni 

del, 
- izdelana je bila študija protihrupnih ograj, 
- izdelana sta bila študija in projekt za izvedbo za rešitev očiščenja 

vode iz AC pred izlivom v površinski vodotok. 

Pogodbeno oddana dela 

Vrednost v letih 1994 in 1995 sklenjenih pogodb in aneksov je 
3.770,5 mio SIT. 

V letu 1996 sta bila sklenjena pogodba in aneks za dela na 
cestninski postaji Pesnica, sklenjeni so bili štirje aneksi za dodatna 
in več dela ter podražitve pri gradnji AC, aneks za dela na 
prestavitvi elektrovodov, ter pogodbe za sistem »klic v sili« - 
montažni del, zasaditev obcestnega telesa, nabavo mehanizacije 
za AC bazo v Pesnici ter za priključitev komunalnih vodov. Skupna 
vrednost v letu 1996 sklenjenih pogodb in aneksov znaša 3.385,9 
mio SIT. 

Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
7.155,9 mio SIT. 

Izvedena dela 

V letu 1996 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. Izvajala so se dela na priključku 
Pesnica - rondo. Izvedena so bila vsa dela na prometni opremi 
in na dokončanju del. Izvajalec je zaključil z vsemi deli. 

- deviacije - vzdolžne: izvajala in dokončala so se vsa zemeljska 
dela in dela na voziščnih konstrukcijah ter odvodnjavanju. 

- deviacije - prečne: izvajala so se zemeljska dela in dela na 
voziščnih konstrukcijah, odvodnjavanju in prometni opremi. 
Deviacije so usposobljene in predane v promet. 

- regulacije: izvajala so se zemeljska dela in dela na zaščiti 
brežin. Dela še niso končana. 

3. februar 1998 9 poročevalec, št. 13 



- prepusti in zidovi: izvajali in dokončali so se ploščati prepusti 
in pilotna stena v km 6,8. Izvajalec je končal tudi vsa dodatna 
dela, potrebna za zagotovitev stabilnosti. Dokončani so bili tudi 
dodatni 4 objekti na območju novega priključka - rondoja. Vsa 
dela so dokončana. 

- premostitveni objekti 5 - 50 m: Vsa dela so končana. 
- viadukt Kresnica: izvajalec je dokončal temeljenje, spodnjo in 

zgornjo konstrukcijo na obeh viaduktih in odvodnjavanje. Vsa 
dela so končana. 

Pri izgradnji AC so se pojavila nekatera dodatna in več dela. 
Glede na vrsto in vzrok za nastanek dodatnih in več del, jih 
razvrščamo v naslednje skupine: 
- sanacije nenosilnih temeljnih tal pod visokimi nasipi, 
- sanacije nestabilnih nasipov z dodatnimi balastnimi nasipi, 
- sanacije nestabilnih nasipov z dodatnimi podpornimi konstruk- 

cijami, 
- sanacije izrazito nenosilnih plasti temeljnih tal v območju nizkih 

nasipov, zaradi premajhne višine nasipov, 
- dodatna dela kot sprememba kategorizacije izkopnih in nasipnih 

materialov, 
- dodatne geomehanske preiskave, obseg katerih je večji od 

predvidenih v okviru kontrolnih in testnih preiskav, 

- podaljšanje nadvozov 4-02 in 4-03 za eno polje, 
■ sprememba priključka Pesnica, kar predstavlja dodatna 

gradbena dela in dodatne objekte (2 ploščata prepušta in 2 
podhoda), 

- gradbena dela na sistemu "klic v sili", 
- ostala dodatna dela na objektih. 
Vsa zgoraj navedena dodatna in več dela v osnovnih pogodbenih 
predračunih niso bila predvidena oz. so bila predvidena v manjšem 
obsegu od dejansko izvedenih količin. 

Ocena realizacije terminskih planov 

Izvajalec je dela na AC Šentilj - Pesnica končal v pogodbenem 
roku. V dneh med 11. in 17.10.1996 je bil opravljen tehnični pregled 
izvedenih del. Dne 18.10.1996 je bila avtocesta predana v 
promet. Nekatera zaključna dela so se izvajala tudi po otvoritvi 
tega avtocestnega odseka. 

Financiranje: 

Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
in sredstev kredita Evropske banke za obnovo in razvoj. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 94.790 M 34.326 0,4 
Odkupi 543.747 6,5 532.624 6,4 
Gradnja 7.271.596 87,5 7.377.293 88,7 
Ostalo 403.707 4,9 442.851 5,3 
SKUPAJ 5.928.000 8.313.840 100,0 8.387.094 100,9 

V tabeli niso upoštevana predinvesticijska vlaganja iz obdobja 1991 - 1993. 

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

od pričetka do 31.12.1996 od 1.1.1996 do 31.12.1996 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 98,2 100 96,9 
trasa in rampa 26 103,7 26 106,5 
deviacije 5 109,7 3 125,7 
regulacije 2 100,4 1 102,1 
prepusti in zidovi 2 105,8 . 0 160,2 
objekti 5 - 50 m 4 106,0 0 790,7 
viadukt Kresnica 13 100,2 6 100,8 
dodatna dela 36 94,0 43 91,1 
prestavitev el. enrg. vodov 1 100,0 0 99,1 
cestninska postaja 5 100,0 9 100,0 
ozelenitev cestnega telesa 0 50,0 1 50,0 
klic v sili - montažni del 1 77,0 1 77,0 
spremenjene okoliščine 2 100,0 4 100,0 
vzdrževalna baza - oprema 3 57,9 5 57,9 
razna manjša dela 0 32,7 0 100,0 
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Slika I: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 

GRADNJE DO 31.12.1996 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ 
Odeviacije 
H prepusti in zidovi 
□ viadukt Kresnica 
H prestavitev el. enrg. vodov 
□ ozelenitev cestnega telesa 
□ spremenjene okoliščine 
BI razna manjša dela 

□ trasa in rampa 
□ regulacije 
0 objekti 5 - 50 m 
■ dodatna dela 
□ cestninska postaja 
H klic v sili - montažni del 
□ vzdrževalna baza - oprema 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% rcaliz. 
od začetka 

Projekti 15.000 16.157 108 22.000 31.607 144 
Odkupi 30.000 39.276 131 147.000 147.551 100 
Gradnja 4.147.670 3.886.179 94 7.353.470 7.013.360 95 
Ostalo 159.932 103.561 65 274.816 570.134 207 
SKUPAJ 4.352.602 4.045.173 93 7.797.286 7.762.652 100 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1996 

700.000 

600 000 

500 000 

400.000 

300 000 

200 000 

000 SIT 
800 000 

ŠENTILJ - PESNICA 
000 SIT 

100 000 

cm PLAN ■■ REALIZACIJA -O-PLAN • KUMULAT1VA REALIZACIJA - KUMULATIVA 

3. februar 1998 11 poročevalec, št. 13 



Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 47 Km Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
14.680,6 mio SIT. 

Pričetek gradbenih del 

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

Pododsek 3/1, Hoče - Slovenska Bistrica, 
dolžina 11,6 km 04.05.1994 
Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica - Slovenske 
Konjice, dolžina 9,1 km 31.08.1995 
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje, 
dolžina 10,9 km 04.05.1994 
Pododsek 3/4 Dramlje - Celje, dolžina 8,4 km 04.05.1994 
Pododsek 4/1 Celje - Arja vas, dolžina 6,9 km 04.09.1995 

Rok dokončanja del 

Pododsek 3/1, Hoče - Slovenska Bistrica, 
dolžina 11,6 km 20.12.1995 
Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica - Slovenske 
Konjice, dolžina 9,1 km 19.09.1997 
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje, 
dolžina 10,9 km 30.06.1997 
Pododsek 3/4 Dramlje - Celje, dolžina 8,4 km 20.02.1997 
Pododsek 4/1 Celje - Arja vas, dolžina 6,9 km 26.12.1996 

Priprave na gradnjo 

Vzporedno s pododseki, ki so bili v gradnji, so potekale tudi 
priprave na gradnjo, ki se začne v letu 1997: 
- pridobivanje projektno-tehnične dokumentacije za gradnjo 

cestninske postaje v Tepanjah, 
- pridobivanje projektno-tehnične dokumentacije za razširitev 

komandnega centra cestne baze v Tepanjah, 
- pridobivanje projektno-tehnične dokumentacije za izvedbo 

priključka Slovenska Bistrica - sever, 
- pridobivanje projektno-tehnične dokumentacije za izvedbo 

sanacij desnih strani viaduktov 60-24, 60-25 in mostu 50-41, 
- dopolnitve tehnične dokumentacije za vodnogospodarske 

ureditve, protihrupno zaščito, prometno opremo, opremo 
predorov in sistem »klic v sili«, 

- pripravljeni so bili razpisi za oddajo del za dela, ki še niso bila 
oddana (komandni center CB Tepanje), 

- pripravljeni so bili razpisi za izvedbo sanacij desnih strani 
viaduktov 60-24, 60-25 in mostu 50-41, 

- pripravljeni so bili razpisi za gradnjo pododsekov 3/2 in 4/1, 
viaduktov 60-22 in 60-23 in priključka Slovenska Bistrica - sever; 

- odkupovanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo vodnih 
zadrževalnikov. 

Pododsek 3/1, Hoče - Slovenska Bistrica 
Vsa dela, razen ureditve vodotokov in protihrupnih ograj so bila 
dokončana že v letu 1995. Preostala dela pa so bila zaključena v 
letu 1996. 

Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice 
Vsa dela na trasi, viaduktih, ureditvah vodotokov in dela na treh 
objektih dolžine 5 - 50m so bila zaključena do 25.10.1996. 
Opravljeni so bili tehnični pregledi in določeni roki za odpravo 
napak. Nedokončana so ostala dela na protihrupnih ograjah na 
desni strani avtoceste. 

Pododsek 3/3 Slovenske Konjice • Dramlje 
Na trasi so bila dela v tem letu zaključena. Trije objekti so bili po 
zamenjavi izvajalca končani z drugim izvajalcem. Viadukti 60-24, 
60-25 in 60-26 so bili predani v promet 27.06.1996 obenem s 
traso. Predor Pletovarje - leva nova cev vključno z opremo je bila 
predana v promet 06.01.1996. Predor Golo rebro - leva nova cev 
je bila v tem letu dokončana in predana v promet obenem s traso. 
Na predoru Golo rebro - desna cev so se v juliju 1996 začela 
obnovitvena dela na oblogi, odvodnjavanju in vozišču. Takoj po 
preusmeritvi prometa na novi del trase so se začela obnovitvena 
dela na vozišču dveh viaduktov in mostu desne polovice trase. 

Pododsek 3/4 Dramlje - Celje 
Na trasi so bila dela v letu 1996 zaključena, razen izvedbe 
protihrupnih ograj. 

Pododsek 4/1 Celje - Arja vas 
Izvedena so bila vsa dela na trasi in dveh objektih 5 - 50m, razen 
izvedbe protihrupnih ograj. 

Ocena realizacije terminskih planov 

Pododsek 3/1, Hoče - Slovenska Bistrica 
Druga polovica vozišča pododseka je bila predana v promet 
približno mesec dni pred rokom. 

Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice 
Trasa in viadukta so bili izvedeni 11 mesecev pred pogodbenim 
rokom. 

Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje 
Pododsek je bil predan v promet v pogodbenem roku. 

Pododsek 3/4 Dramlje - Celje 
Pododsek je bil predan v promet 7 mesecev pred pogodbenim 
rokom. 

Pogodbeno oddana dela 

Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994 in 
1995 znaša 8.176,3 mio SIT. 

Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
6.504,3 mlo SIT. 

Financiranje: 

Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev, 
pododsek Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice pa tudi iz 
sredstev kredita Evropske banke za obnovo in razvoj. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 670.261 4,0 142.790 0,8 
Odkupi 332.689 2,0 296.435 1,8 
Gradnja 15.155.868 89,6 16.937.208 100,1 
Ostalo 757.793 4,5 232.012 1,4 
SKUPAJ 11.818.300 16.916.611 100,0 17.608.445 104,1 

S pričakovanim zneskom po stalnih cenah se je že seznanila razvoja in finančnega načrta DARSd.d. za leto 1997-nadaljevanje 
Vlada Republike Slovenije dne 7.11.1996 ob sprejemu Plana gradnje avtocestnih odsekov. 

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

od pričetka do 31.12.1996 od 1.1.1996 do31.12.1996 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 92,6 100 128,5 
trasa 44 98,7 53 134,7 
deviacije 1 100,0 1 100,0 
regulacije •0; 95,0 1 95,0 
klic v sili 1 99,4 0 . 961,0 
objekti 5-50m 3 99,3 1 389,9 
viadukti 26 78,3 33 , 66,7 
predora 24 96,1 10 297,5 
ostala dela 1 56,9 2 51,3 

SMa J: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1996 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 50.000 61.982 124 175.000 157.834 90 

Odkupi 150.000 33.028 22 270.000 142.598 53 

Gradnja 8.132.282 8.610.866 106 14.428.453 13.795.454 96 

Ostalo 1.047.484 56.771 5 1.152.424 107.160 9 

SKUPAJ 9.379.766 8.762.647 93 16.025.877 14.203.046 89 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1996 

HOČE - ARJA VAS 

I REALIZACIJA - PLAN - KUMULATIVA - REALIZACIJA - KUMULATIVA 

PROJEKT 2 

Odsek ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 

Pričetek gradbenih del 

1. GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 22.6.1995 (gradnja 
nadvoza 4-1) 

2. GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 9.7.1995 (izgradnja 
kanala"D") 

3. GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 30.7.1995 (gradnja mostu 
čez Savinjo 5-6) 

4. GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 20.6.1995 (preddela) 
5. GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 4.4.1995 (prestavitev 

TT kablov) 

Rok dokončanja: september 1997 

Priprave na gradnjo: 

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

Pogodbeno oddana dela: 

V obdobju 1994 - 1995 so bile sklenjene pogodbe in aneksi v 
vrednosti 6.899,9 mio SIT. 

V letu 1996 so bile sklenjene pogodbe in aneksi v vrednosti 543,4 
mio SIT. 

Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
7.433,3 mio SIT. 

Izvedena dela: 

V letu 1996 so bila izvedena naslednja dela: 
- dokončana so bila vsa gradbena preddela, 
- izvajala so se zemeljska dela (izkopi, nasipi in izdelava kamnite 

posteljice); 
- na voziščnih konstrukcijah so bila v izdelavi nevezane nosilne 

plasti (tampon), vezane spodnje nosilne plasti (cementna 
stabilizacija) in vezane nosilne plasti iz bitudrobirja; 

- izvajala so se dela na odvodnjavanju (izdelava betonske 
odvodne kanalizacije, drenažnega sistema za odvod zalednih 
voda, zaščita podtalnice); 
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izvajale so se prestavitve komunalnih vodov in naprav 
(elektrovodi, TK vodi, plinovod, vodovod, kanalizacija, 
melioracijski sistemi, »klic v sili«, javna razsvetljava); 
izvajale so se regulacije vodotokov; 
dokončana so bila dela na prestavitvi železniške proge Celje - 
Velenje; 
v izgradnji so bile deviacije; spodnji, zgornji ustroj in oprema 
(preusmeritev prometa na deviacije Arja vas - Velenje, Šempeter 
- Polzela, magistralna cesta M 10 ter Šentrupert - Logarska 
dolina); 
v gradnji je bilo 26 premostitvenih objektov dolžine do 5 m; 

- v gradnji je bilo 21 premostitvenih objektov dolžine med 5 in 
30 m, od tega sta bila predana v promet most in podhod; 

- v gradnji je bilo 21 premostitvenih objektov dolžine nad 30 m, od 
tega so bili predani v promet trije nadvozi; 

- končana so bila arheološka izkopavanja; 

Financiranje; 

Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
in sredstev kredita Evropske investicijske banke. 

Tabela I: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 74.298 0,5 303.128 2,1 
Odkupi 1.353.337 9,6 2.700.193 19,1 
Gradnja 12.138.436 86,0 15.326.992 108,6 
Ostalo 550.333 3,9 672.190 4,8 
SKUPAJ 11.485.900 14.116.404 100,0 19.002.503 134,6 

V pričakovanem znesku so zajeti stroški do zaključka gradnje. 

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

od pričetka do 31.12.1996 od 1.1.1996 do31.12.1996 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 92,8 100 136,9 
trasa 54 44,8 38 87,9 
deviacije 4 33,8 5 46,2 
priključki 2 .48,5 3 58,5 
regulacije 1 110,6 2 51,4 
prepusti 2 94,3 3 72,3 
objekti 5 - 30 m 7 100,1 10 93,7 
objekti nad 30 m 17 92,2 26 84,0 
prestavitev železnice 3 120,6 3 91,2 
arheologija 0 100,0 0 87,7 
prestavitev kašče 0 100,0 0 0,0 
objekt 5-7b 0 14,9 0,1 0,0 
prometna oprema 4 3,9 0,28 91,3 
dodatna dela 5 776,4 9,25 665,3 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1996 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 15.000 8.482 57 163.300 192.506 118 
Odkupi 160.000 134.437 84 1.366.000 2.626.326 192 
Gradnja 4.101.373 5.622.473 137 9.575.373 6.909.012 72 
Ostalo 70.938 100.402 142 324.746 186.500 57 
SKUPAJ 4.347.311 5.865.794 135 11.429.419 9.914344 87 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1996 

IBS PLAN aB REALIZACIJA -o- PLAN - KUMULATIVA-O- REALIZACIJA - KUMULATIV, 

000 SIT 
6000 000 

5 000 000 

4 000 000 

J oooooo 

2 000,000 

I oooooo 

o 

ooo sit 
900 000 

800 000 

700 000 

600 000 

500 000 

400 000 

300.000 

200 000 

100 000 

o 

A RJA VAS - VRANSKO 

PROJEKT 3 

Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km 

Prlčetek gradbenih del 

Uvedba v delo na desetih premostitvenih objektih (6 nadvozov, 4 
podvozi) je bila izvedena v juniju 1995. 
Uvedba v delo na trasi s pripadajočimi devijacijami in prestavitvami 
komunalnih vodov je bila izvedena v avgustu 1995. 

Rok dokončanja del 

Pogodbeni rok dokončanja je 24 mesecev od uvedbe v delo, to je 
3. avgust 1997. 
Za odsek trase v dolžini 2,2 km, od priključka Tomačevo (rondo) 
do priključka Šmartinske ceste, je bil rok dokončanja skrajšan na 
30. oktober 1996. 

Prlorave na aradnio 

• Zemljišča: Pridobivala so se dodatna zemljišča potrebna zaradi 
spremembe priključka Tomačevo in dodatne severne servisne 
ceste. Zemljišča so bila pridobljena v mesecu marcu. 

- Projektna dokumentacija: V izdelavi je bila projektna 
dokumentacija za spremenjene tehnične rešitve v področju 
priključka Tomačevo in to v smislu zahtev Mesta Ljubljana 
(odpadejo štirje podvozi, nova je severna servisna cesta s 
podpornimi zidovi, razširi se nadvoz Tomačevske ceste, uvede 
se dodaten nadhod za pešce). Dokončana je bila projektna 
dokumentacija za spremenjen sistem odvodnjavanja meteorne 
vode z uporabo kanalizacijskih cevi iz modularne litine - duktila. 
Izdelan je bil projekt spremenjenega načina zaščite podtalnice 
z uporabo betonitne folije. Izdelan Je bil projekt prometne opreme. 

■ Enotno dovoljenje za gradnjo: Pridobivala so se ustrezna soglasja 

in vodile aktivnosti za pridobitev dodatnih enotnih dovoljenj za 
gradnjo. Pridobljena so bila dovoljenja za spremembe v sklopu 
priključka Tomačevo (dopolnilno EDG), za kanal 1,0 od 
Zadobrove do Save, za prometno opremo (dopolnilno EDG) in 
spremembo načina zaščite podtalnice. 

- Sofinanciranje Mesta Ljubljana: Z Mestno občino LJubljana so 
se vodile aktivnosti vezane na sofinanciranje severne obvozne 
ceste in vzhodne avtoceste po sklepu Državnega zbora RS iz 
junija 1994. Pogodba o sofinanciranju in protokol o nameri sta 
bila podpisana 27.3.1996. 

Pogodbeno oddana dela 

Skupna vrednost sklenjenih pogodb v letih 1994 in 1995 je 2.303,5 
mio SIT. 

Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov v letu 1996 znaša 
2.786,9 mio SIT. 

Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov od začetka 
gradnje do konca leta 1996 znaša 5.090,4 mio SIT. 

Izvedena dela 

• odsek od rondoja do Tomačevske ceste se je zaradi 
problematike prometnih tokov na tem delu Ljubljane gradil 
pospešeno, 

- koncem marca je bila zgrajena rampa C rondoja, ki je povečala 
propustnost prometa iz smeri Domžal, 

- dne 30.10.1996 je bil za promet odprt odsek med priključkom 
Tomačevo in priključkom šmartinske ceste, 

- na celotnem odseku so se izvajala zemeljska dela, izvajali so 
se nasipi in široki izkop, 

- Izvajale so se prestavitve komunalnih vodov in priprava začasnih 
obvozov 

• izvajala so se dela na polaganju meteorne kanalizacije (duktil), 
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- hkrati z napredovanjem del na trasi so se izvajala dela na 
deviacijah, predvsem na območju premostitvenih objektov, 

- v gradnji so bili premostitveni objekti (nadvozi), nadvozi na 
odseku med priključkom Tomačevo in priključkom Šmartinske 
ceste so bili do 30.10.1996 končani, 

- v gradnji so bili podporni zidovi in temelji za protihrupne ograje, 
- izvajala se je zaščita podtalnice, 
- dokončana je bila prometna oprema na odprtem odseku. 

Ocena realizacije terminskih planov 

Dela v letu 1996 so se izvajala v skladu s terminskim planom, po 
katerem je bil odsek od rondoja do Šmartinske ceste predčasno 
predan prometu 30.10.1996, celotna severna obvoznica pa bo 
končana do oktobra 1997. 

Financiranje: 

Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
in sredstev kredita Evropske Investicijske banke. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 105.702 1,9 106.841 1,9 
Odkupi 789.983 14,2 801.973 14,4 
Gradnja 4.539.623 81,6 5.932.341 106,6 
Ostalo 127.955 2,3 760.106 13,7 
SKUPAJ 3.287.700 5.563.263 100,0 7.601.261 136,6 

S pričakovanim zneskom po stalnih cenah se je že seznanila plana razvoja in finančnega načrta DARS d.d. za leto 1996. 
Vlada Republike Slovenije dne 25.7.1996 ob sprejemu Rebalansa 

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

od pričetka do 31.12.1996 od 1.1.1996 do 31.12.1996 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 96,1 100 122,5 
glavna trasa 21 92 20 123 
komunalne prestavitve 19 97 18 128 
priključki 7 76 6 110 
deviacije 2 99 2 136 
zidovi 1 33 0 0 
objekti do 30 m 2 14 2 11 
objekti nad 30 m 13 111 12 131 
dodatna dela 35 103 40 124 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1996 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

■ SKUPAJ 
■ komunalne prestavitve 
ildeviacijc 
□ objekti do 30 m 
■ dodatna dela 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 20.000 1.446 7 64.000 24.517 38 
Odkupi 155.500 177.787 114 581.900 729.426 125 
Gradnja 3.753.696 4.610.840 123 5.710.896 4.931.177 86 
Ostalo 676.330 41.313 6 746.086 52.790 7 
SKUPAJ 4.605.526 4.831.386 105 7.102.882 5.737.910 81 

S pričakovanim zneskom po stalnih cenah se )e že seznanila razvoja in finančnega načrta DARSd.d. za leto 1997-nadaljevanje 
Vlada Republike Slovenije dne 7.11.1996 ob sprejemu Plana gradnje avtocestnih odsekov. 

I 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1996 
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Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 

Pričeto* gradbenih (te/ 

Gradbena dela na posameznih pododsekih trase in objektih so 
se pričenjala postopoma v odvisnosti od dinamike pridobivanja 
enotnih dovoljenj za gradnjo (problematika zemljišč). Prva dela 
so se pričela v maju 1995 (dela na razcepu Malence, vključno s 
premostitvenimi objekti). Dela na posameznih pododsekih in 
objektih so se pričenjala skozi vse leto 1996. V letu 1996 so bila 
najkasneje oddana dela za izgradnjo predora Golovec 
(23.11.1996). 

Rok dokončanja del 

Pogodbeni rok dokončanja za traso in premostitvene objekte je 
26 mesecev od Uvedbe v delo. 

Priprave na gradnjo 

- Zemljišča, odkupi objektov: do konca leta 1996 je bilo pridobljeno 
skupno 98% potrebnih zemljišč po Uredbi Vlade o LN. Dodatnih 
zemljišč izven uredbe je bilo pridobljenih 89%. Za posamezne 
lastnike je bil uveden postopek razlastitve. Reševala se je 
problematika rušencev in nadomestnih gradenj. Skupaj z 
Ministrstvom za zdravstvo se je reševala problematika gradnje 
nadomestnih objektov za Psihiatrično kliniko. V izdelavi je bila 
projektna dokumentacija za izvedbo razpisa za oddajo del za 
gradnjo nadomestnih objektov. 

- Projektna dokumentacija: Izvajalec del je izdeloval projekte za 
premostitvene objekte in komunalne napeljave, ki so oddani po 
sistemu "ključ v roke". Usklajevale in reševale so se posamezne 
tehnične rešitve glede na dodatne pogoje soglasjedajalcev (npr. 
dvig nivelete AC zaradi dodatnega pogoja Savskih elektrarn, 
pogoji JP VO - KA). V izdelavi je bila dokumentacija zaradi 

spremenjenih pogojev gradnje (geologija). V izdelavi je bila 
lokacijska dokumentacija in projekti PGD za komunalno 
infrastrukturo v Bizoviku. 

- Oddaja del: Ker je bila rešena problematika sofinanciranja z 
Mestom Ljubljana je bilo možno izvesti ponovljen postopek oddaje 
del za izvedbo predora Golovec. Pogodba z izbranim izvajalcem 
je bila podpisana v avgustu 1996. 

- Enotno dovoljenje za gradnjo: Pridobivala so se potrebna soglasja 
in izdelovala dokumentacije za pridobitev enotnih dovoljenj za 
gradnjo za posamezne dele trase in premostitvene objekte. Za 
izvedbo komunalne infrastrukture v Bizoviku so bile v teku 
aktivnosti za pridobitev lokacijskega dovoljenja. 

Pogodbeno oddana dela 

Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov v letih 1994 in 
1995 je 7.523,9 mio SIT. 

Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov v letu 1996 znaša 
5.536,4 mio SIT. 

Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov v obdobju 
od začetka gradnje do konca leta 1996 znaša 13.060,2 mio SIT. 

Izvedena dela 

- v razcepu Malence so se izvajala zemeljska dela, vršili so se 
izkopi in nasipi, vgrajevala se je kamnita posteljica, vgrajevale 
so se drenaže, odbojne ograje, robniki; saniral se je plaz, izvajala 
se je sidrana pilotna stena, zvedel se je podporni zid; 

- na pododseku Litijska - Strmec so se izvajala preddela, 
zemeljska dela (izkopi), urejale so se deponije za višek 
izkopanega materiala; sanirala so se temeljna tla AC z izdelavo 
gruščnatih kolov in kamnite pete; 

- pospešeno so potekala dela na kanalu 1,0 med Zadobrovo in 
Savo; 
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- izvajala so se dela na prestavitvi železniških tirov v Polju; 
- izvajala so se dela na ureditvi struge Save; 
- na vseh objektih, na katerih je bil izvajalec uveden v delo, so se 

izvajala dela; 
- izvajala so se dela na prestavitvah komunalnih napeljav. 

Ocena realizacije terminskih planov 

Dela se niso izvajala v planiranih rokih (program dela DARS d.d 
za leto 1996) in planiranih kapacitetah predvsem zaradi: 
- zamud pri pridobivanju zemljišč (vzroki: nestrinjarije oškodo- 

vancev 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 (vzroki: zahtevni 
in dolgotrajni postopki za pridobitev lokacijskih in gradbenih 
dovoljenj za nadomestno gradnjo, nestrinjanje oškodovancev s 
cenitvijo nepremičnin oz. odklanjanje ponujenih rešitev, itd) ter 

- neizpolnjene obveznosti Mestne občine Ljubljana o sofinanciranju 
v planiranem roku (pogodba o sofinanciranju je bila podpisana 
šele v marcu 1996, tako da z gradnjo predora Golovec ni bilo 
možno pričeti v planiranem roku, to je april 1996). 

Financiranje; 

Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
in sredstev kredita Evropske investicijske banke. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 362.892 1,8 357.280 1,8 
Odkupi 3.891.013 19,3 3.769.380 18,7 
Gradnja 14.152.805 70,2 17.944.772 89,0 
Ostalo 1.753.981 8,7 3.103.818 15,4 
SKUPAJ 13.673.400 20.160.691 100,0 25.175.250 124,9 

S pričakovanim zneskom po stalnih cenah se je že seznanila plana razvoja in finančnega načrta DARS d.d. za leto 1996. 
Vlada Republike Slovenije dne 25.7.1996 ob sprejemu Rebalansa 

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

od pričetka do 31.12.1996 od 1.1.1996 do 31.12.1996 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 35,9 100 125,7 
glavna trasa 20 28 18 118 
komunalne prestavitve 11 18 6 122 
razcepi 3 57 4 94 
priključki 1 0 0 0 
deviacije 3 2 1 21 
regulacije 2 72 5 137 
zidovi 1 66 2 112 
objekti do 30 m 2 49 2 137 
deviacija železnice 4 60 6 142 
galerija Strmec 6 8 1 95 
objekti nad 30 m 20 52 25 133 
predor Golovec 18 0 1 0 
dodatna dela 9 113 29 133 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1996 
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□ regulacije 

□ deviacija železnice 

□ predor Golovec 

□ glavna trasa 

O priključki 

ID zidovi 

□ galerija Strmec 

13 dodatna dela 

IB komunalne prestavitve 

CD dcviacijc 

□ objekti do 30 m 

□ objekti nad 30 m 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od zafetka 

realizacija 
od začetka 

% rcaliz. 
od zafetka 

Projekti 96.000 92.234 96 245.900 380.325 155 
Odkupi 720.440 1.037.500 144 2.309.340 3.143.092 136 
Gradnja 3.358.433 4.222.339 126 7.927.733 4.698.833 59 
Ostalo 97.598 57.091 58 349.252 111.691 32 
SKUPAJ 4.272.471 5.409.164 127 10.832.225 8.333.941 77 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1996 
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PROJEKT 4 

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

Ta avtocestni odsek je bil dokončan že leta 1989, manjkala pa sta 
viadukta Goli vrh in Bandera. 

Rok dokončanja del 

Rok dokončanja prve polovice viaduktov je bil 20.11.1994. Oba 
izvajalca sta rok izpolnila, tako da je bil avtocestni odsek polovično 
predan prometu 23.11.1994. 
Rok dokončanja druge polovice je bil konec maja 1995. Oba 
izvajalca sta dela končala v pogodbenem roku, tako da je bila 
druga polovica odseka predana v promet skupaj z odsekom AC 
Čebulovica - Divača 12.07.1995. 

Pogodbeno oddana dela 

V letu 1994 in 1995 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za 
gradbena dela na objektih v skupni vrednosti 1.063 mio SIT. 

Skupna vrednost v letu 1996 sklenjenih pogodb in aneksov znaša 
71 mio SIT 

Celotna skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za 
gradbena dela je 1.134 mio SIT. 

izvedene dela 

Odpravljale so se pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem 
pregledu in pregledu med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci in 
Izvajalcem. 
Za viadukt Bandera in Goli vrh sta bili izdani Potrdili o prevzemu 
del. 

Ocena realizacije terminskih planov 

Ni odstopanj. 

Financiranje; 

Izgradnja manjkajočih viaduktov na tem avtocestnem odseku je 
financirana iz lastnih sredstev. 

< 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program Investicijski program 
tekoče - cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti - - 3.500 - 
Odkupi - - 219 - 
Gradnja - - 1.144.330 - 
Ostalo - - 12.433 - 
SKUPAJ 1.047.800 - - 1.160.482 - 

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

od pričetka do 31.12.1996 od 1.1.1996 do 31.12.1996 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 97,9 100 100 
viadukt Goli vrh 32 98,6 35 100 
viadukt Bandera 68 97,6 65 100 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1996 

98 99 9g 

% v strukturi % realizacije 

I SKUPAJ □ viadukt Goli vrh S! viadukt Bandcra 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% rcaliz. 
od začetka 

Projekti 0 0 - 5.000 3.500 70 
Odkupi 0 219 - 0 219 - 
Gradnja 105.000 83.172 79 1.302.970 1.119.330 86 
Ostalo 0 9.587 - 81.530 12.433 15 
SKUPAJ 105.000 92.978 89 1.389.500 1.135.482 82 
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Slika 2: 

CSDPLAN ■■ REALIZACIJA -O-PLAN ■ KUMULAT1VA REALIZACIJA - KUMULAT1VA | 

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

Pričetek gradbenih del 

Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. 

ROK (tekpnčfinja del 

Rok dokončanja del po pogodbi je bil v glavni smeri proti Kopru 
julija 1995. Na razcepu Divača je bil rok dokončanja del po pogodbi 
oktober 1995. 
Dela v glavni smeri proti Kopru so bila končana 15 dni pred 
pogodbenim rokom. Otvoritev odseka je bila 12. julija 1995. 
Dela na razcepu Divača so bila končana v pogodbenem roku. 
Otvoritev razcepa Divača je bila skupaj z otvoritvijo odseka AC 
Divača - Dane 08.12.1995. 

Priprave na aradnlo 

Izdelan je bil projekt za sanacijo poplav potokov Potočnik in 
Bazovica: Izveden je bil javni razpis za izbiro izvajalca. 
Usklajen je bil dogovor z Občino Divača o gradnji nadvoza čez 
železnico v Dolnjem Ležečem. 

Pogodbeno oddana dela 

V letu 1994 in 1995 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za 
gradbena dela na trasi in objektih v skupni vrednosti 4.021 mio 
SIT. 

Skupna vrednost v letu 1996 sklenjenih pogodb in aneksov znaša 
217 mio SIT. 

Celotna skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za 
gradbena dela je 4.238 mio SIT. 

Itvedena tlela 

Odpravljale so se napake ugotovljene na tehničnem pregledu in 
pregledu med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci in Izvajalcem. 
Izvajalcem so bila izdana Potrdila o prevzemu del. 
Urejale so se pravno-premoženjske zadeve z lastniki za gradnjo 
AC tangiranih parcel (ekspropriacija vezana na dejansko stanje). 

Ocena realizacije terminskih planov 

Ni odstopanj. 

Financiranje: 

Izgradnja avtocestnega odseka je tinancirana iz lastnih sredstev. 

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1996 
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Tabela I: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 163.189 4,1 36.000 0,9 
Odkupi 191.066 4,8 189.345 4,8 
Gradnja 3.432.481 86,9 4.593.568 116,3 
Ostalo 163.188 4,1 33.000 0,8 
SKUPAJ ; 4.338.100 3.949.924 100,0 4.851.913 122,8 

OPOMBA: 
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni 
investicijski program. Razcep Divača je bil v tem investicijskem 
programu predviden za izvedbo na odseku Divača - Dane, vendar 
se je izvajal kot del odseka Čebulovica - Divača. To je razlog, da 

je na odseku Čebulovica - Divača pričakovana višja vrednost kot 
je bila predvidena v investicijskem programu, vendar v skupni 
vrednosti pričakovana vrednost ne presega vrednosti po 
investicijskem programu. 

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

od pričetka do 31.12.1996 od 1.1.1996 do 31.12.1996 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ • 100 99,8 100 75,8 
trasa 60 99,9 1 1 60,0 
deviacije 2 107,4 2 0,0 
objekti 5 - 50 m 11 100,0 4 100,0 
dodatna dela 27 98,9 83 78,5 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1996 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ □ trasa ■deviacije 

□ objekti 5 - 50 m H dodatna dela 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% rcaliz. 
od začetka 

Projekti 25.000 23.544 94 41.500 42.336 102 
Odkupi 0 0 - 30.000 189.345 631 
Gradnja 477.794 358.1 14 75 3.777.963 4.154.308 110 
Ostalo 0 6.821 - 145.440 30.449 21 
SKUPAJ 502.794 388.479 77 3.994.903 . 4.416.438 111 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1996 

ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA 
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I REALIZACIJA -o- PLAN - KUMULATIVA iCIJA - KUMULAI1VA 

Odsek DIVAČA - DANE, dolžina 6,9 km 

Prlietek gradbenih del 

Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Dela na cestninski 
postaji pa so se pričela Izvajati decembra 1996. 

Pogodbeno oddana dela 

V letu 1994 in 1995 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za 
gradbena dela na trasi in objektih v skupni vrednosti 2.454 mio 
SIT. 

Skupna vrednost v letu 1996 sklenjenih pogodb In aneksov znaša 
397 mlo SIT. 

Pogodbeni rok dokončanja del je bil maj 1996. Izvajalec del je dela 
na odseku AC končal šest mesecev pred pogodbenim rokom. 
Otvoritev odseka je bila 08.12.1995. Dela na cestninski postaji 
bodo po pogodbi trajala 3 mesece. 

Priprave na aradnlo 

Vršile so se priprave na gradnjo cestninske postaje v Danah. 
Izveden je bil javni razpis za Izbiro Izvajalca in Izbran je bil izvajalec. 

Celotna skupna vrednost podpisanih pogodb In aneksov za 
gradbena dela je 2.B52 mlo SIT. 

Izvedena dela 

Na odseku trase, ki je bil predan v promet, so se odpravljale 
pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu in pregledu 
med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci In Izvajalcem. V Izvedbi 
Je bila sanacija odvodnega sistema. Pripravljala se je dokumen- 
tacija za izdajo Potrdila o prevzemu del. 
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Na objektih so se odpravljale pomanjkljivosti ugotovljene na 
tehničnem pregledu in pregledu med Naročnikom, Inženirjem, 
Vzdrževalci in Izvajalcem. Za vse objekte so bila izdana potrdila 
o prevzemu del in potrdila o odpravi pomanjkljivosti. 
Na odseku trase, ki se je zaradi spremembe lokacijske 
dokumentacije pričel graditi pozneje (od km 18+290 do km 
19+200) so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju, 
zadrževalnih bazenih in zgornjem ustroju cestišča. 
Na cestninski postaji je bila izvedena betonska konstrukcija 
upravne stavbe in 60% izkopa za otoke na platoju C P. 

Ocena realizacije terminskih planov 

Zaradi kasnejšega podpisa pogodbe in posledično kasnejše 
uvedbe izvajalca v delo je bila realizacija del na CP manjša od 
planirane. 

Financiranje; 

Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 273.358 4,0 347.343 5,1 
Odkupi 320.051 4,7 125.504 1,9 
Gradnja 5.887.387 87,2 3.279.104 48,5 
Ostalo 273.354 4,0 95.000 1,4 
SKUPAJ 3.029.000 6.754.150 100,0 3.846.951 57,0 

OPOMBA: 

Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni 
investicijski program. Razcep Divača je bil v tem investicijskem 

programu predviden za izvedbo na odseku Divača - Dane, vendar 
se je izvajal kot del odseka Čebulovica - Divača. To je razlog, da 
je na odseku Divača - Dane pričakovana nižja vrednost kot je bila 
predvidena v investicijskem programu. 

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

od pričetka do 31.12.1996 od 1.1.1996 do31.12.1996 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 87,4 100 42,5 
trasa 56 100,0 5 100,0 
deviacije 2 100,0 3 100,0 
objekti 5 - 50 m 6 100,0 2 1.00,0 
cestninska postaja 11 7,2 43 ' 7,2 
dodatna dela 25 90,4 47 62,5 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1996 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 25.000 53.105 212 38.000 64.884 171 
Odkupi 11.248 1.049 9 146.848 125.505 85 
Gradnja 614.965 260 879 42 3.791.680 2.489.029 66 
Ostalo 0 2.689 - 167.580 79.681 48 
SKUPAJ 651.213 317.722 49 4.144.108 2.759.099 67 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1996 

DIVAČA - DANE 
000 SIT 000 SIT 

E3BPLAN ■■REALIZACIJA -o-PLAN - KUMULATIVA REALIZACIJA - KUMULATIVA 
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Odsek DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km Skupna vrednost v letu 1996 sklenjenih pogodb in aneksov znaša 
226 mio SIT. 

Prlčetek gradbenih del 

Dela na štirih podvozih in enem nadvozu so se pričela izvajati 
julija 1995. 
Dela na enem podvozu, dveh nadvozih, predoru Tabor, deviaciji 
železniške proge in trasi od km 19+200 do km 22+700, za katero 
je bilo pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo, so se z uvedbo 
Izvajalca v delo pričela izvajati 18.01.1996. Za dela na trasi AC od 
km 22+700 do km 23+060 in kraku A priključka Fernetiči je bilo 
enotno dovoljenje za gradnjo pridobljeno 03.12.1996. 
Za dela na kraku A1in A2, delu na kraku A, deviaciji 0-10-25, 
dveh podvozih in prometno opremo še ni pridobljenega enotnega 
dovoljenja za gradnjo. 

Rok dokončanja tlel 

Predvideni rok dokončanja del na celotnem odseku AC je junij 
1997. 

Priprave na aradnio 

V tem obdobju se je usklajevala in dopolnjevala projektno-tehnična 
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih in regionalnih cest, 
elektrovode in ostale komunalne vode, deviacljo železniške proge, 
predor Tabor in PZI-ji za posamezne faze objektov. 
Reševala se je problematika še nepridobljenih zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela 

V letu 1994 in 1995 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za 
gradbena dela na trasi in objektih v skupni vrednosti 2.802 mio 
SIT. 

Celotna skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za 
gradbena dela je 3.028 mio SIT. 

Izvedena dela 

V tem obdobju so se izvajala dela na trasi, deviaciji železniške 
proge, predoru Tabor, 5 podvozih in 3 nadvozih. 
Na trasi, deviacijah in priključkih so se izvajala zemeljska dela 
(izkopi, nasipi), dela na zadrževalnih bazenih in odvodnjavanju 
ter manjša dela na zgornjem ustroju cestišča. 
Na deviaciji železniške proge je bila izvršena prestavitev 
železniške proge, na nadvozu pa je bila izvedena betonska 
konstrukcija. 
V predoru Tabor je bil izvršen preboj obeh predorskih cevi, izvedeni 
so bili portali ter notranji oboki, deloma pa je bila izvedena tudi 
hidroizolacija portalov. V levi cevi je bila izvedena kanalizacija, 
robniki, cementna stabilizacija in asfalti. 
Na 4 podvozih in 1 nadvozu so bile izvedene betonske 
konstrukcije, na podvozu 0-30-10 in nadvozu 0-40-9 pa je bil 
izvršen tehnični pregled, objekta sta bila predana v promet. 

Ocena realizacije terminskih planov 

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. 

Financiranje; 

Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 197.389 4,2 97.994 2,1 
Odkupi 74.750 1,6 277.805 5,9 
Gradnja 4.234.783 90,0 4.286.040 91,1 
Ostalo 197.388 4,2 10.000 0,2 
SKUPAJ 3.386.500 4.704.310 100,0 4.671.839 99,3 

OPOMBA: 
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni 
investicijski program. Na odseku Dane - Fernetiči je pričakovana 

višja vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu, 
vendar v skupni vrednosti pričakovana vrednost ne presega 
vrednosti po investicijskem programu. 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 31.12.1996 od 1.1.1996 do 31.12.1996 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 88,2 100 100,1 
trasa 56 88,6 56 100,7 
deviacije 4 49,4 5 102,9 
deviacija žel. proge 2 98,1 2 100,0 
predor Tabor 18 93,3 19 100,4 
objekti 5 - 50 m 13 94,3 9 1.01,7 
dodatna dela 7 80,6 9 92,5 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1996 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 20.000 4.137 21 38.500 123.194 320 
Odkupi 53.622 18.701 35 53.622 206.443 385 
Gradnja 2.228.170 2.183.003 98 3.767.470 2.691.203 71 
Ostalo 0 4.936 - 118.748 8.170 7 

SKUPAJ 2.301.792 2.210.777 96 3.978.340 3.029.010 76 

% v strukturi % realizacije 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1996 

DANE - KERNETIČI 

■ REALIZACIJA -PLAN-KUMULATIVA -REALIZACIJA - KUMULATIVA i/A j 

Odsek SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 

Pričetek gradbenih del 

Dela na odseku so se pričela Izvajati julija 1994. 

Rok dokončanja del 

Pogodbeni rok dokončanja del je bil maja 1996. Dela so bila končana 
v pogodbenem roku. Otvoritev odseka je bila 24.05.1996. 

Priprave na gradnjo 

V tem obdobju je bila izdelana in potrjena projektno-tehnična 
dokumentacija za izdelavo povezovalne ceste med priključkom 
Vogrsko In magistralno cesto M 10-5, prometne opreme, sistema 
"klic v sili" - gradbeni del, hortikulturne ureditve, povezovalne 
ceste vključno s križiščem, cestninske postaje Bazara, povezavo 
krajevne ceste Selo - Gojače vključno z nadvozom in prestavitvijo 
komunalnih vodov. 
Izdelana je bila tudi lokacijska dokumentacija za oskrbno postajo 
Bazara. 

izvedena dela 

V tem obdobju so se izvajala dela na trasi, rekonstrukciji in obnovi 
povezovalne ceste med regionalno cesto M 10-5 in priključkom 
Vogrsko, dveh nadvozih in cestninski postaji vključno z ABC 
sistemom pobiranja cestnine. 
Na trasi HC so se izvajala dela na dokončanju zemeljskih del na 
priključkih Vogrsko in Selo, humuziranju brežin usekov in nasipov, 
odvodnjavanju, regulacijah, zadrževalnih bazenih, zgornjem 
ustroju cestišča, hortikulturi, izdelavi sistema "klic v sili" - gradbeni 
del, prometni opremi ter pripravi trase za tehnični pregled in odpravi 
napak ugotovljenih na tehničnem pregledu. 
Na rekonstrukciji in obnovi povezovalne ceste med cesto M 10- 
5 in priključkom Vogrsko so se izvajala zemeljska dela, dela na 
odvodnjavanju ter zgornjem ustroju, vključno z izdelavo križišča. 
Na dveh nadvozih so se izvajala dela na temeljenju, spodnji in 
zgornji konstrukciji, krovu in finalnih delih ter odpravi napak 
ugotovljenih na tehničnem pregledu. 
Na ostalih podvozih, nadvozih in viaduktih so se vršila finalna 
dela ter dela na odpravi napak ugotovljenih na tehničnem pregledu. 
Za vsa dela na odseku Selo - Šempeter, razen na enem mostu, 
so bila izvajalcem izdana pisma o prevzemu del In pisma o odpravi 
vseh pomanjkljivosti. 

Pogodbeno oddana dela Ocena realizacije terminskih planov 

V letu 1994 In 1995 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za 
gradbena dela na trasi in objektih v skupni vrednosti 5.025 mio 
SIT. 

Skupna vrednost v letu 1996 sklenjenih pogodb in aneksov znaša 
3.012 mio SIT. 

Celotna skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za 
gradbena dela je 8.037 mlo SIT. 

Kljub temu, da so se dela izvajala pretežno v flišnatem in glinenem 
terenu, zaradi česar je bila gradnja zaradi neugodnih vremenskih 
razmer ovirana, ter velikega števila dodatnih In več del, so bila 
dela končana v pogodbenem roku. 

Financiranje: 

Izgradnja odseka je financirana Iz lastnih sredstev. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 395.058 4,4 185.012 2,0 
Odkupi 108.646 1,2 220.785 2,4 
Gradnja 8.167.300 90,1 8.661.491 95,5 
Ostalo 395.058 4,4 20.000 0,2 
SKUPAJ 5.878.600 9.066.062 100,0 9.087.288 100,2 

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

od pričetka do 31.12.1996 od 1.1.1996 do 31.12.1996 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 100,0 100 100,0 
trasa 47 100 38 100 
deviacije 1 100 1 100 
regulacije 1 100 2 100 
viadukt Šempeter 4 100 0 0 
viadukt Lijak 7 100 2 100 
objekti 5 - 50 m 11 100 6 100 
dodatna dela 29 100 51 100 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 31.12.1996 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ 

d regulacije 

B objekti 5 - 50 m 

□ trasa ■ deviacije 

■ viadukt Šempeter 9 viadukt Lijak 

D dodatna dela 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 143.657 92.247 64 153.307 401.862 262 
Odkupi 60.202 79.276 132 84.062 224.429 267 
Gradnja 3.913.434 3.943.418 101 8.661.135 7.955.029 92 
Ostalo 0 12.504 - 236.880 20.072 8 
SKUPAJ 4.117.293 4.127.445 100 9.135.384 8.601.392 94 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1996 

SELO - ŠEMPETER 000 SIT M0 S|T 

CZ) PLAN B«iREALIZACIJA -o-PLAN ■ KUMULATIVA -♦—REALIZACIJA - KUMULATIVA 

2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1996 

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsek PESNICA - SLIVNICA, dolžina 19,1 km 

Pri pripravi za gradnjo avtocestnega odseka Pesnica - Slivnica 
so v letu 1996 potekale sledeče aktivnosti: 

- Izdelava tehnične dokumentacije: Na osnovi Izbrane variante 
so potekala proučevanja posameznih elementov trase z 
namenom optimizacije. Tako so bili v variantah obdelani: 
priključek Pesnica, avtocestni razcep v Dragučovl, avtocestni 
odsek med Dragučovo In Dravo, most čez Dravo, Priključki 

Zrkovci, Ptujska cesta, 2b etapa, potek nivelete med Rogozo in 
Miklavžem, deviaclje in preureditev komunalnih vodov. Velika 
pozornost je bila posvečena tudi zaščiti podtalnice In v ta namen 
so bile izdelane študije za ohranjanje In varovanje podtalnice. 

- Izdelava osnutka lokacijskega načrta: Hkrati z Izdelavo idejnega 
projekta In študij ter dodatnih strokovnih podlag je potekala 
izdelava lokacijskega načrta. Poleg predpisane javne razgrnitve 
in razprav, so bila Izvršena usklajevanja na različnih ravneh. 

- Izdelava geodetskih podlag: Za odsek je bila naročena in 
izdelana nova Izmera, trasa In devlaclji so v celoti zakoličene in 
posneti so prečni profili. Izdelan je ekspropriacijskl elaborat. 

Zaradi navedenih obsežnih dodatnih študij, ki so bile Izdelane 
zato, da bi traso optimizirali so se aktivnosti do konca leta 1996 
zamaknile za 6 mesecev. Zaradi tega niso bile Izvršene aktivnosti 
planirane v drugi polovici leta 1996 (odkupi), medtem ko je izdelava 
projekta faze PGD potekala na odsekih, ki so prostorsko usklajeni. 
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Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% rcaliz. 
od začetka 

Projekti 190.000 651.862 343 190.000 651.862 343 
Odkupi 110.000 0 0 110.000 0 0 
Gradnja 0 0 - 0 0 - 
Ostalo 0 476 - 0 476 - 
SKUPAJ 300.000 652.338 217 300.000 652.338 217 

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

Na navedenem avtocestnem odseku so v letu 1996 potekale 
sledeče aktivnosti: 

- Priprava tehnične dokumentacije: Izdelan in revidiran je bil idejni 
projekt, izdelan in revidiran je bil PGD, usklajen s pripombami iz 
razprav ter prilagojen dejanskemu stanju zemljišč. Izdelan je bil 
lokacijski načrt in izdana uredba o LN. Dodatno so bili izdelani 
posamezni deli tehnične dokumentacije kot dopolnilo PGD - 
PZI. Opravljene so bile obsežne revizije vodnogospodarskih 
ureditev. 

- Odkupi zemljišč in nepremičnin: Potekali so odkupi zemljišč in 
objektov. 

- Izdelan in potrjen je bil investicijski program. 
- Uveden je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki še 

ni zaključen. 
- Za odseke AC Fram - Slivnica je bil izveden postopek oddaje 

del in podpisana pogodba za gradnjo 
- Za del odseka - projekt 137 A (hitra cesta) - je bil izveden 

postopek oddaje del. 

Izvajanje navedenih postopkov je povzročilo časovne zamike, 
saj bi se morala pričeti gradbena dela še v drugi polovici leta 
1996. Zamik glede na plan dela DARS d.d. za leto 1996 znaša 3 
mesece. Izvedba gradbenih del ni bila možna zaradi kasnejšega 
pridobivanja zemljišč in s tem tudi upravnih dovoljenj. Kljub temu 
pa končni rok uvedbe prometa na navedenem odseku ni ogrožen. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% rcaliz. 
od začetka 

Projekti 40.000 61.866 155 40.000 61.866 155 
Odkupi 150.500 361.452 240 150.500 361.452 240 
Gradnja 150.000 20.177 13 150.000 20.177 13 
Ostalo 5.675 10.791 190 5.675 10.791 190 
SKUPAJ 346.175 454.286 131 346.175 454.286 131 
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Odsek OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,5 km 

Pri pripravi za gradnjo obvoznice Ormož so v letu 1996 potekale 
vse aktivnosti potrebne za pričetek del kot so: 

- priprava tehnične dokumentacije, 
- sprejet in kasneje dopolnjen je bil odlok o lokacijskem načrtu, 
- geodetska dela v zvezi s pridobivanjem zemljišč, 
- pridobivanje zemljišč za potrebe gradnje, 

- opravila v zvezi z upravnimi dovoljenji, 
- javni razpis za Izbor izvajalcev, 
- podpis pogodb za gradnjo z izvajalci, 
• izdelana je bila dodatna dokumentacija po reviziji projekta, 
- Izdelan in potrjen je bil investicijski program. 

Časovni zamiki pri Izvedbi gradbenih del, ki bi se morala pričeti v 
letu 1996, so nastali pri pridobivanju zemljišč in upravnih postopkih, 
posledica tega pa je, da ni še bilo pridobljeno dovoljenje za gradnjo. 
Zato tudi planirana finančna realizacija v letu 1996 ni bila dosežena. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 40.000 15.580 39 40.000 15.580 39 
Odkupi 39.900 23.330 58 39.900 23.330 58 
Gradnja 150.000 0 0 150.000 0 0 
Ostalo 3.832 225 6 3.832 225 6 
SKUPAJ 233.732 39.135 17 233.732 39.135 17 

(H 

Odsek PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA - sever, dolžina 
0,8 km 

Pri pripravi za gradnjo priključka Slovenska Bistrica - sever, ki je 
del magistralne ceste Slovenska Bistrica - Hajdina, so v letu 1996 
potekale vse aktivnosti potrebne za pričetek del, kot so: 

- izdelan je bil idejni projekt, 
- izdelan je bil lokacijski načrt in izvedeni postopki usklajevanja, 
- sprejeta je uredba o lokacijskem načrtu, 

- izvedena so geodetska opravila, potrebna za pridobitev zemljišč, 
- izvajale so se aktivnosti za pridobitev zemljišč, 
- izveden je javni razpis za izbor izvajalca, 
- podpisana je pogodba za gradnjo, 
- izvajale so se aktivnosti za pridobitev projekta faze PGO-PZI 

ter revizija projektov in 
- izdelan in potrjen je bil investicijski program. 

Časovni zamik glede na plan znaša 4 mesece. Razlog je v 
zahtevnem pridobivanju zemljišč in drugih upravnih postopkih. 
Zaradi tega se gradnja v letu 1996 ni pričela. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 10.000 0 0 10.000 0 0 
Odkupi 22.000 0 0 22.000 0 0 
Gradnja 80.000 0 0 80.000 0 0 
Ostalo 1.867 0 0 1.867 0 0 
SKUPAJ 113.867 0 0 113.867 0 0 

OPOMBA: Finančna realizacija del na Priključku Slovenska Bistrica - sever je v celoti vodena in 
prikazana v poročilu za odsek Hoče - Arja vas. 

poročevalec, št. 13 36 3. februar 1998 



Odsek MARIBOR - LENART, dolžina 10,5 km 

Na tem odseku bodoče avtoceste so se nadaljevale aktivnosti iz 
predhodnega leta kar zadeva študijo variant možnega poteka 
trase AC in drugih aktivnosti v zvezi s pripravo lokacijskega 
načrta in idejnega projekta. Izvršene so naslednje aktivnosti: 

- določena in usklajena je trasa AC od razcepa v Dragučovi na 
AC Pesnica - Slivnica do naselja Pernica, 

- poleg trase AC od Pernice do priključka na AC Lenart - Cogetinci, 
ki je bila predstavljena lokalni skupnosti, je bila izdelana še 
dodatna varianta južno na območju Močne, ki predstavlja 
ekonomičnejšo rešitev, 

- izdeloval se je idejni projekt na odseku, ki je usklajen, 

- izvajale so se druge aktivnosti potrebne za izdelavo LN in 
idejnega projekta (geološke preiskave, vodnogospodarske 
študije, geodetska dela). 

Zaradi dodatnega preverjanja in racionalizacije tehničnih rešitev 
je priprava tehnične dokumentacije in izvedba drugih del glede na 
program dela DARS d.d. za leto 1996 kasnila. Konec decembra 
1996 je bil časovni zamik 9 mesecev. 

Ob ugotovljeni kasnitvi in dejstvu, da se ta AC odsek prometno in 
tudi tehnološko (zaradi izenačenja zemeljskih mas za nasipe) 
navezuje na odsek AC Pesnica - Slivnica (pododsek Zrkovci - 
Pesnica), bo gradnja tega odseka AC potekala istočasno s tem 
pododsekom. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 95.000 57.081 60 95.000 57.081 60 
Odkupi 0 0 - 0 0 - 
Gradnja 0 0 - 0 0 - 
Ostalo 0 33 - 0 33 - 
SKUPAJ 95.000 57.114 60 95.000 57.114 60 

Odseka LENART - COGETINCI, dolžina 14,2 km in 
COGETINCI - BELTINCI, dolžina 22,3 km 

Odseka sta v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji obravnavana kot en odsek, zato o njima 
poročamo skupaj in tudi njuno finančno realizacijo prikazujemo 
skupaj. 

Lenart - Cogetinci: 

Na tem odseku so se v letu 1996 nadaljevale aktivnosti pričete v 
letu 1995, kar zadeva študije variant možnega poteka trase AC in 
drugih aktivnosti v zvezi s pripravo lokacijskega načrta in idejnega 
projekta. Izvajane so naslednje aktivnosti: 

- izdelava primerjalne študije in ocena variant poteka trase AC - 
primerjalna študija še ni dokončana, 

- študija variant je bila predstavljena lokalni skupnosti občine 
Lenari, ki se opredeljuje za najdaljšo in najdražjo varianto, 

- izdelana je dodatna dopolnjena varianta poteka trase AC po 
južni varianti poteka, ki je ekonomsko ugodnejša, 

- izdelovale so se ocene prometno-tehničnih in prometno 
ekonomskih primerjav posameznih variant, 

- izbran je izdelovalec idejhega projekta, ki sodeluje z izdelovalcem 
LN pri oceni in izboru trase AC, 

- izdelovale so se topografske podlage za IP in ostale aktivnosti 
v zvezi z izborom variante (vodnogospodarske presoje, 
geološko-geomehanske in okoljevarstvene). 

V primerjavi s programom dela DARS d.d. za leto 1996 je konec 
leta 1996 nastal časovni zamik 10 mesecev. To je posledica 
težavnega usklajevanja trase AC v prostoru, tako z lokalno 
skupnostjo, kot z ostalimi pogojedajalci (vodnogospodarstvo, 
kmetijstvo, varstvo naravne in kulturne dediščine), saj so cenovne 
razlike med variantami trase AC zelo velike, zato soglasja o izboru 
trase AC še ni. Za dokončno odločitev bodo aktivnosti pospešene. 

Cogetinci - Beltinci: 

Na tem odseku so se nadaljevale aktivnosti pričete v preteklih 
letih, predvsem kar zadeva predhodna dela in izdelavo LN ter 
idejnega projekta. Izvajale so se naslednje aktivnosti: 

- na osnovi izdelane študije možnega poteka trase AC, je bil po 
predstavitvi predstavnikom lokalnih skupnosti, določen potek 
trase AC med Vučjo vasjo in Beltinci, medtem ko se za pododsek 
Cogetinci - Vučja vas na zahtevo občine Videm ob Ščavnici 
dodatno preverjajo variante poteka trase AC, 

- za ta odsek so izdelane topografske karte za izdelavo Idejnega 
projekta, 

- za celotni odsek je bil z javnim razpisom izbran izdelovalec 
idejnega projekta, ki izdeluje IP na pododseku Vučja vas - Beltinci 
in proučuje trase poteka AC na pododseku Cogetinci - Vučja 
vas, 

- izdelane so bile dodatne prometno-tehnične preveritve poteka 
trase AC za različne variante, 

- za odseke je izdelana študija upravičenosti, 
- v izdelavi je LN za pododsek Vučja vas - Beltinci. 
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Glede na program dela DARS d.d. za leto 1996 je konec leta 1996 
nastal časovni zamik 10 mesecev. Ta je posledica težavnega 
usklajevanja trase AC v prostoru predvsem z lokalno skupnostjo 
Videm ob ščavnici, prav tako pa tudi z drugimi pogojedajalci 

(kmetijstvo, vodnogospodarstvo, varstvo okolja). Bistvene 
cenovne razlike med predlaganimi variantami so na področju 
med Cogetinci in Vučjo vasjo. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 226.000 96.089 43 226.000 96.089 43 
Odkupi 0 0 - 0 0 - 
Gradnja 0 0 - 0 0 - 
Ostalo 0 50 - 0 50 . 
SKUPAJ 226.000 96.139 43 226.000 96.139 43 

Odsek OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km 

Obvoznica Lendava je vključena v program dela DARS kot del 
avtocestnega odseka Beltinci - Genterovci. 
Do jeseni 1996 so se aktivnosti v zvezi z obvoznico Lendave 
vodile v Direkciji za ceste RS, ki je naročila izdelavo LN, ki ga vodi 
občina Lendava, In izdelavo idejnega projekta kot osnovo za LN. 
V septembru 1996 je izvedbo nadaljnlh aktivnosti prevzel DARS 
d.d. Izvršene so bile naslednje aktivnosti: 

- revizija idejnega projekta, ter usklajevanje predvidenih rešitev z 
vodnogospodarsko službo MOR Slovenskimi železnicami in 
varstveniki okolja ter lokalno skupnostjo, 

- naročena in v delu je dopolnitev LN in IP na osnovi usklajenih 
interesov v prostoru, 

- izdelana je študija vplivov na povodje Lendave, 
- izdelane so preliminarne študije glede geomehanskih razmer, 
- izvedeni so razpisi za izbor izvajalcev za odkupe zemljišč in 

druga dela v zvezi s pridobivanjem zemljišč, 
- izveden je razpis za oddajo projektiranja faze PGD-PZI. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 30.000 0 0 30.000 0 0 
Odkupi 50.000 0 0 50.000 0 0 
Gradnja 0 0 - 0 0 - 
Ostalo 0 0 - 0 0 - 
SKUPAJ 80.000 0 0 80.000 0 0 

OPOMBA: Finančna realizacija del na obvoznici Lendava je v celoti vodena in prikazana v 
poročilu za odsek Beltinci - Genterovci (gl. Predhodna dela in priprava projektno 
tehnične dokumentacije). 

PROJEKT 2 

Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16,8 km 

V letu 1996 so se izvajale sledeče aktivnosti in dela: 

Tehnična in prostorska dokumentacija: 
- izdelani so bili PZR projekti za traso in predore, 
- ob koncu 1996 so v zaključni fazi izdelave PGD projekti za 

predore, 
- končani so bili PED projekti za premostitvene projekte in predani 

v revizijo, 

- v izdelavi so bili PGD projekti za traso AC in komunalne vode, 
- izdelana je bila študija prometnih razmer v času gradnje na 

M10, 
- izdelana je bila študija prometnih razmer na ostalem cestnem 

omrežju, 
- izdelan je bil PZR za ureditev regionalne ceste skozi Tuhinjsko 

dolino, 
- pridobivala so se soglasja soglasjedajalcev na projektno- 

tehnično dokumentacijo za izdajo enotnih dovoljenj. 

Uredba Vlade o LN je postala pravnomočna 17.04.1996. 
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Pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo: 

- pridobljeno je bilo delno enotno gradbeno dovoljenje za 
prestavitev obstoječega magistralnega plinovoda (izdano 
uporabno dovoljenje), 

- pridobljeno je bilo delno enotno gradbeno dovoljenje za zaščito 
in prestavitev plinovoda (izdano uporabno dovoljenje), 

- izdana je bila potrjena vloga za priglasitev del za predelavo 
odcepnih mest na plinovodu, 

- pridobljeno je bilo delno enotno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
deviacije regionalne ceste s predorom v Zideh. 

Pridobivanje zemljišč: 

V letu 1996 je bilo pridobljenih 52% potrebnih zemljišč za gradnjo 
AC. Odkupljeno je bilo šest rušencev in en samostojni objekt. 

Pripravljalna dela: 

Pripravljalna dela so se pričela v avgustu 1996 s prestavitvijo in 
zaščito plinovoda. Dela bodo končana v letu 1997. 

Oddaja del: 

V letu 1996 so bila oddana sledeča pripravljalna dela: 
- ukrepi za zmanjšanje zastojev v času gradnje na cestah R 366, 

R 371, R 314 in R 322, ki so zajeti pod pripravljalnimi deli za 
Ločico-Motnik-Kamnik-Vodice, 

- izgradnje začasnih gradbiščnih priključkov na cesti M 10 
Vransko-Blagovica in 

- pripravljalna dela na glavni trasi, ki obsegajo prestavitev 
plinovoda, pripravljalna dela Ločica vzhod, pripravljalna dela 
Ločica zahod, deviacija R 336 a in predor v Zideh, pripravljalna 
dela Trojane vzhod, pripravljalna dela Trojane zahod. 

Izvedena dela: 
I 

V okviru pripravljalnih del za izgradnjo AC Vransko - Blagovica so 
se v letu 1996 izvajala dela na prestavitvi in zaščiti magistralnega 
plinovoda M2 na območju Trojan in Ločice ter dela na ureditvi 
regionalnih cest skozi Tuhinjsko dolino. 

I 

Tabela : ■ PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 250 000 370.461 148 474.000 676.511 143 
Odkupi 640.000 466.617 73 1.000.000 480.645 48 
Gradnja 1.899.976 691.747 36 2.765.976 691.747 25 
Ostalo 458.250 134.693 29 488.250 138.051 28 
SKUPAJ 3.248.226 1.663.518 51 4.728.226 1.986.954 42 

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,5 km 
» 

V letu 1996 so potekale sledeče aktivnosti: 

Priprave na gradnjo: 
V obravnavanem obdobju so bili v izdelavi projekti za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in projekti za razpis za traso avtoceste, 
premostitvene objekte, prestavitve komunalnih vodov in naprav 
in zadrževalnik Drtijščica. Izveden je bil javni razpis za izvedbo 
pripravljalnih del (za prestavitev in zaščito magistralnega plinovoda 

M2 ter ureditev obstoječe magistralne ceste M 10) ter podpisane 
pogodbe z izbranimi izvajalci del. Pripravljen je bil tudi javni razpis 
za izvedbo pripravljalnih del na trasi avtoceste: izgradnjo 
predobremenilnih nasipov, 5 premostitvenih objektov in prestavitve 
elektrovodov. Izdelan in sprejet je bil investicijski program. 

Izvedena dela: 
Izvajala so se dela za ureditev TK omrežja v občini Lukovica. 
Dela ob koncu leta 1996 še niso bila zaključena. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 331.000 241.267 73 421.000 241.267 57 
Odkupi 880.000 1.156 0 1.928.500 1.156 0 
Gradnja 177.332 0 0 277.332 0 0 
Ostalo 23.139 66.646 288 38.139 68.247 179 
SKUPAJ 1.411.471 309.069 22 2.664.971 310.670 12 

•vsiq 
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PROJEKT 4 

Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 

Za odsek Divača - Kozina so v letu 1996 potekale naslednje 
aktivnosti: 

- odkupi zemljišč so potekali od oktobra 1996 dalje, 
- pridobivala so se soglasja k PGD projektu, 
- pričelo se je projektiranje objektov vključno s pridobivanjem 

soglasij k PED projektom, 
- izvršen je bil javni razpis za traso In objekte, izbran je bil izvajalec, 

gradbeni pogodbi za traso in objekte sta bili podpisani 
02.12.1996. 

- izdelan je bil predlog LN, 
- potekalo je pridobivanje soglasij k predlogu LN, 
- izdelovala se je projektna dokumentacija, 
- uveljavitev Uredbe Vlade o LN je bila avgusta 1996, 

Glede na program dela za leto 1996 bi se morala pričeta gradbena 
dela v oktobru 1996, vendar se zaradi še nepridobljenih zemljišč 
in nepridobljenega gradbenega dovoljenja v letu 1996 niso pričela 
izvajati. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 50.000 197.350 395 50.000 197.350 395 
Odkupi 209.500 1.925 1 209.500 1.925 1 
Gradnja 230.000 21.000 9 230.000 21.000 9 
Ostalo 8.158 12.135 149 8.158 12.135 149 
SKUPAJ 497.658 232.410 47 ■ 497.658 232.410 47 

OPOMBA: 
Finančna realizacija na postavki »gradnja« zajema izdelavo projektov objektov, ki so oddani po sistemu »ključ v roke« in s tem zajeti v 
gradbeni pogodbi. To je razlog, da je na postavki »gradnja« prikazana poraba, čeprav se gradnja v letu 1996 še ni pričela. 

Odsek KOZINA - KLANEC, dolžina 4,8 km 

V letu 1996 so potekale sledeče aktivnosti: 

- v izdelavi so bile strokovne podlage za izdelavo osnutka LN, 
- v izdelavi je bil idejni projekt, 
- v osnutek LN je bila vključena avtocestna baza Kozina, 

- izveden je bil razpis za izdelavo projektov elektrovodov. 

Po programu dela za leto 1996 bi morala biti Uredba Vlade o LN 
pravnomočna v septembru 1996. Glede na stanje postopkov ob 
koncu leta 1996 je ugotovljen časovni zamik 10 mesecev. Razlog 
za to je dolgotrajno usklajevanje poteka trase mimo Kozine. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 25.000 0 0 25.000 0 0 
Odkupi 45.000 0 0 45.000 0 0 
Gradnja 0 0 - 0 0 - 
Ostalo 0 0 - 0 0 _ 
SKUPAJ 70.000 0 0 70.000 0 0 
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Odsek KLANEC - ANKARAN, dolžina 14,7 km 

Za odsek Klanec-Ankaran so v letu 1996 potekale naslednje 
aktivnosti: 

- potekalo je usklajevanje detajlnega poteka trase znotraj 
izbranega koridorja za obdelavo v idejnem projektu, 

- izdelan je bil predlog izbora variante poteka trase AC, 
- izbor je bil predstavljen pristojnim ministrstvom, kjer je bilo 

odločeno, da se pripravijo nove variante zaradi prekoračitve 
investicijske vrednosti odseka. 

Po programu dela za leto 1996 bi morala biti Uredba Vlade o LN 
pravnomočna v novembru 1996. Glede na stanje postopkov ob 
koncu leta 1996 je ugotovljen časovni zamik 12 mesecev. Razlog 
za to je dolgotrajno usklajevanje poteka trase preko kraškega 
robu, mimo naselja Dekani ter reševanje priključka Srmin. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
19?6 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% rcaliz. 
od začetka 

Projekti 80.000 39.331 49 80.000 39.331 49 
Odkupi 30.000 0 0 30.000 0 0 
Gradnja 0 0 - 0 0 - 
Ostalo 0 583 - 0 583 - 
SKUPAJ 110.000 39.914 36 110.000 39.914 36 

Odsek RAZDRTO - VIPAVA, dolžina 15,8 km 

Za odsek Razdrto-Vipava so v letu 1996 potekale naslednje 
aktivnosti: 

- v izdelavi je bil idejni projekt s strokovnimi podlagami za izdelavo 
osnutka LN, 

- izdelan je bil osnutek LN, 
- potekala je javna razgrnitev Osnutka LN. 

Po programu dela za leto 1996 bi morala biti Uredba Vlade o LN 
pravnomočna v novembru 1996. Glede na stanje postopkov ob 
koncu leta 1996 je ugotovljen časovni zamik 7 mesecev. Razlog 
za to je dolgotrajno usklajevanje poteka trase pri vojaškem poligonu 
Mlake ter ostala usklajevanja, kar je zahtevalo dodatna preverjanja 
in prilagajanja poteka trase ter izdelavo idejnega projekta in 
strokovnih podlag. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 66.631 157.973 237 66.631 157.973 237 
Odkupi 0 1.064 - 0 1.064 . 
Gradnja 0 0 - 0 0 - 
Ostalo 0 123 - 0 123 . 
SKUPAJ 66.631 159.160 239 66.631 159.160 239 
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Odsele VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km 

Za odsek Vipava - Selo so v letu 1996 potekale naslednje aktivnosti: 

- izdelan je bil predlog LN, 
- potekalo je pridobivanje soglasij k predlogu LN, 
- v izdelavi je bila projektna dokumentacija, 
- uveljavitev uredbe je bila septembra 1996, 
- odkupi zemljišč so potekali od oktobra 1996 dalje, 
- pričelo se je projektiranje objektov, 
- izvršen je bil javni razpis za obvoznico Ajdovščine ter viadukta 

Ribnik in Selo, Izbran je bil izvajalec, gradbena pogodba za 
obvoznico Ajdovščina ter viadukta Ribnik in Selo je bila 
podpisana 06.12.1996, 

- decembra 1996 je bil objavljen razpis za ostala dela na odseku. 

Glede na program dela za leto 1996 bi se morala gradbena dela 
pričeti v oktobru 1996, vendar se dela zaradi še nepridobijenih 
zemljišč (večina trase poteka po komasiranih zemljiščih z 
neurejenim zemljiško-knjižnim stanjem), neizdelane tehnične 
dokumentacije In nepridobljenega gradbenega dovoljenja v letu 
1996 niso pričela izvajati. 

Tabela : PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

plan 
od začetka 

realizacija 
od začetka 

% realiz. 
od začetka 

Projekti 100.000 2.115 2 100.000 2.115 2 
Odkupi 852.000 8.593 1 852.000 8.593 1 
Gradnja 205.000 45.717 22 205.000 45.717 22 
Ostalo 19.283 18.605 96 19.283 18.605 96 
SKUPAJ 1.176.283 75.030 6 1.176.283 75.030 6 

OPOMBA: Finančna realizacija na postavki »gradnja« zajema izdelavo projektov objektov, ki so 
oddani po sistemu »ključ v roke« in s tem zajeti v gradbeni pogodbi. To je razlog, da 
na postavki »gradnja« izkazujemo porabo, čeprav se gradnja v letu 1996 še ni 
pričela. 

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

Smer ZAHOD - VZHOD 

Mednarodni meini prehod Šentilj 
Sanacija plazu na MMP Šentilj ni bila realizirana. Tehnična 
dokumentacija vključno z oceno stroškov je pripravljena. Glede 
na to, da je MMP v upravljanju več subjektov, je bil Ministrstvu za 
notranje zadeve in Ministrstvu za finance, Upravi carin dostavljen 
predlog o skupnem financiranju sanacije glede na delež površin, 
kot je bil določen pri razmejitvi s pogodbo. Oba subjekta sta 
odgovorila, da je za to pristojna vladna služba Servis skupnih 
služb. Nov predlog je bil naslovljen na Servis skupnih služb vlade 
RS, vendar odgovora še ni, tako da sanacija v letu 1996 ni bila 
izvedena. 

Razcep Razdrto 
Zaradi dogovarjanja o obveznostih in usklajevanju s predstavniki 
lokalnih skupnosti se dela na navedenem odseku niso izvajala. 

Koper - Ankaran 
Zaradi neusklajenosti z lastniki zemljišč in lastnikom stanovanj- 
skega objekta se dela na tem odseku niso izvajala. 

Razdrto - Čebulovica 
Izvajala so se dela na odpravi pomanjkljivosti in pogozditvi deponije 

Goli vrh. Izveden je bil razpis za sanacijo vodotokov. 

Šempeter - Vrtojba 
Dokončevala so se dela na mednarodnem mejnem prehoduVrtojba 
ter postavitvi ustrezne prometne opreme na že prej zgrajenem 
odseku Vrtojba - Šempeter. 

Obvoznica Šempeter 
Izvajala so se zemeljska dela, dela na pilotni steni, rondoju, 
odvodnjavanju, zgornjem ustroju cestišča, prometni opremi, 
prestavitvi komunalnih vodov ter izgradnji enega nadvoza, enega 
nadhoda in brvi preko Vrtojbice. Obvoznica je bila predana prometu 
dne 26.7.1997. 

Smer SEVER - JUG 

Hruiica - Vrba 
Na tem AC odseku so se v letu 1996 izvajala naslednja dela: 
- dokončana je bila deviacija 1 -9 skupaj z nadvozom železniške 

proge, tehnični pregled je bil opravljen 28.5.1996 - izvedba teh 
del je bila obveza po tehničnem pregledu AC, 

- pridobivala se je dokumentacija za zavarovanje plazov na 
pobočju Mežakle, 

- izvedena je bila parcelacija in cenitev prizadetih zemljišč, z lastniki 
so bile sklenjene pogodbe, 

- pridobivala se je dokumentacija za izvedbo dodatnih protihrupnih 
ukrepov v Llpcah in na viaduktu 6-1 (pogoj za pridobitev 
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uporabnega dovoljenja), 
- vršile so se aktivnosti za odprava napak v garancijski dobi 

(trasa, objekti, mejni plato), 
- Izvajale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Malence - Šmarie Sao 
Na tem AC odseku so se v letu 1996 izvajala naslednja dela: 
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe 

v naselju Šmarje Sap in na ostalih problematičnih točkah 

(izdelava študij in dodatne meritve hrupa), 
- vodile so se aktivnosti za sanacijo ukopnih brežin na Malem 

vrhu (priprava tenične dokumentacije), 
- izvajale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

šmarlo Sap - Višnja Gera 
Na tem AC odseku so se v letu 1996 izvajala naslednja dela: 
- pripravljala se je dokumentacija za sanacijo ukopnih brežin, 
- Izvajale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Pregled fakturirane realizacije (v 000 SIT): 

AC odsek Plan Realizacija % realizacije 
1996 1996 

Mejni prehod Šentilj 45.000 0 0 
Obvoznica Šempeter 603.485 714.972 118 
Šempeter - Vrtojba 20.000 71.228 356 
Razcep Razdrto 40.000 2.804 7 
Razdrto - Čebulovica (II) 30.000 1.959 7 
Koper - Ankaran prenos iz 1995 5.420 - 
Hrušica - Vrba 217.000 58.425 27 
Malence - Šmarje SAP 18.000 28.813 160 
Šmarje SAP - Višnja gora 16.000 13.444 84 
SKUPAJ 989.485 897.065 91 

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

2.5.1. Odkupi zemljišč In nepremičnin za odseke, ki se bodo 
pričeli graditi do leta 1999, smer sever - jug 

Po programu dela DARS d.d. za leto 1996 je bilo predvideno, da 
se bodo v novembru in decembru 1996 že izvajali odkupi zemljišč 
In nepremičnin na odseku Višnja gora - Bič, vendar ti odkupi niso 
bili realizirani. 

potekala na naslednjih že zgrajenih avtocestnih odsekih: 
■ Hrušica - Vrba, 
- Naklo - Ljubljana, 
- zahodna in južna obvoznica Ljubljane, 
- obalna cesta, 
- hitra cesta v Mariboru, II. in III. etapa, 
- Vrhnika - Ljubljana. 
Za navedene aktivnosti je bilo v letu 1996 porabljenih 24,2 mio 
SIT. 

2.5.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih 
avtocestnih odsekih 

V letu 1996 so se za reševanje premoženjsko pravne problematike 
na že zgrajenih avtocestnih odsekih vršile naslednje aktivnosti: 
- dokončna odmera zemljišč, 
- sklepanje aneksov k pogodbam In poračuni, 
- zemljiškoknjižna izvedba pogodb in aneksov k pogodbam. 

Dela za dokončno premoženjsko pravno ureditev zadev so 

2.6. STROKOVNA DELA INŽENIRJA 

»Inženir« je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za 
Investitorja opravlja vsa potrebna tehnično-strokovna opravila 
za Izvedbo projekta. 

Fakturirana realizacija Inženirja, ki za DARS d.d. opravlja 
strokovno-tehnična opravila, je v letu 1996 znašala 1.374 mio 
SIT. 
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3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN 
UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH JE 
ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS 

d.d. V LETU 1996 

3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Na dan 1.1.1996 je DARS d.d. upravljala in vzdrževala 221,345 
km avtocest (166,978 km štiripasovnih in 54,367 km dvopasovnih) 
in 75,847 km priključkov nanje. 

V letu 1996 je bilo predano prometu več novih avtocestnih odsekov, 
tako, da je DARS d.d. na dan 31.12 1996 vzdrževala 247,706 km 
avtocest (228,992 km štiripasovnih in 18,1 km dvopasovnih) in 
83,301 km priključkov nanje. 

V planu razvoja in finančnem načrtu za leto 1996 so bili predvideni 
stroški rednega vzdrževanja avtocest v tem letu ocenjeni na 
1.390 mio SIT, dejansko pa je bilo v navedenem obdobju 
porabljeno za redno vzdrževanje obstoječih avtocest 1.413 mio 
SIT, kar pomeni 102 % realizacijo plana. 

Kljub sprotnemu nadzoru stroškov in velikemu številu racionalizacij 
je do preseganja plana prišlo zaradi sledečih razlogov: 

- nekateri novi odseki so bili predani prometu pred predvidenim 
rokom, 

- predvsem zaradi zahtev javnosti je bila uporabljena velika 
količina sredstev proti zamrzovanju vozišča (veliko večja od 
normativne količine), 

- postavljanje in nadzorovanje velikega števila zapor prometa 
zaradi gradnje oziroma obnavljanja (na primer gradnja 
manjkajočih pasov odseka Hoče - Arja vas, obnova viadukta 
Ravbarkomanda) - na teh nalogah je bilo opravljenih približno 
13.000 delovnih ur, 

- v letu 1996 je bil opravljen poračun stroškov vzdrževanja površin 
za spremljajoče dejavnosti od 1.1.1994 dalje. 

Zaradi dolge zime in velike količine snežnih padavin je bila poraba 
posipnih materialov v celotni zimski službi 1995/1996 izredna in 
je znašala 14.384 ton, od tega v prvih štirih mesecih leta kar 
8.380 ton. V zimski službi 1996/1997 pa je bilo do 31.12.1996 
porabljeno še 5.520 ton posipnih materialov. Poraba je bistveno - 
za približno 70 % - presegla normativne količine, določene glede 
na dolgoletno povprečje. K tako veliki porabi so veliko prispevale 
zahteve voznikov preko medijev, da je potrebno zagotoviti dobre 
vozne razmere ne glede na količino snežnih padavin. 

V prvem in zadnjem tromesečju 1996 je bilo poleg 24-urnega 
dežurstva v 4 vzdrževalnih bazah uvedeno troizmensko delo in 
pripravljenost na domu. Kljub dejstvu, da so v največji zimski 
akciji 2.4.1996 na področju avtoceste Vrhnika - Postojna 
sodelovala vsa plužna vozila iz postojnske vzdrževalne baze in 
da so jim prišla na pomoč plužna vozila iz ljubljanske baze, je bil 
navedeni odsek avtoceste zaprt približno 3 ure. Razlog za to so 
bila neustrezno opremljena vozila - zlasti tovorna - ki niso 
spoštovala predpisov glede zimske opreme In obveznega 
izločanja. Tako so neustrezno opremljena tovorna vozila dne 
2.4.1996 v smeri proti morju stala v času največjih padavin na 
obeh voznih pasovih pred cestninsko postajo Log v koloni dolgi 8 
km In povsem onemogočila osebni promet in promet plužnih vozil. 

Po končani zimski službi 1995/1996 je bila opravljena detajlna 

analiza organiziranosti in izvedbe zimske službe. DARS d.d. je 
enako kot tudi Direkcija RS za ceste ugotovila, da je bilo največ 
težav povzročenih s strani težkih tovornih vozil, ki ne upoštevajo 
predpisov glede zimske opreme vozil in samoizločanja. 

Na pobudo DARS d.d. so bile v sodelovanju z Ministrstvom za 
notranje zadeve, Ministrstvom za promet in zveze ter Direkcijo 
RS za ceste izvedene naslednje pomembnejše aktivnosti: 
- izdelan je bil popis vseh mest za izločanje težkih tovornih vozil 

na državnem cestnem omrežju, 
- izdana je bila zloženka v slovenskem in angleškem jeziku z 

obvestili o predpisih glede izločanja in zimske opreme vozil ter 
s karto mest za izločanje, 

- določena nova prometna signalizacija za označevanje mest za 
izločanje, 

- postavljena signalizacija na 80 mestih za izločanje (od tega na 
25 likacijah na AC), 

- poostrena je bila kontrola opremljenosti tujih tovornih vozil ob 
vstopu v državo, 

- uvedeno je bilo preventivno obveščanje voznikov preko medijev 
pred večjimi snežnimi padavinami. 

V zimski službi 1996/1997 so uvedeni ukrepi skoraj v celoti 
odpravili motnje v prometu, povzročene s strani težkih tovornih 
vozil. 

V drugem tromesečju 1996 so se opravljala predvsem naslednja 
dela rednega letnega vzdrževanja: 
- obnova talnih označb v skupni površini 151.000 m2, 
- rezkanje asfalta v skupni površini 82.000 m2, 
- košnja trave, 
- obrezovanje rastlinja, 
- popravila bankin, 
- čiščenje vozišča in opreme ceste ter 
- popravila odbojnih ograj in mrež. 

Pospešeno so se izvajala tudi dela za zagotovitev večje urejenosti 
in prevoznosti cest: 
- zalivanje rež in razpok v skupni dolžini 77.000 m, 
- krpanje vozišč v skupni površini 16.000 m2, 
- obnova horizontalne, vertikalne in svetlobne signalizacije, 
- intenzivno čiščenje kanalizacije ter 
- barvanje starejših še uporabnih nepocinkanih ograj v skupni 

dolžini 31.000 m. 

Podobno kot prejšnja leta so bile opravljene priprave na turistično 
sezono. V letnem obdobju (posebno v prometnih konicah) je 
potrebno namreč z različnimi ukrepi zagotoviti čim večjo varnost 
in prevoznost avtocest. Akcije so bile dogovorjene z vsemi 
pristojnimi službami na sestanku pred turistično sezono dne 
12.06.1996. 

Pomembnejše akcije s področja prometa v turistični sezoni so 
bile: 
- povečanje prepustnosti cestninskih postaj z uporabo vseh 

razpoložljivih kapacitet, 
- dogovori s policijo o skupnih ukrepih v prometnih konicah, 
- spremembe prometnega režima ob zapori viadukta Ravbar- 

komanda glede na prometne tokove (uvedba 3 voznih pasov), 
- "Slovenija gradi avtoceste" (dodatna postavitev signalizacije, ki 

opozarja na možne zastoje ob gradnji avtocest), 
- delitev razglednic na cestninskih postajah (z opravičilom za 

možne zastoje ob gradnji avtocest), 
- delitev Radenske in vode "Zlata kaplja" ob zastojih (predvsem 

pred izvozom na magistralno cesto pri Divači), 
- delitev prometnega koledarja na cestninskih postajah. 
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3.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME 

V planu razvoja in finančnem načrtu za leto 1996 so predvideni 
stroški za obnovo vozišč, objektov in opreme ocenjeni na 1.330 
mio SIT, dejanski stroški izvedenih del pa so znašali 1.122 mio 
SIT. 

Do konca leta 1996 so bila opravljena naslednja obnovitvena 
dela: 

- večje sanacije asfaltov v skupni površini 82.000 m2, 
- zamenjava odbojnih ograj v skupni dolžini 6.500 m, 
- zamenjava mrež v skupni dolžini 3.400 m, 
- zamenjava smernikov in stožcev 3.000 kosov, 
- zamenjava 315 kom obvestilnih tabel in drugo. 

Obnova viadukta Ravbarkomanda: 

Ob izvajanju obnovitvenih del na viaduktu Ravbarkomanda v letu 
1995 in 1996 so bile ugotovljene veliko večje poškodbe objekta, 
kot jih jo bilo mogoče ugotoviti s predhodnimi detajlnimi pregledi. 
Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je obnove potrebna tudi voziščna 
plošča s hidroizolacijo, kar ob začetku obnove v juniju 1995 ni bilo 
znano. Vremenski pogoji v ietu 1996 so bili znatno slabši od 
pričakovanih (število deževnih dni je bilo višje od 5 letnega 
povprečja) kar je med drugim onemogočalo izvajanje zaščitnih 
premazov. 

Vrednost opravljenih del na viaduktu Ravbarkomanda je v letu 
1996 znašala 645.517.529 SIT. 

Dne 8.11.1996 je bila obnovljena desna polovica viadukta predana 
v promet. Na spodnji strani te polovice viadukta pa bodo še v letu 
1997 pod prometom izvedena zaključna dela na premazih betona. 
Pogodbeni rok dokončanja obnove celotnega viadukta je 
30.09.1997. 

3.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA 
OBSTOJEČIH AVTOCESTAH 

V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. za leto 1996 so 
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest ocenjene na 
570 mio SIT, dejanska višina naložb pa je znašala 263 mio SIT. 

Razlogi za manjšo realizacijo od planirane so: 
- javne razpise za nabavo mehanizacije za vzdrževanje je bilo 

potrebno zaradi premajhnega števila ponudb ponavljati; v letu 
1996 je bila tako nabavljena mehanizacija v vrednosti 55 mio 
SIT, vrednost preostale, že naročene mehanizacije in opreme, 
ki bo dobavljena v prvi polovici leta 1997, pa je 195 mio SIT; 

- na osnovi sklepa Vlade RS v decembru 1996 je Telekom pridobil 
posebno pravico rabe avtocestnega prostora na odseku 
Brezovica - Kamna gorica; zaradi iskanja možnosti skupne 
gradnje infrastrukture za potrebe Telekoma in DARS d.d. v letu 
1996 ni bila izvedena cevna kanalizacija na odseku Ljubljana - 
Vrhnika; tako bodo ta dela izvedena v letu 1997, stroški izdelave 
cevne kanalizacije za potrebe DARS d.d. pa so se z navedeno 
posebno pravico rabe bistveno znižali in bodo znašali približno 
15 mio SIT; 

- zaradi dolgotrajnosti pridobivanja vsep potrebnih soglasij do 
razširitve vzdrževalne baze Postojna v letu 1996 ni prišlo; 

V prvem polletju 1996 so bili pripravljeni javni razpisi za nabavo in 
instalacijo sistema za avtomatsko brezgotovinsko plačevanje 
cestnine na cestninskih postajah Log, Vrhnika in Razdrto. Vrednost 

opravljenih del v letu 1996 znaša 105 mio SIT. Sistem za plačilo 
cestnine brez ustavljanja za osebna vozila bo predan uporabi v 
prvi polovici leta 1997, do konca leta 1997 pa bo ta sistem še 
nadgrajen s sistemi za avtomatsko klasifikacijo vozil. 

3.4. POBIRANJE CESTNINE 

Predvidena višina stroškov pobiranja cestnine po planu razvoja 
in finančnem načrtu za leto 1996 znaša 730 mio SIT, dejanski 
stroški pa so bili 762,5 mio SIT, kar pomeni 104 % realizacijo. 

Prevladujoč razlog za povečane stroške je večji promet od 
pričakovanega in s tem povečanje števila transakcij pri plačilu 
cestnine, kar je zahtevalo večje število opravljenih ur pri pobiranju 
in obračunu pobrane cestnine. 

V letu 1996 se je povprečni letni dnevni promet (PLDP) povišal 
glede na leto 1995 kot sledi: 
- cestninska postaja Log pri Ljubljani 9,3 %, 
- cestninska postaja Hoče 15,7 %, 
- cestninska postaja Torovo 9,7 %, 
- cestninska postaja Hrušica (Karavanke) 25 % (zapora Ljubelja). 

V letu 1996 sta pričeli obratovati naslednji novi cestninski postaji: 
- Bazara (na odseku Selo - Šempeter) - odprt cestninski sistem 

in 
- Pesnica (na odseku Šentilj - Pesnica) - odprt cestninski sistem. 

Po uvedbi poskusnega obratovanja avtomatskega brezgotovin- 
skega plačila cestnine (ABC) na cestninski postaji Torovo konec 
leta 1995 je bilo število prehodov na ABC stezah zanemarljivo 
majhno. V mesecu juniju 1996 pa so prehodi na ABC stezah 
predstavljali že več kot 2 %, ob koncu leta 1996 pa kar 10 % vseh 
prehodov na tej cestninski postaji. 

V letu 1996 so bili opravljeni razpisi za izbiro najugodnejšega 
ponudnika za uvedbo sistema za plačilo cestnine brez ustavljanja 
za naslednje cestninske postaje: 
- Log pri Ljubljani, 
- Vrhnika, 
- Razdrto, 
- Bazara in 
- Pesnica. 
Predaja sistemov za plačilo cestnine brez ustavljanja v 
obratovanje na navedenih cestninskih postajah je predvidena v 
prvi polovici leta 1997. 

Za potrebe izdelave študije najustreznejšega tarifnega sistema 
cestninjenja je bila na vseh cestninskih postajah v Sloveniji 
opravljena anketa o vrstah in pogostosti potovanja. 

V decembru 1996 je bila na osnovi rezultatov ankete izdelana 
študija »Analiza obstoječih cestnin in možnosti njihovega 
spreminjanja«, ki bo revidirana v letu 1997. Zaključki študije so 
sledeči: 
- potrebno je hitrejše približevanje višine cestnine s sedanjih 0,044 

USD/km do končne predvidene višine 0,06 USD/km, 
- potrebno je zmanjšati oziroma ukiniti popuste za bone, mesečne 

karte ter ukiniti pravico uporabe avtoceste brez plačila cestnine, 
ker so to ukrepi iz časa velike inflacije, 

- smiselno je ponovno preveriti razloge za oprostitev plačila 
cestnine za promet znotraj regij in s tem uvajanje odprtih 
cestninskih sistemov (zaprti cestninski sistem je namreč bolj 
pravičen do uporabnikov in prinaša veliko večje prihodke iz 
naslova pobrane cestnine kot odprti sistem). 
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3.5. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

V letu 1996 so bile v okviru dejavnosti odnosov 2 javnostmi 
opravljene naslednje storitve: 

- organizacija in izvedba 11 novinarskih konferenc; 
- organizacija in izvedba 8 slovesnosti ob podpisu pogodb za 

uresničevanje Nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji s priložnostnimi novinarskimi konferencami 
(Celje-Arja vas, Slovenske Konjice-Slovenska Bistrica, 
sofinancerska pogodba z mestom Ljubljana, predor Golovec, 
pogodba z Bančnim konzorcijem, obvoznica Ormož in priključek 
Slovenska Bistrica - sever, Divača - Kozina, Vipava - Selo); 

- organizacija 8 slavnostnih otvoritev novozgrajenih avtocestnih 
odsekov (Selo-Šempeter, Slovenske Konjice-Dramlje, 
obvoznica Šempeter, Šentilj - Pesnica, Hoče - Arja vas, 
Tomačevo - Šmartinska cesta, obnovljena polovica viadukta 
Ravbarkomanda); 

- organizacija 5 otvoritev novozgrajenih objektov (predor 
Pletovarje, povezovalna cesta med severno vpadnico in 
severno obvoznico na rondoju-priključku Tomačevo, otvoritev 
rondoja Tomačevo, deviacija cest prek AC Arja vas - Vransko); 

- priprava 34 gradiv za novinarske konference, slovesnosti ob 
odprtju novozgrajenih objektov in odsekov ter ob sprejemu 
vladnih Uredb o lokacijskem načrtu 

- priprava in izvedba 28 tiskovnih sporočil; 
- publiciranje 6 gradiv, 4 panojskih predstavitev in 2 plakatov za 

predstavitev Nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji; 

- produkcija dveh zloženk - o tehtanju tovornih vozil in o zimski 
cestni službi; 

- produkcija dvodelne informativne razglednice; 
- produkcija - organizacija oblikovanja, izdelave in tiska hrbtne 

strani cestninskih listkov; 
- priprava in izvedba treh javnih razpisov za oddajo del "izdelava 

in tisk dvodelne razglednice", "izdelava študije-raziskovalne 
naloge o idejni zasnovi Informacijsko promocijskega centra 
gradnje slovenskih avtocest" ter "elektronsko spremljanje 
medijskih objav - radijske in televizijske postaje"; 

- priprava dokumentacije za direktno oddajo del "video snemanja 
in arhiviranja poteka gradnje slovenskih avtocest"; 

- komuniciranje z mediji; 
- spremljanje in analiza medijskih objav; 
- koordinacija nastopov predstavnikov DARS, d.d. v sredstvih 

javnega obveščanja. 

Za navedena dela je bilo porabljenih 19,617 mio SIT. 

3.6. RAZVOJNE NALOGE 

DARS d.d. je v letu 1996 sklenila 15 sofinancerskih pogodb za 
izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog na področju cestogradenj, 
ki so navedene v nadaljevanju: 

- sistem za optimizacijo vzdrževanja in projektiranja cest, 
- nevronske mreže v reševanju inženirsko geoloških problemov, 
- odtok atmosferskih vod z AC, kemizem vod in učinkovitost 

lovilcev olj in usedalnikov, 
- tehniški slovar za ceste - italijanski izrazi, 
- metodologija izvajanja monitoringa odvodnje AC telesa, 
- razvoj sodobnega računalniškega načrtovanja predorov in 

globokih izkopov, 
- razvoj trajnih betonov za prefabricirane cestne elemente, 
- sistem za vodenje in analiziranje podatkov o prometu na cestah, 
- INKAGRA - integrirani sistemi kakovosti za graditeljstvo v 

cestogradnji 
- tehnološki postopki za optimizacijo izvajanja sanacij in 

rekonstrukcij premostitvenih objektov, 
- polimerni in polimerno modificirani betoni za hidroizolacijske plasti 

na cestnih objektih, 
- urejanje cestnih brežin in cestne okolice na biološko ekološki 

osnovi, 
- uporaba oplemenitenega gradbenega odpadnega materiala za 

zvočne in svetlobne bariere na R cestah in AC v RS, 
- optimizacija konstrukcij na podlagi njihove zanesljivosti, gradnja 

ločnih mostov z uporabo ukrivljenih tankostenskih mikro- 
armiranih betonskih elementov. 

Za navedena dela je bilo porabljenih 58,351 mio SIT. 

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE REALIZACIJE 
ZA LETO 1996 v 000 SIT 

Opis postavke Planiranol996 Realiziranol996 % realizacije 
Redno vzdrževanje l.390.000 1.413.511 101,7 
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme l.330.000 1.121.881 84,4 
Stroški pobiranja cestnine 730.000 762.517 104,5 
Naložbe v osn. sr. obstoječih avtocest 570.000 262.623 46,1 
Stroški upravljanja 415.500 469.221 112,9 
Odnosi z javnostmi 24.600 19.617 79,7 
Razvojne naloge 90.000 58.351 64,8 
SKUPAJ 4.550.100 4.107.721 90,3 
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4. POVZETEK FAKTURIRANE 
REALIZACIJE V LETU 1996 

V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafični prikaz fakturirane 1996 po postavkah, predvidenih v Programu dela DARS d.d. za 
realizacije Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. v letu leto 1996. 

iLIZACIJA 
1996 

•AREAUZACUE 

PLAN RAZVOJA 

PROJ. DOKUMENT. PO 1996 440.500 389 769 >1 88,5 
ODKUPI PO 1996 (SMER S-J) 98 700 0 II °'° 
PROJEKT 1 - SKUPAJ 15.127.142 14 106.832 93,3 
Hoče - Arja vas 9.379.766 8.762.647 93,4 
Šentilj - Pesnica 4.352.602 4.045.173 92,9 
Pesnica - Slivnica 300.000 652 338 217,4 
Slivnica - Fram - BDC 346 175 454 286 131,2 
Maribor - Lenart 95.000 57 114 60,1 
Lenart - Cogetinci - Beltinci 226.000 96 139 42,5 
Priključek SI Bistrica S 113.867 0 0,0 
Obvoznica Ormož • 233.732 39.135 16,7 
Obvoznica Lendava 80.000 0 . 
PROJEKT 2 - SKUPAJ 9.007 008 7.838 381 87,0 
Arja vas - Vransko 4,347.311 5.865 794 134,9 
Vransko - Blagovica 3.248.226 1.663.518 51,2 
Blagovica - Šentjakob 1 411.471 309 069 21,9 
PROJEKT 3 - SKUPAJ 8.877.997 10 240.550 115,3 
Zadobrova - Tomačevo 4 605.526 4 831 386 104,9 
Šentjakob - Malence 4 272.471 5 409 164 126,6 
PROJEKT 4 - SKUPAJ 9.598.664 7 643 915 79,6 
Razdrto - Čebulovica 105 000 92 978 88,6 
Čebulovica - Divača 502.794 388 479 77,3 
Divača - Kozina 497.658 232 410 48,8 
Kozina - Klanec 70.000 0 0,0 
Klanec - Ankaran 110 000 39.914 36,3 
Razdrto - Vipava 66.631 159.160 238,9 
Vipava - Selo 1.176.283 75 030 6,4 
Selo - Šempeter 4 117.293 4.127 445 100,2 
Divača - Dane 651.213 317 722 48,8 
Dane - Fernetiči 2.301.792 2210.777 96,0 
DOKONČANJA DEL NA AC 989 485 897 065 90,7 

ODŠKODNINE NA ORSTOJEČIH AC 58.000 24.240 41,8 

"INŽENIR" 1.296.293 1.373.986 106,0 

PLAN RAZVOJA - SKUPAJ 45.493.789 42.514.738 93,5 
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FINANČNI NAČRT 

STROŠKI UPRAVLJANJA 415.500 469.221 112,9 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 24.600 19.617 79,7 

RAZVOJNE NALOGE 90.000 58.351 64,8 

REDNO VZDRŽEVANJE 1.390.000 1 413.511 101,7 

OBNAVIJANJE VOZIŠČ, OBJ., OPREME 1 330.000 1.121.881 84,4 

STROŠKI POBIRANJA CESTNIN 730.000 762.517 104,5 

NALOŽBE V OSN. SRED. OBST.AC 570.000 262.623 46,1 

FINANČNI NAČRT- SKUPAJ 4.550.100 4.107.721 90,3 

PLAN RAZVOJA IN FINANČNI NAČRT 

VSE SKUPAJ 50.043.889 46.622.459 93,2 

'INŽENIR* 

ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH AC 

DOKONČANJA DEL NA AC 

PROJEKT 4 - SKUPAJ 

PROJEKT 3 • SKUPAJ 

PROJEKT 2 • SKUPAJ 

PROJEKT I - SKUPAJ 

ODKUPI PO 1996 (SMER S-J) 

PROJ DOKUMENT. PO I 

PLAN RAZVOJA 
PLAN IN REALIZACIJA 

V LETU 1996 

2 000 000 4 000.000 6.000.000 H 000 000 10.000.000 12.000.000 14.000.(XX) 16 000.000 
»on SIT 

■ REALIZACIJA 
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FINANČNI NAČRT 
PLAN IN REALIZACIJA 

V LETU 1996 

mm sit 

□ PLAN ■ REALIZACIJA 

3. februar 1998 49 poročevalec, št. 13 



i  
  

■ 

' 

i 

  
uu 



Poročila o 

- IZVAJANJU DEL DARS D.D. V OBDOBJU 

JANUAR-MAREC 1997 

■ IZVAJANJU PBOGRANIA BELA BARS B.B. 

V OBBOBJU JANUAR-JUNI J1997 IN 

- IZVAJANJU PRUBRAMA DELA BARS B.B. 

V OBBOBJU JANUAR-SEPTEMBER 1997 

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

- POROČILO O IZVAJANJU DEL DARS D.D. V OBDOBJU 
JANUAR - MAREC 1997, 

- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS D.D. 
V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 IN 

- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS D.D. 
V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997, 

ki ga pošilja na podlagi 7. člena Zakona o Družbi za avtoceste 

v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93). 

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

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

in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik Uprave DARS d.d. 
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARSd.d. 

POROČILO O IZVAJANJU DEL 
V OBDOBJU JANUAR - MAREC 1997 

CELJE, julij 1997 

0. UVOD 

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

1.1. Organiziranje In vodenje predhodnih del, priprave 
in izdelave investicijskih programov, projektno 
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in 
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo 
graditi v letu 1997 ali se bodo pričeli graditi pozneje 

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

1.3. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih 
avtocestnih odsekov 

1.4. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje 
obstoječih avtocestnih odsekov 

1.5. Opravljanje finančnega inženiringa 

1.6. Ostale naloge 

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

ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,3 km 
HOČE - AR J A VAS, dolžina 47,0 km 
SLIVNICA ■ FRAM - BDC, dolžina 7,0 km 
PRIKLJUČEK SL.BISTRICA - sever, dolžina 0,8 km 
OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km 
ARJA MS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 
BLAGOVICA ■ ŠENTJAKOB, dolžina 20,5 
ZADOBROVA ■ TOMAČEVO, dolžina 4,3 km 
MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 
RAZDRTO - ČEBULOVICA , dolžina 8,8 km, 
gradnja manjkajočih viaduktov 
ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA, 
dolžina 5,1 km 
DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 
DIVAČA - DANE, dolžina 6,9 km 
DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km 
VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km 

. SELO ■ ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 
VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16,8 km 

2.4. Zaključna dela na avtocestah 

2.5. Strokovna dela Inženirja 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH 
JE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 1997 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. Predhodna dela in priprava projektno tehnične 
dokumentacije 

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo 
graditi V ALI po letu 1997 - smer zahod - vzhod 

2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo 
graditi DO letA 1999 - smer sever - jug 

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

3. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST, KI JIH JE V OBDOBJU JANUAR - 
MAREC 1997 ORGANIZIRALA IN IZVAJALA 
DARS d.d. 

3.1. Redno vzdrževanje avtocest 

3.2. Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 

3.3. Naložbe v osnovna sredstva avtocest 

3.4. Pobiranje cestnine 

3.5. Odnosi z javnostmi 

3.6. Razvojne naloge 

2.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin za obstoječe 
avtocestne odseke 4. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V 

OBDOBJU JANUAR - MAREC 1997 
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0. UVOD 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju 
DARS d.d.), je v obdobju januar - marec 1997 izvajala naloge v 
skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. 
list RS 57/93), v skladu z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je dne 15.11.1995 sprejel 
Državni zbor, ter v skladu s Planom razvoja in tinančnim načrtom 
DARS d.d. za leto 1997 - Nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov, 
ki gaje sprejela skupščina DARS d.d. (Vlada Republike Slovenije) 
na svoji 220. seji, dne 7.11.1996. 

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

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji, je DARS d.d. v obdobju januar - marec 1997 opravljala 
naslednjo naloge: 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave 
in izdelave investicijskih programov, projektno 
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in 
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo 
graditi v letu 1997 ali se bodo pričeli graditi pozneje 

Pri tem je DARS d.d.: 

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

- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih 
programov; 

- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije 
za te avtocestne odseke, pri čemer je: 

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

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

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

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

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

Pri tem je DARS d.d.: 

- organizirala in vodila postopke oddaje del za še neoddana dela, 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 

gradnji, 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.3. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih 
avtocestnih odsekov 

Pri tem je DARS d.d.: 

- organizirala in vodila postopke oddaje gradbenih del; 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 

gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.4. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje 
obstoječih avtocestnih odsekov 

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

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 s postopnim uvajanjem 

pobiranja cestnine brez ustavljanja. 

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

Izvajalci obnovitvenih del so bili izbrani na podlagi javnih razpisov. 

1.5. Opravljanje finančnega inženiringa 

Financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v obdobju 
januar - marec 1997 omogočeno predvsem na podlagi Zakona o 
zagotavljanju 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 finančnih sredstev za vzdrževanje in 
upravljanje avtocest. Del cestnin in najemnin, ki ni bil porabljen za 
vzdrževanje in upravljanje avtocest, pa je bil vir za graditev novih 
avtocestnih odsekov. 

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

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

- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za pridobivanje 
potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja in domača posojila, 
ki jih bo DARS d.d. rabila za sofinanciranje graditve avtocestnih 
odsekov v letih 1997 do 1999; 

- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti iz že najetih 
posojil za nove avtocestne odseke; 

- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB), v okviru že podpisanih 
posojilnih pogodb, redno dostavljala vse podatke in poročila o 
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realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s temi 
pogodbami dolžna pripravljati; 

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

1.6. Ostale naloge 

Poleg vseh navedenih nalog je DARS d.d.: 

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

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

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

- sodelovala z lokalnimi skupnostmi preko katerih potekajo trase 
novih avtocest. 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE 
V OBDOBJU JANUAR - MAREC 1997 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

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

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

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

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

- Izdelava raznih dodatnih prometno tehničnih in prometno 
ekonomskih 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.; 

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo 
graditi v ali po letu 1997, smer zahod - vzhod 

OdseK Pesnice - Slivnica 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- proučevanje in usklajevanje pripomb z javne razgrnitve 
- izvajanje dodatnih geomehanskih preiskav 

Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- sprememba strokovnih podlag za Predlog LN v izdelavi 

Odsek Maribor - Lenart 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- dodatne preveritve poteka trase 
- iskanje racionalnejše variante 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- primerjalna študija v dopolnjevanju 

Odsek Lenart-Coaetinci 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritve novih variant 
- prometno-ekonomsko vrednotenje novih variant 
- dopolnitve idejne študije variant glede na pridobljene 

vodnogospodarske zahteve 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- primerjalna študija variant v izdelavi 

Odsek Coaetinci-Beltinci 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- prometno-ekonomsko vrednotenje novih variant na odseku 

Cogetinci-Vučja vas 
- iskanje novih variant na območju Občine Sv.Jurij 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- primerjalna študija variant v izdelavi 

Odsek Obvoznica Lendava 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- dopolnjevanje idejnega projekta po pripombah iz javne razgrnitve 
- izdelava študije vpliva izgradnje obvoznice na obvodne razmere 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelan idejni projekt 

Odsek Slovenska Bistrica - Haidina (brez priključka 

V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- v pripravi je bil postopek oddaje del za izdelavo projektne 

dokumentacije 

Odsek Obvoznica Praaersko 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo prostorske in - 

projektne dokumentacije za obvoznico 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelana študija variante 

Odsek Haidina - Ormož (brez obvoznice Ormož) 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- dopolnjevanje primerjalne študije variant 
- dodatna prometna preveritev dodatnih variant 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- primerjalna študija variant v izdelavi 

OriseK Beltinci - Radmožanci 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta 
- izdelava novih možnih potekov priključne ceste na Mursko 

Soboto 
- pridobivanje pogojev za usklajeni del Vučja vas-Radmožanci 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- idejni projekt v izdelavi 

V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- priprava projektne naloge za študijo variant 

V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
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- posredovanje mnenja na predlog izbora priključka 

Priključek Lopata 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritev poteka trase priključka preko vodovarstvenega pasu 
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo idejnega projekta 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- primerjalna študija variant v izdelavi 

Odsek Razdrto-Vipava 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje pripomb z javne razgrnitve 
- dopolnjevanje idejnega projekta vodnogorspodarskih rešitev 
- izdelava balistične študije za vojaški poligon Mlake 
- izdelava novelacije študije hrupne obremenjenosti 

* Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- sprememba strokovnih podlag za Predlog LN v izdelavi 

Odsek Kozina-Klanec 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta 
- preveritev variante "B" 
- izdelava idejnega projekta za deponije viškov materiala 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- idejni projekt za Osnutek LN v zaključni fazi izdelave 

Odsek Klanec-Ankaran 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritve dodatnih variant poteka trase 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- študija variant v izdelavi 

Priključek Rwdrt<? 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava gradbeno-tehničnega in investicijskega dela 

vrednotenja variant 
- izbor izvajalca projektne dokumentacije in izbor izvajalca poročila 

o vplivih na okolje 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- primerjalna študija variant v izdelavi 

Priključek Luka Koper 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritev navezave Luke Koper na AC omrežje za varianto ob 

železnici 
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo študije variant 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelani aeroposnetki terena 
- projektna naloga za študijo variant na obalnem področju 

pripravljena 

Odseki Koper-lzola. Izola-Jagodje in Japodje-Luclja 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo študije variant 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelani aeroposnetki terena 
- projektna naloga za študijo variant na obalnem področju 

pripravljena 

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

Odsek Krška vas - Obrežie 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava gradbeno-tehničnega in prometno-ekonomskega dela 

primerjave variant 
- preveritev dodatnih variant po zahtevah Občine 

- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- preveritev lokacije cestninske postaje 
- preveritev lokacij priključkov in spremljajočih objektov 
- analiza hrupne obremenjenosti 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- v izdelavi študija variant 

Odsek Vlšnia gora - Bič 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava projekta PGD 
- izdelava projektov za CP Dob 
- izdelava novelacije poročila o vplivih na okolje 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelana novelacija poročila o vplivih na okolje 
- v zaključni fazi izdelava PGD 

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

V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- dopolnjevanje prometno-tehnične primerjave variant 
- izdelava ekspertne študije za športno letališče Lesce 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelano delovno gradivo za primerjalno študijo variant 

Odsek Peračica-Podtabor 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- priprava gradiva za predlog ministra MPZ za pričetek priprave 

LN 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelano gradivo za pobudo za pričetek priprave LN 

Odsek Podtabor-Naklo 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- revizija poročila o variantah v predlaganem koridorju 
- aerosnemanje terena za potrebe izdelave kart 1:1000 za izdelavo 

- preveritev v 1:1000 
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo topografskih 

načrtov 1:1000 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelan idejni projekt za varianto po veljavni Uredbi o LN 
- izdelani aeroposnetki terena 

Odsek Naklo-Krani vzhod 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritev odvodnjavanja glede na nove zahteve MOP-UVN 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelani delni PGD-PZI projekti za novo polovico trase 

Odsek Sentvid-Koseze 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- dopolnjevanje študije variant priključevanja Celovške ceste na 

AC 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- študija variant priključevanja Celovške ceste na AC izdelana 

Odsek Bič-Hrastie 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- izdelava gradbeno-tehničnega dela variant z investicijskimi 

vrednostmi 
{ - izdelava prometno-ekonomskega dela primerjave variant 

- izdelava topografskih načrtov 1:1000 
- preveritev dodatnih variant po sklepih PS 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelani topografski načrti 1:1000 
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Odsek Hrastie-Kronovo 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- izdelava optimizacije poteka variante v območju magistralne 

ceste na Karteljevskem klancu 
- izdelava topografskih načrtov 1:1000 
- izdelava računalniške 3D vizualizacije za Karteljevski klanec 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- izdelana računalniška 3D vizualizacija za Karteljevski klanec 
- izdelan optimiziran potek variante na Karteljevskem klancu 

Odsek Kronovo-Smednik 
V obdobju januar-marec 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava novelacije idejnega projekta 
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- izdelava prognoze prometa in analiza hrupne obremenjenosti 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- novelacija idejnega projekta v izdelavi 
- izdelan predlog poteka lokalnih cest na območju Bele Cerkve 

Odsek Smednik-Krška vas 
V obdobju januar-marec 1997 so,potekale aktivnosti: 
- izdelava novelacije idejnega projekta 
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- preveritev lokacije cestninske postaje 
- izdelava prognoze prometa in analiza hrupne obremenjenosti 
Stanje dokumentacije na dan 31.03.1997: 
- novelacija idejnega projekta v izdelavi 

Fakturirana realizacija na postavki priprava projektno-tehnične 
dokumentacije v obdobju januar - marec 1997 je znašala 312,0 
mio SIT. 

2.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN ZA 
OBSTOJEČE AVTOCESTNE ODSEKE 

V obdobju januar - marec 1997 so se za reševanje premoženjsko 
pravne problematike na že zgrajenih avtocestnih odsekih vršile 
naslednje aktivnosti: 

- dokončna odmera zemljišč; 
- sklepanje aneksov k pogodbam in poračuni, 
- zemljiškoknjižna izvedba pogodb in aneksov k pogodbam. 

Dela za dokončno premoženjskopravno ureditev zadev so 
potekala na naslednjih že zgrajenih AC odsekih: 

- Hrušica - Vrba 
- Naklo - Ljubljana 
- Zahodna obvoznica v Ljubljani 
- Južna obvoznica v Ljubljani 
- Obalna cesta 
- Hitra cesta v Mariboru, II. in III. etapa 
- Vrhnika - Ljubljana 

Za naveden aktivnosti je bilo v obdobju januar - marec 1997 
porabljenih 46,6 mio SIT. 

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

V obdobju januar - marec 1997 je bilo v Programu dela'DARS d.d. 
predvideno nadaljevanje oziroma dokončanje gradnje naslednjih 
avtocestnih odsekov: 

Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija 

1. Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km 
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 

47,0 km 
3. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 

7,0 km 
4. Priključek SI. Bistrica - sever (del odseka SI. Bistrica - 

Hajdina), dolžina 0,8 km 
5. Obvoznica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), dolžina 

3,7 km 

Projekt 2 - Celje 

6. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 
km 

7. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,5 km 

Projekt 3 - Ljubljana 

8. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7 
km 

9. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 
4,3 km 

Projekt 4 - Primorska 

10. Razdrto - Čebulovica, gradnja manjkajočih viaduktov 
11. Čebulovica - Divača z razcepom Divača, štiripasovna 

avtocesta, dolžina 5,1 km 
12. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km 
13. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km 
14. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
15. Vipava - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km 
16. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km 

Projekt 5 - Vransko - Blagovica 

17. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,8 
km 

Skupno se je v obdobju januar - marec 1997 gradnja nadaljevala 
ali dokončevala na 113 km novih štiripasovnih avtocest, 23 
km novih hitrih cest, 47 km dodatnih dveh pasov na že 
zgrajeni dvopasovni avtocesti, 0,8 km priključka SI. Bistrica - 
sever, 3,7 km obvoznice Ormoža ter dveh manjkajočih 
viaduktih na odseku Razdrto - Čebulovica. 

I 
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PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsele. ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,3 km 

Gradnja na trasi avtoceste se je pričela v juniju 1994, leto za tem 
pa še dela na cestninski postaji In izgradnji "klica v sili". Izvajalec 
je dela na AC Šentilj - Pesnica končal v pogodbenem roku, ta je bil 
16.10.1996 za traso AC in 10.10.1996 za cestninsko postajo 
Pesnica in »Klic v sili«. V obdobju med 11. in 17.10.1996 je bil 
opravljen tehnični pregled Izvedenih del. Dne 18.10.1996 je bila 
prometnica predana v promet. Na odseku se odslej izvajajo še 
nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka. 

V obdobju januar - marec 1997 so se vršili postopki oddaje del za 
še neoddana dela in sicer: 
- izdelana je bila dokumentacija in izveden razpis ter izbran 

Izvajalec za dela na cestninski postaji (izvedba ABC sistema), 
- Izveden je bil razpis ter izbran Izvajalec za nabavo opreme za 

CP Pesnica. 

Poleg tega so se v prvem četrtletju leta 1997 na trasi, rampi, 
deviacijah, regulacijah, propustih in zidovih, premostitvenih zidovih 
(5 - 50 m), viaduktu Kresnica In cestninski postaji odpravljale 
napake, ugotovljene na kvalitetnih pregledih. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar-marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 0 1.185 - 
Odkupi 50.000 15 0 
Gradnja 20.000 82.996 415 
Ostalo 116.160 20.885 18 
SKUPAJ 186.160 105.081 56 

Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 47 km 

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

Pododsek 3/1, Hoče - Slovenska Bistrica 
Manjše pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnih pregledih, so 
se izvajale v prvem četrtletju leta 1997. Izdano je bilo pismo o 
prevzemu del in pismo o odpravi pomanjkljivosti. Za viadukt 60- 
21 je bilo izdano pismo o prevzemu del in pismo o odpravi 
pomanjkljivosti, s strani MOP pa jo bilo izdano uporabno 
dovoljenje. 

Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice 
V prvem četrtletju leta 1997 so se odpravljale napake ugotovljene 
na tehničnih pregledih. Na viaduktih 60-22 in 60-23 je bilo izdano 
pismo o prevzemu del, prav tako pa tudi na objektih dolžine od 5- 
50 m. 

Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje 
Na trasi se je vršila odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene 
na kvalitetnih pregledih. Na viaduktih 60-24, 25 in 26 so bile 
odpravljene vse pomanjkljivosti. Izdana so bila pisma o prevzemu 
del, pisma o odpravi pomanjkljivosti in s strani MOP-a so bila 
izdana uporabna dovoljenja. V predoru Pletovarje - leva nova cev 
in desna obnovljena cev - se je vršila odprava pomanjkljivosti. V 
predoru Golo rebo - leva nova cev se je vršila odprava 
pomanjkljivosti. V predoru Golo rebo - desna cev so se 01.07.96 
začela obnovitvena dela na oblogi, odvodnjavanju in vozišču, ki 
so se nadaljevala tudi v prvi četrtini leta 1997. Na komandnem 

delu cestne baze (v nadaljevanju CB) Tepanje se je vršila odprava 
pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na kvalitetnih pregledih. Na 
viaduktih 60-24 in 60-25 ter mostu 50-41 na desni strani avtoceste 
so se v letu 1996 začela obnovitvena dela, ki so se nadaljevala 
tudi v prvi četrtini leta 1997. 

Pododsek 3/4 Dramlje - Celje 
Na trasi se je vršila odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene 
na kvalitetnih pregledih. Dograjevale so se protihrupne ograje na 
desni strani avtoceste. Na objektih dolžine od 5 do 50 m so se 
odpravljale napake in izdana so bila pisma o prevzemu del ter 
pisma o odpravi pomanjkljivosti. Za viadukt 60-28 je,bilo izdano 
pismo o prevzemu del in pismo o odpravi pomanjkljivosti, s strani 
MOP pa je bilo izdano uporabno dovoljenje. 

Pododsek 4/1 Celje - Arja vas 
Na trasi se je vršila odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene 
na kvalitetnih pregledih. Dograjevale so se protihrupne ograje na 
desni strani avtoceste. Na objektih dolžine od 5 do 50 m so se 
odpravljale napake in izdana so bila pisma o prevzemu del ter 
pisma o odpravi pomanjkljivosti. 

Vzporedno z deli, ki so se izvajala v prvem četrtletju leta 1997, so 
potekale tudi priprave za gradnje, ki se bodo začele v letu 1997, 
in sicer: 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije za gradnjo 

cestninske postaje v Tepanjah, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo cestninske postaje v Tepanjah, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo 

cestninske postaje v Tepanjah, 
- dopolnjevanje tehnične dokumentacije za vodnogospodarske 

ureditve, protihrupno zaščito, prometno opremo, opremo 
predorov in za sistem "klic v sili", 

- pripravljanje razpisov in izbira najugodnejših ponudnikov ter 
podpis pogodb za nakup opreme v CB Tepanje, 
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- pripravljanje razpisov In zbiranje ponudbe za nabavo in montažo 
vremenskih postaj na viaduktih, 

- odkupovanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo vodnih 
zadrževalnikov, 

- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo 
priključkov Lopata, Ljubečna, 

- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (študije, idejni 
projekti) za gradnjo priključkov Lopata, Ljubečna. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 15.000 5.391 36 
Odkupi 35.000 12.855 37 
Gradnja 568.782 480.402 84 

Ostalo 20.064 2.182 11 

SKUPAJ 638.846 500.830 78 

Opomba: V podatkih o planu in realizaciji je upoštevana tudi izgradnja priključka SI. Bistrica - 
sever, ki je opisana v nadaljevanju. 

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

PnČetek gradbenih del 

Odsek je razdeljen na dva pododseka: avtocesto Slivnica - Fram 
(2,6 km) in hitro cesto Slivnica - BDC (4,4 km). Pogodbe z izvajalci 
so sklenjene, vendar v prvem tromesečju izvajalci še niso bili 
uvedeni v delo. 

Rok dokončanja del 

Roki dokončanj del, za katere so pogodbe že sklenjene, so 12 
mesecev po uvedbi izvajalca v delo, razen za prestavitve 
elektrovodov, kjer je rok dokončanja 4 mesece po uvedbi izvajalca 
v delo. 

V prvi četrtini leta 1997, so potekale priprave na gradnjo, ki so 
obsegale: 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za gradnjo AC in HC, 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za prestavitve VN vodov 20 kV in 110 kV, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo AC in HC, 
- pridobivanje zemljišč za prestavitve VN vodov 20 kV in 110 kV, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo AC in 

HC (pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev lokacijskega 
dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj), 

- izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo HC Slivnica - 
BDC, 

- izveden je bil postopek oddaje del za prestavitev VN elektrovodov 
20 kV in 110 kV. 

Pogodbeno oddana dela: 

Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
2.443 mio SIT. 
V obdobju januar - marec 1997 je bila sklenjena pogodba za 
zakoličbo osi v vrednosti 1 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
2.444 mio SIT. 

Izvedena dela 

AC Fram - Slivnica:, dolžina 2,60 km 
V obdobju prvega četrtletja so se vršila pretežno pripravljalna 
dela In odriv humusa na stacionaži km 0.00 do km 1.00 (smer od 
CP Hoče proti Mariboru). 
Vzporedno pa so potekala (in še potekajo) arheološka 
izkopavanja, ki jih vrši ZVNKD Maribor. 

HC Slivnica - BDC:, dolžina 4,60 km 
V obdobju prvega četrtletja se na trasi HC niso vršila dela. 

Ocena realizacije terminskih planov 

Dela pri pripravi gradnje AC so potekala v okviru podanega plana 
v nacionalnem programu, z manjšimi odstopanji, ki pa ne ogrožajo 
končnega roka predaje AC v promet. 
V prvem tromesečju 1997 je prišlo glede na letni plan do zamude, 
saj zaradi problematike pridobivanja zemljišč, ni bilo v 
predvidenem roku pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo. To je 
povzročilo zamik predvidenega pričetka gradnje tega odseka. 

Financiranje: 

AC Fram - Slivnica in HC Slivnica - BDC se financirata iz lastnih 
sredstev DARS d.d. in finančnih kreditov. 
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Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 9.000 1.439 16 
Odkupi 977.589 27.876 3 
Gradnja 163.700 46.391 28 
Ostalo 94.221 0 0 
SKUPAJ 1.244.510 75.706 6 

Odsek PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA - sever, dolžina 
0,8 km 

Pričetek gradbenih del 

Gradbena dela na priključku se v prvem četrtletju leta 1997, razen 
manjših pripravljalnih del in geodetskih del (zakoličba osi 
priključka), niso izvajala. 

Rok dokončanja del 

Rok dokončanja del, za katera je pogodba že sklenjena, je 8 
mesecev po uvedbi izvajalca v delo. 

V prvi četrtini leta 1997, so potekale tudi priprave na gradnjo 
priključka in sicer: 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za gradnjo priključka, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo priključka, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo priključka 

(pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev lokacijskega 
dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj), 

- pridobivanje soglasij In dovoljenj ter sklepanje dogovorov 
(Zdravstveni inšpektorat RS, Uprava za varstvo narave RS, 
lokalne skupnosti) za zagotovitev nemotenega poteka 
pridobivanja upravne dokumentacije In gradnje priključka. 

Pogodbeno oddana dele; 

Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
349 mio SIT. 
V obdobju januar - marec 1997 nI bila sklenjena nobena pogodba 
in noben aneks. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov Je 
349 mlo SIT. 

Izvedena dela 

V obdobju prvega četrtletja so se vršila pretežno pripravljalna 
dela za gradnjo priključka (geodezija, ureditev gradbišča), saj 
izvajalec del še ni bil uveden v delo. 

Ocena realizacije terminskih planov 

Dela pri pripravi gradnje priključka Slov. Bistrica • sever, ki 
predstavlja del odseka M3-3 SI. Bistrica - Hajdina, so potekala v 
okviru rokov določenih v nacionalnem programu. 

Financiranje; 

Priključek Slov. Bistrica - sever se financira iz lastnih sredstev 
DARS d.d. in finančnih kreditov. 

OPOMBA: 
Finanačna realizacija del na priključku je v celoti vodena in 
prikazana v poročilu za odsek Hoče - Arja vas. 

Odsek OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km 

Pričetek gradbenih del 

Gradbena dela na obvoznici Ormož se v prvem četrtletju leta 
1997, razen manjših pripravljalnih del na območju viadukta 
"Lešnica" in geodetskih del (zakoličba osi obvoznice na območju 
objektov), niso izvajala. 

Rok dokončanja dsl 

Rok dokončanja del, za katera so pogodbe že sklenjene, je 14 
mesecev po uvedbi izvajalca v delo za traso obvoznice ter 
nadvoze Tomaž, Dobrava, Hardek ter 10 mesecev po uvedbi 
Izvajalca v delo za viadukt Lešnica. 

Priprave na gradnjo 

V prvi četrtini leta 1997, so se nadaljevale v letu 1996 pričete 
priprave na gradnjo obvoznice In premostitvenih objektov, ki se 
bodo začeli graditi v letu 1997, In sicer: 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za gradnjo obvoznice, 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za gradnjo premostitvenih objektov, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo obvoznice, 
• vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo 

obvoznice (pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev 
lokacijskega dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj), 

- pridobivanje soglasij In dovoljenj ter sklepanje dogovorov 
(Zdravstveni inšpektorat RS, Uprava za varstvo narave RS, 
lokalne skupnosti) za zagotovitev nemotenega poteka 
pridobivanja upravne dokumentacije In gradnje obvoznice. 

Pogodbeno oddana dela; 

Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
1.120 mlo SIT. 
V obdobju januar - marec 1997 nI bila sklenjena nobena pogodba 
in noben aneks. 
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Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
1.120 mio SIT. 

Izvedena dela 

V obdobju prvega četrtletja 1997 so se vršila pretežno pripravljalna 
dela za gradnjo viadukta Lešnica (geodezija, priprave za gradnjo 
viadukta po sistemu narivanja), saj izvajalec del še ni bil uveden 
v delo. Gradnja viadukta in nadvozov se v tem četrtletju ni začela 
izvajati. 
Vzporedno pa so potekala (in še potekajo) arheološka 
izkopavanja, ki jih je vršil ZVNKD Maribor. 

Gradnja trase obvoznice z deviacijaml se še ni začela, ker še ni 
pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje In še ne obstajajo pogoji 
za uvedbo Izvajalca del v delo. 

Ocena realizacije terminskih planov 

Dela pri pripravi gradnje obvoznice Ormož, ki predstavlja del 
odseka Hajdina - Ormož, so potekala v okviru podanega plana v 
nacionalnem programu, z manjšimi odstopanji, ki pa ne ogrožajo 
končnega roka predaje obvoznice v promet. 
V prvem tromesečju 1997 je prišlo glede na predvideno dinamiko 
del do zamude, saj je kasnila pridobitev enotnega dovoljenja za 
gradnjo. Zaradi zahteve po 100% plačilu odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti je bil sprožen postopek za oprostitev 
tega plačila v višini 70 %, katerega posledica je kasnitev 
predvidenega pričetka gradnje na obvoznici. 

Financiranje; 

Obvoznica Ormož se financira iz lastnih sredstev DARS d.d. in 
finančnega kredita. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 9.000 0 0 
Odkupi 34.380 20.251 59 
Gradnja 225.960 12.611 6 
Ostalo 33.769 140 0 
SKUPAJ 303.109 33.002 11 

PROJEKT 2 - CELJE 

Odsek ARJA VAS • VRANSKO, dolžina 20,9 km 

Pričetek gradbenih del 

GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 22.6.1995 (gradnja 
nadvoza 4-1) 

GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 9.7.1995 (izgradnja 
kanala"D") 

GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 30.7.1995 (gradnja 
mostu čez Savinjo 5-6) 

GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 20.6.1995 (preddela) 
GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 4.4.1995 (prestavitev 

TT kablov) 

Rok dokončanja: september 1997 

Prlorave na gradnlo: 

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

Pogodbena oddana dela; 

V obdobju 1994 - 1996 so bile sklenjene pogodbe in aneksi v 
vrednosti 7.441 mio SIT. 
V obdobju januar - marec 1997 so bili.sklenjeni aneksi v vrednosti 
4.390 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
11.831 mio SIT. 

Izvedena dela: 

V obdobju od januarja do konca marca 1997 so bila izvedena 
naslednja dela: 

Gradbena preddela 

Zemeljska dela 
- izkop nenosilnlh tal, izkop glinenih materialov ter izkop trdih 

kamenin z miniranjem in drobljenjem (tuf) 
- nasipi iz glinenih materialov pridobljenih v trasi AC, nasipi trdih 

kamenin pridobljenih na trasi AC, nasipi iz kamnitih materialov 
pridobljenih v stranskem odvzemu oziroma delno v trasi ter 
vgradnja drenažnega filterskega materiala iz kamnoloma 
Plrešlca 

- izdelava kamnite posteljice 
- gradnja sidrane pilotne stene In sidranega opornega zidu 
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Voziščne konstrukcije 
izdelava nevezanih nosilnih plasti (tampon) 
izdelava vezanih spodnjih nosilnih plasti (cementna stabilizacija) 
izdelava vezanih zgornjih nosilnih plasti iz bitumenskega drobirja 

Izdelava betonskih varnostnih ograj v tovarni 

Odvodnjavanje 
izdelava cestne odvodne kanalizacije 
izdelava drenažnega sistema za odvod zalednih voda 
zaščita podtalnice 

Prestavitev komunalnih vodov in naprav (vodovod, kanalizacija, 
klic v sili, javna razsvetljava) 

Regulacije vodotokov 

Gradnja deviacij 
- spodnji, zgornji ustroj, oprema (deviacije 1-2 Žalec - Pirešica, 

1-4 Gotovlje - Visoko, 1-7 Podlog - Pekel, 1-9 Sp. Grušovlje - Zg. 
Grušovlje, 1-15 Latkova vas - Orla vas, 1-16 poljska pot, 1-18 
poljska pot, 1-19 Trnava - Zakl, 1-20 Gomilsko - Zakl, 1-21 

Gomilsko - Braslovče, 1-25 Prekopa - Kisovec) 

Gradnja premostitvenih objektov 
- objekti dolžine do 5 m (skupaj 26 objektov) 
- objekti dolžine od 5 do 30 m (skupaj 21 objektov) 
- objekti dolžine nad 30 m (skupaj 21 objektov) 

Ocena realizacije terminskih planov: 

Zaradi nepredvidene izgradnje sidrane pilotne stene in sidranega 
opornega zidu je izvedba zemeljskih del v zamudi za 2 meseca. 
Navkljub temu pa je finančna realizacija v primerjavi s predvideno 
porabo v obdobju januar - marec 1997 bistveno večja 
(269 %). Razlog za to so zahtevki za dobavo kamnitih materialov 
za nasipe iz stranskih odvzemov, spremembo kategorije izkopov, 
večje izkope slabo nosilnih tal od predvidenih ter plačilo manjkajočih 
in dodatnih del pri gradnji premostitvenih objektov, ki so jih izvajalci 
naslovili na naročnika. 

Financiranje: 
Dela se financirajo iz lastnih sredstev DARS d.d. in kredita 
Evropske investicijske banke. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 10.000 1.977 20 
Odkupi 5.000 5.813 116 
Gradnja 885.000 2.454.853 277 
Ostalo 17.085 2.688 16 
SKUPAJ 917.085 2.465.331 269 

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,5 km 

Pričetek gradbenih del 

Gradbena dela se še niso pričela. 

Bok dokončanja; 

Načrtuje se dokončanje prve etape od Šentjakoba do Krtine 
(Lukovica) do konca leta 2000. 

Priprave na gradnjo: 

V obdobju januar - marec 1997 so bili v Izdelavi projekti za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in projekti za razpis za traso 
avtoceste, premostitvene objekte, prestavitve komunalnih vodov 
in naprav in zadrževalnik Drtijščica. Izveden je bil javni razpis za 
izvedbo pripravljalnih del na trasi AC: izgradnjo predobremenllnih 
nasipov, 5 premostitvenih objektov in prestavitve elektrovodov. 

Pogodbeno oddana dela: 

Oddana so dela pri prestavitvi magistralnega plinovoda M 2 in 
dela pri ureditvi magistralne ceste M 10. 

Izvedena dela; 

Izvedena so deloma dela pri ureditviTK omrežja v občini Lukovica. 

Ocena realizacije terminskih planov 

Odstopanja glede na plan del za leto 1997 so nastala pri: 
- podpisu pogodb za pripravljalna dela zaradi višjih cen od 

predvidenih v investicijskem programu; razpis bo potrebno 
ponoviti po novelaciji investicijskega programa in po Izdelavi 
investicijskega programa za i. etapo; 

- odkupih zemljišč na območju nezaključenih komasacij in deloma 
zemljišč za prestavitev plinovoda zaradi nasprotovanja 
lastnikov; 

- izdelavi projektov PZI za prestavitev plinovoda zaradi 
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spremenjenih projektnih rešitev na zahtevo soglasodajalca in 
upravljalca plinovoda. 

Financiranje: 

Dela se financirajo iz lastnih sredstev DARS d.d., kredita Evropske 
investicijske banke in finančnega kredita. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 75.000 90.595 121 

Odkupi 570.000 134.879 24 
Gradnja 27.500 8.943 33 
Ostalo 33.563 719 2 
SKUPAJ 706.063 235.136 33 

PROJEKT 3 - LJUBLJANA 

Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km 

Pričetek gradbenih del 

Uvedba v delo na desetih premostitvenih objektih (6 nadvozov, 4 
podvozi) je bila izvedena v juniju 1995. 
Uvedba v delo na trasi s pripadajočimi devijacijami in prestavitvami 
komunalnih vodov je bila izvedena v avgustu 1995. 

Rok dokončanja del 

Pogodbeni rok dokončanja je 24 mesecev od uvedbe v delo, to je 
3. avgust 1997. 
Za odsek trase v dolžini 2,2 km, od priključka Tomačevo (rondo) 
do priključka Šmartinske ceste, je bil rok dokončanja skrajšan na 
30. oktober 1996. 

Priprave na gradnjo 

- Zemljišča: Dokončno se je urejevala problematika z zemljišči 
predvsem dodatni odkupi in odkupi za nujno potrebne dostopne 
poti na posamezne parcele. 

- Projektna dokumentacijah obdobju od januarja do marca 1997 
so se izdelovali predvsem projekti izvedenih del ter posamezne 
spremembe detajlov na še nedokončanem delu severne 
obvozne ceste. 

- Enotno dovoljenje za gradnjo: Za spremembo priključka 
Tomačevo so se pridobivala ustrezna soglasja in vodile aktivnosti 
za pridobitev dodatnih enotnih dovoljenj za gradnjo. 

- Sofinanciranje Mesta Ljubljana: Z Mestno občino Ljubljana so 
se vodile aktivnosti vezane na sofinanciranje severne obvozne 
ceste in vzhodne avtoceste po sklepu Državnega zbora RS iz 

junija 1994. Pogodba o sofinanciranju in protokol o nameri sta 
bila podpisana dne 27.3.1996. 

Pogodbeno oddana dela: 

V obdobju 1994 - 1996 so bile sklenjene pogodbe in aneksi v 
vrednosti 5.090 mio SIT. 
V obdobju januar - marec 1997 ni bila sklenjena nobena pogodba 
in noben aneks. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
5.090 mio SIT. 

Izvedena dela: 

V obdobju januar - marec 1997 so se izvajala sledeča dela: 
- na odseku, ki še ni bil predan prometu, so se izvajala zemeljska 

dela, izvajali so se nasipi in izkopi, 
- izvajale so se prestavitve komunalnih vodov in priprava začasnih 

obvozov, potrebnih za dokončanje del, 
- izvajala so se dela na polaganju meteorne kanalizacije (duktil), 

predvsem prečne povezave na nedokončanem delu odseka, 
- izvajale so se protihrupne ograje, 
- izvajala se je zaščita podtalnice. 

Ocena realizacije terminskih planov: 

Dela v obdobju od januarja do marca 1997 so se izvajala generalno 
v skladu s terminskim planom po katerem bo celotna severna 
obvoznica končana do jeseni 1997. 

Financiranje: 

Dela se financirajo iz lastnih sredstev DARS d.d. in kredita 
Evropske investicijske banke. 
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Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 9.110 0 0 
Odkupi 10.000 183 2 
Gradnja 200.672 322.101 161 
Ostalo 7.638 400 5 
SKUPAJ 227.420 322.684 142 

Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 

Pričetek gradbenih del 

Gradbena dela na posameznih pododsekih trase in objektih so 
se pričenjala postopoma v odvisnosti od dinamike pridobivanja 
enotnih dovoljenj za gradnjo. Prva dela so se pričela v maju 1995 
(dela na razcepu Malence, vključno s premostitvenimi objekti). 
Dela na posameznih pododsekih in objektih so se pričenjala skozi 
vse leto 1996. V letu 1996 so bila najkasneje oddana dela za 
izgradnjo predora Golovec (23.11.1996). 

Rok dokončanja del 

Pogodbeni rok dokončanja za traso in premostitvene objekte je 
26 mesecev od Uvedbe v delo. 

- Zemljišča, odkupi objektov: Do konca marca 1997 je bilo 
pridobljeno skupno 103 ha zemljišč ali 98 % potrebnih zemljišč 
po Uredbi o LN. Dodatnih zemljišč izven LN je bilo pridobljenih 
17 ha ali 92 %. Za posamezne lastnike je bil uveden postopek 
razlastitve. Reševala se je problematika rušencev in 
nadomestnih gradenj. Od 39 objektov, ki se rušijo, je bilo 
sklenjenih 38 pogodb. Od tega je 21 strank že preseljenih. 
Pridobljenih je bilo 29 lokacijskih dovoljenj in 26 gradbenih 
dovoljenj za nadomestne gradnje. V gradnji oziroma že izgrajenih 
je 28 nadomestnih objektov (22 individualnih hiš in 6 kmetij). 

- Projektna dokumentacija: Izvajalec del je izdeloval projekte za 
premostitvene objekte in komunalne napeljave, ki so oddani po 
sistemu "ključ v roke". Usklajevale in reševale so se posamezne 
tehnične rešitve glede na dodatne pogoje soglasodajalcev. 
Izdelovala se je dokumentacija zaradi spremenjenih pogojev 
gradnje (geologija). Izdelovala se je lokacijska dokumentacija in 
projekti PGD za komunalno intrastrukturo v Bizoviku. 

- Enotno dovoljenje za gradnjo:Pridobivala so se potrebna soglasja 
in izdelovala dokumentacija za pridobitev enotnih dovoljenj za 

gradnjo za posamezne dele trase in premostitvene objekte. Za 
izvedbo komunalne infrastrukture v Bizoviku je pridobljeno 
lokacijsko dovoljenje. 

Pogodbeno oddana dela: 

V obdobju 1994 - 1996 so bile sklenjene pogodbe in aneksi v 
vrednosti 13.060 mio SIT. 
V obdobju januar - marec 1997 ni bila sklenjena nobena pogodba 
in noben aneks. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
13.060 mio SIT. 

tevcttena dete: 

- v razcepu Malence so se izvajala zemeljska dela, vršili so se 
izkopi in nasipi, vgrajevala se je kamnita posteljica, vgrajevale 
so se drenaže, odbojne ograje, robniki; izvajala se je sanacija 
plazu ter dodatne geološke raziskave in spremenjeni južni por- 
tal predora Golovec, 

- na pododseku Litijska - Strmec so se izvajala preddela, 
zemeljska dela (izkopi), urejale so se deponije za višek 
izkopanega materiala; izvajala se je sanacija temeljnih tal AC z 
izdelavo gruščnatih kolov in kamnite pete, 

- izvajala so se dela na prestavitvi železniških tirov v Polju, 
- dela so se izvajala na vseh objektih za katere je bil izvajalec 

uveden v delo, 
- izvajala so se dela na prestavitvah vseh komunalnih napeljav. 

Ocena realizacije terminskih plenov 

Stanje izvedenih del koncem marca 1997 omogoča dokončanje 
vseh del do oktobra 1998. 

Financiranje: 

Dela se financirajo iz lastnih sredstev DARS d.d. in kredita 
Evropske investicijske banke. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 20.000 4.018 20 
Odkupi 100.000 75.693 76 
Gradnja 1.275.822 1.194.971 94 
Ostalo 283.908 3.867 1 
SKUPAJ 1.679.730 1.278.549 76 
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PROJEKT 4 - PRIMORSKA 

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

Ta avtocestni odsek je bil dokončan že leta 1989, manjkala pa sta 
viadukta Goli vrh in Bandera. Rok dokončanja prve polovice 
viaduktov je bil 20.11.1994. Izvajalca sta rok izpolnila, tako da je 
bil avtocestni odsek polovično predan prometu 23.11.1994. Rok 
dokončanja druge polovice je bil konec maja 1995. Izvajalca sta 
dela končala v pogodbenem roku, tako da je bila druga polovica 

odseka predana v promet skupaj z odsekom AC Čebulovica - 
Divača, 12.07.1995. Na odseku se odslej izvajajo še nekatera 
dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka. 

Za viadukt Bandera je bilo izvajalcu izdano Potrdilo o odpravi 
vseh pomanjkljivosti. 

Izvršen je bil ponovni razpis za cestno vremenske postaje na 
viaduktih Bandera in Goli vrh. Izbran je bil izvajalec. Dela na izgradnji 
vremenskih postaj pa se v nasprotju s predvidevanji še niso 
pričela izvajati. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 0 0 - 
Odkupi 0 0 - 
Gradnja 10.000 0 0 
Ostalo 0 6 - 
SKUPAJ 10.000 6 0 

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

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

Sklenjen in podpisan je bil dogovor z Občino Divača o gradnji 
nadvoza čez železnico v Dolnjem Ležečem. 

Odpravljale so se napake ugotovljene na tehničnem pregledu in 
pregledu med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci in Izvajalcem. 
Urejale so se pravno-premoženjske zadeve z lastniki za gradnjo 
AC tangiranih parcel (ekspropriacija vezana na dejansko stanje). 

Finančna realizacija je posledica v prvem tromesečju usklajenega 
obračuna za dela, ki so bila izvedena že v letu 1996. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

> 1» 
Plan 

januar - marec 
1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 0 457 - 
Odkupi 0 1.897 - 
Gradnja 0 33.847 - 
Ostalo 0 810 . 
SKUPAJ 0 37.011 - 

ir.bc) 
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Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 

Pričetek gradbenih del 

Gradbena dela se še niso pričela izvajati. Izvajala so se 
pripravljalna dela. 

Rok dokončanja del: 

Predvideni rok dokončanja del je 20 mesecev od uvedbe 
izvajalcev v delo. 

Prluravo na gradnjo; 

V tem obdobju se je usklajevala in dopolnjevala projektno-tehnična 
dokumentacija za traso, deviaclje magistralnih cest, elektrovode 
in ostale komunalne vode, objekte. V izdelavi so bile dopolnitve 
PZI projektov. 
Pridobivala so se soglasja na PGD projekte za izdajo enotnega 
dovoljenja za gradnjo. 
Predana je bila vloga za pridobitev enotnega dovoljenja za traso 
in objekte. 
Vršil se je odkup zemljišč in reševala se je problematika še 
nepridobljenlh zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela: 

Do konca leta 1996 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za 

gradbena dela na trasi in objektih v skupni vrednosti 3.942 mio 
SIT. 
V obdobju januar - marec 1997 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov 
za gradbena dela. 
Celotna skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za 
gradbena dela je 3.942 mio SIT. 

Iivedena tlela; 

V tem obdobju so se izvajala pripravljalna dela na trasi In dveh 
objektih: 
Na trasi in deviacijah so se izvajala pripravljalna dela (čiščenje 
terena, sanacije vrtač ter zasip vrtač z materialom iz deponij 
viškov materialov iz dokončanih odsekov AC). 
Na 2 podvozih so se izvajala pripravljalna dela. 

Ocena realizacije terminskih pianov; 

Glede na plan dela za leto 1997 bi se morala gradbena dela že 
izvajati, vendar se zaradi nepridobljenih zemljišč in nepridobljenega 
gradbenega dovoljenja v obdobju januar - marec 1997 še niso 
pričela izvajati. 

Financiranje; 

Dela se financirajo iz lastnih sredstev DARS d.d. in finančnega 
kredita. 

Tabela J: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 18.000 3.696 21 
Odkupi 185.000 41.691 23 
Gradnja 490.900 1.400 0 
Ostalo 60.642 52 0 
SKUPAJ 754.542 46.839 6 

Odsek DIVAČA - DANE, dolžina 6,9 km 

Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Dela na cestninski 
postaji pa so se pričela izvajati decembra 1996. Pogodbeni rok 
dokončanja del je bil maj 1996. Izvajalec del je dela na odseku AC 
končal šest mesecev pred pogodbenim rokom. Otvoritev odseka 
je bila 08.12.1995. Pogodbeni rok dokončanja del na cestninski 
postaji Dane je 3 mesece, vendar bodo dela predvidoma končana 
v maju 1997. Na odseku se odslej izvajajo še nekatera dela in 
aktivnosti za dokončanje tega odseka. 

V prvem tromesečju 1997 so se vršile priprave na izgradnjo ABC 
sistema cestninjenja na cestninski postaji v Danah. Izveden je bil 
javni razpis za izbiro Izvajalca. Izbran je bil izvajalec. 

Na odseku trase, ki je bil predan v promet 08.12.1995 so se 
odpravljale pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu In 

pregledu med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci in Izvajalcem. 
Izvajala se je sanacija odvodnega sistema ter zatravitve bankin, 
vmesnega pasu In brežin. 
Izvajalcem del na trasi, deviacijah in objektu 0-40-6 je biio izdano 
Potrdilo o odpravi vseh pomanjkljivosti. 
Na odseku trase, ki se je zaradi spremembe lokacijske 
dokumentacije pričel graditi pozneje (od km 18+290 do km 
19+200) so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju, 
zadrževalnih bazenih in zgornjem ustroju cestišča. 
Na cestninski postaji so se izvajala obrtniška, elektro in 
instalacijska dela ter pripravljalna dela na razširitvi platoja zaradi 
dodatnih stez za potrebe ABC sistema pobiranja cestnine. 

Dela na cestninski postaji Dane kasnljo, kar je posledica dodatnih 
In več del zaradi potreb izgradnje ABC sistema pobiranja cestnine. 
Dela bodo predvidoma zaključena v maju 1997. Ob pripravi plana 
1997 je bilo predvideno, da bodo dela na cestninski postaji končana 
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že v letu 1996, zato njihova realizacija v prvem tromesečju ni bila finančno realizacijo, 
predvidena. Od tod razkorak med planirano porabo in dejansko 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 0 763 _ 
Odkupi 0 210 . 
Gradnja 0 223.125 . 
Ostalo 0 0 _ 
SKUPAJ 0 224.098 - 

Odsek DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km 

Pričete* gradbenih del 

Dela na štirih podvozih in enem nadvozu so se pričela izvajati 
julija 1995. 
Dela na enem podvozu, dveh nadvozih, predoru Tabor, deviaclji 
železniške proge in trasi od km 19+200 do km 22+700, za katero 
je bilo pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo, so se z uvedbo 
Izvajalca v delo pričela izvajati 18.01.1996. Za dela na trasi AC od 
km 22+700 do km 23+060 in kraku A priključka Fernetiči je bilo 
enotno dovoljenje za gradnjo pridobljeno 03.12.1996. 
Za dela na kraku A1 in A2, delu na kraku A, deviaciji 0-10-25, 
dveh podvozih in prometno opremo še ni pridobljenega enotnega 
dovoljenja za gradnjo. 

flpft dokončanj? del 

Predvideni rok dokončanja del na celotnem odseku AC je oktober 
1997. 

Priprave na gradnjo 

V tem obdobju se je usklajevala in dopolnjevala projektno-tehnična 
dokumentacija za traso, devlacije magistralnih In regionalnih cest, 
elektrovode in ostale komunalne vode, deviacijo železniške proge, 
predor Tabor. V izvedbi so bile dopolnitve PZI projektov. 
Reševala se je problematika še nepridobljenih zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela: 

Do konca leta 1996 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za 

gradbena dela na trasi in objektih v skupni vrednosti 3.028 mio 
SIT. 
V obdobju januar - marec 1997 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov 
za gradbena dela na trasi in objektih v skupni vrednosti 22 mio 
SIT. 
Celotna skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za 
gradbena dela je 3.050 mio SIT. 

Izvedena dela: 

V tem obdobju so se izvajala dela na trasi, deviaciji železniške 
proge, predoru Tabor, 5 podvozih in 3 nadvozih. 
Na trasi, deviacijah in priključkih so se izvajala zemeljska dela 
(izkopi, nasipi), dela na zadrževalnih bazenih in odvodnjavanju 
ter dela na zgornjem ustroju cestišča. 
V predoru Tabor je bila izvršena hidroizolacija portalov z zaščito, 
izvajati se je začel zasip portalov. V obeh ceveh je bilo izvedeno 
betonsko vozišče. Izvedla se je kabelska kanalizacija za elektro 
napajanje predora. 
Na 4 podvozih in 2 nadvozih so se izvajala zaključna dela na 
betonski konstrukciji. 

Ocena realizaclle terminskih planov: 

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. 

Financiranje: 

Dela se financirajo iz lastnih sredstev DARS d.d. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 30.000 1.163 4 
Odkupi 0 1.261 - 
Gradnja 396.931 324.945 82 
Ostalo 0 8 - 
SKUPAJ 426.931 327.377 77 
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Odsek VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km Pogodbeno oddana dela: 

Prlčetek gradbenih del: 

Gradbena dela se še niso pričela izvajati. 

Predvideni rok dokončanja del za obvoznico Ajdovščina je 7 
mesecev od uvedbe izvajalca v delo. 
Predvideni rok dokončanja del za glavno traso je 28 mesecev od 
uvedbe izvajalcev v delo. 

Priprave na gradnjo: 

V tem obdobju se je izdelovala in usklajevala projektno-tehnična 
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih cest, elektrovode 
in ostale komunalne vode, objekte in dopolnitve PZI projektov. 
Pridobivala so se soglasja na PGD projekte za izdajo enotnega 
dovoljenja za gradnjo. 
Predana je bila vloga za pridobitev enotnega dovoljenja za obvozno 
servisno cesto južno od Ajdovščine. 
Vršil se je odkup zemljišč in reševala se je problematika še 
nepridobljenih zemljišč. 

Do konca leta 1996 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za 
gradbena dela na trasi in objektih v skupni vrednosti 2.450 mio 
SIT. 
V obdobju januar - marec 1997 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov 
za gradbena dela. 
Celotna skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za 
gradbena dela je 2.450 mlo SIT. 

Izvedena dela; 

V tem obdobju se gradbena dela niso izvajala. 

Ocena realizacije terminskih, planov. 

Glede na plan dela za leto 1997 bi se morala gradbena dela že 
izvajati, vendar se zaradi nepridobljenih zemljišč in nepridobljenega 
gradbenega dovoljenja v letu 1997 še niso pričela izvajati. 

Financiranje; 

Dela se financirajo iz lastnih sredstev DARS d.d. in finančnega 
kredita. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 55.000 0 0 
Odkupi 190.000 330 0 
Gradnja 705.250 6.096 1 
Ostalo 98.776 7.250 7 
SKUPAJ 1.049.026 13.676 1 

Odsek SELO ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 

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

V obdobju januar - marec 1997 je bila v pripravi dokumentacija za 
oskrbno postajo Vogrsko. 

Izvajala so se dela na izdelavi ABC sistema pobiranja cestnine. 
Za vsa dela na odseku HC Selo - Šempeter razen viadukta 
"Lijak" in ABC sistema pobiranja cestnine na CP Bazara so bila 
izvajalcem izdana Pisma o odpravi vseh pomanjkljivosti. 
Izvajali so se dokončni obračuni po posameznih pogodbah. 

Realizacija je manjša od planirane zato, ker kasni pridobivanje 
lokacijske dokumentacije za obojestransko počivališče Vogrsko 
z dostopnima cestama in objektoma. Zato planiranih del ni bilo 
mogoče pričeti. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 20.000 0 0 
Odkupi 0 3.495 - 
Gradnja 100.000 3.613 4 
Ostalo 0 616 - 
SKUPAJ 120.000 7.724 6 
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PROJEKT 5 - VRANSKO - BLAGOVICA Pogodbeno oddana dela: 

Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16,8 km 

PODODSEK 6/1: Vransko - Trojane; km 70.720 do km 
79.320; dolžina 8,600 km 

PODODSEK 6/2; Trojane- Blagovica; km 79.320 do km 
87.507; dolžina 8,187 km 

Pričetek gradbenih del: 

Gradbena dela na trasi AC se še niso pričeta izvajati. Izvajala so 
se dela na prestavitvi plinovoda s pričetkom del v avgustu 1996 
in pripravljalna dela z pričetkom del v januarju 1997. 

Rok dokončanja del: 

Predvideni rok dokončanja del na prestavitvi plinovoda je oktober 
1997 in rok dokončanja pripravljalnih del marec 1998. 

Priprave na gradnjo; 

V tem obdobju se je usklajevala in dopolnjevala projektno tehnična 
dokumentacija faze PGD za AC traso. Izdelovali so se projekti 
faze PGD in PZI za pripravljalna dela in premostitvene objekte, 
pridobivala so se soglasja soglasodajalcev na projekte PGD in 
PED za izdajo Enotnih dovoljenj za pripravljalna dela. Pridobivala 
so se dovoljenja za poseg v vodni in cestni svet. V pripravi so bile 
vloge na MOP za izdajo Enotnih dovoljenj za pripravljalna dela. 
Pridobljeni sta bili enotno dovoljenje za gradnjo za izgradnjo 
deponije Zaplaninščica in platoja za izgradnjo nasipa pred 
zahodnim portalom predora Ločica od km 73+300 do km 73+700 
ter enotno dovoljenje za gradnjo za izgradnjo pripravljalnih del za 
predor Ločica: dostop - delovni plato do vzhodnega portala predora 
Ločica od km 71.335 do km 72.615. 
Vršil se je odkup zemljišč in reševala se je problematika 
nepridobljenih zemljišč. Izvršene so cenitve in razgovori z vsemi 
lastniki zemljišč. Skupna površina potrebnih zemljišč za gradnjo 
znaša 116 ha, od tega ni pridobljenih še 38 ha zemljišč. 

Do konca leta 1996 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za 
pripravljalna dela in prestavitev plinovoda v skupni vrednosti 3.176 
mio SIT. 
V obdobju januar - marec 1997 ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov 
za gradbena dela. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov znaša 3.176 mio 
sni 

Izvaianie del: 

Izvajala so se dela na predaji prestavljenega plinovoda naTrojanah 
in Ločici Geoplinu in dela na žaščiti plinovoda Križanje 3 v Ločici. 
Izvajala so se dela na Deviaciji R336A s predorom v Zideh. Izvajala 
so se dela na izgradnji deponije Zaplaninščica in na platoju za 
izgradnjo nasipa pred zahodnim portalom predora Ločica. Izvajala 
so se dela na dostopu na plato do vzhodnega portala predora 
Ločica. Izvajali so se ukrepi za zmanjšanje zastojev v času 
gradnje na cestah R 366, R 371, R 314 in R 322. 

Ocena realizacije terminskih planov; 

Odstopanja so sledeča: 
- kasnila je izdelava projektno tehnične dokumentacije za 

pripravljalna dela, 
- zamujali so odkupi zemljišč, 
- zaradi neizdanih enotnih dovoljenj za gradnjo vseh pripravljalnih 

del, Izvajalci oddanih del niso bili uvedeni v delo, 
- Dodatek k Investicijskemu programu (november 1996) še ni 

sprejet, zato ni bil izveden razpis za predhodno ugotavljanje 
sposobnosti izvajalcev za izvajanje del in ni bil izveden glavni 
razpis oddaje del za traso AC, 

- dela na trasi AC niso oddana. 

Financiranje: 

Dela se financirajo iz lastnih sredstev DARS, d.d in finančnih 
kreditov. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% realizacije 
januar - marec 

1997 
Projekti 3.000 41.238 1375 
Odkupi 265.000 72.796 27 
Gradnja 1.995.000 199.367 10 
Ostalo 296.949 38.410 13 
SKUPAJ 2.559.949 351.811 14 
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2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO 
BILE PREDANE PROMETU PRED 1.1.1994 

Smer SEVER - JUG 

Smer ZAHOD-VZHOD 

Razcep Razdrto 
Zaradi usklajevanja operativne izvedbe preostalih obveznosti s 
predstavniki lokalnih skupnosti se dela na navedenem odseku 
niso izvajala. 

Razdrto - Čebulovica 
Zaradi kasnejšega podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem za 
izvedbo sanacije odvodnjavanja na tem odseku, je realizacija 
manjša od planirane. 

Šempeter - Vrtoiba in Obvoznica Šempeter 
Ob pripravi plana za leto 1997 so bila nekatera dela predvidena v 
prvem tromesečju 1997. Zaradi ugodnih pogojev pa so bila 
izvedena že v letu 1996. Od tod razkorak med planom in dejansko 
realizacijo. 

Zaradi neusklajenosti z lastniki zemljišč in lastnikom stanovanj- 
skega objekta se dela na navedenem odseku niso izvajala. 

Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela: 
- pridobivala se je dokumentacija za zavarovanje plazov na 

pobočju Mežakle, reševala se je problematika vezana na 
pridobitev potrebnih zemljišč, 

- pridobivala se je dokumentacija za izvedbo dodatnih protihrupnih 
ukrepov v Lipcah in na viaduktu 6-1 (pogoj za pridobitev 
uporabnega dovoljenja), 

- vršile so se aktivnosti za odpravo napak v garancijski dobi 
(trasa, objekti, mejni plato). 

Stroški navedenih del so vključeni v postavki predhodna dela in 
priprava projektno tehnične dokumentacije. 

Malence - Šmarje SAP 
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela: 
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe 

v naselju Šmarje SAP in na ostalih problematičnih točkah 
(izdelava študij in dodatnih ekspertiz), 

- vodile so se aktivnosti za sanacijo ukopne brežine Mali vrh 
(priprava tehnične dokumentacije). 

Šmarje SAP - Višnia Gora 
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela: 
- pripravljala se je dokumentacija za sanacijo ukopnih brežin, 
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe 

(študije, ekspertize). 

Pregled fakturirane realizacije (v 000 SIT): 

AC odsek Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% 
realizacije 

Razcep Razdrto 5.000 555 11 

Razdrto - Čebulovica 5.000 743 15 

Šempeter - Vrtojba in obv. 

Šempeter 

38.000 1.679 4 

Koper - Ankaran 5.000 0 0 

Hrušica - Vrba 124.501 0 0 

Malence - Šmarje SAP 10.000 6.795 68 

Šmarje SAP - Višnja Gora 20.000 2.653 13 

SKUPAJ 207.501 12.425 6 

2.5. STROKOVNA DELA INŽENIRJA 

"Inženir" je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za 
investitorja opravlja vsa potrebna strokovno-tehnična opravila 
za izvedbo projekta. 

Fakturirana realizacija Inženirja, ki za DARS d.d. opravlja 
strokovno-tehnična opravila, je v obdobju januar - marec 1997 
znašala 334,2 mio SIT. 
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3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN 
UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH JE V 

OBDOBJU JANUAR - MAREC 1997 
ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS 

d.d. 

3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Za optimalno izvajanje del zimske službe 1996/1997 je bil konec 
leta 1996 sprejet operativni plan zimske službe. V tem planu je bila 
detaljno opredeljena organiziranost služb z zadolžitvijo 
posameznikov, pripravljenost operativnih delavcev na delovnem 
mestu ali na domu, pripravljenost vozil in strojev za akcije in drugi 
ukrepi. 
Tako so se v obdobju od 1.1. do 31.3.1997 izvajale naslednje 
glavne aktivnosti rednega vzdrževanja: 
- redni pregledi avtocest, 
- pripravljenost na domu in 24-urna dežurna služba v vzdrževalnih 

bazah, t 
- izvajanje zimske službe, 
- dela ob koncu zimske službe (odvoz spluženega snega, čiščenje 

signalizacije) in 
- druga dela intervencijskega značaja. 

Zaradi velike količine snežnih padavin in hudega pritiska javnosti 
po še intenzivnejšem pluženju in posipanju je znašala količina 
porabljenih posipnih materialov v prvem tromesečju kar 5.899.507 
kg NaCI in 133.742 kg CaCI2. 

V navedenem obdobju je bilo vzdrževano 247.7 km avtocest in 
03.3 km priključkov na avtoceste. Stroški rednega vzdrževanja v 
prvem tromesečju pa so znašali 402.902.787 SIT. 

3.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME 

V prvem tromesečju je bila izvedena večja količina del, kot je bila 
po planu razvoja in finančnem načrtu predvidena predvsem na 
obnovi Ravbarkomande. Tak ukrep je bil nujen zaradi večje 
poškodovanosti objekta, kot je bilo prvotno ugotovljeno, z 
namenom, da bo dosežen predviden rok za dokončanje del v 
letošnjem letu. 

Vrednost vseh v prvem tromesečju opravljenih del na področju 
obnavljanja vozišč, objektov in opreme znaša 178.930.700 SIT. 

Obnova viadukta Ravbarkomanda: 
V prvem tromesečju leta 1997 so bila izvedena naslednja dela: 
- montaža in izdelava delovnih ter zaščitnih odrov na levem 

viaduktu, 
- izdelava zaščitne ograje med viaduktoma, 
- odstranjevanje robnih vencev, ograj, asfalta in izolacije na 

desnem viaduktu, 
- montaža in izdelava prevoznih delovnih odrov, 
- odstranjevanje kanalizacije, rušenje dilatacij, leve konzole in 

izdelava nove konzole, 
- sanacija nosilcev in odstranjevanje kontaminiranega betona z 

vodnim topom. 
Vrednost opravljenih del na viaduktu Ravbarkomanda znaša 140 
mio SIT. 

Obnova viadukta Unec: 
V prvem tromesečju je bil zaključen razpis za izbiro najugodnej- 
šega ponudnika za obnovo viadukta, sklenjena je bila pogodba 
za izvajanje in pridobljena so bila dovoljenja za začetek obnove. 

3.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA AVTOCEST 

Na osnovi v letu 1996 sklenjenih pogodb so bile v prvem 
tromesečju 1997 zaključene nabave osnovnih sredstev 
(mehanizacije za vzdrževanje AC, vozil in druge opreme) v 
vrednosti 170 mio SIT. 

V istem obdobju je podjetje Iskra Sistemi projektiralo in delno 
izdelalo opremo za sistem ABC na AC Ljubljana - Razdrto. 
Nabavljene so bile elektronske tablice v vrednosti 32.381.182 
SIT. 

Vsi stroški naložb so v prvem tromesečju znašali 202.845.751 
SIT. 

3.4. POBIRANJE CESTNINE 

V prvem tromesečju 1997 se je pobirala cestnina za 178,3 km 
avtocest. V tem obdobju znaša pobrana cestnina 1.691.954.800 
SIT. 

Stroški pobiranja cestnine znašajo 257.287.204 SIT in so višji od 
predvidenih, ker je bil izplačan regres za dopust (v višini 
lanskoletnega regresa). 

3.5. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

V obdobju januar - marec 1997 so bila opravljena naslednja dela 
s področja odnosov z javnostmi: 

- organizacija izdaje 6 tiskovnih sporočil (o zbranih namenskih 
sredstvih v letu 1996; o začetku del na levem viaduktu 
Ravbarkomanda; dve sporočili o reševanju problematike 
izplačevanja slovenskih kooperantov s strani italijanskih 
izvajalcev del na odseku Arja vas-Vransko; o začetku obnove 
viadukta Unec; napoved uvedbe ABC sistema cestninjenja na 
cestninski postaji Bazara); 

- organizacija priložnostne slovesnosti ob otvoritvi ABC sistema 
cestninjenja na cestninski postaji Bazara s priložnostno 
novinarsko konferenco; ob tem smo pripravili tudi gradivo za 
novinarje; 

- izdelava analize medijskih objav o avtocestah in DARS d.d. v 
letu 1996 z oceno opravljenih dejavnosti odnosov z javnostmi v 
letu 1996; 

- redno spremljanje in analiziranje medijskih objav o avtocestah 
in DARS d.d.; 

- organiziranje stikov z novinarji in koordinacija nastopov 
predstavnikov DARS d.d. v različnih medijih; 

- organiziranje izdelave dokumentarnega video filma o zahtevni 
gradnji avtoceste prek Trojan; 

- organiziranje izvedbe javnega razpisa za iždelavo naloge 
"Socialno prostorski vplivi izgradnje avtocest - 2. del"; 

- organiziranje izdelave prvega izmed serije prospektov o 
avtocestnih odsekih (odsek Vransko-Blagovica). 

Za navedena dela je bilo porabljenih 3,3 mio SIT. 

3.6. RAZVOJNE NALOGE 

DARS d.d. je v letu 1996 sklenila 15 sofinancerskih pogodb za 
izvajanje razvojno-raziskovalnih nalog na področju cestogradenj, 
katerih izvajanje se nadaljuje tudi v letu 1997: 
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- sistem za optimizacijo vzdrževanja in projektiranja cest, 
- nevronske mreže v reševanju inženirsko geoloških problemov, 
- odtok atmosferskih vod z AC, kemizem vod in učinkovitost 

lovilcev olj in usedalnikov, 
- tehniški slovar za ceste - italijanski izrazi, 
- metodologija izvajanja monitoringa odvodnje AC telesa, 
- razvoj sodobnega računalniškega načrtovanja predorov in 

globokih izkopov, 
- razvoj trajnih betonov za prefabricirane cestne elemente, 
- sistem za vodenje in analiziranje podatkov o prometu na cestah, 
- INKAGRA - integrirani sistemi kakovosti za graditeljstvo v 

cestogradnji 
- tehnološki postopki za optimizacijo izvajanja sanacij in 

rekonstrukcij premostitvenih objektov, 
- polimemi in polimerno modificirani betoni za hidroizolacijske plasti 

na cestnih objektih, 
- urejanje cestnih brežin in cestne okolice na biološko ekološki 

osnovi, 
- uporaba oplemenitenega gradbenega odpadnega materiala za 

zvočne in svetlobne bariere na R cestah in AC v RS, 
- optimizacija konstrukcij na podlagi njihove zanesljivosti, 
- gradnja ločnih mostov z uporabo ukrivljenih tankostenskih 

mikroarmiranih betonskih elementov. 

Za navedena dela je bilo v obdobju januar - marec 1997 porabljenih 
4,1 mio SIT. 

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE 

REALIZACIJE ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 1997 v 000 SIT 

Opis postavke Plan 
januar - marec 

1997 

Realizacija 
januar - marec 

1997 

% 
realizacije 

Redno vzdrževanje 493.792 402.903 82 
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 48.685 178.931 368 
Stroški pobiranja cestnine 236.711 257.287 109 
Naložbe v osnovna sredstva AC 38.596 202.846 526 
Stroški upravljanja 158.112 125.679 79 
Odnosi z javnostmi 7.200 3.284 46 
Razvojne naloge 22.500 4.117 18 
SKUPAJ 1.005.596 1.175.047 117 
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4. POVZETEK FAKTURIRANE 
REALIZACIJE V OBDOBJU JANUAR - 

MAREC 1997 

V nadaljevanju podajamo tabelarični In grafični prikaz fakturirane 
realizacije Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. v obdobju 
januar - marec 1997 po posameznih postavkah: 

v 000 SIT 

PLAN RAZVOJA 

PROJ. DOKUMENT. V IN PO LETU 1997 269.300 312.819 116 

PROJEKT I - SKUPAJ 2.372.625 714.619 30 
Hoče - Arja vas 583.680 500 830 86 
Šentilj - Pesnica 186.160 105.081 56 
Slivnica - Fram - BDC 1.244.510 75.706 6 
Priključek SI. Bistrica S 55.166 0 0 
Obvoznica Ormož 303.109 33.002 II 
PROJEKT 2 - SKUPAJ 1.623.148 2.700.467 166 
Arja vas - Vransko 917.085 2.465 331 269 
Blagovica - Šentjakob 706.063 235 136 33 
PROJEKT 3- SKUPAJ 1.907.150 1.601.233 84 
Zadobrova - Tomačevo 227.420 322.684 142 
Šentjakob - Malcnce 1.679.730 1.278.549 76 
PROJEKT 4 - SKUPAJ 2.360.499 656.731 28 
Razdrto - Čebulovica 10.000 6 0 
Čebulovica - Divača 0 37.011 . 
Divača - Kozina 754.542 46 839 6 
Vipava - Selo 1.049.026 13.676 1 
Selo - Šempeter 120.000 7.724 6 
Divača - Dane 0 224098 - 
Dane - Fernetiči 426.931 327 377 77 
PROJEKT 5-SKUPAJ 2.559.949 351.811 14 
Vransko - Blagovica 2.559.949 351.811 14 
DOKONČANJA DEL NA AC 207.501 12.425 6 S 
ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH AC 64.000 46.560 73 

"INŽENIR" 358.835 334.214 93 

PLAN RAZVOJA - SKUPAJ 11.723.007 6.730.879 57 

poročevalec, št. 13 72 3. februar 1998 



v 000 SIT 

FINANČNI NAČRT 

STROŠKI UPRAVLJANJA 158.I12 125.679 79 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 7.200 3.284 46 

RAZVOJNE NALOGE 22.500 4.117 18 

REDNO VZDRŽEVANJE 493.792 402.903 82 

OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJ., OPREME 48.683 178.931 368 

STROŠKI POBIRANJA CESTNIN 236.7I1 257.287 109 

NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA AC 38.596 202.846 526 J 

FINANČNI NAČRT- SKUPAJ 1.005.596 1.175.047 117 

PLAN RAZVOJA IN FINANČNI NAČRT 

PlAN RAZVOJA 
PLAN IN REALIZACIJA 

V OBDOBJU JANUAR - MAREC 1997 

■INŽENIR' 

ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH A< 
DOKONČANJA DEI. NA AC 

PROJEKT 3 • SKUPAJ 
PROJEKT 4 - SKUPAJ 
PROJEKT .1 - SKUPAJ 
PROJEKT 2 • SKUPAJ 

PROJEKT I • SKUPAJ 
PROJ. DOKUMENT V IN PO LETU 1997 

=7 !»(KIO.OOO 
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FINANČNI NAČRT 
PLAN IN REALIZACIJA 

V OBDOBJU JANUAR - MAREC 1997 

STROŠKI upravljanja 

NALOŽBE V OSNOVNA SRHOTVA A 

STROŠKI POBIRANJA CESTNI 

OBNAVLJANJE VOZlSĆ. OBJ., 

REDNO VZDRŽEVANJE 

000 SIT 

□ PLAN ■ REALIZACIJA 
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARSd.d. 

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA 

DELA DARS d.d. V OBDOBJU JANUAR - 
JUNIJ 1997 

CELJE, september 1997 

Poročilo o izvajanju programa dela DARS d.d. v obdobju januar - 
junij 1997 je pripravila in sprejela Uprava družbe na svoji 184. seji 
dne 29. 09.1997: 

Jože Brodnik, dipl. ing., I.r. 
Lado Prah, dipl. ing., I.r. 

mag. Stanko Debeljak, dipl. oec., I.r. 
Metod Di Batista, dipl. ing., I.r. 

Stanko Štrajn, dipl. iur., I.r. 
Gordana Višinski, dipl. ing., I.r. 
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FINANČNA REALIZACIJA CELOTNEGA NACIONALNEGA PROGRAMA NA 

DAN 30.06.1997 

JAGODJE - LUCIJA 
IZOLA-JAGODJE 

KOPER - IZOLA 
Škofije - srmin 

BELTINCI - GENTEROVCI 
LENART-BELTINCI 
MARIBOR - LENART 

FRAM - HAJDINA 
KRŠKA VAS -OBREŽJE 
SMEDNIK-KRŠKA VAS 
KRONOVO - SMEDNIK 
HRASTJE - 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 

ČEBULOVICA-DIVAČA 
RAZDRTO - ČEBULOVICA 

50 100 150 200 250 

v mio USD 

■ realizirano do 30.06.1997 

□ vrednosti po Nacionalnem programu 
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Predvidena in dejanska poraba v mio USD 

1994 1995 1996 1997* 

OESO predvidena poraba po NP - po letih 
■M dejanska poraba - po letih 
-•—predvidena poraba po NP - kumulativa 
-o—dejanska poraba - kumulativa 

* v letu 1997 se podatek o dejanski porabi nanaša na 1 polletje - stanje 30.06.1997, 
podatek o predvideni porabi po NP, pa znaša 50% celoletne predvidene porabe po NP 

Predvidena in dejanska predaja AC prometu v km 

km 80,0  Z5A. r 120,0 km 

1994 1995 1996 1997* 

predvidena predaja prometu po NP - po letih 
predano prometu po letih 
predvidena predaja prometu po NP - kumulativa 
predano prometu - kumulativa 

* v letu 1997 se podatek o dejanski dolžini predanih AC prometu nanaša na predvideno 
predajo AC prometu do konca leta 1997 
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0. UVOD 

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave 
in izdelave investicijskih programov, projektno 
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in 
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo 
graditi v letu 1997 ali se bodo pričeli graditi pozneje 

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

1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih 
odsekov, ki bodo končani v letu 1997 

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih 
avtocestnih odsekov 

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje 
obstoječih avtocestnih odsekov 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 
1.7. Ostale naloge 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH 
JE V OBDOBJU JANUAR • JUNIJ 1997 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. Predhodna dela in priprava projektno tehnične 
dokumentacije 

2.1.1. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE 
PRIČNEJO GRADITI PO LETU 1997 - SMER ZAHOD - 
VZHOD 

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

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

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

ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,3 km 
HOČE - ARJA VAS, dolžina 47,0 km 
SLIVNICA - FRAM ■ BDC, dolžina 7,0 km 
PRIKLJUČEK SL. BISTRICA • sever, dolžina 0,8 km 
OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km 
ARJA VAS ■ VRANSKO, dolžina 20,9 km 
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,5 

ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km 
MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 
RAZDRTO ■ ČEBULOVICA, dolžina 8,8 km, 
gradnja manjkajočih viaduktov 
ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA, 
dolžina 5,1 km 
DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 
DIVAČA ■ DANE, dolžina 6,9 km 
DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km 
VIPAVA ■ SELO, dolžina 11,5 km 
SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 
VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16,8 km 

2.3. Novi avtocestni odseki v letu 1997 

PESNICA - SLIVNICA, 1.etapa, dolžina 4,4 km 
OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km 
KOZINA - KLANEC, 1.etapa, dolžina 0,8 km 
VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km 

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

2.5. Odkupi zemljišč in nepremičnin 

2.5.1. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN NA ŽE 
ZGRAJENIH AVTOCESTNIH ODSEKIH 

2.6. Strokovna dela Inženirja 

3. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST, KI JIH JE V OBDOBJU JANUAR - 
JUNIJ 1997 ORGANIZIRALA IN IZVAJALA 
DARS d.d. 

3.1. Redno vzdrževanje avtocest 

3.2. Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 

3.3. Naložbe v osnovna sredstva avtocest 

3.4. Pobiranje cestnine 

3.5. Odnosi z javnostmi 

3.6. Razvojne naloge 

4. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V 
OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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0. UVOD 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je v obdobju januar 
- junij 1997 izvajala naloge v skladu z Zakonom o družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. list RS 57/9), v skladu z 
Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, 
ki ga je dne 15.11.1995 sprejel Državni zbor, na podlagi Programa 
dela DARS d.d. za leto 1997, ki ga je sprejela skupščina DARS 
d.d. (Vlada Republike Slovenije) in dal nanj soglasje Državni zbor 
dne 29.07.1997 ter v skladu s Planom razvoja in finančnim načrtom 
DARS d.d. za leto 1997 - Nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov, 
ki ga je sprejela skupščina DARS d.d. (Vlada Republike Slovenije) 
na svoji 220. seji, dne 7.11.1996, in Rebalansom plana razvoja in 
finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997, ki ga je sprejela 
skupščina DARS d.d. (Vlada Republike Slovenije) na svoji 22. 
seji, dne 17.7.1997. 

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

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji, je DARS d.d. v obdobju januar - junij 1997 opravila 
naslednje naloge: 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave 
in izdelave investicijskih programov, projektno 
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in 
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo 
graditi v letu 1997 aii se bodo pričeli graditi pozneje 

Pri tem je DARS d.d.: 

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

- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih 
programov; 

- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije 
za te avtocestne odseke, pri čemer je : 

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

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

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

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

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

Pri tem je DARS d.d.: 

- organizirala in vodila postopke oddaje del za še neoddana dela, 

- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 

gradnji, 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih 
odsekov, ki bodo končani v letu 1997 k. 

Za odseke, ki bodo končani v letu 1997 je DARS d$.: 

- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančpi nadzor pri 
gradnji, 

- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del, 
- pridobivala potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in 

vgrajenih materialov, 
- organizirala tehnične preglede izvedenih del, 
- organizirala in vodila odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih 

na tehničnih pregledih, 
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov 

oziroma delov odsekov. 

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih 
avtocestnih odsekov 

Pri tem je DARS d.d.: 

- organizirala in vodila postopke oddaje gradbenih del; 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 

gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje 
obstoječih avtocestnih odsekov 

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

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 s postopnim uvajanjem 

pobiranja cestnine brez ustavljanja. 

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

Izvajalci obnovitvenih del so bili izbrani na podlagi javnih razpisov. 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 

Financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v obdobju 
januar - junij 1997 omogočeno predvsem na podlagi Zakona o 
zagotavljanju 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 
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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 finančnih sredstev za vzdrževanje in 
upravljanje avtocest. Del cestnin in najemnin, ki ni bil porabljen za 
vzdrževanje in upravljanje avtocest, pa je bil vir za graditev novih 
avtocestnih odsekov. 

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

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

- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za pridobivanje 
potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja in domača posojila, 
ki jih bo DARS d.d. rabila za sofinanciranje graditve avtocestnih 
odsekov v letih 1997 do 1999; 

- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti iz že najetih 
posojil za nove avtocestne odseke; 

- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB), v okviru že podpisanih 
posojilnih pogodb, redno dostavljala vse podatke in poročila o 
realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s temi 
pogodbami dolžna pripravljati; 

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

1.7. Ostale naloge 

Poleg vseh navedenih nalog je DARS d.d.: 

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

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

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

- sodelovala z lokalnimi skupnostmi preko katerih potekajo trase 
novih avtocest. 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V 
OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 ORGANIZIRALA IN 
VODILA DARS d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

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

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

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

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

- Izdelava raznih dodatnih prometno tehničnih in prometno 

ekonomskih 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.; 

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo 
graditi po letu 1997, smer zahod - vzhod 

Odsek Maribor - Lenart 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- dodatne preveritve poteka trase 
- iskanje racionalnejše variante 
- izdelava idejnega projekta 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
• izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta v 

dopolnjevanju 
Stanje po programu dela DARS: 
- strokovne podlage za Osnutek LN bodo izdelane v oktobru 
- zamuda 3 mesece zaradi iskanja finančno ugodnejše variante 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 1999 je ogroženo 

Odsek Lenart - Cogetinsi 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritve novih variant 
- prometno-ekonomsko vrednotenje novih variant 
- dopolnitve idejne študije variant glede na pridobljene 

vodnogospodarske zahteve 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelan elaborat prometno-tehničnega in ekonomskega 

vrednotenja variant 
Stanje po programu dela DARS: 
- proučitev in izbor variante bosta potekala do konca avgusta 
- zamuda 2 meseca zaradi vrednotenja dodatnih variant in iskanja 

racionalnega poteka trase zaradi iskanja finančno ugodnejše 
variante 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

Odsek Coaetinci - Vučia vas (del odseka Coaetinci - 
Padmožsnci) 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- prometno-ekonomsko vrednotenje novih variant 
- iskanje novih variant na območju Občine Sv.Jurij 
- usklajevanje z lokalno skupnostjo glede poteka trase in izbora 

variante 
- izdelava posebnih strokovnih podlag za Osnutek LN 
- izdelava poročila o vplivih na okolje 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelano prometno-ekonomsko vrednotenje variant 
- izdelana študija variant 
Stanje po programu dela DARS: 
- strokovne podlage za Osnutek LN bodo izdelane v oktobru 
- zamuda 2 meseca zaradi usklajevanja z lokalno skupnostjo in 

izdelave dodatnih variant po zahtevah lokalnih skupnosti 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

Rekonstrukcija M3-3 (del odseka Slovenska Bistrica - 
Hajdina) 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- izvedba razpisov za izdelavo projektne dokumentacije 
- pogajanja za direktno oddajo del za izdelavo projektne 

dokumentacije 
- rekonstrukcija magistralne ceste bo potekala po obstoječi trasi, 
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potrebne bodo manjše korekture poteka trase (izboljšava 
elementov), zato se izdeluje že projekt PGD, gradnja bo izvedena 
na osnovi priglasitve del 

Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- projekt PGD v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: 
- projekt PGD bo izdelan do konca avgusta 
- zamuda 2 mesece zaradi dveh neuspelih razpisov za izdelavo 

projektne dokumentacije zaradi premajhnega števila prispelih 
ponudb 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 1999 ni ogroženo 

Obvoznica Praaersko (del odseka SI. Bistrica - Haidina) 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo prostorske in 

projektne dokumentacije za obvoznico 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- pogodba za izdelavo idejnega projekta v postopku podpisa 
Stanje po programu dela DARS: 
- idejni projekt bo izdelan do konca leta 
- zamuda 4 mesece zaradi dveh neuspelih razpisov za izdelavo 

prostorske dokumentacije zaradi premajhnega števila prispelih 
ponudb 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 1999 ni ogroženo 

OtteeK Fram - Hajdina 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- priprava razpisa za študijo variant 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- pripravljena projektna naloga za študijo variant 
Stanje po programu dela DARS: 
- vrednotenje variant bo izdelano do konca leta 
• zamuda 5 mesecev zaradi nedefiniranja obsega izdelave 

lokacijskega načrta 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo 

Odsek Haidlna - Ormož (brez obvoznice Ormož) 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- dopolnjevanje primerjalne študije variant 
- dodatna prometna preveritev dodatnih variant 
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov 1:1000 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- primerjalna študija variant izdelana 
Stanje po programu dela DARS: 
- izbor variante bo zaključen v novembru 
- zamuda 3 mesece zaradi preverjanja dodatnih variant po zahtevi 

lokalnih skupnosti in DRSC 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje celotnega odseka do konca leta 1999 je ogroženo 

Odaek Vučja vas - Radmožanci (del odseka Cogetincl - 
RadmožancH 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
• izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta 
- izdelava novih možnih potekov priključne ceste na Mursko 

Soboto 
- pridobivanje pogojev za avtocesto in za prečkanje čez Muro 
- izdelava poročila o vplivih na okolje 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelano prometno-ekonomsko vrednotenje variant 
Stanje po programu dela DARS: 
- strokovne podlage za Osnutek LN bodo izdelane do konca 

avgusta, kar je v skladu s programom dela za leto 1997 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

Odsek Razdrto - Vipava 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje pripomb z javne razgrnitve 
- izdelava balistične študije za vojaški poligon Mlake 
- izdelava novelacije študije hrupne obremenjenosti 
- dodatne preveritve severno od tankovskih garaž po zahtevah 

Občine Vipava in DRSC 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelan idejni projekt £ 
Stanje po programu dela DARS: 
- Uredba o LN bo predvidoma sprejeta v maju 1998^ 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogrožerto 

Odsek Klanec - Srmln 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje rešitev med Ministrstvom za promet in zveze, 

Ministrstvom za okolje in prostor ter DARS d.d. 
- dopolnjevanje idejnih študij 
- izdelava idejnega projekta 
- izdelava projektne naloge za izvedbo natečaja za rešitev 

viadukta Črni kal 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- idejni projekt v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: • 
- strokovne podlage in idejni projekt za predlagano varianto bodo 

izdelani do konca septembra 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

Odsek Škofile - Srmin 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- aerosnemanje terena 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelan in veljaven LN 
- izdelani aeroposnetki terena 
Stanje po programu dela DARS: 
- izdelava Osnutka LN za AC odsek Klanec - Ankaran (Srmln) 

še ni zaključena, zato še ni mogoče določiti vpliva na veljaven 
LN za AC Škofije - Srmin 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2001 ni ogroženo 

Odsek Koper - Izola. Izola - Jaaodie In Jaaodie - Luciia 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- izvedba razpisa za izdelavo študije variant 
- aerosnemanje terena 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelani aeroposnetki terena 
Stanje po programu dela DARS: 
- vrednotenje variant se bo pričelo v septembru 
- zamuda 2 meseca 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

PrIKliuček lopata na AC odseku Hoče - Arja vas 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritev poteka trase priključka preko vodovarstvenega pasu 
- preveritev dodatnih variant po zahtevah DRSC 
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo idejnega projekta 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- primerjalna študija variant v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: 
- izbor variante bo v septembru 
- zamuda 2 meseca zaradi zahtevkov po preverjanju dodatnih 

variant s strani DRSC in nedefiniranih pogojev ščitenja podtalnice 
s strani MOP-UVN 
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Realizacija po nacionalnem programu: 
- izgradnja priključka po NP ni predvidena 

Priključek Ljubečna na AC odseku Hoče - Arla vas 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- posredovanje mnenja na predlog izbora priključka 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- prometno-urbanistična študija mesta Celje v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: 
- proučitev variant se še ni pričela zaradi kasnitve pri zaključku 

izdelave prometno-urbanistične študije mesta Celje (postopek 
vodi MO Celje) 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- izgradnja priključka po NP ni predvidena 

Priključek Razdrto na AC odseku Postojna - Razdrto 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava prometno-tehničnega in prometno-ekonomskega dela 

študije variant 
- izdelava poročila vplivov na okolje 

Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- študija variant v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: 
- izbor variante v oktobru, skladno s programom dela 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- izgradnja priključka po NP ni predvidena 

V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritev navezave Luke Koper na AC omrežje za varianto ob 

železnici 
- izvedba razpisa za izdelavo študije variant 
- aerosnemanje terena 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelani aeroposnetki terena 
Stanje po programu dela DARS: 
- vrednotenje variant se bo pričelo v septembru 
- zamuda 2 meseca 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- izgradnja priključka po NP ni predvidena 

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

V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava študije variant (gradbeno-tehničnl elaborat z 

investicijskimi vrednostmi) 
- izdelava elaborata vrednotenja variant 
- preveritev dodatnih variant po zahtevah Občine 
- preveritev lokacije cestninske postaje 
- preveritev lokacij priključkov In spremljajočih objektov 
- analiza protihrupne obremenjenosti 
- izdelava prometne študije 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelana študija variant 
- izdelan elaborat vrednotenja variant 
- izdelana prometna študija 
■ Izdelana dopolnitev študije spremljajočih objektov 
Stanje po programu dela DARS: 
- izbor variante bo v septembru 
- zamuda 3 mesece zaradi dodatnih preveritev variant po 

zahtevah Občine 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

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

Odsek Vrba - Črnivec 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- optimizacija variant na Radovljiškem polju in na območju Podvina 
- izdelava ekspertne študije za športno letališče Lesce In analiza 

vpliva poteka tras na športno letališče Lesce 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- Izdelano delovno gradivo za primerjalno študijo variant 
Stanje po programu dela DARS: 
- izbor variante v novembru 
- zamuda 3 mesece zaradi optimizacije variant za 2.krog 

vrednotenja in zaradi pogojev MORS glede športnega letališča 
Lesce 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo 

Odsek Črnivec - Podtabor 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- priprava gradiva za predlog ministra MP2 za pričetek priprave 

LN 
- dopolnitev prometno-ekonomske in prometno-tehnične 

primerjave variant za potek preko Ljubenskega hriba 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelano gradivo za pobudo za pričetek priprave LN 
Stanje po programu dela DARS: 
- vrednotenje variant se bo pričelo v novembru 
- zamuda 3 mesece 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo 

Odsek Podtabor - Naklo 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- revizija poročila o variantah v predlaganem koridorju 
- aerosnemanje terena za potrebe izdelave kart 1:1000 za izdelavo 

preveritev v merilu 1:1000 
- izdelava topografskih načrtov 1:1000 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelan idejni projekt za varianto v obstoječem koridorju 
- Izdelani aeroposnetki terena 
Stanje po programu dela DARS: 
- izdelava geodetskih del (aerosnemanje in topografski načrti 

1:1000), skladno s programom dela 
Realizacija po nacionalnem programu: 
• dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo 

Odaek NaKlo - Kranj v?hod 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritev odvodnjavanja glede na nove zahteve MOP-UVN 
- pripravljena projektna naloga za izdelavo idejne zasnove In 

projekta PGD-PZI za odvodnjavanje z avtoceste 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- delno izdelani PGD-PZI za dograditev AC v štiripasovnlco 
Stanje po programu dela DARS: 
- dopolnjevanje projektne dokumentacije 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2001 ni ogroženo 

Odsek Žentvld - Koseze 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- dopolnjevanje študije variant priključevanja Celovške ceste na 

AC 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- študija variant priključevanja Celovške ceste na AC izdelana in 

posredovana v mnenje na MOL 
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Stanje po programu dela DARS: 
- vrednotenje variant se bo pričelo v novembru 
- zamuda 3 mesece zaradi iskanja dodatnih variant priključevanja 

Celovške ceste na AC po zahtevah revizijske komisije in 
pridobitve mnenja Mestne občine Ljubljana 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo 

Odsek Bič - Hrastie 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava elaborata primerjave variant z investicijskimi vrednostmi 
- izdelava prometno-ekonomskega izračuna 
- izdelava topografskih načrtov 1:1000 
- preveritev dodatnih variant po sklepih Projektnega sveta 
- detajlnejša obdelava v merilu 1:1000 na pododseku Pluska - 

Ponikve mimo Trebnjega 
- obdelava variant v merilu 1:5000 na pododseku Bič - Pluska z 

upoštevanjem usmeritev izdelovalca LN za potrebe ponovnega 
vrednotenja variant 

Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelano delovno gradivo študije variant na pododsekih Bič - 

Pluska in Pluska - Ponikve 
- izbrana varianta na pododseku Ponikve - Hrastje 
- izdelani topografski načrti 1:1000 
- izdelana dopolnitev študije spremljajočih objektov 
Stanje po programu dela DARS: 
- izbor variante bo v septembru 
- zamuda 2 meseca zaradi optimizacije in detajlnejše obdelave 

variant za novi krog vrednotenja 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo 

Odsek Hrastie - Kronovo 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- izdelava študije variant (gradbeno-tehnični elaborat) 
- izdelava prometne študije 
- izdelava topografskih načrtov 1:1000 
- izdelava računalniške 3D vizualizacije za Karteljevski klanec 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelana dopolnjena študija spremljajočih objektov 
- izdelana študija variant z upoštevanjem usmeritev Izdelovalca 

LN 
- izdelani topografski načrti 1:1000 
Stanje po programu dela DARS: 
- vrednotenje variant bo zaključeno v oktobru 
- zamuda 3 mesece zaradi optimizacije variant za novi krog 

vrednotenja 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo 

Kronovo - Smednik 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- izdelava novelacije idejnega projekta 
- izdelava prognoze prometa in analiza protihrupne obremen- 

jenosti 
Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelan idejni projekt po prvotni varianti 
- izdelan predlog poteka lokalnih cest na območju Bele cerkve 
- izdelana dopolnjena študija spremljajočih objektov 
Stanje po programu dela DARS: 
- novelacija idejnega projekta v izdelavi 
- zamuda 4 mesece 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo 

Smednik - Krška vas 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- preveritev lokacije cestninske postaje 

- izdelava prognoze prometa in analiza protihrupne obremen- 
jenosti 

Stanje dokumentacije na dan 30.06.1997: 
- izdelan idejni projekt po prvotni varianti 
- izdelana dopolnjena študija spremljajočih objektov 
- izdelana analiza lokacije cestninske postaje 
Stanje po programu dela DARS: 
- novelacija idejnega projekta v izdelavi 
- zamuda 4 mesece 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo 

Fakturirana realizacija na postavki priprava projektno-tehnične 
dokumentacije v obdobju januar - junij znaša 474,4 mio SIT. 

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

V obdobju januar - junij 1997 je bilo v Programu dela DARS d.d. 
predvideno nadaljevanje oziroma dokončanje gradnje naslednjih 
avtocestnih odsekov: 

Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija 
1. Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,3 km 
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 

47,0 km 
3. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 

7,0 km 
4. Priključek Slovenska Bistrica (del odseka SI. Bistrica - 

Hajdina), dolžina 0,8 km 
5. Obvoznica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), dolžina 

3,7 km 

Projekt 2 - Celje 
6. Arja vas • Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 

km 
7. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 

20,5 km 

Projekt 3 - Gorenjska - Dolenjska 
8. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7 

km 
9. Zadobrova • Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 

4,3 km 

Projekt 4 - Primorska 
10. Razdrto - Čebulovica, gradnja manjkajočih viaduktov 
11. Čebulovica - Divača z razcepom Divača, štiripasovna 

avtocesta, dolžina 5,1 km 
12. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km 
13. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km 
14. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
15. Vipava - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km 
16. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km 

Projekt 5 - Vransko - Blagovica 
17. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,8 

km 

Skupno se je v obdobju januar - junij 1997 gradnja nadaljevala na 
100 km novih štiripasovnih avtocest ter priključku Slovenska 
Bistrica in obvoznici Ormoža. Zaključna dela pa so se izvajala 
na 36,8 km novih štiripasovnih avtocest in 47 km dograjenih 
dveh pasov k obstoječi dvopasovnici. 
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PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsek ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,3 km 

Gradnja na trasi avtoceste se je pričela v juniju 1994, leto za tem 
pa še dela na cestninski postaji in Izgradnji sistema "klic v sili". 
Izvajalec je dela na AC Šentilj - Pesnica končal v pogodbenem 
roku, taje bil 16.10.1996 za traso AC in 10.10.1996 za cestninsko 
postajo Pesnica in »klic v sili«. V obdobju med 11. in 17.10.1996 je 
bil opravljen tehnični pregled izvedenih del. Dne 18.10.1996 je bila 
prometnica predana v promet. Na odseku se odslej izvajajo še 
nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka. 

Priprava na gradnjo 
V prvem polletju leta 1997 so se vršili postopki oddaje del za še 
neoddana dela in sicer: 
- izdelana je bila dokumentacija in izveden razpis ter izbran 

Izvajalec za dela na cestninski postaji (izvedba ABC sistema), 
- izveden je bil razpis ter izbran Izvajalec za nabavo opreme 

(vozila) za CP Pesnica. 

Pogodbeno oddana dela 
Vrednost v letih 1994,1995 in 1996 sklenjenih pogodb in aneksov 
je 7.156 mio SIT. 

Vrednost v obdobju januar - junij 1997 sklenjenih pogodb in 
aneksov je 187 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
7.343 mio SIT. 

Izvedena dela 
V prvem polletju leta 1997 so se odpravljale napake, ugotovljene 
na kvalitetnih pregledih trase AC, rampe, vzdolžnih In prečnih 
deviaclj, regulacij, prepustov in zidov, premostitvenih objektov 
dolžine 5 - 50 m, viadukta Kresnica in cestninske postaje. Pri 
izgradnji AC so se pojavila nekatera dodatna in več dela, ki v 
pogodbenih predračunih niso bila predvidena oz. so bila predvidena 
v manjšem obsegu od dejansko izvedenih količin. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Izvajalec je dela na AC Šentilj - Pesnica končal v pogodbenem 
roku. Nekatera zaključna dela so se izvajala še po prepustitvi 
prometa na AC. 

Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
DARS d.d. in sredstev kredita Evropske banke za obnovo in 
razvoj. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 207.380 2,3 146.916 1,6 
Odkupi l.039.456 11,5 1.028.333 11,3 
Gradnja 7.412.958 81,8 7.518.655 83,0 
Ostalo 403.707 4,5 424.775 4,7 
SKUPAJ 5.928.000 9.063.501 100,0 9.118.679 100,6 

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

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 97,7 100 95,9 
trasa in rampa 25 106,5 27 111,4 
deviacije 5 114,9 3 139,4 
regulacije 2 124,5 1 212,9 
prepusti in zidovi 2 105,8 0 3438,3 
objekti 5 - 50 m 4 106,0 0 790,7 
viadukt Kresnica 13 100,3 0 546,7 
dodatna dela 37 89,6 48 84,9 
prestavitev el. enrg. vodov 1 100,0 0 99,9 
cestninska postaja 5 100,3 9 100,3 
ozelenitev cestnega telesa 0 50,0 1 50,0 
klic v sili - montažni del 1 77,0 1 77,0 
spremenjene okoliščine 2 100,0 4 100,0 
vzdrževalna baza - oprema 3 57,9 5 57,9 
razna manjša dela 0 32,7 0 100,0 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN 
GRADNJE DO 30.06.1997 

STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ 
■ deviacije 
II prepusti in zidovi 
13 viadukt Kresnica 
■ prestavitev el. enrg. vodov 
□ ozelenitev cestnega telesa 
□ spremenjene okoliščine 
B razna manjša dela 

□ trasa in rampa 
d regulacije 
d objekti 5 - 50 m 
19 dodatna dela 
□ cestninska postaja 
■ klic v sili - montažni del 
□ vzdrževalna baza - oprema 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 
% 

plan 
jan - jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 1.185 1.185 100 146.916 32.792 22 
Odkupi 40.000 2.214 6 1.028.333 149.765 15 
Gradnja 237.815 224.949 95 7.518.655 7.238.309 96 
Ostalo 154.721 120.662 78 424.775 690.796 163 
SKUPAJ 433.721 349.010 80 9.118.679 8.111.662 89 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

■■PLAN REALIZACIJA -O-PLAN - KUMULATIVA -»-REALIZACIJA - KUMULATIVA 
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Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 47 km 

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

Priprave na aradnio 
Vzporedno z deli, ki so se izvajala v prvem polletju leta 1997, so 
potekale tudi priprave za gradnje, ki se bodo začele v letu 1997 in 
sicer: 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije za gradnjo 

cestninske postaje v Tepanjah, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo cestninske postaje v Tepanjah, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo 

cestninske postaje v Tepanjah, 
- dopolnitve tehnične dokumentacije za vodnogospodarske 

ureditve, protihrupno zaščito, prometno opremo, opremo 
predorov in sistem "klic v sili", 

- pripravljeni so bili razpisi in izbrani najugodnejši ponudniki ter 
podpisane pogodbe za nakup opreme v cestni bazi Tepanje, 

- pripravljeni so bili razpisi in zbrane ponudbe za nabavo in 
montažo vremenskih postaj na viaduktih, 

- odkupovanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo vodnih 
zadrževalnikov. 

Pogodbene oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 znaša 14.497 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 963 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
15.460 mio SIT. 

Izvedena de'a 
Pododsek 3/1, Hoče - Slovenska Bistrica 

V prvem polletju 1997 so se odpravljale manjše pomanjkljivosti, 
ugotovljene na kvalitetnih pregledih. Dograjevale so se protihrupne 
ograje na desni polovici avtoceste. Za traso, viadukt, podvoz in 
most so bila izdana pisma o prevzemu del, pisma o odpravi napak 
in uporabna dovoljenja. Za tri mostove pa pisma o prevzemu del 
in uporabna dovoljenja. 
Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica ■ Slovenske Konjice 
V prvem polletju 1997 so se odpravljale manjše pomanjkljivosti, 
ugotovljene na kvalitetnih pregledih. Za podvoz, dva viadukta in 
tri mostove so bila izdana pisma o prevzemu del in uporabna 
dovoljenja. 
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje 
V prvem polletju 1997 so se na trasi, štirih viaduktih, dveh predorih 
ter komandnem delu CB Tepanje odpravljale pomanjkljivosti, 
ugotovljene na kvalitetnih pregledih. V desni cevi predora Golo 
rebro so se nadaljevala obnovitvena dela na oblogi, odvodnjavanju 
in vozišču. Na dveh viaduktih in enem mostu na desni strani 
avtoceste so se nadaljevala obnovitvena dela na kompletnih 
mostnih konstrukcijah. Dograjevale so se protihrupne ograje na 
desni polovici avtoceste. Za traso in predor Pletovarje sta bili 
izdani pismi o prevzemu del, za deviacijo R 345 pa tudi pismo o 
odpravi napak. Za en podvoz sta bili izdani pismo o prevzemu del 
in uporabno dovoljenje. Za štiri viadukte in en most pa pisma o 
prevzemu del, pisma o odpravi napak in uporabna dovoljenja. 
Pododsek 3/4 Dramlje - Celje 
V prvem polletju 1997 so se odpravljale manjše pomanjkljivosti, 
ugotovljene na kvalitetnih pregledih. Dograjevale so se protihrupne 
ograje na desni polovici avtoceste. Za traso je bilo izdano pismo 
o prevzemu del, za en most in podvoz pa tudi uporabno dovoljenje. 
Za dva viadukta in en most pa so bila izdana pisma o prevzemu 
del, pisma o odpravi napak in uporabna dovoljenja. 
Pododsek 4/1 Celje - Arja vas 
V prvem polletju 1997 so se odpravljale manjše pomanjkljivosti, 
ugotovljene na kvalitetnih pregledih. Dograjevale so se protihrupne 
ograje na desni polovici avtoceste. Za traso je bilo izdano pismo 
o prevzemu del, za dva mostova pa tudi uporabno dovoljenje. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Pododsek 3/1, Hoče ■ Slovenska Bistrica 
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Druga polovica vozišča pododseka je bila predana v promet 
približno mesec dni pred rokom. Dograjevanje protihrupnih ograj 
na desni strani avtoceste pa zamuja za 30 dni. 
Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica ■ Slovenske Konjice 
Trasa in viadukta so bili izvedeni 11 mesecev pred pogodbenim 
rokom. 
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice ■ Dramlje 
Pododsek je bil predan v promet v pogodbenem roku. Sanacija 
dveh viaduktov, mostu in predora na desni strani avtoceste se je 
v prvem polletju 1997 vršila skladno s potrjenim terminskim 
planom. 

Pododsek 3/4 Dramlje - Celje 
Pododsek je bil predan v promet 7 mesecev pred pogodbenim 
rokom. 
Pododsek 4/1 Celje ■ Arja vas 
Pododsek je bil predan v promet 14 mesecev pred pogodbenim 
rokom. 

Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
DARS d.d., pododsek Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice pa 
tudi iz sredstev kredita Evropske banke za obnovo in razvoj. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 Sit 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 142.790 0,8 142.790 0,8 
Odkupi 296.435 1,7 296.435 1,7 
Gradnja 16.937.208 96,2 16.937.208 96,2 
Ostalo 232.012 1,3 232.012 1,3 
SKUPAJ 11.818.300 17.608.445 100,0 17.608.445 100,0 

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

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 94,3 100 126,7 
trasa 43 99,3 17 123,6 
deviacije 1 100,0 1 100,0 
regulacije 0 96,3 0 0,0 
klic v sili 1 99,5 1 100,0 
objekti 5-50m 3 99,3 3 100,9 
viadukti 24 94,1 0 15089,6 
predora 23 99,7 13 208,1 
ostala dela 5 20,0 65 14,3 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 

■ SKUPAJ □ trasa ■ deviacije 

□ regulacije D klic v sili H objekti 5-S0m 

H viadukti D9 predora ■ ostala dela 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 
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jan - jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 25.000 20.173 81 142.790 178.007 125 
Odkupi 30.000 22.778 76 296.435 165.376 56 
Gradnja l.417.990 1.267.041 89 16.937.208 15. 062.495 89 
Ostalo 49.965 45.390 91 232.012 152.550 66 
SKUPAJ 1.522.955 1.355.382 89 17.608.445 15. 558.428 88 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

HOĆE - A RJA VAS 
000 SIT 
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Odsek SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7,0 km 

Odsek je razdeljen na dva pododseka, AC Fram - Slivnica v 
dolžini 2,60 km in HC Slivnica - BDC v dolžini 4,40 km. 

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

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

Priprave na gradnjo 
V prvem polletju leta 1997 so potekale naslednje priprave na 
gradnjo: 
- pridobivanje projektno-tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za gradnjo AC in HC, 
- pridobivanje projektno-tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za prestavitve VN vodov, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo AC in HC, 
- pridobivanje zemljišč za prestavitve VN vodov, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo AC in 

HC (pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev lokacijskega 
dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj), 

- izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo HC Slivnica - 
BDC, 

- podpisana je bila izvajalska pogodba za gradnjo HC Slivnica - 
BDC z GIZ GRADIŠ Ljubljana, 

- izveden je bil postopek oddaje del za prestavitev VN 
elektrovodov. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
2.443 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 

- junij 1997 znaša 2.533 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
4.976 mio SIT. 

/uvedene dete 
AC Fram - Slivnica 
V obdobju prvega polletja 1997 so se vršila pretežno pripravljalna 
dela in zemeljska dela na stacionaži od km 0.00 do km 1.00 
(smer od CP Hoče proti Mariboru) ter zemeljska dela na priključnih 
rampah in deviacijah avtoceste. Izvajala sta se dva nadvoza in 
objekti dolžine do 30 m. Izvajala so se dela na zgornjem ustroju 
prestavitve železnice na deviaciji železniške proge. Vzporedno 
so potekala (in še potekajo) arheološka izkopavanja. 
HC Slivnica - BDC 
V obdobju prvega polletja 1997 so se vršila pretežno pripravljalna 
dela in zemeljska dela na trasi HC ter zemeljska dela na deviacijah 
hitre ceste. Izvajala so se dela na štirih prepustih ter petih mostovih 
in dela na vodnih regulacijah. 
Prestavitev elektroenergetskih VN vodov 
V obdobju prvega polletja 1997 so se vršila dela na prestavitvi VN 
elektrovodov 20 kV in dela na prestavitvi VN elektrovodov 110 
kV. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela pri pripravi gradnje AC so potekala v okviru plana podanega 
v nacionalnem programu, z manjšimi odstopanji, ki pa ne ogrožajo 
končnega roka predaje AC v promet. 
Glede na letni plan je prišlo v prvem tromesečju 1997 do zamude, 
saj zaradi problematike pridobivanja zemljišč, ni bilo v 
predvidenem roku pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo. To je 
povzročilo zamik predvidenega pričetka gradnje tega odseka. 
Zaradi pozne uvedbe v delo (šele v drugem tromesečju 1997), 
zamuda ni bila nadoknađena. Predvidoma bo s pospešenim delom 
vseh izvajalcev nadoknađena do konca leta 1997. Tako bo delna 
predaja v promet v oktobru 1997, popolno dokončanje del pa v 
skladu s pogodbenim rokom spomladi 1998. 

Financiranje: 
Izgradnja AC Fram - Slivnica in HC Slivnica - BDC se financira iz 
lastnih sredstev DARS d.d. in finančnih kreditov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 292.606 3,8 146.303 1,9 
Odkupi 1.681.333 21,7 1.574.286 20,4 
Gradnja 5.127.595 66,3 6.119.285 79,1 
Ostalo 634.135 8,2 660.620 8,5 
SKUPAJ 4.105.400 7.735.669 100,0 8.500.494 109,9 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 17,2 100 32,9 
trasa 44 14,2 40 30,5 
deviacije 12 13,2 5 60,3 
regulacije 9 9,0 11 14,4 
klic v sili 1 0,0 0 0,0 
objekti 5-50m 19 38,9 15 90,3 
ostala dela 16 8,5 29 9,4 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - jun 97 

realizacija 
jan-jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 25.878 968 4 146.303 62.834 43 
Odkupi 708.367 625.302 88 1.574.286 986.754 63 
Gradnja 1.320.000 882.813 67 6.119.285 902.990 15 
Ostalo 284.773 91.430 32 660.620 102.221 15 
SKUPAJ 2.339.018 1.600.513 68 8.500.494 2.054.799 24 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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Odsek PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA, dolžina 0,8 km 

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

Rok dokončanja del 
Pogodbeni rok dokončanja del je 8 mesecev po uvedbi izvajalca 
v delo, to je januar 1998. 

Priprave na gradnjo 
V prvi polovici leta 1997 so potekale naslednje priprave na gradnjo 
priključka: 
- pridobivanje dopolnitev projektno-tehnične dokumentacije (PED, 

PGD, PZI) za gradnjo priključka, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo priključka, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo priključka 

(pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev lokacijskega 
dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj), 

- pridobivanje soglasij in dovoljenj ter sklepanje dogovorov 
(Zdravstveni inšpektorat RS, Uprava za varstvo narave RS 
lokalne skupnosti) za zagotovitev nemotenega poteka 
pridobivanja upravne dokumentacije in gradnje priključka. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb In aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 

349 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 0,5 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
350 mio SIT. 

hyedena dela 
V obdobju prvega polletja 1997 so se vršila pripravljalna dela za 
gradnjo priključka (geodezija, ureditev gradbišča), dela na trasi 
priključka (zaviralno pospeševalni pas na AC Hoče - Arja vas, 
štiri rampe) in potrebna dela na rekonstrukciji dela magistralne 
ceste M3-3 Slovenska Bistrica - Ptuj. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela na gradnji priključka Slovenska Bistrica - sever, ki je del 
odseka Slovenska Bistrica - Hajdina, so potekala v okviru rokov 
določenih v nacionalnem programu. 
Dela so se pričela v maju1997 ter bodo zaključena pred 
pogodbenim rokom (januar 1998). Predvidoma bo predaja prometu 
že v septembru 1997, popolno dokončanje del pa v oktobru 1997, 
kar je prej kot je predvideno v letnem programu dela. 

Flnanclranle: 
Izgradnja priključka Slovenska Bistrica - sever se finacira Iz lastnih 
sredstev DARS d.d. In finančnih kreditov. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 21.600 3,9 18.263 3,3 
Odkupi 60.000 10,8 50.464 9,1 
Gradnja 419.277 75,5 486.828 87,7 
Ostalo 54.312 9,8 40.385 7,3 
SKUPAJ - 555.189 100,0 595.940 107,3 

OPOMBA: V nacionalnem programu Priključek Slovenska Bistrica - sever ni bil prikazan samostojno, temveč 
kot del odseka Slovenska Bistrica - Hajdina, zato zanj v nacionalnem programu ni bila ločeno 
navedena ocena investicijske vrednosti. 

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

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 28,7 100 28,7 
trasa 75 21,3 75 21,3 
regulacije 3 36,1 3 36,1 
objekti 5-50m 18 62,7 18 62,7 
ostala dela 4 11,5 4 11,5 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - jun 97 

realizacija 
jan-jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 10.000 0 0 18.263 0 0 
Odkupi 40.000 9.237 23 50.464 9.237 18 
Gradnja 130.500 100.298 77 486.828 100.298 21 
Ostalo 28.618 0 0 40.385 0 0 
SKUPAJ 209.118 109.535 52 595.940 109.535 18 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

EEPLAN ■■REALZACIJA -O- PLAN • KUMULATIVA REALIZACIJA - KUMULATIVA 

Odsek OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km 

PriGetek gradbenih del 
Dela so se v aprilu 1997 pričela na viaduktu Lešnica. Ostala dela 
se v prvem polletju 1997 niso pričela, saj izvajalci niso bili uvedeni 
v delo. 

Rok dokončanja del 
Rok dokončanja del na viaduktu Lešnica je februar 1998. Za dela 
na trasi obvoznice in nadvozih so pogodbeni roki dokončanja 14 
mesecev po uvedbi izvajalca v delo. 

Priprave na gradnjo 
V prvi polovici leta 1997 so se nadaljevale priprave na gradnjo 
obvoznice in premostitvenih objektov (nadvozi), ki se bodo začeli 
graditi v drugi polovici leta 1997 in sicer: 
- pridobivanje projektno-tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za gradnjo obvoznice, 
- pridobivanje projektno-tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za gradnjo premostitvenih objektov, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo obvoznice, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo 

obvoznice (pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev 

lokacijskega dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj), 
- pridobivanje soglasij in dovoljenj ter sklepanje dogovorov 

(Zdravstveni inšpektorat RS, Uprava za varstvo narave RS 
lokalne skupnosti) za zagotovitev nemotenega poteka 
pridobivanja upravne dokumentacije in gradnje obvoznice. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
1.120 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 11 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
1.131 mlo SIT. 

Izvedena dela 
V obdobju prvega polletja so se vršila pripravljalna dela za gradnjo 
viadukta Lešnica (geodezija, priprave za gradnjo viadukta po 
sistemu narivanja), gradnja viadukta (temeljenje, končani so stebri 
v oseh 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10i, na zgornji konstrukciji je izvedeno 11. 
kampad kontinuirane prednapete konstrukcije). Na trasi obvoznice 
se v prvem polletju leta 1997 razen zakoličbe osi trase niso vršila 
nobena dela, ker še ni bilo pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje. 
Prav tako se še niso začeli graditi nadvozi, katerih pričetek gradnje 
je vezan na izvedbo določenih količin izkopov na trasi obvoznice. 
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Vzporedno gradnji viadukta pa so potekala (in še potekajo) 
arheološka izkopavanja, ki jih je vršil ZVNKD Maribor. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela pri pripravi gradnje obvoznice Ormož, ki predstavlja del 
odseka Hajdina - Ormož, so generalno potekala v okviru 
podanega plana v nacionalnem programu, z manjšimi odstopanji, 
ki pa ne ogrožajo končnega roka predaje obvoznice v promet. 
Manjša realizacija od planirane v obdobju januar - junij 1997 je 
posledica pozne uvedbe v delo na trasi ceste in nadvozih, saj je 

bilo enotno dovoljenje za gradnjo pridobljeno kasneje, kot je bilo 
predvideno. V prvem polletju so tako potekala le predhodna dela 
(arheološka izkopavanja) in dela na viaduktu. Zato je prišlo glede 
na program dela za leto 1997 do 2-3 mesečne zamude, ki bo 
delno nadoknađena do konca leta 1997. Zaključek del pa je 
predviden v letu 1998. 

Financiranje; 
Izgradnja obvoznice Ormož se financira iz lastnih sredstev DARS 
d.d. in finančnega kredita. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 58.517 3,8 55.666 3,6 
Odkupi 189.948 12,3 330.439 21,4 
Gradnja 1.237.250 80,0 1.471.090 95,1 
Ostalo 61.754 4,0 318.989 20,6 
SKUPAJ - 1.547.469 100,0 2.176.184 140,6 

OPOMBA: V nacionalnem programu obvoznica Ormoža ni bila prikazan samostojno, temveč kot del odseka 
Hajdina - Ormož, zato zanjo v nacionalnem programu ni bila ločeno navedena ocena investicijske 
vrednosti. 

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

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 13,1 100 13,1 
trasa 48 0,0 48 0,0 
deviacije 8 0,0 8 0,0 
objekti 5-50m 8 4,4 8 4,4 
viadukti 30 43,1 30 43,1 
ostala dela 7 0,0 7 0,0 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan- jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 10.000 6.331 63 55.666 21.911 39 

Odkupi 160.000 21.836 14 330.439 45.166 14 

Gradnja 306.000 157.180 51 1.471.090 157.180 11 
Ostalo 117.443 58.594 50 318.989 58.819 18 

SKUPAJ 593.443 243.941 41 2.176.184 283.076 13 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

OBVOZNICA ORMOŽ 
(del odsek* Hajdina - Ormož) 
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PROJEKT 2 

Odaak ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 

Prlčatak gradbenih del 
1. GRADBENI ODSEK: 

2. GRADBENI ODSEK: 

3. GRADBENI ODSEK: 

4. GRADBENI ODSEK: 
5. GRADBENI ODSEK: 

Pričetek del dne 22.6.1995 (gradnja 
nadvoza 4-1) 
Pričetek del dne 9.7.1995 (Izgradnja 
kanala"D") 
Pričetek del dne 30.7.1995 (gradnja 
mostu čez Savinjo 5-6) 
Pričetek del dne 20.6.1995 (preddela) 
Pričetek del dne 4.4.1995 (prestavitev 
TT kablov) 

Rok dokončanja: 
Rok dokončanja je september 1997. 

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

Pogodbeno oddana dela: 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 znaša 7.435 mlo SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 4.973 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
12.408 mio SIT. 

V obdobj 
dela: 

4 
|Q od januarja do junija 1997 so bila izvedena naslednja 

Zemeljska dela: 
- Izkop zamočvirjenih nenosilnih tal, izkop glinenih materialov ter 

izkop trdih kamenin 
- nasipi iz glinenih materialov pridobljenih v trasi AC, nasipi iz trdih 

kamenin pridobljenih na trasi AC, nasipi Iz kamnitih materialov 
pridobljenih v stranskem odvzemu oziroma delno v trasi ter 

vgradnja drenažnega filterskega materiala iz kamnoloma 
Pirešica 

- Izdelava kamnite posteljice 
- humusiranje brežin 
Voziščne konstrukcije 
- izdelava nevezanih nosilnih plasti (tampon) 
- izdelava vezanih spodnjih nosilnih plasti (cementna stabilizacija) 
- izdelava vezanih zgornjih nosilnih plasti iz bitumenskega drobirja 
- izdelava asfaltbetona 
- izdelava bankin 
- polaganje robnikov 
Izdelava in postavitev betonskih varnostnih ograj 
Odvodnjavanje 
- izdelava cestne kanalizacije 
- izdelava drenažnega sistema za odvod zalednih voda 
- zaščita podtalnice 
Prestavitev komunalnih vodov in naprav (elektrovodi, TK vodi, 
vodovod, kanalizacija, melioracijski sistemi, klic v sili, javna 
razsvetljava) 
Regulacije vodotokov 
Gradnja deviacij (spodnji, zgornji ustroj, oprema ceste) 
Zaključna dela na premostitvenih objektih 
- objekti do 5 m (skupaj 26 objektov) 
- objekti od 5 do 30 m (skupaj 21 objektov) 
- objekti nad 30 m (skupaj 21 objektov) 
Gradnja objektov za zaščito voda pred vplivi odvodnje z AC ter 
gradnja lovilcev olj 
Gradnja začasne cestninske postaje Vransko 
Oprema ceste 
■ vertikalna signalizacija 
- označbe na vozišču 
- varnostne ograje 
- zaščitne mreže 

Qcen&jsalizaeije predvidenih (te/ 
Dela potekajo skladno s terminskim planom, kar omogoča predajo 
odseka prometu v pogodbenem roku, to je septembra 1997. 

Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
in sredstev kredita Evropske investicijske banke. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 303.128 1,6 337.834 1,8 
Odkupi 2.700.193 14,2 2.767.426 14,6 
Gradnja 15.326.992 80,7 18.510.544 97,4 
Ostalo 672.190 3,5 672.190 3,5 
SKUPAJ 11.485.500 19.002.503 100,0 22.287.994 117,3 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 94,2 100 90,1 
trasa 33 81,8 42 62,2 
deviacije 3 68,8 4 63,6 
priključki 1 65,3 2 44,2 
regulacije 1 107,7 0 133,1 
prepusti 1 93,8 0 71,2 
objekti 5 - 30 m 4 94,3 1 48,0 
objekti nad 30 m 10 107,1 4 99,0 
prestavitev železnice 2 122,4 0 0,0 
arheologija 0 100,0 0 0,0 
prestavitev kašče 0 100,0 0 0,0 
objekt 5-7b 0 81,7 0,35 85,4 
prometna oprema 3 37,3 5,84 66,2 
cestninska postaja 2 10,9 0,43 111,7 
lovilci olj 0 17,85 0,17 111,7 
zadrževalni bazeni 1 16,44 0,22 111,7 
dodatna dela 38 112,8 40,9 125,9 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČESKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan- jun 97 

realizacija 
jan-jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 20.000 1.977 10 337.834 194.483 58 
Odkupi 23.963 16.318 68 2.767.426 2.642.644 95 
Gradnja 5.293.103 4.767.672 90 18.510.544 11.676.684 63 
Ostalo 165.754 4.935 3 672.190 191.435 28 
SKUPAJ 5.502.820 4.790.902 87 22.287.994 14.705.246 66 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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C23PLAN ■■REALIZACIJA -O-PLAN ■ KUMULAT1VA REALIZACIJA - KUMULATIVA 

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,5 km 

1. etapa: Šentjakob - Krtina, dolžina 7,7 km 
2. etapa: Krtina - Blagovica, dolžina 12,4 km 

Prlietek gradbenih del 
Gradbena dela se še niso pričela. 

Rok dokončanja de! 
Predvidoma bo 1. etapa Šentjakob - Krtina končana v letu 2000. 

Prlorave na gradnjo 
V obravnavanem obdobju so se Izdelovali projekti za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in projekti za razpis za traso avtoceste, 
premostitvene objekte, prestavitve komunalnih vodov In naprav 
in zadrževalnik Drtijščica. Vršili so se odkupi zemljišč. Odkupljenih 
je bilo približno 20 % zemljišč. Na avtocestnem odseku Blagovica 
- Šentjakob je tretjina zemljišč na področju, kjer so se pred leti 
Izvajale komasacije. Komasacijski postopek zaradi pritožb ni 
zaključen. Zaradi nejasnosti Izvajanja Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (Ur. list RS št. 59/96) pri pristojnih upravnih organih, 
trenutno ne moremo pridobivati zemljišč s tega območja, ki ga 
potrebujemo za gradnjo odseka. Pridobivala so se soglasja In 

enotno dovoljenje za izvedbo prestavitev in zaščite magistralnega 
plinovoda M 2. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
507 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 256 mlo SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
763 mlo SIT. 

Izvedena dela 
Dela se še ne izvajajo. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Do odstopanj je prišlo pri izvedbi pripravljalnih del - ureditvi M 10 
in prestavitvi plinovoda, zaradi daljšega roka izdelave projektno 
tehnične dokumentacije in pridobivanja upravnih dovoljenj. 

Financiranje: 
Izgradnja 1. etape odseka Blagovica - Šentjakob bo financirana iz 
lastnih sredstev DARS d.d., kredita Evropske investicijske banke 
in finančnih kreditov. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano* 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 764.792 2,5 1.572.900 7,3 
Odkupi 3.404.754 11,3 3.906.941 18,1 
Gradnja 24.550.059 81,5 15.274.878 70,9 
Ostalo 1.412.663 4,7 796.749 3,7 
SKUPAJ 17.903.600 30.132.268 100,0 21.551.468 100,0 

OPOMBA: Vrednost v nacionalne programu in vrednost investicijskega programa se nanaša na celoten 
avtocestni odsek, pričakovana vrednost pa na prvo etapo. 

Tabela 2: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan-jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 130.900 112.741 86 1.572.900 354.008 23 
Odkupi 370.000 406.410 110 3.906.941 407.566 10 
Gradnja 32.000 11.135 35 15.274.878 11.135 0 
Ostalo 46.531 9.310 20 796.749 77.557 10 
SKUPAJ 579.431 539.596 93 21.551.468 850.266 4 

Slika 1: 

■■PLAN MM REALIZACIJA PLAN • KUMULATIVA —REALIZACIJA - KUMULAT1VA 

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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PROJEKT 3 

Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km 

Prlčetek gradbenih del 
Uvedba v delo na desetih premostitvenih objektih (6 nadvozov, 4 
podvozi) je bila izvedena v juniju 1995. Uvedba v delo na trasi s 
pripadajočimi devijacijami in prestavitvami komunalnih vodov je 
bila izvedena v avgustu 1995. 

Rok dokončanja del 
Pogodbeni rok dokončanja je 24 mesecev od uvedbe v delo. Za 
odsek trase v dolžini 2,2 km, od priključka Tomačevo (rondo) do 
priključka šmartinske ceste, je bil rok dokončanja skrajšan na 
30. oktober 1996. Preostali del odseka bo predvidoma predan 
prometu v jeseni 1997. 

Prlorave na aradnio 
- Zemljišča: Dokončno se je urejevala problematika z zemljišči, 

predvsem glede dodatnih odkupov in odkupov za nujno potrebne 
dostopne poti na posamezne parcele. 

- Projektna dokumentacija: V obdobju januar - junij 1997 so se 
izdelovali predvsem projekti izvedenih del ter posamezne 
spremembe detajlov na še nedokončanem delu severne 
obvozne ceste. 

- Sofinanciranje Mesta Ljubljana: Z Mestno občino Ljubljana so 
se vodile aktivnosti vezane na sofinanciranje severne obvozne 
ceste in vzhodne avtoceste po sklepu Državnega zbora RS iz 
junija 1994. Pogodba o sofinanciranju in protokol o nameri sta 
bila podpisana 27.3.1996. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb v letih 1994,1995 in 1996 je 
5.090 mio SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 1.038 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov od začetka 
gradnje do konca junija 1997 znaša 6.128 mio SIT. 

V prvem polletju leta 1997 so se izvajala sledeča dela: 
- na neodprtem delu odseka med Šmartinsko cesto in Zadobrovo 

so se izvajala zemeljska dela, izvajali so se nasipi in izkopi, 
- izvajale so se prestavitve komunalnih vodov in priprava začasnih 

obvozov, potrebnih za dokončanje del, 
- izvajala so se dela na polaganju meteorne kanalizacije (duktil), 
- izvajale so se protihrupne ograje, 
- izvajala se je zaščita podtalnice, 
- izvajala se je odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu na 

že odprtem delu med priključkomTomačevo in Šmartinsko cesto. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela v prvem polletju 1997 so se izvajala generalno v skladu s 
terminskim planom, po katerem bo celotna severna obvoznica 
končana do jeseni 1997. 
Realizacija v prvem polletju 1997 je manjša od planirane zaradi 
dodatne zahteve Mestne občine Ljubljana po izdelavi celotnega 
priključka Leskovškove (sprememba dinamike predvidene 
realizacije). 

Financiranje: ' 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
in sredstev kredita Evropske Investicijske banke. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 106.841 1,4 106.841 1,4 
Odkupi 801.973 10,6 801.972 10,6 
Gradnja 5.932.341 78,0 6.051.101 79,6 
Ostalo 760.106 10,0 760.106 10,0 
SKUPAJ 3.287.700 7.601.261 100,0 7.720.020 101,6 

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

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 97,1 100 70,3 
glavna trasa 27 83 47 68 
komunalne prestavitve 18 104 22 72 
priključki 6 86 6 87 
deviacije 2 116 5 60 
zidovi 1 33 1 0 
objekti do 30 m 1 3 1 0 
objekti nad 30 m 12 107 1 53 
dodatna dela 33 107 17 81 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 

80 

120 

100 

20 

% v strukturi % realizacije 

. ti. ;:ir. 
•eb ad. ».* ,it 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 9.110 2.664 29 106.841 27.181 25 
Odkupi 10.000 2.770 28 801.972 732.196 91 
Gradnja 899.096 493.720 55 6.051.101 5.424.897 90 
Ostalo 17.324 965 6 760.106 53.755 7 
SKUPAJ 935.530 500.119 53 7.720.020 6.238.029 81 

............. ' ~Tl 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 

Gradbena dela na posameznih pododsekih trase in objektih so 
se pričenjala postopoma v odvisnosti od dinamike pridobivanja 
enotnih dovoljenj za gradnjo (problematika zemljišč). Prva dela 
so se pričela v maju 1995 (dela na razcepu Malence, vključno s 
premostitvenimi objekti). Dela na posameznih pododsekih In 
objektih so se pričenjala skozi vse leto 1996. V letu 1996 so bila 
najkasneje oddana dela za izgradnjo predora Golovec 
(23.12.1996). 

Rok dokončanja del 
Pogodbeni rok dokončanja za traso in premostitvene objekte je 
26 mesecev od Uvedbe v delo. Predvideno je dokončanje vseh 
del, potrebnih za predajo AC prometu, v oktobru 1998. 

Priprave na gradnio 
- Zemljišča, odkupi objektov: do konca junija 1997 je bilo 

pridobljeno skupno 98% potrebnih zemljišč po Uredbi Vlade o 
LN. Dodatnih zemljišč izven uredbe je bilo pridobljenih 92%. Za 
posamezne lastnike je bil uveden postopek razlastitve. 

- Projektna dokumentacija: Izvajalec del je izdeloval projekte za 
premostitvene objekte in komunalne napeljave, ki so oddani po 
sistemu "ključ v roke". Usklajevale in reševale so se posamezne 
tehnične rešitve glede na dodatne pogoje soglasjedajalcev. V 
izdelavi je bila dokumentacija zaradi spremenjenih pogojev 
gradnje (geologija). V izdelavi je bila lokacijska dokumentacija in 
projekti PGD za komunalno infrastrukturo v Bizoviku. 

- Enotno dovoljenje za gradnjo: Pridobivala so se potrebna soglasja 
in izdelovala dokumentacija za pridobitev enotnih dovoljenj za 
gradnjo za posamezne dele trase in premostitvene objekte. Za 
izvedbo komunalne infrastrukture v Bizoviku je pridobljeno 
lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje za vsa dela razen 
za cesto. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov v letih 1994, 
1995 in 1996 je 13.060 mio SIT. 

Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 3.495 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov v obdobju 
od začetka gradnje do konca junija 1997 znaša 16.555 mio SIT. 

V obdobju januar - junij 1997 so se izvajala sledeča dela: 
- v razcepu Malence so se izvajala zemeljska dela, vršili so se 

izkopi in nasipi, vgrajevala se je kamnita posteljica, vgrajevale 
so se drenaže, odbojne ograje, robniki; saniral se je plaz ter 
izvajale dodatne geološke raziskave in spremenjen južni portal 
predora Golovec, 

- na pododseku Litijska - Strmec so se izvajala preddela, 
zemeljska dela (izkopi in nasipi), urejale so se deponije za višek 
izkopanega materiala; sanirala so se temeljna tla AC z izdelavo 
gruščnatih kolov in kamnite pete, 

- izvajala so se dela na prestavitvi železniških tirov v Polju, 
- dela so se izvajala na vseh objektih, za katere je bil izvajalec 

uveden v delo, 
- izvajala so se dela na prestavitvah vseh komunalnih napeljav, 
- izvajala so se dela na predoru Golovec. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Stanje izvedenih del koncem junija 1997 omogoča dokončanje 
vseh del skladno s planom, to je do oktobra 1998. Ob tem pa je 
vendar potrebno poudariti nekatere probleme na gradbišču, tako 
denimo še nerešeno vprašanje odkupa kmetije Samec. Ta kmetija 
se nahaja v sami trasi avtoceste, tik pred priključkom Sneberje. 
Dogovori z lastnikom intenzivno potekajo. Prav tako se pojavljajo 
nepričakovani in zelo veliki geološki problemi pri predoru Golovec, 
tako, da so na tem delu potrebni dodatni ukrepi. Glede na velikost 
problema (sum tektonskega plazu), je v njegovo reševanje 
vključena praktično vsa slovenska stroka (obe Univerzi, ZAG, 
GZL ipd). Tehnične rešitve so že dorečene, napredovanje del pa 
je počasnejše od pričakovanega. 

Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
in sredstev kredita Evropske investicijske banke. 

Tabela J: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 357.280 1,4 416.140 1,7 
Odkupi 3.769.380 15,0 3.887.099 15,4 
Gradnja 17.944.772 71,3 21.603.237 85,8 
Ostalo 3.103.818 12,3 3.103.817 12,3 
SKUPAJ 13.673.400 25.175.250 100,0 29.010.293 115,2 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 56,4 100 105,3 
glavna trasa 18 54 12 146 
komunalne prestavitve 19 45 30 98 
razcepi 3 68 1 136 
priključki 1 3 1 12 
deviacije 3 9 1 74 
regulacije 3 80 2 141 
zidovi 1 73 1 22 
objekti do 30 m 1 85 1 217 
deviacija železnice 3 79 2 129 
galerija Strmec 5 33 7 73 
objekti nad 30 m 18 79 18 130 
predor Golovec 16 20 20 65 
dodatna dela 9 115 4 172 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan-jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 30.000 13.125 44 416.140 393.450 95 
Odkupi 240.787 235.305 98 3.887.099 3.378.397 87 
Gradnja 3.538.123 3.805.552 108 21.603.237 8.504.385 39 
Ostalo 155.975 42.559 27 3.103.817 154.250 5 
SKUPAJ 3.964.885 4.096.541 103 29.010.293 12.430.482 43 
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Slika 2: PLAN m REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

■ REALIZACIJA - -PLAN-KUMULATIVA - - REALIZACIJA - KUMULATIV, IVAI 

PROJEKT 4 

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

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

Priprave na gradnjo 
Izvršen je bil ponovni razpis za cestno-vremenske postaje na 
viaduktih Bandera in Goli vrh. Izbran je bil izvajalec del. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 je 1.134 mio SIT. 
V prvem polletju 1997 ni bilo sklenjenih novih pogodb in aneksov. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov od začetka 
do konca junija 1997 znaša 1.134 mio SIT. 

Izvedena dela 
Za viadukt Bandera je bilo izvajalcu izdano Potrdilo o odpravi 
vseh pomanjkljivosti. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela na izgradnji vremenskih postaj se v nasprotju s predvidevanji 
še niso pričela izvajati. 

Financiranje: 
Izgradnja manjkajočih viaduktov na tem avtocestnem odseku je 
financirana iz lastnih sredstev DARS d.d. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti - - 5.000 - 
Odkupi - - 0 - 
Gradnja - - 1.152.488 - 
Ostalo - - 3.000 - 
SKUPAJ 1.047.800 - - 1.160.488 - 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 97,9 100 0 
viadukt Goli vrh 32 98,6 50 0 
viadukt Bandera 68 97,6 50 0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - jun 97 

realizacija 
jan-jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 0 0 - 5.000 3.500 70 
Odkupi 0 0 - 0 219 - 
Gradnja 24.900 0 0 1.152.488 1.119.330 97 
Ostalo 100 6 - 3.000 12.439 415 
SKUPAJ 25.000 6 0 1.160.488 1.135.488 98 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Rok dokončanja 
del po pogodbi je bil v glavni smeri proti Kopru julija 1995. Na 
razcepu Divača je bil rok dokončanja del po pogodbi oktober 
1995. Dela v glavni smeri proti Kopru so bila končana 15 dni pred 
pogodbenim rokom. Otvoritev odseka je bila 12. julija 1995. Dela 
na razcepu Divača so bila končana v pogodbenem roku. Otvoritev 
razcepa Divača je bila skupaj z otvoritvijo odseka AC Divača - 
Dane 08.12.1995. Na odseku se odslej izvajajo še nekatera dela 
in aktivnosti za dokončanje tega odseka. 

Usklajen in podpisan je bil dogovor z Občino Divača o gradnji 
nadvoza čez železnico v Dolnjem Ležečem. 

Pogodbeno oddana tlela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 

in 1996 znaša 4.163 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 74 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
4.237 mio SIT. 

Uveden? dela 
Odpravljale so se napake ugotovljene na tehničnem pregledu in 
pregledu med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci in Izvajalcem. 
Urejale so se pravno-premoženjske zadeve z lastniki parcel 
(ekspropriacija vezana na dejansko stanje). 

Ocene realizacije predvidenih del 
Zaradi nepridobljenega gradbenega dovoljenja niso bila realizirana 
dela na izgradnji vodovoda do počivališča Divača. 

Financiranje; 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče - cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 163.189 4,1 36.000 0,9 
Odkupi 191.066 4,8 189.345 4,8 
Gradnja 3.432.481 86,9 4.593.568 116,3 
Ostalo 163.188 4,1 33.000 0,8 
SKUPAJ 4.338.100 3.949.924 100,0 4.851.913 122,8 

OPOMBA: 
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetlčl je narejen skupni Investicijski program. Razcep Divača je bil v tem investicijskem 
programu predviden za Izvedbo na odseku Divača - 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, vendar v skupni vrednosti 
pričakovana vrednost ne presega vrednosti po investicijskem programu. 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 98,4 100 38,0 
trasa 60 100,0 0 0,0 
deviacije 2 100,0 0 0,0 
objekti 5 - 50 m U 85,0 80 30,0 
dodatna dela 27 100,0 20 70,0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
1996 

realizacija 
1996 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 457 457 - 36.000 42.793 119 
Odkupi 5.000 8.672 - 189.345 198.017 105 
Gradnja 93.847 35.376 38 4.593.568 4.189.684 91 
Ostalo 2.420 1.484 - 33.000 31.933 97 
SKUPAJ 101.724 45.989 45 4.851.913 4.462.427 92 
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Slika 2: 

cm PLAN ■■ REALIZACIJA -O- PLAN - KUMULATIVA REALIZACUA - KUMULATI V A 

Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 

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

Rok dokončanja fci 
Pogodbeni rok dokončanja del je december 199B, vendar se dela 
izvajajo v pospešenem tempu, tako da ob ugodnih vremenskih 
pogojih in zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev za dokončanje 
del obstaja možnost dokončanja del do konca leta 1997. 

V tem obdobju se je usklajevala in dopolnjevala projektno-tehnična 
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih cest, elektrovode 
in ostale komunalne vode, objekte in izvajale so se dopolnitve PZI 
projektov. Pridobivala so se soglasja na PGD projekte za izdajo 
enotnega dovoljenja za gradnjo. Predana je bila vloga za pridobitev 
enotnega dovoljenja za traso in objekte. Pridobljeno je bil delno 
enotno dovoljenje za gradnjo. Vršil se je odkup zemljišč in reševala 
se je problematika še nepridobljenih zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
3.942 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 2 mio SIT. 

Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
3.944 mio SIT. 

Uvedena slala 
V obdobju januar - junij 1997 so se izvajala pripravljalna in gradbena 
dela na trasi in osmih objektih. 
Na trasi in deviacijah so se izvajala pripravljalna dela (čiščenje 
terena, sanacije vrtač ter zasip vrtač z materialom iz deponij 
viškov materialov iz dokončanih odsekov AC), zemeljska dela, 
dela na odvodnjavanju in dela na zgornjem ustroju. Na 5 podvozih 
in 3 nadvozih so se izvajala pripravljalna dela, dela na temeljenju, 
spodnji in zgornji konstrukciji. 

Ocena reeliMcije predvidenih del 
Glede na plan dela za leto 1997 bi se morala gradbena dela 
pričeti izvajati v začetku leta, vendar so se zaradi nepridobljenih 
zemljišč in s tem povezano kasnejšo pridobitvijo delnega enotnega 
dovoljenja za gradnjo pričela izvajati v aprilu 1997. Dela se izvajajo 
pospešeno, finančna realizacija pa še nekoliko zaostaja za 
planirano, vendar ob polletju ocenjujemo, da bo predvidena 
celoletna poraba dosežena. 

Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka se financira iz lastnih sredstev 
DARS d.d. in finančnih kreditov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 125.282 2,3 136.126 2,5 
Odkupi 462.790 8,5 254.250 4,7 
Gradnja 4.430.567 81,1 6.429.406 117,7 
Ostalo 442.546 8,1 500.730 9,2 
SKUPAJ 3.389.100 5.461.185 100,0 7.320.512 134,0 

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 34,9 100 34,9 
trasa 69 36 69 36 
deviacije 11 30 U 30 
objekti 5- 50 m 20 34 20 34 
dodatna dela 0 -0 0 0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan- jun 97 

realizacija 
jan -NjUn 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 27.160 17.494 64 136.126 214.844 158 
Odkupi 202.007 140.083 69 254.250 142.008 56 
Gradnja 1.839.579 1.477.995 80 6.429.406 1.498.995 23 
Ostalo 269.289 7.218 3 500.730 19.353 4 
SKUPAJ 2.338.035 1.642.790 70 7.320.512 1.875.200 26 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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Odsek DIVAČA - DANE, dolžina 6,9 km 

Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Dela na cestninski 
postaji pa so se pričela izvajati decembra 1996. Pogodbeni rok 
dokončanja del je bil maj 1996. Izvajalec del je dela na odseku AC 
končal šest mesecev pred pogodbenim rokom. Otvoritev odseka 
je bila 08.12.1995. Pogodbeni rok dokončanja del na CP Dane je 
bil 3 mesece. Zaradi dodatnih in več del, ki so posledica potreb 
izgradnje ABC sistema cestninjenja, se je rok dokončanja 
podaljšal. Dela so bila končana maja 1997. 

Priprave na gradnjo 
Vršile so se priprave na izgradnjo ABC sistema cestninjenja na 
cestninski postaji v Danah. Izveden je bil javni razpis za izbiro 
izvajalca in izbran je bil izvajalec. 

Pogodbeno oMan? dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 znaša 2.852 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 74 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
2.926 mio SIT. 

Na odseku trase, ki je bil predan v promet 08.12.1995 so se 
odpravljale pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu in 
pregledu med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci in Izvajalcem. 
Izvajala se je sanacija odvodnega sistema ter zatravitve bankin, 
vmesnega pasu in brežin. Izvajalcem del na trasi, deviacijah in 
objektu 0-40-6 je bilo izdano Potrdilo o odpravi vseh pomanjkljivosti. 
Na odseku trase, ki se je zaradi spremembe lokacijske 
dokumentacije pričel graditi pozneje (od km 18+290 do km 
19+200) so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju, 
zadrževalnih bazenih in zgornjem ustroju cestišča. 
Na cestninski postaji so se izvajala obrtniška, elektro in 
instalacijska dela ter dela na razširitvi platoja zaradi dodatnih stez 
za potrebe ABC sistema cestninjenja. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Zaradi še neizdelane projektne dokumentacije niso bila realizirana 
sicer planirana dela na izgradnji počivališča Povir. 

Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 273.358 4,0 347.343 5,1 
Odkupi 320.051 4,7 125.504 1,9 
Gradnja 5.887.387 87,2 3.279.104 48,5 
Ostalo 273.354 4,0 95.000 1,4 
SKUPAJ 3.029.000 6.754.150 100,0 3.846.951 57,0 

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

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 93,9 100 89,0 
trasa 56 100,0 0 0,0 
deviacije 2 95,0 20 65,0 
objekti 5 - 50 m 6 100,0 0 0,0 
cestninska postaja 11 95 50 95 
dodatna dela 25 78,0 30 95,0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 1.000 763 76 347.343 65.647 19 
Odkupi 210 210 100 125.504 125.715 100 
Gradnja 689.290 381.635 55 3.279.104 2.870.664 88 
Ostalo 0 3 - 95.000 79.684 84 
SKUPAJ 690.500 382.611 55 3.846.951 3.141.710 82 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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Odsek DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km 

Pritetek gradbenih del 
Dela na štirih podvozih in enem nadvozu so se pričela izvajati 
julija 1995. 
Dela na enem podvozu, dveh nadvozih, predoru Tabor, deviacijl 
železniške proge In trasi od km 19+200 do km 22+700, za katero 
je bilo pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo, so se z uvedbo 
Izvajalca v delo pričela izvajati 18.01.1996. Za dela na trasi AC od 
km 22+700 do km 23+060 in kraku A priključka Fernetiči je bilo 
enotno dovoljenje za gradnjo pridobljeno 03.12.1996. 
Za dela na kraku A1in A2, delu na kraku A, deviaciji 0-10-25, 
dveh podvozih In prometno opremo še ni pridobljenega enotnega 
dovoljenja za gradnjo. 

Rok dokončanja del 
Predvideni rok dokončanja del na celotnem odseku AC je oktober 
1997. 

Priprave na aradnlo 
V tem obdobju se je usklajevala in dopolnjevala projektno-tehnična 
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih in regionalnih cest, 
elektrovode in ostale komunalne vode, deviacijo železniške proge, 
predor Tabor in PZI za posamezne faze objektov. 
Reševala se je problematika še nepridobljenih zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 znaša 3.028 mio SIT. 

Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 870 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
3.898 mio SIT. 

V tem obdobju so se izvajala dela na trasi, deviacija železniške 
proge, predoiu Tabor, 5 podvozih in 3 nadvozih. 
Na trasi, deviacijah in priključkih so se izvajala zemeljska dela 
(izkopi, nasipi), dela na zadrževalnih bazenih in odvodnjavanju 
ter dela na zgornjem ustroju cestišča. 
V predoru Tabor je bila izvršena hldroizolacija portalov z zaščito, 
izvajati se je začel zasip portalov. V obeh ceveh je bilo izvedeno 
betonsko vozišče. Izvedla se je kabelska kanalizacija za elektro 
napajanje predora ter finalizacijska dela v predoru. 
Na 4 podvozih in 2 nadvozih so se izvajala zaključna dela na 
betonski konstrukciji. 

Ocena realiiacije predvidenih del 
Gradnja na celotnem odseku se še ni pričela ker: 
- izvajalci še niso uvedeni v delo na celotnem odseku, 
- niso pridobljena vsa zemljišča (za zemljišče BORI - KMO je po 

novem zakonu o stavbnih zemljiščih ponovno vložen postopek 
za razlastitev, vendar pristojno sodišče še nI izdalo sklepa o 
uvedbi postopka), 

- ni še celotnega enotnega dovoljenja za gradnjo. 

Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
DARS d.d. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 197.389 4,2 97.994 2,1 
Odkupi 74.750 1,6 277.805 5,9 
Gradnja 4.234.783 90,0 5.236.040 111,3 
Ostalo 197.388 4,2 10.000 0,2 
SKUPAJ 3.386.500 4.704.310 100,0 5.621.839 119,5 

OPOMBA: 
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Na odseku 
Dane - Fernetiči pričakujemo višjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu, vendar 
v skupni vrednosti pričakovana vrednost ne presega vrednosti po investicijskem programu. 

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

SKUPAJ  
trasa  
deviacije  
deviacija žel, proge 
predor Tabor  
objekti 5 - 50 m 
dodatna dela 

od pričetka do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije 

od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije 
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PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 30.000 1.163 4 97.994 124.357 127 
Odkupi 22.459 60.097 268 277.805 266.540 96 
Gradnja 1.130.799 961.013 85 5.236.040 3.652.216 70 
Ostalo 530 389 73 10.000 8.559 86 
SKUPAJ 1.183.788 1.022.662 86 5.621.839 4.051.672 72 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

ČUD PLAN ■■REALIZACIJA -O- PLAN - KUMULAT1VA REALIZACIJA - KUMULATIVA 

000 SIT 
1.600.000 

1.400.000 

1.200.000 

1.000.000 

150000 

400.000 

200 000 

0 

250.000 

700.000 

DANE - FERNETIČI 
000 SIT 

300.000 

Odsek VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km 

Gradbena dela na trasi in objektih se še niso pričela izvajati. 
Glede na potek pridobivanja zemljišč pričakujemo, da bodo 
izvajalci del na obvoznici Ajdovščina in glavni trasi predvidoma 
delno uvedeni v delo v zadnjem četrtletju 1997. 

Rok dokončanja del 
Predvideni rok dokončanja za obvoznico Ajdovščine je 7 mesecev 
po uvedbi izvajalca v delo, predvideni rok dokončanja za glavno 
traso pa 28 mesecev po uvedbi izvajalca v delo. 

Priprave na gradnjo 
V tem obdobju se je izdelovala in usklajevala projektno-tehnična 
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih cest, elektrovode 
in ostale komunalne vode, objekte in dopolnitve PZI projektov. 
Pridobivala so se soglasja na PGD projekte za izdajo enotnega 
dovoljenja za gradnjo. 
Predana je bila vloga za pridobitev enotnega dovoljenja za obvozno 
servisno cesto južno od Ajdovščine. 
Za ureditev hodnikov v naselju Cesta je bilo v juniju pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. 
Vršil se je odkup zemljišč in reševala se je problematika še 
nepridobljenih zemljišč. 

Esgodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 

2.450 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 4.774 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
7.224 mio SIT. 

Izvedena dela 
V tem obdobju se gradbena dela na trasi, objektih in obvoznici 
Ajdovščina niso izvajala. 
Vršila so se pripravljalna dela na viaduktih Ribnik in Selo ter 
ureditev hodnikov v naselju Cesta. 
Na podvozih, nadvozih ter mostovih se je izvajalo projektiranje, 
katero je vključeno v "ključ v roke", zato se izkazuje kot realizacija 
na postavki gradnja. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Glede na plan za leto 1997 bi se morala gradbena dela že izvajati, 
vendar se zaradi nepridobljenih zemljišč in nepridobljenega 
gradbenega dovoljenja v letu 1997 še niso pričela izvajati. Del 
zemljišč, potrebnih za izgradnjo HC leži na območjih še 
neizvedenih komasacij. Za ta zemljišča je postopek pridobivanja 
daljši saj je potrebno na Upravni enoti pridobiti ustrezna potrdila, 
da komasacije še niso vknjižene. 

Financiranje: 
Izgradnja odseka se financira iz lastnih sredstev DARS d.d. in 
finančnega kredita. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
štabe cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 212.468 2,1 212.698 2,1 
Odkupi 1.462.048 14,4 1.463.414 14,4 
Gradnja 7.650.358 75,3 9.753.863 96,0 
Ostalo 830.538 8,2 831.045 8,2 
SKUPAJ 6.103.500 10.155.412 100,0 12.261.020 120,7 

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

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 1,3 100 20,0 
trasa 36 0,0 0 0,0 
deviacije 6 0,0 0 0,0 
regulacije 3 0,0 0 0,0 
obvoznica 11 0,0 60 0,0 
viadukta 30 2,0 30 50,0 
objekti 5-50 m 14 5,0 10 50,0 
dodatna dela 0 0,0 0 0,0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan-jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 50.767 1.067 2 212.698 3.182 1 
Odkupi 114.500 56.388 49 1.463.414 64.981 4 
Gradnja 231.700 46.279 20 9.753.863 91.996 1 
Ostalo 152.092 7.259 5 831.045 25.864 3 
SKUPAJ 549.059 110.993 20 12.261.020 186.023 2 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

Odsek SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 
\ 

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

Prlorave na aradrtlo 
V obdobju januar - junij 1997 se je pripravljala dokumentacija za 
oskrbno postajo Vogrsko. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
In 1996 znaša 8.037 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- junij 1997 znaša 26 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
8.063 mio SIT. 

izveden? delo 
Izvajala so se dela na izdelavi ABC sistema pobiranja cestnine. 
Za vsa dela na odseku HC Selo - Šempeter razen viadukta "Lijak" 
in ABC sistema pobiranja cestnine na CP Bazara so bila izvajalcem 
izdana Pisma o odpravi vseh pomanjkljivosti. 
Izvajali so se dokončni obračuni po posameznih pogodbah. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Zaradi še neizdelane lokacijske dokumentacije in nepridobljenih 
zemljišč niso bila realizirana dela na izgradnji počivališča Vogrsko. 
Sofinanciranje izvedbe križišča med MO Nova Gorica, DRSC in 
DARS ni bilo možno realizirati, ker niso izdelani projekti končne 
izvedbe križišča, ki naj bi jih zagotovil DRSC. Zaradi še neizdelane 
projektne dokumentacije za izvedbo protihrupne zaščite teh del 
ni bilo mogoče realizirati. 

Financiranje: 
Izgradnja odseka je financirana iz lastnih sredstev DARS d.d. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 395.058 4,4 185.012 2,0 
Odkupi 108.646 1,2 220.785 2,4 
Gradnja 8.167.300 90,1 8.661.491 95,5 
Ostalo 395.058 4,4 20.000 0,2 
SKUPAJ 5.878.600 9.066.062 100,0 9.087.288 100,2 

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

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 100,0 100 45,0 
trasa 47 100 0 0 
deviacije 1 100 0 0 
regulacije 1 100 0 0 
viadukt Šempeter 4 100 0 0 
viadukt Lijak 7 100 0 0 
objekti 5 - 50 m 11 100 0 0 
dodatna dela 29 100 100 45 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

realizacija 
jan - jun 97 

Projekti 
Odkupi 
Gradnja 
Ostalo 
SKUPAJ 

iranpi AM HBREALIZACIJA -o- PLAN - KUMULAT1VA -»-REALIZACIJA - KUMULAT1VA 

9.087.288 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16,8 km 
t— 

PODODSEK 6/1: Vransko - Trojane, dolžina 8.600 km 
PODODSEK 6/2: Trojane - Blagovica, dolžina 8.187 km 

EciteteH gradbenih sM 
Gradbena dela se še niso pričela izvajati. 
Izvajala so se pripravljalna dela na celotnem odseku AC in sicer: 
- ukrepi na regionalnih cestah R366, R371, R314 in R322, Ločica- 

Motnik-Kamnik-Vodice, 
- prestavitev plinovoda s pričetkom v avgustu 1996, 
- dostop - delovni plato do vzhodnega portala predora Ločica s 

pričetkom del v marcu 1997, 
- dostop - delovni plato do zahodnega portala predora Ločica in 

deponija Zaplaninščica, s pričetkom del v februarju 1997, 
- dostop - delovni plato do vzhodnega portala predora Trojane s 

pričetkom del v maju 1997, 
- dostop - delovni plato pred zahodnim portalom predora Trojane 

s pričetkom del v maju 1997, 
- izgradnja deviacije regionalne ceste R336A s predorom V Zideh 

s pričetkom del januarju 1997. 

Rok dokončanja za prestavitev plinovoda je oktober 1997, rok 
dokončanja pripravljalnih del pa marec 1998. 

Usklajevala in dopolnjevala se je projektno tehnična dokumentacija 
faze PGD za AC. Izdelovali so se projekti faze PGD in PZI za 
pripravljalna dela in premostitvene objekte. Pridobivala so se 
soglasja soglasodajalcev na projekte PGD in PED za izdajo Enotnih 
dovoljenj za pripravljalna dela in dovoljenja za poseg v vodni in 
cestni svet. Vršil se je odkup zemljišč in reševala problematika 
nepridobljenih zemljišč. Izvršene so cenitve in razgovori z vsemi 
lastniki. Skupna površina potrebnih zemljišč za gradnjo znaša 
cca 116 ha, od tega ni pridobljenih še 38 ha. Nerešenih je še 53 
lastnikov od 213 (25%). Od skupnega števila 853 parcel je 
nepridobljenih še 183 parcel (21%). 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
3.176 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
3.176 mio SIT. 

Izvedena dela 
V prvem polletju leta 1997 so se izvajala sledeča dela: 
- izvajala so se dela na predaji prestavljenega plinovoda na 

Trojanah in Ločici Geoplinu, dela na zaščiti in predaji plinovoda 
Križanje 3 v Ločici in dela na prestavitvi na Križanju 8 v 
Šentožboltu, 

- izvajala so se dela na deviaciji R336A s predorom V Zideh, 
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- izvajala so se dela na izgradnji deponije Zaplaninščica in na 
platoju za izgradnjo nasipa pred zahodnim portalom predora 
Ločica, 

- izvajala so se dela na dostopu na plato do vzhodnega portala 
predora Ločica 

- izvajala so se dela na dostopu in platoju pred vzhodnim portalom 
predora Trojane, 

- izvajala so se dela na dostopu na plato pred zahodnim portalom 
predora Trojane, 

- izvajali so se ukrepi za zmanjšanje zastojev v času gradnje na 
cestah R366, R371, R314 in R322. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Razlogi za odstopanja od realizacije predvidenih del: 
- nedoseganje realizacije glede na plan je predvsem posledica 

neuvedbe izvajalcev v delo, za dela, za katere so bile pogodbe 
podpisane že v letu 1996; 

- glede na program dela je prišlo do zamud pri odkupih zemljišč, 
pridobivanju soglasij soglasodajalcev in projektno-tehnične 
dokumentacije za izdajo Enotnih dovoljenj za gradnjo vseh 
pripravljalnih del in s tem neuvedbe izvajalcev v delo po 
predvidenem terminskem planu; 

- nedoseganje realizacije pri izgradnji pripravljalnih del je posledica 
dejstva, da na sklopih pogodbeno oddanih del, izvajalci niso bili 
istočasno uvedeni v delo - na izgradnji delovnih platojev Trojane 
vzhod in zahod so bili izvajalci uvedeni v delo šele v maju 1997, 

na delih prestavitve in zaščite magistralnega plinovoda (križanji 
8 in 10) pa izvajalec v prvem polletju 1997 še ni bil uveden v 
delo; 

- nedoseganje predvidene realizacije je posledica izredno 
neugodnih geološko-geomehanskih razmer na pripravljalnih 
delih, ki se odražajo v spremembi projektno-tehničnih rešitev. 
Sprojektirati je bilo potrebno spremembo varovanja pete nasipov 
(armirano betonski mozniki) in spremembo načrtov zasnove 
konstrukcije premostitvenih objektov (sidrani zidovi, viadukt V 
zideh v dolžini 130 m); 

- glede na izjemno težaven relief in konfiguracijo terena, težavne 
izgradnje dostopov do glavnine zemeljskih del, je kasnila 
realizacija del na izkopih, transportih in vgradnji zemeljskih mas 
v nasipe; 

- glede na geološke razmere na terenu in izredno slabe kvalitete 
hribine je bilo potrebno varovanje izkopnega portala in izkopa 
predorske cevi predora V zideh z dodatnimi varovalnimi ukrepi, 
kar je povzročilo zamudo napredovanja del (tri mesece); 

- zaradi še nepotrjenega dodatka k investicijskemu programu, 
pogodbe z izbranim izvajalcem razpisanih del še niso podpisane. 

Financiranje; 
Izgradnja odseka se financira iz lastnih sredstev DARS d.d. in 
finančnih kreditov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano* 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 852.326 2,4 518.407 1,3 
Odkupi 975.799 2,8 1.243.753 3,1 
Gradnja 30.966.025 88,0 35.580.073 89,1 
Ostalo 2.401.402 6,8 2.572.499 6,4 
SKUPAJ 29.823.000 35.195.552 100,0 39.914.732 100,0 

Vrednost v nacionalne programu in vrednost investicijskega programa se nanaša na celoten 
avtocestni odsek, pričakovana vrednost pa na prvo etapo. 

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

od pričetka do 30.06.1997 od 1.1.1997 do 30.06.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 47 100 26 
trasa 19 48 19 48 
deviacije 18 85 18 48 
regulacije 0 0 0 0 
objekti, predor 45 14 45 14 
viadukti 0 0 0 0 
plinovod 18 90 18 9 

OPOMBA: 

Tabela 2: 
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Slikali PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 

GRADNJE DO 30.06.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 77.476 63.996 83 518.407 740.507 143 
Odkupi 343.855 177.542 52 1.243.753 658.187 53 
Gradnja 916.213 832.816 91 35.580.073 1.524.563 4 
Ostalo 321.178 220.561 69 2.572.499 358.612 14 
SKUPAJ 1.658.722 1.294.915 78 39.914.732 3.281.869 8 
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2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1997 

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsek PESNICA - SLIVNICA, 1. etapa, dolžina 4,4 km 

Priprave na gradnjo 
V prvi polovici leta 1997 so za avtocesto Slivnica - Pesnica s 
priključnima cestama Nova Zrkovska cesta in Hitra cesta 2B 
etapa potekale naslednje aktivnosti: 
- izvajale so se geološko-geomehanske raziskave, 
- izvajala so se arheološka kartiranja morebitnih arheoloških 

najdišč, 
- izvajala so se optimiziranja posameznih projektnih elementov 

trase, 
- izvajale so se nove izmere in izdelovale nove podloge za 

izdelavo katasterskega načrta, 
- usklajevali so se deli projekta tam, kjer so se v javnih razgrnitvah 

pojavile zahteve po proučitvi novih projektnih rešitev. Te zahteve 

% 

so se pojavile predvsem pri rešitvah priključkov na Ptujski cesti 
in v Zrkovcih, na prečni profil in način priključka Hitre ceste 2B 
etape, na potek trase Nove Zrkovske ceste, na potek priključnih 
cest v Melju, v Vodolski dolini in v Peklu. 

- potekale so ponovne razprave v zvezi z zahtevami in 
dopolnitvami predloženih projektnih rešitev, 

- potekale so obravnave v zvezi z lokacijo oskrbnega centra v 
Rogozi. 

Ocena realiiaciie predvidenih del 
Glede na potrjene terminske plane za AC Slivnica - Pesnica, je 
prišlo zaradi zahtev po dopolnitvah predloženih projektnih rešitev, 
ki so se pojavile na javnih razgrnitvah, do zamude pri izdaji Uredbe 
o LN. Predlog LN bo izdelan v oktobru, kar pomeni 3 mesečno 
zamudo glede na program dela za leto 1997. Zamuda je nastala 
zaradi proučevanja pripomb iz javne razgrnitve, predloga, da se 
HC izvede kot štiripasovnica in zaradi proučevanja lokacije 
oskrbnega centra. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

Projekti 129.738 109.942 85 
Odkupi 0 0 - 
Gradnja 0 0 - 
Ostalo 0 0 - 
SKUPAJ 129.738 109.942 85 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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Odsek OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km 

Priprave na gradnjo 
V prvi polovici leta 1997 so za obvoznico Lendava potekale 
naslednje aktivnosti: 
- izvajale so se dopolnitve idejnega projekta z vodnogospodar- 

skimi rešitvami odvodnjavanja širšega območja, 
- glede na spremembe v idejnem projektu odvodnje je bil dopolnjen 

oziroma delno na novo izdelan idejni projekt obvoznice, 
- izvajale so se aktivnosti potrebne za izdelavo lokacijskega načrta 

in njegove dopolnitve, 
- izvajale so se aktivnosti za sprejetje odloka o lokacijskem načrtu, 

ki je z objavo v uradnem listu postal veljaven, 
- pridobljen je bil izvajalec in sklenjena pogodba za izvedbo 

odkupov zemljišč, 
- pridobljen je bil Izvajalec in sklenjena pogodba za prenos lege 

gradbene parcele na teren. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Glede na program dela Je prišlo zaradi zahtev po dopolnitvah 
idejnih projektov zaradi pogojev MOP - Uprave za varstvo narave 
(vodarski del) in neuspešnega razpisa za Izdelavo projektov PGD, 
PZI In PZR do zamude, ki znaša 4 mesece. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan-jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

Projekti 42.000 684 2 
Odkupi 40.000 0 0 
Gradnja 0 0 - 
Ostalo 0 0 - 
SKUPAJ 82.000 684 1 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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Odsek KOZINA - KLANEC, 1. etapa, dolžina 0,8 km 

Priprave op gradnjo 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta in preverjanje variant za obvoznico 

Kozine, 
- sodelovanje na javnih obravnavah Osnutka LN in priprava 

odgovorov na pripombe in vprašanja iz javnih razgrnitev, 

- dodatne preveritve rešitev trase obvoznice in navezave na AC. 

Qeena reoliidcije predvidenih del 
Stanje po programu dela DARS: 
- izdelan je idejni projekt za varianti 11 in sever/1, 
- javna razgrnitev je bila v maju 1997, kot je bilo predvideno v 

programu dela za leto 1997. 

Tabela J: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - jun 97 

realizacija 
jan-jun 97 

% 
realizacije 

Projekti 39.338 12.338 31 
Odkupi 0 0 - 
Gradnja 0 0 - 
Ostalo 0 0 - 
SKUPAJ 39.338 12.338 31 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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Odsek V1ŽNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km 

Priprave na aradnio: 
V obdobju januar - junij 1997 so potekale aktivnosti: 
projektna dokumentacija: 
- izdelava projekta PGD 
- izdelava projektov za CP Dob 
- izdelava novelacije PVO 
- pridobivanje soglasij na PGD 
- izdelava prometne študije z upoštevanjem vpliva cestnine 
pridobivanje zemljišč in objektov: 
• izvajal se je prenos lege gradbene parcele AC z deviacijami in 

regulacijami na teren (zamejlčenje) 
- pripravljala se je dokumentacija za pripravo odkupov (kataster, 

osnove za cenitve, itd.) 
- izvedle so se cenitve posameznih objektov, ki se rušijo. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Stanje po programu dela DARS: 
- izdelana novelacija PVO, 
- izdelani PGD v juniju, v teku popravki in dopolnitve po reviziji, 
- izdelana prometna študija, 
- aktivnosti se vršijo skladno s programom dela za leto 1997. 
Razmeroma visoka finančna realizacija ob polletju v primerjavi s 
planom je posledica prerazporeditve dinamike projektiranja, 
glavnina je bila namreč realizirana v prvem polletju. V celoletnem 
planu predvidoma ni pričakovati prekoračitev. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan-jun 97 

realizacija 
jan - jun 97 

% 
realizacije 

Projekti 50.000 110.564 221 
Odkupi 0 18.773 - 
Gradnja 0 0 - 
Ostalo 0 0 - 
SKUPAJ 50.000 129.337 259 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 
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2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO 
BILE PREDANE PROMETU PRED 1.1.1994 

Smer SEVER - JUG 

Smer ZAHOD - VZHOD 

Zaradi usklajevanja operativne izvedbe preostalih obveznosti s 
predstavniki lokalnih skupnosti se dela na navedenem odseku 
niso izvajala. 

Vršilo se je dokončanje del na osi 2 - Bertoki. 

Razdrto - Čebulovica 
Izvajala so se dela na sanaciji vodotokov. 

Šempeter - Vrtoiba in Obvoznica Šemoeter 
Nekatera dela, ki so bila planirana v prvi polovici leta 1997, so bila 
zaradi ugodnih pogojev izvedena že v letu 1996. Od tod razkorak 
med planom in dejansko realizacijo 

\ * 

Pregled fakturirane realizacije (v 000 SIT): 

Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela: 
- pridobivala se je dokumentacija za zavarovanje plazov na 

pobočju Mežakle (plazolovi na drči II in III, nad zidom D), reševala 
se je problematika vezana na pridobitev potrebnih zemljišč, 
izvedena sta bila razpisa za oddajo del; 

- pridobivala se je dokumentacija za izvedbo dodatnih protihrupnih 
ukrepov v Lipcah in na viaduktu 6-1 (pogoj za pridobitev 
uporabnega dovoljenja), Izveden je bil razpis za oddajo del; 

- vršile so se aktivnosti za odprava napak v garancijski dobi 
(trasa, objekti, mejni plato). 

Malence - Šmarie Sap 
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela: 
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe 

v naselju Šmarje Sap in na ostalih problematičnih točkah 
(izdelava študij in dodatnih ekspertiz); 

- vodile so se aktivnosti za sanacijo ukopne brežine Mali vrh 
(priprava tehnične dokumentacije), izveden je bil razpis za 
oddajo del. 

Šmarje Sap - Višnja Gore 
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela: 
- pripravljala se je dokumentacija za sanacijo ukopnih brežin, 
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe 

(študije, ekspertize). 

AC odsek Plan Realizacija "/»realizacije 
jan - jun 1997 jan - jun 1997 

Šempeter - Vrtojba in obvoznica Šempeter 38.000 1.981 5 
Razcep Razdrto 40.000 955 2 
Razdrto - Čebulovica (II) 20.000 13.668 68 
Koper - Ankaran 70.000 3.479 5 
Hrušica - Vrba 171.002 8.336 5 
Malence - Šmarje SAP 38.000 7.505 20 
Šmarje SAP - Višnja gora 38.000 4.432 12 
SKUPAJ 415.002 40.356 10 

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih 
avtocestnih odsekih 

V obdobju januar - junij 1997 so se za reševanje premoženjsko 
pravne problematike na že zgrajenih avtocestnih odsekih vršile 
naslednje aktivnosti: 
- dokončna odmera zemljišč, 
- sklepanje aneksov k pogodbam in poračuni, 
- zemljiškoknjižna izvedba pogodb in aneksov k pogodbam. 

Dela za dokončno premoženjsko pravno ureditev zadev so 
potekala na naslednjih že zgrajenih avtocestnih odsekih: 
- Hrušica - Vrba, 
- Naklo - Ljubljana, 
- zahodna in južna obvoznica Ljubljane, 
- obalna cesta, 

- hitra cesta v Mariboru, II. In III. etapa, 
- Vrhnika - Ljubljana, 
- Malence - Šmarje Sap in 
- Šmarje Sap - Višnja gora. 

Za navedene aktivnosti je bilo v obdobju januar - junij 1997 
porabljenih 4,9 mio SIT. 

2.6. STROKOVNA DELA INŽENIRJA 

»Inženir« je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za 
investitorja opravlja vsa potrebna tehnično-strokovna opravila 
za Izvedbo projekta. 

Fakturirana realizacija Inženirja, ki za DARS d.d. opravlja 
strokovno-tehnična opravila, je v obdobju januar - junij 1997 
znašala 728,9 mio SIT. 
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3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST, KI JIH JE ORGANIZIRALA IN IZVAJALA 
DARS d.d. V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Na dan 1.1.1997 je DARS d.d. upravljala in vzdrževala 246,535 
km avtocest in 83,301 km priključkov nanje. Dne 26.05.1997 je 
bila Direkciji Republike Slovenije za ceste predana v upravljanje 
in vzdrževanje Severna vpadnica v Ljubljani v dolžini 2,830 km. 
Sedaj upravlja in vzdržuje DARS d.d. 243,705 km avtocest in 
83,301 km priključkov. V rebalansu plana razvoja in finančnega 
načrta za leto 1997 so bili za obdobje januar - junij predvideni 
stroški rednega vzdrževanja avtocest ocenjeni na 885.460.000 
SIT, dejanski stroški pa so znašali 882.251.694 SIT oz. 99,64% 
predvidenih stroškov. 

Zaradi dolge zime in velike količine snežnih in drugih padavin je 
bila poraba posipnih materialov v celotni zimski službi 1996/1997 
izredna in je znašala 12.467 ton, od tega v prvih štirih mesecih 
letošnjega leta 6.947 ton. Poraba je bistveno (za cca 53%) presegla 
normativne količine, določene glede na dolgoletno povprečje. K 
tako veliki porabi so veliko prispevale zahteve voznikov preko 
medijev, da je potrebno zagotoviti dobre vozne razmere na cestah 
ne glede na količino snežnih padavin. 

V prvih treh mesecih leta 1997 smo bili priča pogostim 
spremembam vremenskih razmer, predvsem pojavom snežnih 
in drugih padavin, ki so povzročale žled in poledico na cestah, 
zato je bilo poleg 24-urnega dežurstva v 4 vzdrževalnih bazah 
glede na potrebe večkrat uvedeno tudi troizmensko delo in 
pripravljenost na domu. 

V novembru 1996 je bila na pobudo DARS d.d. izdana zloženka - 
informacija o zimskih voznih razmerah in o izločanju tovornih 
vozil za vse državne ceste - in postavljena nova ustrezna 
signalizacija za izločanje tovornih vozil. Na podlagi teh ukrepov 
so se kršitve v zimski službi, povzročene s strani tovornih vozil, 
občutno zmanjšale. 

V drugem tromesečju leta 1997 so se opravljala predvsem 
naslednja dela rednega letnega vzdrževanja: 
- košnja trave, 
- obrezovanje rastlinja, 
- čiščenje objektov za odvodnjavanje in kanalizacijo, 
- popravila bankin, 
- čiščenje vozišča signalizacije in opreme ceste, 
- popravila varnostnih in varovalnih ograj. 

Poleg prej navedenega so bila do konca prvega polletja leta 1997 
opravljena tudi naslednja vzdrževalna dela (količinsko): 
- krpanje udarnih jam in druga manjša vzdrževalna dela v skupni 

izmeri 11.411 m2, 
rezkanje neravnin asfalta: 42.600 m2, 

- obnova talnih označb: 54.618 m2. 

Za zagotovitev vseh potrebnih ukrepov za pripravo na turistično 
sezono je bil 23.6.1997 organiziran usklajevalni sestanek, na 
katerem so sodelovali predstavniki MNZ, MPZ, policije, AMZS in 
Turistične zveze Slovenije z namenom, da se vse službe v največji 
možni medsebojno informirajo in skupno ukrepajo v akcijah. 

Večje akcije so bile usmerjene zlasti na področja: 
- povečanja prepustnosti cestninskih postaj, 
- dogovorov s policijo o skupnih ukrepih v prometnih konicah, 
- dogovorov s policijo o ukrepih pri zagotavljanju večje 

prepustnosti ABC stez, 

- sprememb prometnega režima ob zapori viadukta Ravbar- 
komanda in viadukta Unec glede na prometne tokove (uvedba 
3 voznih pasov), 

- delitve prometnega koledarja na cestninskih postajah. 

3.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME 

V rebalansu plana razvoja in finančnega načrta za leto 1997 so 
predvideni stroški obnavljanja vozišč, objektov in opreme za prvo 
polletje v višini 702.632.000 SIT, dejanski stroški pa so znašali 
780.569.691 SIT oz. 111,09% predvidenih stroškov. 

OBNOVA VOZIŠČ 
Na voziščih avtocest so se v prvem polletju vršile večje obnove 
na primorskem delu avtoceste, na odseku 54 in 654, med 
bencinskim servisom Lom in viaduktom Ivanje Selo. Obnova je 
bila v celoti izvedena do začetka turistične sezone in je obsegala 
obnovo voznega, prehitevalnega in odstavnega pasu. Vrednost 
del je 56.453.168,30 SIT. 
Na odseku 1 avtoceste Hrušica predor Karavanke so se vršila 
obnovitvena dela zalivanja rež in razpok. Vrednost del je 
2.772.000,00 SIT. 

Količinska realizacija del: 
- obnove asfaltov odseka 54 in 654: 38 340 m2, 
- zalivanje rež in razpok na odseku 1: 9 200 m. 

OBNOVA OBJEKTOV 
V prvem polletju se je nadaljevala obnova viadukta Ravbar- 
komanda (v celoti levi viadukt in nekateri nosilci desnega viadukta 
ter njihova zaščita). Vrednost izvedenih del je 484.602.924,50 
SIT. 

Aprila se je pričela obnova viadukta Unec - desni objekt in se 
zaključila v mesecu juliju. Vrednost opravljenih del v prvi polovici 
leta znaša 128.135.162,90 SIT. 

Opravljajo se redni in glavni pregledi objektov v skladu s sistemom 
pregledov objektov po posameznih cestnih smereh. Izdelana so 
bila poročila o detajlnih pregledih viaduktov Vrhole in Preloge na 
AC Hoče - Arja vas, v izdelavi pa je še poročilo o detajlnem 
pregledu mosta na AC preko Ljubljanice na Vrhniki. 
Izdelan je bil projekt obnove mostu preko Save in magistralne 
ceste na Hrušici in sprožen postopek oddaje del. 
V zaključni fazi izdelave je projekt sanacije mostu preko Oplotnice 
v Tepanjah na AC Hoče - Arja vas ter viadukta Ivanje selo na AC 
Ljubljana - Divača. 
V sodelovanju s Slovenskimi železnicami je bila za letošnje leto 
predvidena obnova viadukta Štampetov most nad AC Ljubljana - 
Divača, vendar so bile SŽ zaradi pomanjkanja sredstev prisiljene 
odstopiti od teh sicer nujnih del v letošnjem letu. 

Vrednost vseh izvedenih del na objektih je 620.777.762,45 SIT. 

OBNOVA OPREME 
Količinska realizacija del: 
- zamenjava odbojnih ograj: 6975 m2 

- zamenjava mrež: 3160 m 
- na območju avtocest se je na počivališčih zamenjalo: 

104 male smetnjake 
2 velika smetnjaka - kontejner 

17 lesenih miz s klopmi 
4 igrala 

- na počivališču Studenec je bila izvedena instalacija in priključek 
na javno vodovodno omrežje in na transformatorsko postajo 
(sanitarije, gostinski objekti, javna razsvetljava) 
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- zamenjava smernikov: 300 kosov 
- zamenjava obvestilnih tabel in znakov 6 kom 
- dobava elementov za postavitev 3 kompletnih zapor 

3.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA 
OBSTOJEČIH AVTOCESTAH 

V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. za leto 1997 so 
predvideni stroški za prvo polletje za naložbe v osnovna sredstva 
obstoječih avtocest 290.684.000 SIT, dejanska višina naložb pa 
je znašala 341.732.552 SIT oz. 117,56% predvidenih stroškov. 
Dejanski stroški so višji od predvidenih, saj so bile v prvem polletju 
izvedene dobave opreme, za katero so bila predvidena in 
neporabljena sredstva v virih za leto 1996. 

V prvem polletju 1997 je bila dobavljena mehanizacija za 
vzdrževanje kot nadomestilo za dotrajano mehanizacijo v višini 
194.815.053 SIT. Postopki za dobavo ostale mehanizacije bodo 
zaključeni v drugi polovici leta. 

Za razširitev vzdrževalne baze Postojna zaradi prevzemanja novih 
avtocestnih odsekov v vzdrževanje je dokumentacija za izvedbo 
še v izdelavi. 

Vrednost nabavljene ABC opreme je 59.232.256 SIT in vrednost 
nabavljenih elektronskih tablic 82.666.182 SIT. 

Obnovljena je cestninska postaja Torovo (kabine, oprema in 
instalacije). 

3.4. POBIRANJE CESTNINE 

Predvidena višina stroškov pobiranja cestnine po rebalansu plana 
razvoja in finančnega načrta za leto 1997 znaša za obdobje januar 
- junij 437.918.000 SIT, dejanski stroški pa znašajo 517.062.930 
SIT oz. 118,07% predvidenih stroškov. 

Po planu razvoja in finančnem načrtu za leto 1997, ki ga je Vlada 
RS sprejela na svoji 220.seji, dne 7.11.1996, so znašali predvideni 
stroški pobiranja cestnine sicer 486.574.000 SIT, vendar so bili 
ob sprejemu rebalansa plana razvoja in finančnega načrta na 22. 
seji Vlade RS, dne 17.7.1997, ti stroški znižani, ker naj bi prehod 
na ABC sistem plačila cestnine v večji meri znižal stroške pobiranja. 
Ker ne glede na vse aktivnosti do predvidenega znižanja stroškov, 
kot je razvidno iz rezultatov letošnjega polletnega poslovanja, v 
letu 1997 še ne bo prišlo, z rebalansom predvidene višine stroškov 
pobiranja cestnine ne bo možno doseči. 

V prvi polovici leta 1997 je število prehodov cestninskih postaj na 
območju posameznih avtocestnih baz večje glede na enako 
obdobje lani in sicer: 
- AC baza Postojna indeks 113,60 
- AC baza Slovenske Konjice indeks 106,50 
- AC baza Ljubljana indeks 107,80 
• AC baza Hrušica indeks 107,03 

Po uvedbi poskusnega obratovanja avtomatskega brezgotovin- 
skega plačila cestnine (ABC) na cestninski postaji Torovo konec 
leta 1995 je bilo število prehodov na ABC stezah zanemarljivo 
majhno. V letu 1996 in prvi polovici leta 1997 je bil ABC sistem 
uveden še na cestninskih postajah: Bazara, Ljubljana-zahod in 
Razdrto. Za delovanje sistema je bilo do sedaj nabavljeno 11.494 
elektronskih tablic (TAG), od katerih je bilo 30.6.1997 v uporabi 
4.527 elektronskih tablic. 

3.5. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

V obdobju januar - junij 1997 je Sektor za odnose z javnostmi in 
razvoj DDC, Družbe za državne ceste, za naročnika DARS d.d., 
opravil naslednja dela s področja odnosov z javnostmi: 

- izdelali smo analizo medijskih objav o avtocestah in DARS v 
letu 1996 z evaluacijo opravljenih dejavnosti odnosov z javnostmi 
v letu 1996; 

- pripravili smo vsebinski program odnosov z javnostmi DARS 
ob uresničevanju avtocestnih programov za leto 1997; 

- organizirali in izvedli smo skupaj štiri formalne novinarske 
konference: tri samostojne (o uresničevanju Nacionalnega 
programa, "potujočo" o vzdrževanju in upravljanju avtocest ter 
"potujočo" o poteku del na odsekih avtoceste prek Trojan in Arja 
vas - Vransko) ter eno v sodelovanju s Fakulteto za družbene 
vede (predstavitev raziskave slovenskega javnega mnenja o 
avtocestah); 

- organizirali smo dve slovesnosti ob podpisu izvajalskih pogodb 
s priložnostnimi novinarskimi konferencami (Slivnica - Maribor 
BDC ter Vipava - Selo), 

- izdelali smo dvanajst tiskovnih sporočil (o zbranih namenskih 
sredstvih v letu 1996; o začetku del na levem viaduktu 
Ravbarkomanda; dve sporočili o reševanju problematike 
izplačevanja slovenskih kooperantov s strani italijanskih 
izvajalcev del na odseku Arja vas - Vransko; ob začetku obnove 
viadukta Unec; napoved uvedbe ABC sistema cestninjenja na 
cestninski postaji Bazara; napoved začetka obnove viadukta 
Unec; o zamudah pri plačilu odškodnin na avtocesti Arja vas - 
Vransko; začetek gradnje obvoznice Ormož; rekonstruirana 
regionalna cesta skozi Vodice; zgrajena cestninska postaja Dane; 
obnovljen desni viadukt Unec); 

- izdelali smo skupaj osem gradiv za novinarje ob rednih' ali 
priložnostno organiziranih srečanjih za novinarje; 

- organizirali smo štiri priložnostne slovesnosti (ob otvoritvi ABC 
sistema cestninjenja na cestninski postaji Bazara, ob otvoritvi 
rekonstruirane regionalne ceste skozi Vodice, nadvoza na Ruju 
ter otvoritvi deviacij magistralne ceste preko bodoče avtoceste 
Arja vas - Vransko); 

- organizirali smo izdelavo dokumentarnega videofilma o zahtevni 
gradnji avtoceste prek Trojan; 

- organizirali smo izvedbo javnega razpisa ter vsebinsko izvedbo 
raziskave slovenskega javnega mnenja o avtocestah in 
raziskovalne naloge "Socialno-prostorski vplivi izgradnje 
avtocest v Sloveniji - 2. del"; 

- vsebinsko in operativno smo organizirali in vodili pripravo 
celovite študije o Informacijsko-promocijskem centru (gradnje) 
slovenskih avtocest, njegovi vsebinski in organizacijski zasnovi; 

- organizirali in izvedli smo dva predstavitvena ogleda avtocestnih 
odsekov na terenu (za predstavnike MPZ in MOP na Primorskem 
ter mestne ljubljanske svetnike) in več strokovnih ekskurzij po 
avtocestnih gradbiščih za srednje tehnične šole in fakultete; 

- vsebinsko in organizacijsko smo sodelovali pri organizaciji 
strokovnih srečanj za strokovno javnost (o krožnih križiščih in 
zemeljskih delih) ter pri organizaciji predstavitve specifikacij za 
ceste - SODOC; 

- sodelovali smo pri vsebinski organizaciji mednarodnega 
simpozija o raziskovanju v odnosih z javnostmi na temo 
"Upravljanje ekoloških komunikacij", to je komuniciranja s 
prizadetimi prebivalci ob različnih infrastrukturnih posegih v 
prostor in okolje; 

- organizirali smo več konferenc preko Interneta z mednarodnimi 
strokovnjaki za odnose z javnostmi o izvajanju nekaterih 
komunikacijskih aktivnosti v okviru javnega sektorja ter ob 
velikih infrastrukturnih gospodarskih projektih (vključevanje v 
mednarodni transfer znanja in izmenjavo izkušenj); 

- izdelali smo komunikacijski načrt za uvajanje ABC sistema 
cestninjenja; 
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- organizirali smo izdelavo prvega izmed serije prospektov o 
avtocestnih odsekih (odsek Vransko - Blagovica); 

- organizirali smo izdelavo zloženke "Prometni koledar 1997" ter 
zloženke o ABC sistemu cestninjenja (ki še ni natisnjena); 

• organizirali smo izdelavo Poslovnega poročila DARS za leto 
1996; 

- izdelali smo vsebinsko zasnovo predstavitve Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest na Internetu in pričeli z izdelavo in 
postavitvijo interaktivnih strani na Internetu; 

- redno smo spremljali in analizirali medijske objave o avtocestah 
in DARS; 

- vodili smo foto in video dokumentacijo gradnje in vzdrževanja 
avtocest na terenu ter arhiviranje posnetih gradiv; 

- z AMZS in Radijem Slovenija smo sodelovali pri obveščanju 
javnosti o stanju cest in prometa na njih; 

- organizirali smo komuniciranje z novinarji in koordinirali nastope 
predstavnikov DARS v različnih medijih ter bili pobudniki oz. 
sodelovali pri nastajanju medijskih objav o poteku uresničevanja 
Nacionalnega programa izgradnje avtocest. 

Za navedena dela je bilo v obdobju januar - junij 1997 porabljenih 
8.470.399 SIT. 

3.6. RAZVOJNE NALOGE 

Izmed 15 sofinancerskih pogodb za izvajanje razvojno- 
raziskovalnih nalog na področju cestogradenj, ki jih je DARS d.d. 

v letu 1996 sklenila, so v nadaljevanju navedene tiste, katerih 
izvajanje je potekalo tudi v obdobju januar - junij 1997: 

- sistem za optimizacijo vzdrževanja in projektiranja cest, 
- nevronske mreže v reševanju inženirsko-geoloških problemov, 
- odtok atmosferskih vod z AC, kemizem vod in učinkovitost 

lovilcev olj in usedalnikov, 
- metodologija izvajanja monitoringa odvodnje AC telesa, 
- razvoj sodobnega računalniškega načrtovanja predorov in 

globokih izkopov, 
- razvoj trajnih betonov za prefabricirane cestne elemente, 
- sistem za vodenje in analiziranje podatkov o prometu na cestah, 
- INKAGRA - integrirani sistemi kakovosti za graditeljstvo v 

cestogradnji 
- tehnološki postopki za optimizacijo izvajanja sanacij in 

rekonstrukcij premostitvenih objektov, 
- polimerni in polimerno modificirani betoni za hidroizolacijske plasti 

na cestnih objektih, 
- urejanje cestnih brežin in cestne okolice na biološko-ekološki 

osnovi, 
- uporaba oplemenitenega gradbenega odpadnega materiala za 

zvočne in svetlobne bariere na R cestah in AC v RS, 
- optimizacija konstrukcij na podlagi njihove zanesljivosti, gradnja 

ločnih mostov z uporabo ukrivljenih tankostenskih mikro- 
armiranih betonskih elementov. 

Za navedena dela je bilo v obdobju januar - junij 1997 porabljenih 
29.710.833 SIT. 

Opis postavke Planirano JAN - JUN 97 Realizirano JAN - JUN 97 % realizacije 
Redno vzdrževanje 885.460 882.252 99,6 
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 702.632 780.570 111,1 
Stroški pobiranja cestnine 437.918 517.063 118,1 
Naložbe v osn. sr. obstoječih avtocest 290.684 341.733 117,6 
Stroški upravljanja 284.604 264.245 92,8 
Odnosi z javnostmi 9.498 8.470 89,2 
Razvojne naloge 85.000 29.711 35,0 
Obresti od investicijskih kreditov 128.517 0 0,0 
SKUPAJ 2.824.313 2.824.044 100,0 

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE REALIZACIJE 
V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 v 000 SIT 
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4. POVZETEK FAKTURIRANE 
REALIZACIJE V OBDOBJU JANUAR - 
JUNIJ 1997 

V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafični prikaz fakturirane 
realizacije Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. v obdobju 
januar - junij 1997 po postavkah, predvidenih v Programu dela 
DARS d.d. za leto 1997. 

PLAN RAZVOJA 

PROJ. DOKUMENT. PO 1997 720.000 474.416 65,9 

PROJEKT 1 - SKUPAJ 5.309.992 3.769.007 71,0 
Hoče - Arja vas 1.522.955 1.355 382 89,0 
Šentilj - Pesnica 433.720 349.010 80,5 
Pesnica-Slivnica 129.738 109.942 84,7 
Slivnica - Fram - BDC 2.339.018 1.600.513 68,4 
Priključek SI. Bistrica S 209.118 109 535 52,4 
Obvoznica Ormož 593.443 243.941 41,1 
Obvoznica Lendava 82.000 684 
PROJEKT 2 - SKUPAJ 6.082.251 5.330498 87,6 
Arja vas - Vransko 5.502 820 4.790.902 87,1 
Blagovica - Šentjakob 579.431 539,596 93,1 
PROJEKT3-SKUPAJ 4.900.415 4.596.660 93,8 
Zadobrova - Tomačevo 935.530 500.119 53,5 
Šentjakob - Malence 3 964.885 4.096.541 103,3 
PROJEKT 4 - SKUPAJ 5.105.837 3.309.457 64,8 
Razdrto - Čebulovica 25.000 6 
Čebulovica - Divača 101.724 45989 45,2 
Divača - Kozina 2.338.035 1 642.790 55,4 
Kozina - Klanec 39.338 12.338 1,0 
Vipava - Selo 549.059 110 993 20,2 
Selo - Šempeter 178.393 92.068 51,6 
Divača - Dane 690 500 382.611 55,4 
Dane - Fernetiči 1.183.788 1.022.662 86,4 
PROJEKT 5 - SKUPAJ 1.658.722 1.294.915 78,1 
Vransko - Blagovica 1.658.722 1.294.915 78,1 
PROJEKT 6 - SKUPAJ 50.000 129.336 258,7 
ViSnja gora - Bič 50.000 129.336 258,7 
DOKONČANJA DEL NA AC 415.002 40.356 9,7 

ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH AC 81 000 4.943 6,1 

"INŽENIR" 770.560 728.950 94,6 

PLAN RAZVOJA - SKUPAJ 25.093.779 19.678.538 78,4 
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v 000 SIT 

FINANČNI NAČRT 

STROŠKI UPRAVLJANJA 284.604 264.245 92,8 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 9.498 8.470 89,2 

RAZVOJNE NALOGE 85.000 29.711 35,0 

REDNO VZDRŽEVANJE 885.460 882.252 99,6 

OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJ., OPREME 702.632 780.570 111,1 

STROŠKI POBIRANJA CESTNIN 437.9I8 517.063 118,1 

NALOŽBE V OSN. SRED. OBST.AC 290.684 341.733 117,6 

OBRESTI OD INVESTICIJSKIH KREDITOV 128.517 0 0,0 

FINANČNI NAČRT-SKUPAJ 2.824.313 2.824.044 100,0 

PLAN RAZVOJA IN FINANČNI NAČRT 

VSE SKUPAJ 27.918.092 22.502.582 80,6 

1'I^AN RAZVOJA 
PLAN IN REALIZACIJA 

V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

0 I.(XX) 000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000 000 7.000.000 
V 000 SIT 

□ PLAN ■ REALIZACIJA 
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FINANČNI NAČRT 
PLAN IN REALIZACIJA 

V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 1997 

OBRESTI OD INVESTICIJSKIH KREDITOV 

NALOŽBE V OSN. SRED. OBST.AC 

STROŠKI POBIRANJA CESTNIN 

OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJ.. OPREME 

REDNO VZDRŽEVANJE 

• ; .. . ■ ■ .. »v , . • ■ . .. . ■ « • • . (j 

»«1> . *♦' - ' •' ' • " ' " \   ' «-«» «W »~f'. 
T" 

'•••.«« v; i!- > «> -:;v; ^ .'-'"'i 
> ' '     

RAZVOJNE NALOOE 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 

STROŠKI UPRAVLJANJA :   
800000 900.000 

V <M)0 SIT 

OPLAN ■ REALIZACIJA 
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FINANČNA REALIZACIJA CELOTNEGA NACIONALNEGA PROGRAMA 
NA DAN 30.09.1997 
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JAGODJE - LUCIJA 
IZOLA - JAGODJE 

KOPER - IZOLA 
ŠKOFIJE - SRMIN 

BELTINCI - GENTEROVCI 
LENART - BELTINCI 
MARIBOR - LENART 

FRAM - HAJDINA 
KRŠKA VAS - OBREŽJE 
SMEDNIK - KRŠKA VAS 

KRONOVO - SMEDNIK 
HRASTJE - 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 

ČEBULOVICA - DIVAČA 
RAZDRTO - ČEBULOVICA 

1 

SL 

50 100 150 

■ realizirano do 30.09.1997 

□ vrednosti po Nacionalnem programu 

200 250 

v mio USD 
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0. UVOD 

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave 
in izdelave investicijskih programov, projektno 
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in 
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo 
graditi v letu 1997 ali se bodo pričeli graditi pozneje 

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

1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih 
odsekov, ki bodo končani v letu 1997 

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih 
avtocestnih odsekov 

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje 
obstoječih avtocestnih odsekov 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 
1.7. Ostale naloge 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH 
JE V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. Predhodna dela in priprava projektno tehnične 
dokumentacije 

2.1.1. PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE 
PRIČNEJO GRADITI PO LETU 1997 - SMER ZAHOD - 
VZHOD 

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

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

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

ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,5 km 
HOČE - AR J A VAS, dolžina 47,0 km 
SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7,0 km 
PRIKLJUČEK SL.BISTRICA - sever, dolžina 0,8 km 
OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km 
ARJA VAS ■ VRANSKO, dolžina 20,9 km 
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,5 

ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km 
MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 
RAZDRTO - ČEBULOVICA , dolžina 8,8 km, 
gradnja manjkajočih viaduktov 
ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA, 
dolžina 5,1 km 
DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 
DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km 
DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km 
VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km 
SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 
VRANSKO ■ BLAGOVICA, dolžina 16,8 km 

2.3. Novi avtocestni odseki v letu 1997 

PESNICA - SLIVNICA, 1.etapa, dolžina 4,4 km 
OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km 
KOZINA - KLANEC, 1.etapa, dolžina 0,8 km 
VIŠNJA GORA ■ BIČ, dolžina 11,2 km 

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

2.5. Odkupi zemljišč in nepremičnin 

2.5.1. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN NA ŽE 
ZGRAJENIH AVTOCESTNIH ODSEKIH 

2.6. Strokovna dela Inženirja 

3. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST, KI JIH JE V OBDOBJU JANUAR - 
SEPTEMBER 1997 ORGANIZIRALA IN 
IZVAJALA DARS d.d. 

3.1. Redno vzdrževanje avtocest 

3.2. Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 

3.3. Naložbe v osnovna sredstva avtocest 

3.4. Pobiranje cestnine 

3.5. Odnosi z javnostmi 

3.6. Razvojne naloge 

4. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V 
OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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0. UVOD 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je v obdobju januar 
- september 1997 izvajala naloge v skladu z Zakonom o družbi 
za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. list RS 57/9), v skladu z 
Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, 
ki ga jedne 15.11.1995 sprejel Državni zbor, na podlagi Programa 
dela DARS d.d. za leto 1997, ki ga je sprejela skupščina DARS 
d.d. (Vlada Republike Slovenije) in dal nanj soglasje Državni zbor 
dne 29.07.1997 ter v skladu s Planom razvoja in finančnim načrtom 
DARS d.d. za leto 1997 - Nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov, 
ki gaje sprejela skupščina DARS d.d. (Vlada Republike Slovenije) 
na svoji 220. seji, dne 7.11.1996, in Rebalansom plana razvoja in 
finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997, ki ga je sprejela 
skupščina DARS d.d. (Vlada Republike Slovenije) na svoji 22. 
seji, dne 17.7.1997. 

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

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE 

V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji, je DARS d.d. v obdobju januar - september 1997 opravila 
naslednje naloge: 

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave 
in izdelave investicijskih programov, projektno 
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in 
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo 
graditi v letu 1997 ali se bodo pričeli graditi pozneje 

Pri tem je DARS d.d.: 

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

- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih 
programov; 

- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije 
za te avtocestne odseke, pri čemer je : 

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

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

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

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

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

Pri tem je DARS d.d.: 

- organizirala in vodila postopke oddaje del za še neoddana dela, 

- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 

gradnji, 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih 
odsekov, ki bodo končani v letu 1997 

Za odseke, ki bodo končani v letu 1997 je DARS d.d.: 
•i lt.ii 

- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 
gradnji, 

- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del, 
- pridobivala potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in 

vgrajenih materialov, 
- organizirala tehnične preglede izvedenih del, 
- organizirala in vodila odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih 

na tehničnih pregledih, 
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov 

oziroma delov odsekov. 

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih 
avtocestnih odsekov 

Pri tem je DARS d.d.: 

- organizirala in vodila postopke oddaje gradbenih del; 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 

gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje 
obstoječih avtocestnih odsekov 

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

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 s postopnim uvajanjem 

pobiranja cestnine brez ustavljanja. 

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

Izvajalci obnovitvenih del so bili izbrani na podlagi javnih razpisov. 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 

Financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v obdobju 
januar - september 1997 omogočeno predvsem na podlagi 
Zakona o zagotavljanju 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 
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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 finančnih sredstev za 
vzdrževanje in upravljanje avtocest. Del cestnin in najemnin, ki ni 
bil porabljen za vzdrževanje in upravljanje avtocest, pa je bil vir 
za graditev novih avtocestnih odsekov. 

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

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

- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za pridobivanje 
potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja in domača posojila, 
ki jih bo DARS d.d. rabila za sofinanciranje graditve avtocestnih 
odsekov v letih 1997 do 1999; 

- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti iz že najetih 
posojil za nove avtocestne odseke; 

- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB), v okviru že podpisanih 
posojilnih pogodb, redno dostavljala vse podatke in poročila o 
realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s temi 
pogodbami dolžna pripravljati; 

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

1.7. Ostale naloge 

načrt po zaključku vrednotenja variant in pred izdelavo osnutka 
lokacijskega načrta. Naroča in vodi DARS d.d.; 

- Izdelava raznih dodatnih prometno tehničnih in prometno 
ekonomskih 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.; 

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo 
graditi po letu 1997, smer zahod - vzhod 

Odsek Maribor - Lenart 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- dodatne preveritve poteka trase 
- iskanje racionalnejše variante 
- dopolnjevanje prometnega in ekonomskega vrednotenja 
- izdelava idejnega projekta 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- prometno in ekonomsko vrednotenje v dopolnjevanju 
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta v 

dopolnjevanju 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 6 mesecev zaradi vrednotenja dodatnih variant in 

iskanja racionalnega poteka trase 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 1999 je ogroženo. 

Poleg vseh navedenih nalog je DARS d.d.: 

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

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

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

- sodelovala z lokalnimi skupnostmi preko katerih potekajo trase 
novih avtocest. 

2. PROGRAM DEL GRADITVE 
AVTOCEST, KI JIH JE V OBDOBJU 

JANUAR - SEPTEMBER 1997 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

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

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

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

- Izdelava idejnega projekta in strokovnih podlag za lokacijski 

Odsek Lenart - Cooetinci 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritve novih variant 
- prometno-ekonomsko vrednotenje novih variant 
- dopolnitve idejne študije variant glede na pridobljene 

vodnogospodarske zahteve 
- optimizacija variante D in primerjava z varinato 1N po istih 

gradbeno-tehničnih in prometno-ekonomskih kriterijih 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 

- izdelan elaborat prometno-tehničnega in ekonomskega 
vrednotenja variant 

Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 5 mesecev zaradi vrednotenja dodatnih variant in 

iskanja racionalnega poteka trase 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

Odsek Coaetinci - Vučia vas (del odseka Coaetincl - 
Radmožanci) 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- prometno-ekonomsko vrednotenje novih variant 
- iskanje novih variant na območju Občine Sv.Jurij 
- usklajevanje z lokalno skupnostjo glede poteka trase in izbora 

variante 
- izdelava posebnih strokovnih podlag za Osnutek LN 
- izdelava poročila o vplivih na okolje 
- pridobivanje pogojev na pododseku Cogetinci - Vučja vas 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelano prometno-ekonomsko vrednotenje variant 
- izdelana študija variant 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 4 mesece zaradi usklajevanja z lokalno skupnostjo in 

izdelave dodatnih variant po zahtevah lokalnih skupnosti 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

Rekonstrukcija M3-3 (del odseka Slovenska Bistrica - 
Haidina) 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- izvedba razpisov za izdelavo projektne dokumentacije 
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- pogajanja za direktno oddajo del za Izdelavo projektne 
dokumentacije 

- rekonstrukcija magistralne ceste bo potekala po obstoječi trasi, 
potrebne bodo manjše korekture poteka trase (Izboljšava 
elementov), zato se izdeluje že projekt PGD, gradnja bo izvedena 
na osnovi priglasitve del 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 

- projekt PGD v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 2 meseca zaradi dveh neuspelih razpisov za Izdelavo 

projektne dokumentacije zaradi premajhnega števila prispelih 
ponudb 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 1999 ni ogroženo 

Obvoznica Praoersko (del odseka SI. Bistrica - Haldina) 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo prostorske in 

projektne dokumentacije za obvoznico 
- oddaja del izdelave lokacijskega načrta in idejnega projekta po 

pogajanjih 
- izdelava idejnega projekta 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- lokacijski načrt v izdelavi 
- idejni projekt v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 6 mesecev zaradi dveh neuspelih razpisov za izdelavo 

prostorske dokumentacije zaradi premajhnega števila prispelih 
ponudb 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 1999 ni ogroženo 

Odsek Fram - Haidina 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- priprava in izvedba razpisa za študijo variant 

Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- pripravljena projektna naloga za študijo variant 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 8 mesecev zaradi nedefiniranja obsega izdelave 

lokacijskega načrta ter neuspelega razpisa za izdelavo študije 
variant zaradi premajhnega števila prispelih ponudb 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2004 nI ogroženo 

Odsek Haidina - Ormož (brez obvoznice Ormož! 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- dopolnjevanje primerjalne študije variant 
- dodatna prometna preveritev dodatnih variant 
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov 1:1000 
- obravnava pritožbe na izbor izdelovalca topografskih načrtov 

1:1000 
- izdelava projektne naloge za izdelavo idejnega projekta za 

pododsek Hajdina - Ptuj (Zagrebška cesta) 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- primerjalna študija variant izdelana 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 5 mesecev zaradi preverjanja dodatnih variant in 

neuspelega razpisa 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje celotnega odseka do konca leta 1999 je ogroženo 

Odsek Vučla vas - Radmožancl (del odseka Copetinci - 

V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta 
- izdelava novih možnih potekov priključne ceste na Mursko 

Soboto 
- pridobivanje pogojev za avtocesto in za prečkanje čez Muro 
- izdelava poročila o vplivih na okolje 

Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelano prometno-ekonomsko vrednotenje variant 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 1 mesec zaradi povečanega obsega del (vključitve 

obvoznice Murska Sobota) in kasnitve pridobivanja pogojev na 
izbrano varianto 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

OdseK Razdrto - Vipava 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje pripomb z javne razgrnitve 
- izdelava balistične študije za vojaški poligon Mlake 
- izdelava novelacije študije hrupne obremenjenosti 
• dodatne preveritve severno od tankovskih garaž po zahtevah 

Občine Vipava in DRSC 
- izdelava dodatnih topografskih načrtov 1:1000 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelan idejni projekt za predlog LN 
Stanje po programu dela DARS: 
- Uredba o LN bo predvidoma sprejeta v maju 1998 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

Odsek Klanec - Srmin 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- usklajevanje rešitev med Ministrstvom za promet in zveze, 

Ministrstvom za okolje in prostor ter DARS d.d. 
- dopolnjevanje idejnih študij 
- preveritev dodatnih variant poteka trase 
- izdelava dodatnega primerjalnega vrednotenja 
- izdelava idejnega projekta 
- izdelava projektne naloge za izvedbo natečaja za rešitev 

viadukta Crni kal 
- izdelava zasnovalnih projektov 
- pridobitev mnenj na vodnogospodarske rešitve, problematiko 

velikih ukopov 
- preveritev možnosti izgradnje razgledišča v 1.etapi Socerb - 

Ankaran 
- izdelano poročilo meritev burje na trasi Divača - Ankaran in 

ločeno za viadukt Črni kal 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- idejni projekt v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: 
- strokovne podlage in idejni projekt za predlagano varianto bodo 

izdelani do konca leta 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

Odsek Žkofiie - Srmin 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- aerosnemanje terena 

Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelan in veljaven LN 
- izdelani aero posnetki terena 
Stanje po programu dela DARS: 
- izdelava Osnutka LN za AC odsek Klanec - Ankaran (Srmin) 

še ni zaključena, zato še ni mogoče določiti vpliva na veljaven 
LN za AC Škofije-Srmin 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2001 ni ogroženo 

Odsek Koper - Izola. Izola - Jaaodie In Jaaodie - Luclla 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- izvedba razpisa za izdelavo študije variant 
- aerosnemanje terena 
- izbran je izdelovalec študije variant 

Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelani aero posnetki terena 
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Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 3 mesece 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

Priključek Lopata na AC odseku Hoče - Aria vas 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritev poteka trase priključka preko vodovarstvenega pasu 
- preveritev dodatnih variant po zahtevah DRSC 
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo idejnega projekta 
- izvedba pogajanj po dveh neuspelih razpisih za oddajo del 

idejnega projekta 
- izdelava situacije s prvo fazo programa izgradnje bencinskega 

servisa brez AC priključka 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- primerjalna študija variant v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 4 mesece zaradi zahtevkov po preverjanju dodatnih 

variant s strani DRSC in nedefiniranih pogojev ščitenja podtalnice 
s strani MOP-UVN 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- izgradnja priključka po NP ni predvidena 

Priključek Ulubečna na AC odseku Hoče - Aria vas 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- posredovanje mnenja na predlog izbora priključka 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- prometno-urbanistična študija mesta Celje v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: 
- proučitev variant se še ni pričela zaradi kasnitve pri zaključku 

izdelave prometno-urbanistične študije mesta Celje 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- izgradnja priključka po NP ni predvidena 

Priključek Ratdrto na AC odseku Postojna - Razdrto 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava prometno-tehničnega in prometno-ekonomskega dela 

študije variant 
- izdelava poročila vplivov na okolje 
- izdelava strokovnih podlag za varianto DRSC 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- primerjalna študija variant v izdelavi 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 1 mesec zaradi dodatnih preveritev priključka po zahtevi 

DRSC 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- izgradnja priključka po NP ni predvidena 

Priključek Luka Kooer 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- preveritev navezave Luke Koper na AC omrežje za varianto ob 

železnici 
- izvedba razpisa za izdelavo študije variant 
- aerosnemanje terena 
- izbran izdelovalec študije variant 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelani aero posnetki terena 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 3 mesece 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- izgradnja priključka po NP ni predvidena 

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

Odsek KrSka vas - Obrežje 
V obdobju jaguar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava študije variant (gradbeno-tehnični elaborat z 

investicijskimi vrednostmi) 
- izdelava elaborata vrednotenja variant 
- preveritev dodatnih variant po zahtevah Občine 
- preveritev lokacije cestninske postaje 
- preveritev lokacij priključkov in spremljajočih objektov 
- analiza protihrupne obremenjenosti 
• izdelava prometne študije 
- Izdelava računalniške vizualizacije za območje Čateža 
- dodatno aereosnemanje 
- dodatne preveritve variant poteka trase 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelana študija variant 
- izdelan elaborat vrednotenja variant 
- izdelana prometna študija 
- izdelana dopolnitev študije spremljajočih objektov 
■ izdelana računalniška vizualizacija za območje Čateža 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 3 mesece zaradi dodatnih preveritev variant 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo 

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

Odsek Vrba - Črnivec 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- optimizacija variant na Radovljiškem polju in na območju Podvina 
- izdelava ekspertne študije za športno letališče Lesce in analiza 

vpliva poteka tras na športno letališče Lesce 
- pridobitev podatkov prometnih obremenitev 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelano delovno gradivo za primerjalno študijo variant 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 6 mesecev zaradi optimizacije variant za 2.krog 

vrednotenja in zaradi pogojev MORS glede športnega letališča 
Lesce 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo 

:r.un.<3j'v! • 
Odsek Črnivec - Podtabor 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- priprava gradiva za predlog ministra MPZ za pričetek priprave 

LN 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelano gradivo za pobudo za pričetek priprave LN 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 6 mesecev 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo 

Odsek Podtabor - Naklo 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- revizija poročila o variantah v predlaganem koridorju 
- aerosnemanje terena za potrebe izdelave kart 1:1000 za izdelavo 

preveritev v merilu 1:1000 
- izdelava topografskih načrtov 1:1000 
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Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelan idejni projekt za varianto v obstoječem koridorju 
- izdelani aero posnetki terena 
- izdelani topografski načrti 1:1000 
Stanje po programu dela DARS: * 
- izdelava geodetskih del (aerosnemanje in topografski načrti 

1:1000), skladno s programom dela 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo 

Odsek Naklo - Krani vzhod 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- pripravljena projektna naloga za izdelavo idejne zasnove in 

projekta PGD-PZI za odvodnjavanje z avtoceste glede na nove 
zahteve MOP-UVN 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 

- delno izdelani PGD-PZI za dograditev AC v štiripasovnico 
Stanje po programu dela DARS: 
- dopolnjevanje projektne dokumentacije 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2001 ni ogroženo 

Odsek Šentvid - Koseze 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- dopolnjevanje študije variant priključevanja Celovške ceste na 

AC 
- pridobljeno mnenje MOL glede variant priključevanja Celovške 

ceste 
- priprava gradiva za dokumentiran predlog MPZ za pričetek 

izdelave LN 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- študija variant priključevanja Celovške ceste na AC izdelana 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 6 mesecev zaradi iskanja dodatnih variant priključe- 

vanja Celovške ceste na AC po zahtevah revizijske komisije in 
pridobitve mnenja Mestne občine Ljubljana 

Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo 

Odsek Bič - Hrastje 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- izdelava prometne študije 
- izdelava prometno-ekonomskega Izračuna 
- izdelava topografskih načrtov 1:1000 
- preveritev dodatnih variant 
- detajlnejša obdelava v merilu 1:1000 na pododseku Pluska- 

Ponikve mimo Trebnjega 
- obdelava variant v merilu 1:5000 na pododseku Bič-Pluska z 

upoštevanjem usmeritev izdelovalca LN za potrebe ponovnega 
vrednotenja variant 

- preveritev poteka trase zaradi zahtev DRSC (priključki, 
obvoznica) 

Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelano delovno gradivo študije variant na pododsekih Blč- 

Pluska in Pluska-Ponikve 
- izbrana varianta na pododseku Ponlkve-Hrastje 
- izdelani topografski načrti 1:1000 
- izdelana dopolnitev študije spremljajočih objektov 

Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 4 mesece zaradi optimizacije in detajlnejše obdelave 

variant za novi krog vrednotenja 
Realizacija po nacionalnem programu: 

- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo 

Odsek Hrastie - Kronovo 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- Izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- izdelava študije variant (gradbeno-tehnični elaborat) 
- izdelava prometne študije 
- izdelava topografskih načrtov 1:1000 
- izdelava računalniške 3D vizualizacije za Karteljevski klanec 

Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelana dopolnjena študija spremljajočih objektov 
- Izdelana študija variant z upoštevanjem usmeritev izdelovalca 

LN 
- izdelani topografski načrti 1:1000 
- izdelana prometna študija 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 4 mesece zaradi optimizacije variant za novi krog 

vrednotenja 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo 

Kronovo - Smednik 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- izdelava novelacije idejnega projekta 
- izdelava prognoze prometa in analiza protihrupne obremen- 

jenosti 
- primerjava potekov lokalne ceste pri Beli cerkvi po severni in 

južni varianti 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelan idejni projekt po prvotni varianti 
- izdelan predlog poteka lokalnih cest na območju Bele cerkve 
- izdelana dopolnjena študija spremljajočih objektov 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 5 mesecev 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo 

Smednik - Kržka vas 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov 
- preveritev lokacije cestninske postaje 
• Izdelava prognoze prometa in analiza protihrupne obremen- 

jenosti 
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1997: 
- izdelan idejni projekt po prvotni varianti 
- Izdelana dopolnjena študija spremljajočih objektov 
- Izdelana analiza lokacije cestninske postaje 
Stanje po programu dela DARS: 
- zamuda 4 mesece 
Realizacija po nacionalnem programu: 
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo 

Fakturirana realizacija na postavki priprava projektno-tehnične 
dokumentacije v obdobju januar - junij znaša 612,1 mlo SIT. 
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2.2. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE 
AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO SE PRIČELI GRADITI 
V LETIH 1994, 1995 In 1996 

V obdobju januar - september 1997 je bilo v Programu dela DARS 
d.d. predvideno nadaljevanje oziroma dokončanje gradnje 
naslednjih avtocestnih odsekov: 

Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija 
1. Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,5 km 
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 

47,0 km 
3. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 

7,0 km 
4. Priključek Slovenska Bistrica (del odseka SI.Bistrica - 

Hajdina), dolžina 0,8 km 
5. Obvoznica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), dolžina 

3,7 km 

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

km 
7. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 

20,5 km 

Projekt 3 - Gorenjska - Dolenjska 
8. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7 

km 
9. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 

4,3 km 

Projekt 4 - Primorska 
10. Razdrto - Čebulovica, gradnja manjkajočih viaduktov 
11. Čebulovica - Divača z razcepom Divača, štiripasovna 

avtocesta, dolžina 5,1 km 
12. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km 
13. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km 
14. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
15. Vipava - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km 
16. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km 

Projekt 5 - Vransko - Blagovica 
17.Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,8 

km 

Skupno se je v obdobju januar - september 1997 gradnja 
nadaljevala na 100 km novih štiripasovnih avtocest ter 
priključku Slovenska Bistrica in obvoznici Ormoža. Zaključna 
dela pa so se izvajala na 37 km novih štiripasovnih avtocest in 
47 km dograjenih dveh pasov k obstoječi dvopasovnici. 

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsek. ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,5 km 

Gradnja na trasi avtoceste se je pričela v juniju 1994, leto za tem 
pa še dela na cestninski postaji in Izgradnji sistema "klic v sili". 
Izvajalec je dela na AC Šentilj - Pesnica končal v pogodbenem 
roku, taje bil 16.10.1996 za traso AC in 10.10.1996 za cestninsko 
postajo Pesnica in »klic v sili«. V obdobju med 11. in 17.10.1996 je 
bil opravljen tehnični pregled izvedenih del. Dne 18.10.1996 je bila 
prometnica predana v promet. Na odseku se odslej Izvajajo še 
nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka. 

Priprave na aradnio 
V obdobju januar - september leta 1997 so se vršili postopki 
oddaje del za še neoddana dela in sicer: 
- izdelana je bila dokumentacija in izveden razpis ter izbran 

Izvajalec za dela na cestninski postaji (izvedba ABC sistema), 
- izveden je bil razpis ter izbran Izvajalec za nabavo opreme 

(vozila) za CP Pesnica. 

Pogodbeno oddane d?ie 
Vrednost v letih 1994,1995 in 1996 sklenjenih pogodb in aneksov 
je 7.156 mio SIT. 
Vrednost v obdobju januar ■ september 1997 sklenjenih pogodb 
in aneksov je 187 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
7.343 mio SIT. 

Izvedena dela 
V obdobju januar - september leta 1997 so se odpravljale napake, 
ugotovljene na kvalitetnih pregledih trase AC, rampe, vzdolžnih in 
prečnih deviacij, regulacij, prepustov in zidov, premostitvenih 
objektov dolžine 5 - 50 m, viadukta Kresnica in cestninske postaje. 
Izvedeni so bili čistilni bazeni za vodo iz AC.Pri izgradnji AC so se 
pojavila nekatera dodatna in več dela, ki v pogodbenih predračunih 
niso bila predvidena oz. so bila predvidena v manjšem obsegu od 
dejansko izvedenih količin. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Izvajalec je dela na AC Šentilj - Pesnica končal v pogodbenem 
roku. Nekatera zaključna dela so se izvajala še po prepustitvi 
prometa na AC. V obdobju med januarjem in septembrom 1997 je 
prišlo do manjših odstopanj pri odpravljanju ugotovljenih 
pomanjkljivosti ter pripravi zaključne dokumentacije. ! igov>t svsle" 
Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka je tinancirana iz lastnih sredstev 
DARS d.d. in sredstev kredita Evropske banke za obnovo in 
razvoj. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 94.790 1,1 34.326 0,4 
Odkupi 543.747 6,5 532.624 6,4 
Gradnja 7.271.596 87,5 7.377.293 88,7 
Ostalo 403.707 4,9 424.775 5,1 
SKUPAJ 5.928.000 8.313.840 100,0 8.369.018 100,7 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 97,5 100 98,1 
trasa in rampa 25 106,5 28 111,4 
deviacije 5 114,9 4 139,4 
regulacije 2 124,5 1 212,9 
prepusti in zidovi 2 105,8 0 3438,3 
objekti 5 - 50 m 4 106,0 0 790,7 
viadukt Kresnica 13 100,3 0 546,7 
dodatna dela 37 89,6 49 84,9 
prestavitev el. energ. vodov 1 100,0 0 99,9 
cestninska postaja 5 100,3 9 100,3 
ozelenitev cestnega telesa 0 64,5 1 64,5 
klic v sili - montažni del 1 90,9 1 90,9 
spremenjene okoliščine 2 100,0 5 100,0 
vzdrževalna baza - oprema 3 48,1 3 92,9 
razna manjša dela 0 32,7 0 100,0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 1.185 1.185 100 34.326 23.810 69 
Odkupi 80.000 4.234 5 532.624 151.821 29 
Gradnja 327.815 243.575 74 7.377.293 7.256.934 98 
Ostalo 154.721 152.217 98 424.775 722.316 170 
SKUPAJ 563.721 401.211 71 8.369.018 8.154.881 97 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 47 km 

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

Priprave na aradnio 
Vzporedno z deli, ki so se izvajala v obdobju januar - september 
1997, so potekale tudi priprave za gradnje, ki se bodo začele v 
letu 1997 in sicer: 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije za gradnjo 

cestninske postaje v Tepanjah, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo cestninske postaje v Tepanjah, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo 

cestninske postaje v Tepanjah, 
- dopolnitve tehnične dokumentacije za vodnogospodarske 

ureditve, protihrupno zaščito, prometno opremo, opremo 
predorov in sistem "klic v sili", 

- pripravljeni so bili razpisi in izbrani najugodnejši ponudniki ter 
podpisane pogodbe za nakup opreme v cestni bazi Tepanje, 

- pripravljeni so bili razpisi in zbrane ponudbe za nabavo in 
montažo vremenskih postaj na viaduktih, 

- odkupovanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo vodnih 
zadrževalnikov, 

000 SIT 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 znaša 14.497 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 1.316 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
15.813 mio SIT. 

Izvedena dela 
Pododsek 3/1, Hoče - Slovenska Bistrica 
V obdobju januar - september 1997 so se odpravljale manjše 
pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnih pregledih. Dograjevale 
so se protihrupne ograje na desni polovici avtoceste. Za viadukt, 
podvoz in most so bila izdana pisma o prevzemu del, pisma o 
odpravi napak in uporabna dovoljenja. Za tri mostove in traso 
pisma o prevzemu del in uporabna dovoljenja, za ureditev 
vodotokov pa pismo o prevzemu del. 
Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica ■ Slovenske Konjice 
V obdobju januar - september 1997 so se odpravljale manjše 
pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnih pregledih. Za podvoz, 
dva viadukta in tri mostove so bila izdana pisma o prevzemu del 
in uporabna dovoljenja. 
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice ■ Dramlje 
V obdobju januar - september 1997 so se na trasi, štirih viaduktih, 
dveh predorih ter komandnem delu CB Tepanje odpravljale 
pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnih pregledih. V desni cevi 
predora Golo rebro so se izvajala obnovitvena dela na oblogi, 
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odvodnjavanju in vozišču, ki so bila zaključena 16.09.1997, ko je 
bila predorska cev tudi predana prometu. Odslej se tu vrši odprava 
pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnih pregledih. Na dveh 
viaduktih in enem mostu na desni strani avtoceste so se 
nadaljevala obnovitvena dela na kompletnih mostnih konstrukcijah, 
ki so bila prav tako zaključena 16.09.1997, ko so bili viadukta in 
most predani prometu. Odslej se tu vrši odprava pomanjkljivosti, 
ugotovljenih na kvalitetnih pregledih. Na čelni cestninski postaji 
Tepanje so se izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela, 
na gradnji nadstrešnice, kabin in voziščnega platoja, ki so bila 
delno zaključena 19.9.1997, ko je bila čelna cestninska postaja 
predana prometu. Dela se še izvajajo. Na cestninski postaji 
Slovenske Konjice so se izvajala gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela na gradnji kabin, nadstrešnice, voziščnega 
platoja in poslopja CP. Na upravni zgradbi CPTepanje so se izvajala 
gradbena, obrtniška in instalacijska dela. Dograjevale so se 
protihrupne ograje na desni polovici avtoceste. Za traso, opremo 
predora Pletovarje ter ureditev vodotokov so bila izdana pisma o 
prevzemu del, za podvoz pismo o prevzemu del in uporabno 
dovoljenje, za štiri viadukte in most pa tudi pisma o odpravi napak. 
Za gradnjo in sanacijo predora Pletovarje ter deviacijo R345 pa 
so bila izdana pisma o prevzemu del in pisma o odpravi napak. 
Pododsek 3/4 Dram/je - Celje 
V obdobju januar - september 1997 so se odpravljale manjše 
pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnih pregledih. Dograjevale 
so se protihrupne ograje na desni polovici avtoceste. Za traso je 
bilo izdano pismo o prevzemu del ter pismo o odpravi napak, za 
en most in dva viadukta pa tudi uporabno dovoljenje. Za podvoz 
in en most so bila izdana pisma o prevzemu del in uporabna 
dovoljenja, za ureditev vodotokov pa doslej pismo o prevzemu 
del. 

Pododsek 4/1 Celje - Arja vas 
V obdobju januar - september 1997 so se odpravljale manjše 
pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnih pregledih. Dograjevale 
so se protihrupne ograje na desni polovici avtoceste. Za traso je 
bilo izdano pismo o prevzemu del, za dva mostova pa tudi 
uporabno dovoljenje. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Pododsek 3/1, Hoče - Slovenska Bistrica 
Dela predvidena v obdobju januar - september 1997 so se izvajala 
skladno s planom 1997. 
Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice 
Dela predvidena v obdobju januar - september 1997 so se izvajala 
skladno s planom 1997, do odstopanj je prišlo le pri izvajanju 
protihrupnih ograj. 
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje 
Pododsek je bil predan v promet v pogodbenem roku. Sanacija 
dveh viaduktov, mostu in predora na desni strani avtoceste se je 
v obdobju januar - september 1997 vršila skladno s planom. 
Pododsek 3/4 Dramlje ■ Celje 
Dela predvidena v obdobju januar - september 1997 so se izvajala 
skladno s planom 1997. 
Pododsek 4/1 Celje - Arja vas 
Dela predvidena v obdobju januar - september 1997 so se izvajala 
skladno s planom 1997. 

Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
DARS d.d., pododsek Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice pa 
tudi iz sredstev kredita Evropske banke za obnovo in razvoj. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 142.790 0,8 142.790 0,8 
Odkupi 296.435 1,7 296.435 1,7 
Gradnja 16.937.208 96,2 16.937.208 96,2 
Ostalo 232.012 1,3 232.012 1,3 
SKUPAJ 11.818.300 17.608.445 100,0 17.608.445 100,0 

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

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 98,1 100 94,9 
trasa 42 99,9 16 99,2 
deviacije 1 100,0 2 100,0 
regulacije 0 96,3 0 0,0 
klic v sili 1 99,5 1 100,0 
objekti 5-50m 3 99,3 2 100,9 
viadukti 25 99,2 22 97,7 
predora 22 99,9 10 215,2 
ostala dela 5 65,4 48 67,2 
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Slika J: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 30.000 27.333 91 142.790 183.820 129 
Odkupi 35.000 37.057 106 296.435 178.362 60 
Gradnja 2.277.990 2.161.188 95 16.937.208 15.988.879 94 
Ostalo 46.965 67.687 144 232.012 142.432 61 
SKUPAJ 2.389.955 2.293.265 96 17.608.445 16.493.493 94 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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Odsek SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7,0 km 

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

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

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

Priprave na aradnio 
V obdobju januar - september leta 1997 so potekale naslednje 
priprave na gradnjo: 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za gradnjo AC in HC, 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za prestavitve VN vodov, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo AC in HC, 
- pridobivanje zemljišč za prestavitve VN vodov, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo AC in 

HC (pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev lokacijskega 
dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj), 

- pridobivanje dokumentacije in soglasij za izvedbo arheoloških 
izkopavanj, 

- izveden je bil postopek za oddajo del arheoloških izkopavanj, 
- podpisana je bila izvajalska pogodba za izvedbo arheoloških 

izkopavanj na lokaciji Slivnice in Sp.Hoč, 
■ izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo HC Slivnica - 

BDC, 
- podpisana je bila izvajalska pogodba za gradnjo HC Slivnica - 

BDC, 
- izveden je bil postopek oddaje del za prestavitev VN in NN 

elektrovodov, 
- izveden je bil postopek oddaje del za ureditev lokalnih prometnih 

površin na območju Hoč. 

Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
2.443 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 2.534 mio SIT. 

Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
4.978 mio SIT. 

Izvedene dela 
AC Fram - Slivnica 
V obdobju januar - september 1997 so se izvajala celotna 
pripravljalna dela in zemeljska dela, dela na odvodnjavanju in 
voziščni konstrukciji ter dela na dobavi in montaži prometne 
opreme na stacionaži od km 0.00 do km 1.38 (smer od CP Hoče 
proti Mariboru). Med km 1,38 in km 2,6 so se izvajala pripravljalna 
dela in zemeljska dela. Prav tako so se izvajala pripravljalna dela 
in zemeljska dela ter dela na odvodnjavanju in voziščni konstrukciji 
na priključnih rampah in deviacijah AC v dolžini 2,8 km. Izvajali so 
se trije nadvozi in objekti dolžine do 30 m. Izvajala so se dela na 
zgornjem ustroju prestavitve železnice na deviaciji železniške 
proge. Izvajala so se dela na regulacijah vodotokov. Vzporedno 
so potekala arheološka izkopavanja. 
HC Slivnica - BDC 
V obdobju januar - september 1997 so se izvajala celotna 
pripravljalna dela in zemeljska dela ter dela na odvodnjavanju in 
voziščni konstrukciji na trasi in deviacijah hitre ceste. Izvajala so 
se dela na štirih prepustih ter petih mostovih in dela na vodnih 
regulacijah. Izvajala so se dela na dobavi in montaži prometne 
opreme, dela na gradnji komunalne infrastrukture in njene 
prestavitve, dela na regulacijah vodotokov, potekala pa so tudi 
arheološka izkopavanja. 
Prestavitev elektroenergetskih VN vodov 
V obdobju januar - september 1997 so se vršila dela na prestavitvi 
VN elektrovodov 20 kV in dela na prestavitvi VN elektrovodov 
110 kV. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela pri pripravi gradnje avtoceste in hitre ceste so potekala v 
okviru plana podanega v nacionalnem programu, z manjšimi 
odstopanji, ki pa ne ogrožajo končnega roka predaje AC v promet. 
Glede na letni plan je prišlo v prvem tromesečju 1997 do zamude, 
saj zaradi problematike pridobivanja zemljišč, ni bilo v 
predvidenem roku pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo. To je 
povzročilo zamik predvidenega pričetka gradnje tega odseka. 
Predvidoma bo zamuda s pospešenim delom vseh izvajalcev 
nadoknađena do konca leta 1997. Tako je delna predaja v promet 
predvidena v oktobru 1997, popolno dokončanje del pa v skladu 
s pogodbenim rokom spomladi 1998. 

Izgradnja AC Fram - Slivnica in HC Slivnica - BDC se financira iz 
lastnih sredstev DARS d.d. in finančnih kreditov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 292.610 3,8 149.722 1,9 
Odkupi 1.681.335 21,7 1.611.344 20,8 
Gradnja 5.127.595 66,3 6.094.354 78,8 
Ostalo 634.129 8,2 880.919 11,4 
SKUPAJ 4.105.400 7.735.669 100,0 8.736.339 112,9 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

• C 
od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 

i % v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 
SKUPAJ 100 61,6 100 93,3 
trasa 43 64,6 40 105,2 
deviacije 12 53,3 5 110,6 
regulacije 9 49,1 11 88,6 
klic v sili 1 67,3 0 0,0 
objekti 5-50m 19 68,4 15 87,0 
ostala dela 16 58,5 29 79,2 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 50.000 2.354 5 149.722 12.547 8 

Odkupi 850.000 727.257 86 1.611.344 1.088.709 68 

Gradnja 3.270.000 3.051.418 93 6.094.354 3.071.596 50 

Ostalo 449.773 191.836 43 880.919 263.281 30 

SKUPAJ 4.619.773 3.972.865 86 8.736.339 4.436.133 51 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 

SLIVNICA - FRAM - BDC 000 SIT 000 SIT 

osa PLAN ■■REALIZACIJA -o-PLAN - KUMULATIVA —REALIZACIJA - KUMULATIVA 

Odsek PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA, dolžina 0,8 km 

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

RQk dokončanja del 
Pogodbeni rok dokončanja del je bil 8 mesecev po uvedbi izvajalca 
v delo, to je januar 1998. 

V obdobju januar - september leta 1997 so potekale naslednje 
priprave na gradnjo priključka: 
- pridobivanje dopolnitev projektno tehnične dokumentacije (PED, 

PGD, PZI) za gradnjo priključka, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo priključka, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo priključka 

(pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev lokacijskega 
dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj), 

- pridobivanje soglasij in dovoljenj ter sklepanje dogovorov 
(Zdravstveni inšpektorat RS, Uprava za varstvo narave RS 
lokalne skupnosti) za zagotovitev nemotenega poteka 
pridobivanja upravne dokumentacije in gradnje priključka, 

- pridobivanje dokumentacije in soglasij za izvedbo arheoloških 
izkopavanj, 

- izveden je bil postopek oddaje del arheoloških izkopavanj in 
podpisana izvajalska pogodba, 

- izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo priključka in 
sklenjena izvajalska pogodba. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
349 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 0,5 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
350 mio SIT. 

Izvedena dela 
V obdobju januar - september 1997 so se vršila pripravljalna dela 
za gradnjo priključka (geodezija, priprava terena, ureditev 
gradbišča). Izvajala so se zemeljska dela, dela na voziščni 
konstrukciji in odvodnjavanju na trasi priključka ter dela na 
regulaciji vodotokov in dobavi in montaži prometne opreme. Izvajala 
so se tudi dela na gradnji in sanaciji objektov dolžine 5 - 50 m ter 
potrebna dela na rekonstrukciji dela magistralne ceste M3-3 
Slovenska Bistrica - Ptuj. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela na gradnji priključka Slovenska Bistrica - sever, ki je del 
odseka Slovenska Bistrica - Hajdina, so potekala v okviru rokov 
določenih v nacionalnem programu. 
Dela so se pričela v maju 1997, priključek je bil predan prometu 
29.09.1997, to je kar štiri mesece pred pogodbenim rokom. 

Financiranje: 
Izgradnja priključka Slovenska Bistrica - sever se finacira iz lastnih 
sredstev DARS d.d. in finančnih kreditov. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 19.069 3,4 18.263 3,3 
Odkupi 52.963 9,5 50.574 9,1 
Gradnja 419.277 75,5 508.805 91,6 
Ostalo 63.880 11,5 39.325 7,1 
SKUPAJ - 555.189 100,0 616.967 111,1 

OPOMBA: V nacionalnem programu Priključek Slovenska Bistrica - sever ni bil prikazan samostojno, temveč 
kot del odseka Slovenska Bistrica - Hajdina, zato zanj v nacionalnem programu ni bila ločeno 
navedena ocena investicijske vrednosti. 

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

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 100,0 100 105,9 
trasa 75 100,0 83 106,5 
regulacije 3 100,0 1 100,0 
objekti 5-50m 18 100,0 15 103,1 
ostala dela 4 98,8 0 117,4 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 18.002 0 0 18.263 990 5 
Odkupi 50.000 13.977 28 50.574 14.512 29 
Gradnja 330.000 349.598 106 508.805 349.598 69 
Ostalo 34.618 35 0 39.325 1.328 3 
SKUPAJ 432.620 363.610 84 616.967 366.428 59 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 

PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA - sever 
(del odseka SI.Bistrica - Hajdina) 

E2E3 PLAN Wtm REALZAC1JA -O- PLAN - KUMULATIVA REALIZACIJA - KUMULAT1VA 

Odsek OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km 

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

Rok dokončanim del 
Rok dokončanja del na viaduktu Lešnica je februar 1998, rok 
dokončanja del na trasi obvoznice je v septembru 1998, rok 
dokončanja del na nadvozih pa je maj 1998. 

Priprave na aradnlo 
V obdobju januar - september leta 1997 so se nadaljevale priprave 
na gradnjo obvoznice in premostitvenih objektov (nadvozov) in 
sicer: 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za gradnjo obvoznice, 
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) 

za gradnjo premostitvenih objektov, 
- pridobivanje zemljišč za gradnjo obvoznice, 
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo 

obvoznice (pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev 
lokacijskega dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj), 

- pridobivanje soglasij in dovoljenj ter sklepanje dogovorov 
(Zdravstveni inšpektorat RS, Uprava za varstvo narave RS 
lokalne skupnosti) za zagotovitev nemotenega poteka 
pridobivanja upravne dokumentacije in gradnje obvoznice, 

■ pridobivanje dokumentacije in soglasij za izvedbo arheoloških 
izkopavanj, 

- izveden je bil postopek oddaje del arheoloških izkopavanj ter 
podpisana pogodba za izvedbo teh del, 

- izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo obvoznice in 
sklenjena pogodba za gradnjo, 

- izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo premostitvenih 
objektov in sklenjena pogodba za gradnjo. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
1.120 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 11 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov Je 
1.131 mio SIT. 

Izvedena dela 
V obdobju januar - september 1997 so se vršila pripravljalna dela 
za gradnjo viadukta Lešnica (geodezija, priprave za gradnjo 
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viadukta po sistemu narivanja) ter sama gradnja viadukta 
(temeljenje, izvedba stebrov, izvedba prednapete mostne 
konstrukcije po metodi narivanja, izvedba voziščnega dela 
viadukta). Izvajala so se pripravljalna dela za vse tri nadvoze, na 
nadvozu Tomaž pa se je gradnja tudi pričela. Na trasi obvoznice 
so se izvajala pripravljalna in zemeljska dela ter odvodnjavanje 
na delu trase. Prav tako so v tem obdobju potekala dela na gradnji 
in prestavitvah komunalne infrastrukture. Vzporedno pa so 
potekala tudi arheološka izkopavanja. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela pri pripravi gradnje obvoznice Ormo}, ki predstavlja del 
odseka Hajdina - Ormož, so generalno potekala v okviru 
podanega plana v nacionalnem programu, z manjšimi odstopanji, 
ki pa ne ogrožajo končnega roka predaje obvoznice v promet. 
Tudi sama gradnja obvoznice Ormoža poteka skladno s 
predvidevanji, tako da bo obvoznica predana prometu v pogod- 
benem roku, to je septembra 1998. 

Financiranje: 
Izgradnja obvoznice Ormož se financira iz lastnih sredstev DARS 
d.d. in finančnega kredita. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 58.517 3,8 55.613 3,6 
Odkupi 131.430 8,5 330.439 21,4 
Gradnja 1.237.250 80,0 1.541.596 99,6 
Ostalo 120.271 7,8 242.632 15,7 
SKUPAJ - 1.547.468 100,0 2.170.280 140,2 

OPOMBA: V nacionalnem programu obvoznica Ormoža ni bila prikazan samostojno, temveč kot del odseka 
Hajdina - Ormož, zato zanjo v nacionalnem programu ni bila ločeno navedena ocena investicijske 
vrednosti. 

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

; . > vji'O i* 

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 49,2 100 74,6 
trasa 47 30,8 42 63,2 
deviacije 8 6,9 5 66,9 
regulacije 2 84,2 3 45,6 
objekti 5-50m 8 23,1 14 75,1 
viadukti 29 88,3 31 90,1 
ostala dela 6 84,2 5 100,0 
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Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 10.000 6.331 63 55.613 22.188 40 
Odkupi 160.000 279.378 175 330.439 284.622 86 
Gradnja 746.000 556.116 75 1.541.596 556.116 36 
Ostalo 162.443 126.821 78 242.632 127.046 52 
SKUPAJ 1.078.443 968.646 90 2.170.280 989.972 46 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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PROJEKT 2 

Odsek ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km 

Pričetek gradbenih del 
1. GRADBENI ODSEK: 

2. GRADBENI ODSEK: 

3. GRADBENI ODSEK: 

4. GRADBENI ODSEK: 
5. GRADBENI ODSEK: 

Pričetek del dne 22.6.1995 (gradnja 
nadvoza 4-1) 
Pričetek del dne 9.7.1995 (izgradnja 
kanala"D") 
Pričete)« del dne 30.7.1995 (gradnja 
mostu iez Savinjo 5-6) 
Pričetek del dne 20.6.1995 (preddela) 
Pričetek del dne 4.4.1995 (prestavitev 
TT kablov) 

Rok dokončanja: 
Rok dokončanja je bil september 1997. 

Priprave na gradnjo: 
Enotna dovoljenja za gradnjo so bila za posamične gradbene 
odseke pridobljena že v obdobju od 24.3.1995 do 24.10.1995. 
Priprave na gradnjo so se tako izvajale že v letu 1995. 

Pogodbeno oddana dela: 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 znaša 7.435 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 8.710 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
16.145 mio SIT. 

Izvedena dela: 
V obdobju od januarja do septembra 1997 so bila izvedena 
naslednja dela: 

Gradbena preddela 
Zemeljska dela: 
• izkop zamočvirjenih nenosilnih tal, izkop glinenih materialov ter 

izkop trdih kamenin 
- nasipi iz glinenih materialov pridobljenih v trasi AC, nasipi iz trdih 

kamenin pridobljenih na trasi AC, nasipi iz kamnitih materialov 
pridobljenih v stranskem odvzemu oziroma delno v trasi ter 

vgradnja drenažnega filterskega materiala iz kamnoloma 
Pirešica 

- izdelava kamnite posteljice 
- humusiranje brežin 
Voziščne konstrukcije 
- izdelava nevezanih nosilnih plasti (tampon) 
- izdelava vezanih spodnjih nosilnih plasti (cementna stabilizacija) 
- izdelava vezanih zgornjih nosilnih plasti iz bitumenskega drobirja 
- izdelava asfaltbetona 
- izdelava bankin 
- polaganje robnikov 
Izdelava in postavitev betonskih varnostnih ograj 
Odvodnjavanje 
- izdelava cestne kanalizacije 
- izdelava drenažnega sistema za odvod zalednih voda 
- zaščita podtalnice 
Prestavitev komunalnih vodov in naprav (elektrovodi, TK vodi, 
vodovod, kanalizacija, melioracijski sistemi, klic v sili, javna 
razsvetljava) 
Regulacije vodotokov 
Gradnja deviacij (spodnji, zgornji ustroj, oprema ceste) 
Zaključna dela na premostitvenih objektih 
- objekti do 5 m (skupaj 26 objektov) 
- objekti od 5 do 30 m (skupaj 21 objektov) 
- objekti nad 30 m (skupaj 21 objektov) 
Gradnja objektov za zaščito voda pred vplivi odvodnje z AC ter 

gradnja lovilcev olj 
Gradnja začasne cestninske postaje Vransko 
Oprema ceste 
- vertikalna signalizacija 
- označbe na vozišču 
- varnostne ograje 
- zaščitne mreže 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela potekajo skladno s terminskim planom, kar je omogočilo 
predajo odseka prometu v pogodbenem roku, to je septembra 
1997. 

Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
in sredstev kredita Evropske investicijske banke. 

lim 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 337.834 1,5 337.834 1,5 
Odkupi 2.767.426 12,4 2.767.426 12,4 
Gradnja 18.510.544 83,1 18.510.544 83,1 
Ostalo 672.190 3,0 672.190 3,0 
SKUPAJ 11.485.500 22.287.994 100,0 22.287.994 100,0 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE I)EL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 95,3 100,0 100,8 
trasa 25 108,6 25 120,4 
deviacije 2 84,7 2 93,2 
priključki 1 90,9 1 99,4 
regulacije 1 113,8 0 141,0 
prepusti 1 91,1 0 56,8 
objekti 5 - 30 m 3 96,9 1 81,5 
objekti nad 30 m 8 109,6 2 122,0 
prestavitev železnice 1 122,4 0 0,0 
prometna oprema 2 94,7 4 111,7 
cestninska postaja 2 97,4 2 124,1 
zaščita voda 1 89,2 1,23 119,0 
ostalo 2 47,1 1,14 121,2 
dodatna dela 51 87,5 59,81 89,8 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 

% v strukturi % realizacije 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 35.000 9.559 27 337.834 194.045 57 
Odkupi 30.963 76.019 246 2.767.426 2.708.270 98 
Gradnja 8.263.103 7.787.026 94 18.510.544 14.696.039 79 
Ostalo 168.754 98.547 58 672.190 279.235 42 
SKUPAJ 8.497.820 7.971.151 94 22.287.994 17.877.589 80 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 

A RJA VAS-VRANSKO 

I REALIZACIJA - PLAN - KUMULATIVA - REALIZACIJA - KUMULATIVA 

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,5 km 

1 .etapa: Šentjakob - Krtina, dolžina 8,06 km 
2.etapa: Krtina - Lukovica, dolžina 3,57 km 
3.etapa: Lukovica - Blagovica, dolžina 8,54 km 

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

Rok dokonim? del 
Predvidoma bo 1 .etapa Šentjakob Krtina končana v letu 2000. 

Priprave na gradnjo 
V obravnavanem obdobju so se izdelovali projekti za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in projekti za razpis za traso avtoceste, 
premostitvene objekte, prestavitve komunalnih vodov in naprav 
in zadrževalnik Drtijščica. Vršili so se odkupi zemljišč. Odkupljenih 
je bilo približno 25 % zemljišč. Na avtocestnem odseku Blagovica 
- Šentjakob je tretjina zemljišč na področju, kjer so se pred leti 
izvajale komasacije. Komasacijski postopek zaradi pritožb ni 
zaključen. Zaradi nejasnosti izvajanja Zakona o kmetijskih 
zemljiščih (Ur.list RS št.59/96) pri pristojnih upravnih organih, 
trenutno ne moremo pridobivati zemljišč s tega območja, ki ga 
potrebujemo za gradnjo odseka. Pridobivala so se soglasja in 
enotno dovoljenje za izvedbo prestavitev in zaščite magistralnega 

plinovoda M 2. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
508 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 424 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
932 mio SIT. 

Izvedena dela 
Izvajala so se pripravljalna dela - ureditev 2.faze križišča na M 10 
v Lukovici (preddela, prestavitev komunalnih vodov, zemeljska 
dela, zgornji ustroj, oprema). 

Ocena realtiaciie predvidenih del 
Do odstopanj je prišlo pri izvedbi pripravljalnih del - ureditvi M 10 
in prestavitvi plinovoda, zaradi daljšega roka pridobitve zemljišč, 
izdelave projektno tehnične dokumentacije in pridobivanja upravnih 
dovoljenj. 

Financiranje: 
Izgradnja 1.etape odseka Blagovica - Šentjakob bo financirana iz 
lastnih sredstev DARS d.d., kredita Evropske investicijske banke 
in finančnih kreditov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano* 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 1.572.900 7,3 
Odkupi 3.906.941 18,1 
Gradnja 15.274.878 70,9 
Ostalo 796.749 3,7 
SKUPAJ 17.903.600 30.132.268 21.551.468 100,0 

OPOMBA: Vrednost v nacionalne programu in vrednost investicijskega programa se nanaša na celoten 
avtocestni odsek, pričakovana vrednost pa na prvo etapo. 
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Tabela 2: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 190.450 145.100 76 1.572.900 621.290 39 
Odkupi 670.000 695.329 104 3.906.941 696.376 18 
Gradnja 269.180 44.448 17 15.274.878 44.448 0 
Ostalo 47.531 75.202 158 796.749 143.448 18 
SKUPAJ 1.177.161 960.079 82 21.551.468 1.505.562 7 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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PROJEKT 3 

Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km 

Prlietek gradbenih del 
Uvedba v delo na desetih premostitvenih objektih (6 nadvozov, 4 
podvozi) )e bila Izvedena v juniju 1995. Uvedba v delo na trasi s 
pripadajočimi devijacijami In prestavitvami komunalnih vodov je 
bila izvedena v avgustu 1995. 

Rok dokončanja del 
Pogodbeni rok dokončanja je 24 mesecev od uvedbe v delo. Za 
odsek trase v dolžini 2,2 km, od priključka Tomačevo (rondo) do 
priključka šmartinske ceste, je bil rok dokončanja skrajšan na 
30. oktober 1996. Preostali del odseka bo predvidoma predan 
prometu v jeseni 1997. 

Priprave na gradnjo 
■ Zemljišča: Dokončno se je urejevala problematika z zemljišči, 

predvsem glede dodatnih odkupov In odkupov za nujno potrebne 
dostopne poti na posamezne parcele. 

- Projektna dokumentacija: V obdobju januar - september 1997 

so se izdelovali predvsem projekti izvedenih del ter posamezne 
spremembe detajlov na še nedokončanem delu severne 
obvozne ceste. 

- Sofinanciranje Mesta Ljubljana: Z Mestno občino Ljubljana so 
se vodile aktivnosti vezane na sofinanciranje severne obvozne 
ceste In vzhodne avtoceste po sklepu Državnega zbora RS iz 
junija 1994. Pogodba o sofinanciranju in protokol o nameri sta 
bila podpisana 27.3.1996. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb v letih 1994,1995 In 1996 je 
5.090 mlo SIT. 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb In aneksov v obdobju januar 
- september 1997 znaša 1.289 mlo SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb In aneksov od začetka 
gradnje do konca junija 1997 znaša 6.380 mlo SIT. 

Izvedena dela 
V obdobju januar - september leta 1997 so se Izvajala sledeča 
dela: 
- na neodprtem delu odseka med Šmartinsko cesto in Zadobrovo 

so se Izvajala zemeljska dela, izvajali so se nasipi in izkopi, 
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- izvajale so se prestavitve komunalnih vodov, 
- izvajala so se dela na polaganju meteorne kanalizacije (duktil), 
- izvajale so se protihrupne ograje, 
- izvajala se je zaščita podtalnice, 
- izvajala se je odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu na 

že odprtem delu med priključkom Tomačevo in Šmartinsko cesto. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Dela v prvem polletju 1997 so se izvajala generalno v skladu s 
terminskim planom, po katerem bo celotna severna obvoznica 

končana do jeseni 1997. 
Realizacija v obdobju januar - september 1997 je manjša od 
planirane zaradi dodatne zahteve Mestne občine Ljubljana po 
izdelavi celotnega priključka Leskovškove (sprememba 
predvidene dinamike realizacije). 

Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
in sredstev kredita Evropske Investicijske banke. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 106.841 1,4 104.173 1,4 
Odkupi 801.973 10,6 868.519 11,4 
Gradnja 5.932.341 78,0 5.999.796 78,9 
Ostalo 760.106 10,0 654.547 8,6 
SKUPAJ 3.287.700 7.601.261 100,0 7.627.035 100,3 

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

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 104,8 100 86,3 
glavna trasa 27 104 58 83 
kbmunalne prestavitve 18 110 14 110 
priključki 6 98 9 75 
deviacije 2 176 8 95 
zidovi 1 33 0 0 
objekti do 30 m 2 3 0 0 
objekti nad 30 m 12 107 1 38 
dodatna dela 32 107 10 80 
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Slika L PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 9.110 2.664 29 104.173 27.181 26 
Odkupi 10.000 3.952 40 868.519 733.378 84 
Gradnja 1.119.096 967.985 86 5.999.796 5.899.162 98 
Ostalo 21.824 44.463 204 654.547 97.258 15 
SKUPAJ 1.160.030 1.019.064 88 7.627.035 6.756.979 89 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km 

Gradbena dela na posameznih pododsekih trase in objektih so 
se pričenjala postopoma v odvisnosti od dinamike pridobivanja 
enotnih dovoljenj za gradnjo (problematika zemljišč). Prva dela 
so se pričela v maju 1995 (dela na razcepu Malence, vključno s 
premostitvenimi objekti). Dela na posameznih pododsekih in 
objektih so se pričenjala skozi vse leto 1996. V letu 1996 so bila 
najkasneje oddana dela za izgradnjo predora Golovec 
(23.12.1996). 

flpk dokončanja del 
Pogodbeni rok dokončanja za traso in premostitvene objekte je 
26 mesecev od Uvedbe v delo Predvideno je dokončanje vseh 
del, potrebnih za predajo AC prometu, v oktobru 1998. 

Priprave na aradnio 
■ Zemljišča, odkupi objektov: do konca septembra 1997 je bilo 

pridobljeno skupno 99 % potrebnih zemljišč po Uredbi Vlade o 
LN. Dodatnih zemljišč izven uredbe je bilo pridobljenih 96 %. Za 
posamezne lastnike je bil uveden postopek razlastitve. Reševala 
se je problematika rušencev in nadomestnih gradenj. 

- Projektna dokumentacija: Izvajalec del je izdeloval projekte za 
premostitvene objekte in komunalne napeljave, ki so oddani po 
sistemu "ključ v roke". Usklajevale in reševale so se posamezne 
tehnične rešitve glede na dodatne pogoje soglasjedajalcev. V 
izdelavi je bila dokumentacija zaradi spremenjenih pogojev 
gradnje (geologija). V izdelavi je bila lokacijska dokumentacija in 
projekti PGD za komunalno intrastrukturo v Bizoviku. 

- Enotno dovoljenje za gradnjo: Pridobivala so se potrebna soglasja 
in izdelovala dokumentacija za pridobitev enotnih dovoljenj za 
gradnjo za posamezne dele trase in premostitvene objekte. Za 
izvedbo komunalne infrastrukture v Bizoviku je pridobljeno 
lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje za vsa dela razen 
za cesto. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov v letih 1994, 
1995 in 1996 je 13.060 mio SIT. 

Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov v obdobju januar 
- september 1997 znaša 4.546 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov v obdobju 
od začetka gradnje do konca septembra 1997 znaša 17.606 mio 
SIT 

V obdobju januar - september 1997 so se izvajala sledeča dela: 
- v razcepu Malence so se izvajala zemeljska dela, vršili so se 

izkopi in nasipi, vgrajevala se je kamnita posteljica, vgrajevale 
so se drenaže, odbojne ograje, robniki; saniral se je plaz ter 
izvajale dodatne geološke raziskavo In spremenjen južni portal 
predora Golovec, 

- na pododseku Litijska - Strmec so se izvajala preddela, 
zemeljska deia (izkopi in nasipi), urejale so se deponije za višek 
izkopanega materiala; sanirala so se temeljna tla AC z izdelavo 
gruščnatih kolov in kamnite pete, 

- izvajala so se dela na prestavitvi železniških tirov v Polju, 
- dela so se izvajala na vseh objektih, za katere je bil izvajalec 

uveden v delo, 
- izvajala so se dela na prestavitvah vseh komunalnih napeljav, 
- izvajala so se dela na predoru Golovec. 

Stanje izvedenih del koncem septembra 1997 omogoča 
dokončanje vseh del skladno s planom, to je do oktobra 1998. Ob 
tem pa je vendar potrebno poudariti nekatere probleme na 
gradbišču, tako denimo še nerešeno vprašanje odkupa kmetije 
Samec. Ta kmetija se nahaja v sami trasi avtoceste, tik pred 
priključkom Sneberje. Dogovori z lastnikom intenzivno potekajo. 
Prav tako se pojavljajo nepričakovani in zelo veliki geološki 
problemi pri predoru Golovec, tako, da so na tem delu potrebni 
dodatni ukrepi. Glede na velikost problema (sum tektonskega 
plazu), je v njegovo reševanje vključena praktično vsa slovenska 
stroka (obe Univerzi, ZAG, GZL ipd). Tehnične rešitve so že 
dorečene, napredovanje del pa je počasnejše od pričakovanega. 

Financiranje; 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
in sredstev kredita Evropske investicijske banke. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % ooo srr % 
Projekti 357.280 1,4 629.665 2,5 
Odkupi 3.769.380 15,0 4.404.577 17,5 
Gradnja 17.944.772 71,3 21.055.032 83,6 
Ostalo 3.103.818 12,3 2.632.106 10,5 
SKUPAJ 13.673.400 25.175.250 100,0 28.721.380 114,1 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 68,0 100 95,2 
glavna trasa 17 71 19 101 
komunalne prestavitve 23 47 24 96 
razcepi 3 78 3 51 
priključki 1 3 2 3 
deviacije 2 9 2 21 
regulacije 3 86 1 200 
zidovi 1 105 1 78 
objekti do 30 m 1 90 1 146 
deviacija železnice 3 79 2 76 
galerija Strmec 4 51 3 173 
objekti nad 30 m 18 95 21 95 
predor Golovec 15 39 16 95 
dodatna dela 9 119 5 98 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 30.000 85.132 284 629.665 473.994 75 
Odkupi 240.787 290.193 121 4.404.577 3.433.285 78 
Gradnja 6.142.830 5.841.364 95 21.055.032 10.540.197 50 
Ostalo 505.975 477.840 94 2.632.106 589.582 22 
SKUPAJ 6.919.592 6.694.529 97 28.721.380 15.037.058 52 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 

000 SIT 
9.000.000 

1000.000 

7.000 000 

6.000 000 

5.000.000 

4 000 000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000 000 

o 

000 SIT 
I 200 000 

1.000.000 

«00000 

600 000 

400 000 

200 000 

o 

MALENCE - ŠENTJAKOB 

ESS3Pl,AN ■■REALIZACIJA -o-PLAN - KUMULAT1VA REALIZACIJA - KUMULATIVA 

PROJEKT 4 

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

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

Priorave na aradnio 
Izvršen je bil ponovni razpis za cestno vremenske postaje na 
viaduktih Bandera in Goli vrh. Izbran je bil izvajalec del. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 je 1.134 mio SIT. 
V prvem polletju 1997 ni bilo sklenjenih novih pogodb in aneksov. 
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov od začetka 
do konca junija 1997 znaša 1.134 mio SIT. 

Izvedena dela 
Za viadukt Bandera je bilo izvajalcu izdano Potrdilo o odpravi 
vseh pomanjkljivosti. 

Ocene realizacije predvidenih det 
Dela na izgradnji vremenskih postaj se v nasprotju s predvidevanji 
še niso pričela izvajati. 

Izgradnja manjkajočih viaduktov na tem avtocestnem odseku je 
financirana iz lastnih sredstev DARS d.d.. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti - - 5.000 - 
Odkupi - - 200 - 
Gradnja - - 1.152.258 - 
Ostalo - - 3.000 ■ - 
SKUPAJ 1.047.800 - - 1.160.458 - 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 97,9 100 0 
viadukt Goli vrh 32 98,6 50 0 
viadukt Bandera 68 97,6 50 0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 0 0 - 5.000 3.500 70 
Odkupi 0 0 - 200 219 _ 
Gradnja 24.900 0 0 1.152.258 1.119.330 97 
Ostalo 100 43 - 3.000 12.476 416 
SKUPAJ 25.000 43 0 1.160.458 1.135.525 98 

100 9g 99 9g 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ □ viadukt Goli vrh ■ viadukt Bandera 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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Odsek ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA, 
dolžina 5,1 km 

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

Priprave na gradnjg 
Usklajen in podpisan je bil dogovor z Občino Divača o gradnji 
nadvoza čez železnico v Dolnjem Ležečem. Za gradnjo nadvoza, 
vključno z deviacijo so bili izdelani projekti PZR in PGD. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 znaša 4.163 mio SIT. 

Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 126 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
4.289 mio SIT. 

izveden9 dela 
Odpravljale so se napake ugotovljene na tehničnem pregledu in 
pregledu med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci in Izvajalcem. 
Izvajala so se dodatna dela ter sanacija odvodnega sistema po 
močnih nalivih. Urejale so se pravno-premoženjske zadeve z 
lastniki parcel (ekspropriacija vezana na dejansko stanje). 

Ocena realizacije predvidenih de! 
Zaradi nepridobljenega gradbenega dovoljenja niso bila realizirana 
dela na izgradnji vodovoda do počivališča Divača in izgradnja 
nadvoza čez železnico v Dolnjem Ležečem s pripadajočo 
deviacijo. Zaradi še ne izdelane projektne rešitve se niso izvajala 
dela na dokončni ureditvi odvodnega sistema (ponikovalnice). 

Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče - cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 163.176 4,1 40.000 1,0 
Odkupi 191.091 4,8 189.345 4,8 
Gradnja 3.432.481 86,9 4.717.094 119,4 
Ostalo 163.176 4,1 45.000 1,1 
SKUPAJ 4.338.100 3.949.924 100,0 4.991.439 126,4 

OPOMBA: 
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Razcep Divača je bil v tem investicijskem 
programu predviden za izvedbo na odseku Divača - 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, vendar v skupni vrednosti 
pričakovana vrednost ne presega vrednosti po investicijskem programu. 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 98,4 100 36,6 
trasa 60 100,0 0 0,0 
deviacije 2 100,0 0 0,0 
objekti 5 - 50 m 11 85,0 80 30,0 
dodatna dela 27 100,0 20 63,0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 1.000 457 - 40.000 42.794 107 
Odkupi 5.000 9.354 - 189.345 198.701 105 
Gradnja 233.847 85.602 37 4.717.094 4.239.910 90 
Ostalo 3.700 1.484 - 45.000 31.931 71 
SKUPAJ 243.547 96.897 40 4.991.439 4.513.336   90 

98 100 100 

r 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ □ trasa 
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Slika 2: 

CZDPLAN ■■REALIZACIJA -O-PLAN - KUMULATIVA REALIZACIJA - KUMULATIVA 

Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 

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

Rok dokončanje del 
Pogodbeni rok dokončanja del je december 1998, vendar se dela 
izvajajo v pospešenem tempu, tako da bo avtocesta predvidoma 
predana prometu v maju 1998. 

Priprave na gradnjo 
V tem obdobju se je usklajevala in dopolnjevala projektno-tehnična 
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih cest, elektrovode 
in ostale komunalne vode, objekte in izvajale so se dopolnitve PZI 
projektov. Pridobivala so se soglasja na PGD projekte za izdajo 
enotnega dovoljenja za gradnjo. Predana je bila vloga za pridobitev 
enotnega dovoljenja za traso in objekte. Pridobljeno je bil delno 
enotno dovoljenje za gradnjo. Vršil se je odkup zemljišč in reševala 
se je problematika še nepridobljenih zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
3.942 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb In aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 2 mio SIT. 

Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
3.944 mio SIT. 

Izvedena dela 
V obdobju januar - september 1997 so se izvajala pripravljalna in 
gradbena dela na trasi in osmih objektih. Na trasi in deviacijah so 
se izvajala pripravljalna dela (čiščenje terena, sanacije vrtač ter 
zasip vrtač z materialom iz deponij viškov materialov iz dokončanih 
odsekov AC), zemeljska dela, dela na odvodnjavanju in dela na 
zgornjem ustroju. Na 5 podvozih in 3 nadvozih so se izvajala 
pripravljalna dela, dela na temeljenju, spodnji in zgornji konstrukciji 
ter krovu. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Glede na plan dela za leto 1997 bi se morala gradbena dela pričeti 
izvajati v začetku leta, vendar so se zaradi nepridobljenih zemljišč 
in s tem povezano kasnejšo pridobitvijo delnega enotnega 
dovoljenja za gradnjo pričela izvajati v aprilu 1997. Dela se izvajajo 
pospešeno zato začetna zamuda ne ogroža predvidenega roka 
predaje prometu (maj 1998). 

Financiranje: 
Izgradnja avtocestnega odseka se financira Iz lastnih sredstev 
DARS d.d. In finančnih kreditov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 131.097 2,3 136.126 2,4 
Odkupi 484.273 8,5 254.250 4,4 
Gradnja 4.651.491 81,2 6.429.406 112,2 
Ostalo 463.570 8,1 500.730 8,7 
SKUPAJ 3.389.100 5.730.431 100,0 7.320.512 127,7 

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE 
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi) 

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 75,4 100 82,0 
trasa 69 77 69 88 
deviacije 11 30 11 30 
objekti 5- 50 m 20 95 20 90 
dodatna dela 0 0 0 0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 59.290 35.990 61 136.126 338.163 248 
Odkupi 326.000 142.228 44 254.250 144.153 57 
Gradnja 3.689.579 3.010.352 82 6.429.406 3.031.352 47 
Ostalo 338.289 9.948 3 500.730 22.083 4 
SKUPAJ 4.413.158 3.198.518 72 7.320.512 3.535.751 48 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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Odsek DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km 

Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Dela na cestninski 
postaji pa so se pričela izvajati decembra 1996. Pogodbeni rok 
dokončanja del je bil maj 1996. Izvajalec del je dela na odseku AC 
končal šest mesecev pred pogodbenim rokom. Otvoritev odseka 
je bila 08.12.1995. Pogodbeni rok dokončanja del na CP Dane je 
bil 3 mesece. Zaradi dodatnih in več del, ki so posledica potreb 
izgradnje ABC sistema cestninjenja, se je rok dokončanja 
podaljšal. Dela so bila končana maja 1997. 

Priprave na gradnjo 
Vršile so se priprave na izgradnjo ABC sistema cestninjenja na 
cestninski postaji v Danah. Izveden je bil javni razpis za izbiro 
izvajalca in izbran je bil izvajalec. 

Izvedena dela 
Na odseku trase, ki je bil predan v promet 08.12.1995 so se 
odpravljale pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu in 
pregledu med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci in Izvajalcem. 
Izvajala se je sanacija odvodnega sistema ter zatravitve bankin, 
vmesnega pasu in brežin. Izvajalcem del na trasi, deviacijah in 
objektu 0-40-6 je bilo izdano Potrdilo o odpravi vseh pomanjkljivosti. 
Na odseku trase, ki se je zaradi spremembe lokacijske 
dokumentacije pričel graditi pozneje (od km 18+290 do km 
19+200) so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju, 
zadrževalnih bazenih in zgornjem ustroju cestišča. 
Na cestninski postaji so se izvajala obrtniška, elektro in 
instalacijska dela ter dela na razširitvi platoja zaradi dodatnih stez 
za potrebe ABC sistema cestninjenja ter dela na izvedbi ABC 
sistema cestninjenja. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 znaša 2.852 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 289 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
3.141 mlo SIT. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Zaradi še neizdelane projektne dokumentacije niso bila realizirana 
sicer planirana dela na izgradnji počivališča Povir in dokončni 
ureditvi odvodnega sistema. 

Izgradnja avtocestnega odseka je financirana Iz lastnih sredstev. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 273.358 4,0 70.000 1,0 
Odkupi 320.051 4,7 125.504 1,9 
Gradnja 5.887.387 87,2 3.409.095 50,5 
Ostalo 273.354 4,0 95.000 1,4 
SKUPAJ 3.029.000 6.754.150 100,0 3.699.599 54,8 

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

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 95,6 100 92,4 
trasa 56 100,0 0 0,0 
deviacije 2 95,0 20 70,0 
objekti 5 - 50 m 6 100,0 0 0,0 
cestninska postaja 11 95 50 98,0 
dodatna dela 25 85,0 30 98,0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRICETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 1.000 763 76 70.000 65.648 94 
Odkupi 210 210 100 125.504 125.714 100 
Gradnja 939.290 520.229 55 3.409.095 3.009.258 88 
Ostalo 0 26 - 95.000 79.707 84 
SKUPAJ 940.500 521.228 55 3.699.599 3.280.327 89 
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Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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DIVAČA - DANE 

Odsek DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km 

Pričetek grebenih del 
Dela na štirih podvozih in enem nadvozu so se pričela izvajati 
julija 1995. 
Dela na enem podvozu, dveh nadvozih, predoru Tabor, deviaciji 
železniške proge in trasi od km 19+200 do km 22+700, za katero 
je bilo pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo, so se z uvedbo 
Izvajalca v delo pričela izvajati 18.01.1996. Za dela na trasi AC od 
km 22+700 do km 23+060 in kraku A priključka Fernetiči je bilo 
enotno dovoljenje za gradnjo pridobljeno 03.12.1996. 
Za dela na kraku A1in A2, delu na kraku A, deviaciji 0-10-25, 
dveh podvozih in prometno opremo še ni pridobljenega enotnega 
dovoljenja za gradnjo. 

Rok dokončanja del 
Predvideni rok dokončanja del na celotnem odseku AC (razen 
priključka 0-20-3) je november 1997. 

Priprave na gradnje 
V tem obdobju se je usklajevala in dopolnjevala projektno-tehnična 
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih in regionalnih cest, 
elektrovode in ostale komunalne vode, deviacijo železniške proge, 
predor Tabor in PZI za posamezne faze objektov. 
Reševala se je problematika še nepridobljenih zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 znaša 3.028 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 1.762 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
4.790 mio SIT. 

Izvedena dela 
V tem obdobju so se izvajala dela na trasi, deviacija železniške 
proge, predoru Tabor, 7 podvozih in 3 nadvozih. 
Na trasi, deviacijah in priključkih so se izvajala zemeljska dela 
(izkopi, nasipi), dela na zadrževalnih bazenih in odvodnjavanju 
ter dela na zgornjem ustroju cestišča in prometni opremi. 
V predoru Tabor je bila izvršena hidroizolacija portalov z zaščito, 
izvajati se je začel zasip portalov. V obeh ceveh je bilo izvedeno 
betonsko vozišče. Izvedena je bila kabelska kanalizacija za 
elektro napajanje predora ter finalizacijska dela v predoru. Izvršen 
je bil tehnični pregled. 
Na 4 podvozih in 2 nadvozih so se izvajala zaključna dela na 
betonski konstrukciji, na 2 podvozih pa so se izvajala dela na 
spodnji in zgornji konstrukciji ter krovu. Izvedeni so bili inšpekcijski 
in tehnični pregledi zaključnih del (objekti, komunalni vodi, predor). 

Ocena rea/fcactfe predvidenih del 
Gradnja na celotnem odseku se še ni pričela ker: 
- izvajalci še niso uvedeni v delo za vsa dela (priključek Sežana 

- zahod), 
- niso pridobljena vsa zemljišča (za zemljišče BORI - KMO je po 

novem zakonu o stavbnih zemljiščih ponovno vložen postopek 
za razlastitev, vendar pristojno sodišče še ni izdalo sklepa o 
uvedbi postopka), 

- ni še celotnega enotnega dovoljenja za gradnjo za vsa dela. 

Financiranje; 
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz lastnih sredstev 
DARS d.d. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 197.369 4,2 97.994 2,1 
Odkupi 74.789 1,6 272.805 5,8 
Gradnja 4.234.783 90,0 5.218.511 110,9 
Ostalo 197.369 4,2 65.000 1,4 
SKUPAJ 3.386.500 4.704.310 100,0 5.654.310 120,2 

OPOMBA: 
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Na odseku 
Dane - Fernetiči pričakujemo višjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu, vendar 
v skupni vrednosti pričakovana vrednost ne presega vrednosti po investicijskem programu. 

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

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 87,4 100 85,3 
trasa 54 85,0 40 95,0 
deviacije 4 70,0 5 85,0 
deviacija žel. proge 2 100,0 0 0,0 
predor Tabor 19 95,0 15 100,0 
objekti 5 - 50 m 12 95,0 10 100,0 
dodatna dela 9 80 30 60 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 30.000 3.255 11 97.994 71.249 73 
Odkupi 68.459 65.566 96 272.805 272.008 100 
Gradnja l.408.878 1.481.098 105 5.218.511 4.172.302 80 
Ostalo 1.000 1.145 115 65.000 9.315 14 
SKUPAJ 1.508.337 1.551.064 103 5.654.310 4.524.874 80 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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Odsek VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km 

Prifetek gradbenih del 
Gradbena dela na trasi in objektih se še niso pričela izvajati. 
Glede na potek pridobivanja zemljišč pričakujemo, da bodo 
izvajalci del na obvoznici Ajdovščina in glavni trasi predvidoma 
delno uvedeni v delo v zadnjem četrtletju 1997. 

Rok dokončanja del 
Predvideni rok dokončanja za obvoznico Ajdovščine je 7 mesecev 
po uvedbi izvajalca v delo, predvideni rok dokončanja za glavno 
traso pa 28 mesecev po uvedbi izvajalca v delo. 

Priprave na aradnio 
V tem obdobju se je izdelovala in usklajevala projektno-tehnična 
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih cest, elektrovode 
in ostale komunalne vode, objekte in dopolnitve PZI projektov. 
Pridobivala so se soglasja na PGD projekte za Izdajo enotnega 
dovoljenja za gradnjo. 
Predana je bila vloga za pridobitev enotnega dovoljenja za obvozno 
servisno cesto južno od Ajdovščine. 
Za ureditev hodnikov v naselju Cesta je bilo v juniju pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. 
Vršil se je odkup zemljišč In reševala se je problematika še 
neprldobljenih zemljišč. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1998 znaša 
2.450 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 4.774 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
7.224 mio SIT. 

Izvedena dela 
V tem obdobju se gradbena dela na trasi, objektih in obvoznici 
Ajdovščina niso Izvajala. 
Vršila so se pripravljalna dela, temeljenje ter dela na spodnji in 
zgornji konstrukciji, za katero je bilo pridobljeno delno enotno 
dovoljenje za gradnjo na viaduktih Ribnik in Selo ter ureditev 
hodnikov v naselju Cesta. 
Na podvozih, nadvozih ter mostovih se je izvajalo projektiranje!, 
katero je vključeno v "ključ v roke", zato se izkazuje kot realizaciji 
na postavki gradnja. 

Ocena ualkšclla. predvidenih del 
Glede na plan za leto 1997 bi se morala gradbena dela že izvajati, 
vendar se zaradi nepridobljenih zemljišč in nepridobljenega 
gradbenega dovoljenja v letu 1997 še niso pričela izvajati. Del 
zemljišč, potrebnih za izgradnjo HC leži na območjih še 
neizvedenih komasacij. Za ta zemljišča je postopek pridobivanja 
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daljši saj )e potrebno na Upravni enoti pridobiti ustrezna potrdila, Financiranje: 
da komasacije še niso vknjižene. Zaradi 24.7.1997 sprejetega Izgradnja odseka se financira iz lastnih sredstev DARS d.d. in 
Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list RS št.44/97), ki predvideva finančnega kredita, 
v obliki notarskega zapisa sklenjene pogodbe, se je odkupovanje 
zemljišč upočasnilo oziroma zaustavilo. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 212.468 2,1 212.698 2,1 
Odkupi 1.462.048 14,4 1.463.414 14,4 
Gradnja 7.650.358 75,3 9.753.863 96,0 
Ostalo 830.538 8,2 831.045 8,2 
SKUPAJ 6.103.500 10.155.412 100,0 12.261.020 120,7 

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

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 8,2 100 20,0 
trasa 36 0,0 0 0,0 
deviacije 6 0,0 0 0,0 
regulacije 3 0,0 0 0,0 
obvoznica 11 0,0 60 0,0 
viadukta 30 25,0 30 50,0 
objekti 5-50 m 14 5,0 10 50,0 
dodatna dela 0 0,0 0 0,0 

Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 105.000 1.067 1 212.698 3.183 1 
Odkupi 764.500 343.595 45 1.463.414 352.188 24 
Gradnja 1.081.700 509.706 47 9.753.863 555.423 6 
Ostalo 183.592 20.931 11 831.045 39.535 5 . 
SKUPAJ 2.134.792 875.299 41 12.261.020 950.329 8 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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Odsek SELO ŠEMPETER, dolžina 11,8 km 

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

Priprave na gradnjo 
V obdobju januar - september 1997 se je pripravljala dokumenta- 
cija za oskrbno postajo Vogrsko. 

Pogodbeno oddana dela 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995 
in 1996 znaša 8.037 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
■ september 1997 znaša 26 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je 
8.063 mio SIT. 

Izvedena dela 
Izvajala so se dela na izdelavi ABC sistema pobiranja cestnine. 
Za vsa dela na odseku HC Selo - Šempeter razen viadukta "Lijak" 
in ABC sistema pobiranja cestnine na CP Bazara so bila izvajalcem 
izdana Pisma o odpravi vseh pomanjkljivosti. 
Izvajali so se dokončni obračuni po posameznih pogodbah. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Zaradi še neizdelane lokacijske dokumentacije in nepridobljenih 
zemljišč niso bila realizirana dela na izgradnji počivališča Vogrsko. 
Sofinanciranje izvedbe križišča med MO Nova Gorica, DRSC in 
DARS ni bilo možno realizirati, ker niso izdelani projekti končne 
izvedbe križišča, ki naj bi jih zagotovil DRSC. Zaradi še neizdelane 
projektne dokumentacije za izvedbo protihrupne zaščite teh del 
ni bilo mogoče realizirati. 

Financiranje: 
Izgradnja odseka je financirana iz lastnih sredstev DARS d.d. 
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Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 395.002 4,4 180.012 2,0 
Odkupi 108.758 1,2 225.785 2,5 
Gradnja 8.167.300 90,1 8.618.716 95,1 
Ostalo 395.002 4,4 20.000 0,2 
SKUPAJ 5.878.600 9.066.062 100,0 9.044.513 99,8 

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

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 100,0 100 100,0 
trasa 47 100 0 0 
deviacije 1 100 0 0 
regulacije 1 100 0 0 
viadukt Šempeter 4 100 0 0 
viadukt Lijak 7 100 0 0 
objekti 5 - 50 m 11 100 0 0 
dodatna dela 29 100 100 100 

Slika l: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
,,.h< GRADNJE DO 30.09.1997 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - scpt 97 

realizacija 
jan - scpt 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti 20.000 20.655 103 180.012 185.637 103 
Odkupi 10.000 11.638 116 225.785 236.053 105 
Gradnja 249.000 69.195 28 8.618.716 8.024.225 93 
Ostalo 1.000 1.030 103 20.000 21.115 106 
SKUPAJ 280.000 102.518 37 9.044.513 8.467.030 94 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 

SELO - ŠEMPETER 

■ REALIZACIJA -O- !'l,AN - KUMULATIVA REALIZACIJA - KUMULATIVA 

Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16,8 km 

PODODSEK 6/1: Vransko - Trojane, dolžina 8.600 km 
PODODSEK 6/2: Trojane - Blagovica, dolžina 8.187 km 

Pričetek gradbenih <jej 
Gradbena dela na trasi AC se še niso pričela izvajati. 
Izvajala so se pripravljalna dela na celotnem odseku AC in sicer: 
- ukrepi na regionalnih cestah R366, R371, R314 in R322, Ločica- 

Motnik-Kamnik-Vodice, 
- prestavitev plinovoda s pričetkom v avgustu 1996, 
- dostop - delovni plato do vzhodnega portala predora Ločica s 

pričetkom del v marcu 1997, 
- dostop - delovni plato do zahodnega portala predora Ločica in 

deponija Zaplaninščica, s pričetkom del v februarju 1997, 
- dostop - delovni plato do vzhodnega portala predora Trojane s 

pričetkom del v maju 1997, 
- dostop - delovni plato pred zahodnim portalom predora Trojane 

s pričetkom del v maju 1997, 
- izgradnja deviacije regionalne ceste R336A s predorom v Zideh 

s pričetkom del v januarju 1997. 

Rok dokončanja za prestavitev plinovoda je oktober 1997, rok 
dokončanja pripravljalnih del pa marec 1998. 

Usklajevala in dopolnjevala se je projektno tehnična dokumentacija 

faze PGD za AC. Izdelovali so se projekti faze PGD in PZI za 
pripravljalna dela in premostitvene objekte. Pridobivala so se 
soglasja soglasodajalcev na projekte PGD in PED za izdajo Enotnih 
dovoljenj za pripravljalna dela in dovoljenja za poseg v vodni in 
cestni svet. Vršil se je odkup zemljišč in reševala problematika 
nepridobljenih zemljišč. Izvršene so cenitve in razgovori z vsemi 
lastniki. Od vseh potrebnih zemljišč je pridobljenih 87 % zemljišč. 

Skupna vrednost pogodb In aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša 
3.176 mio SIT. 
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v obdobju januar 
- september 1997 znaša 161 mio SIT. 
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb In aneksov je 
3.337 mio SIT. 

Izvedena dela 
V obdobju januar - september leta 1997 so se izvajala sledeča 
dela: 
- izvajala so se dela na predaji prestavljenega plinovoda na 

Trojanah in Ločici Geoplinu, dela na zaščiti in predaji plinovoda 
Križanje 3 v Ločici in dela na prestavitvi na Križanju 8 v 
Šentožboltu, 

- izvajala so se dela na deviaciji R336A s predorom v Zideh, 
- izvajala so se dela na izgradnji deponije Zaplaninščica in na 

platoju za izgradnjo nasipa pred zahodnim portalom predora 
Ločica, 

- izvajala so se dela na dostopu na plato do vzhodnega portala 
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predora Ločica 
- izvajala so se dela na dostopu in platoju pred vzhodnim portalom 

predora Trojane, 
- izvajala so se dela na dostopu na plato pred zahodnim portalom 

predora Trojane, 
- izvajali so se ukrepi za zmanjšanje zastojev v času gradnje na 

cestah R366, R371, R314 in R322. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Razlogi za odstopanja od realizacije predvidenih del: 
- nedoseganje realizacije glede na plan je predvsem posledica 

neuvedbe izvajalcev v delo, za dela, za katere so bile pogodbe 
podpisane že v letu 1996; 

- glede na program dela je prišlo do zamud pri odkupih zemljišč, 
pridobivanju soglasij soglasodajalcev in projektno tehnične 
dokumentacije za izdajo Enotnih dovoljenj za gradnjo vseh 
pripravljalnih del in s tem neuvedbe izvajalcev v delo po 
predvidenem terminskom planu; 

- nedoseganje realizacije pri izgradnji pripravljalnih del je posledica 
dejstva, da na sklopih pogodbeno oddanih del, izvajalci niso bili 
istočasno uvedeni v delo - na izgradnji delovnih platojev Trojane 
vzhod in zahod so bili izvajalci uvedeni v delo šele v maju 1997, 
na delih prestavitve in zaščite magistralnega plinovoda (križanji 

8 in 10) pa izvajalec v prvem polletju 1997 še ni bil uveden v 
delo; 

- nedoseganje predvidene realizacije je posledica izredno 
neugodnih geološko - geomehanskih razmer na pripravljalnih 
delih, ki se odražajo v spremembi projektno - tehničnih rešitev. 
Sprojektirati je bilo potrebno spremembo varovanja pete nasipov 
(armirano betonski mozniki) in spremembo načrtov zasnove 
konstrukcije premostitvenih objektov (sidrani zidovi, viadukt v 
zideh v dolžini 130 m); 

- glede na izjemno težaven relief in konfiguracijo terena, težavne 
izgradnje dostopov do glavnine zemeljskih del, je kasnila 
realizacija del na izkopih, transportih in vgradnji zemeljskih mas 
v nasipe; 

- glede na geološke razmere na terenu in izredno slabe kvalitete 
hribine je bilo potrebno varovanje izkopnega portala in izkopa 
predorske cevi predora v zideh z dodatnimi varovalnimi ukrepi, 
kar je povzročilo zamudo napredovanja del (tri mesece); 

- zaradi še nepotrjenega dodatka k investicijskemu programu, 
pogodbe z izbranim izvajalcem razpisanih del še niso podpisane; 

Financiranje; 
Izgradnja odseka se financira iz lastnih sredstev DARS d.d. in 
finančnih kreditov. 

Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

Nacionalni program 
stalne cene 

Investicijski program 
tekoče cene 

Pričakovano* 
tekoče cene 

000 SIT 000 SIT % 000 SIT % 
Projekti 901.337 1,9 
Odkupi 1.282.741 2,6 
Gradnja 43.562.465 89,5 
Ostalo 2.932.286 6,0 
SKUPAJ 29.823.300 35.195.552 48.678.829 100,0 

OPOMBA: Vrednost v nacionalne programu in vrednost investicijskega programa se nanaša na celoten 
avtocestni odsek, pričakovana vrednost pa na prvo etapo. 

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

od pričetka do 30.09.1997 od 1.1.1997 do 30.09.1997 
% v strukturi % realizacije % v strukturi % realizacije 

SKUPAJ 100 67 100 59 
trasa 35 85 35 82 
deviacije 2 80 3 80 
regulacije 0 0 0 0 
objekti, predor 41 42 51 42 
viadukti 6 44 7 44 
plinovod 16 96 4 77 

poročevalec, št. 13 174 3. februar 1998 



Slika 1: PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA 
GRADNJE DO 30.09.1997 

% v strukturi % realizacije 

■ SKUPAJ □ trasa 09 dcviacije 

□ regulacije H objekti, predor 0 viadukti 

CD plinovod 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

pričakovana 
vrednost 

realizacija 
od začetka 

% 
realizacije 

Projekti I47.476 116.395 79 901.337 792.906 88 
Odkupi 613.855 344.059 56 1.282.741 824.813 64 
Gradnja 2.716.213 1.607.181 59 43.562.465 2.308.337 5 
Ostalo 349.123 398.027 114 2.932.286 536.079 18 
SKUPAJ 3.826.667 2.465.662 64 48.678.829 4.462.135 9 

Slika 2: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 

VRANSKO - BLAGOVICA 
000 SIT 000 SIT 

C20PLAN ■»REALIZACIJA -o- PLAN - KUMULA T1VA REALIZACIJA - KUMIJLATIVA 
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2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1997 

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsek PESNICA - SLIVNICA, 1. etapa, dolžina 4,4 km 

Priprave na aradnio 
V obdobju januar - september leta 1997 so za avtocesto Slivnica 

- Pesnica, 1. etapo Slivnica - priključek Ptujska cesta, potekale 
naslednje aktivnosti: 

- izvajale so se geološko - geomehanske raziskave, 
- izvajala so se arheološka kartiranja morebitnih arheoloških 

najdišč, 
- izvajala so se optimiziranja posameznih projektnih elementov 

trase, 
- Izvajale so se nove izmere in izdelovale nove podloge za 

izdelavo katasterskega načrta, 

- usklajevali so se deli projekta tam, kjer so se v javnih razgrnitvah 
pojavile zahteve po proučitvi novih projektnih rešitev. Te zahteve 
so se pojavile predvsem pri rešitvah priključkov na Ptujski, 

- potekale so ponovne razprave v zvezi z zahtevami In 
dopolnitvami predloženih projektnih rešitev, 

- potekale so obravnave v zvezi z lokacijo oskrbnega centra v 
Rogozi. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Glede na potrjene terminske plane za AC Slivnica - Pesnica, je 
prišlo zaradi zahtev po dopolnitvah predloženih projektnih rešitev, 
ki so se pojavile na javnih razgrnitvah, do zamude pri izdaji Uredbe 
o LN. Eden od ključnih problemov, ki zamikajo sprejem Uredbe o 
lokacijskem načrtu, je tudi določitev lokacije oskrbnega centra v 
Rogozi. Prvotno predvidena lokacija se je namreč izkazala kot 
neprimerna, zato se proučujejo dodatne variante za novo lokacijo. 
Uredba o lakacijskem načrtu bo tako predvidoma sprejeta 6 
mesecev kasneje kot je bilo predvideno. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

Projekti 216.738 158.093 73 
Odkupi 0 0 - 
Gradnja 0 0 - 
Ostalo 0 0 - 
SKUPAJ 216.738 158.093 73 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
PESNICA - SLIVNICA 

■ REALIZACIJA -PLAN-KUMULAT1VA - REALIZACIJA - KUMULAT1VA 
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Odsek OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km 

Priprave na aradnlo 
V obdobju januar - september leta 1997 so za obvoznico Lendava 
potekale naslednje aktivnosti: 
- izvajale so se dopolnitve Idejnega projekta z vodnogospo- 

darskimi rešitvami odvodnjavanja širšega območja, 
- glede na spremembe v Idejnem projektu odvodnje je bil dopolnjen 

oziroma delno na novo izdelan idejni projekt obvoznice, 
- izvajale so se aktivnosti potrebne za izdelavo lokacijskega načrta 

in njegove dopolnitve, 
- Izvajale so se aktivnosti za sprejetje odloka o lokacijskem načrtu, 

ki je z objavo v uradnem listu postal veljaven, 
- pridobljen je bil Izvajalec in sklenjena pogodba za izvedbo 

odkupov zemljišč, 
- pridobljen je bil izvajalec in sklenjena pogodba za prenos lege 

gradbene parcele na teren. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Glede na program dela je prišlo zaradi zahtev po dopolnitvah 
idejnih projektov zaradi pogojev MOP • Uprave za varstvo narave 
(vodarskl del) in potrebne ponovitve razpisnega postopka do 
zamude, kitznaša 8 mesecev. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

Projekti 61.000 684 1 
Odkupi 160.000 0 0 
Gradnja 0 0 - 
Ostalo 3.000 0 - 
SKUPAJ 224.000 684 0 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 

E2SS1PLAN ■■REALIZACIJA -O-PLAN - KUMULATIVA REALIZACIJA - KUMULATIVA 
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Odsek KOZINA - KLANEC, 1. etapa, dolžina 0,8 km 

Priprgv? ne grdnjo 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
- izdelava idejnega projekta in preverjanje variant za obvoznico 

Kozine, 
- sodelovanje na javnih obravnavah Osnutka LN in priprava 

odgovorov na pripombe in vprašanja iz javnih razgrnitev, 
- dodatne preveritve rešitev trase obvoznice in navezave na AC, 

- popravki idejnega projekta in osnutka LN po javni razgrnitvi. 

Ocena realizacije predvidenih del 
Stanje po programu dela DARS: 
- izdelan je idejni projekt za varianti 11 in sever/1, 
- javna razgrnitev je bila v maju 1997, kot je bilo predvideno v 

programu dela za leto 1997, 
- po razgrnitvi so se pričela pogajanja z občino glede uskladitve 

o nekaterih rešitvah iz osnutka LN, ki še potekajo. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

Projekti 66.338 16.111 24 
Odkupi 0 0 - 
Gradnja 0 0 - 
Ostalo 0 0 - 
SKUPAJ 66.338 16.111 24 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 

«3 PLAN HM REALIZACIJA -O- PLAN - KUMULATIVA —REALIZACIJA - KUMULATIVA 

Odsek VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km 

Priprave na aradnio: 
V obdobju januar - september 1997 so potekale aktivnosti: 
projektna dokumentacija: 
- izdelava projekta PGD, revizija in dopolnitve po reviziji 
- izdelava projektov za CP Dob 
- izdelava novelacije PVO 
- pridobivanje soglasij na PGD 
- izdelava študije prometnega režima na obstoječih cestah in 

študija vpliva cestnine 

pridobivanje zemljišč in objektov: 
- izvajal se je prenos lege gradbene parcele AC z deviacijami in 

regulacijami na teren (zamejičenje) 
- pripravljala se je dokumentacija za pripravo odkupov (kataster, 

osnove za cenitve, itd.) 
- izvedle so se cenitve posameznih objektov, ki se rušijo. 
izdelovala se je novelacija investicijskega programa 

Ocena realizacije predvidenih del 
Stanje po programu dela DARS: 
- aktivnosti se vršijo skladno s programom dela za leto 1997. 
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Razmeroma visoka finančna realizacija ob polletju v primerjavi s glavnina je bila namreč realizirana v prvem polletju. V celoletnem 
planom je posledica prerazporeditve dinamike projektiranja, planu predvidoma ni pričakovati prekoračitev. 

Tabela 1: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT) 

plan 
jan - sept 97 

realizacija 
jan - sept 97 

% 
realizacije 

Projekti 125.000 126.628 101 
Odkupi 0 18.802 _ 
Gradnja 0 0 _ 
Ostalo 0 0 . 
SKUPAJ 125.000 145.430 116 

Slika 1: PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 
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2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO 
BILE PREDANE PROMETU PRED 1.1.1994 

Smer ZAHOD-VZHOD 

Razcep Razdrto 
Zaradi usklajevanja operativne izvedbe preostalih obveznosti s 
predstavniki lokalnih skupnosti se dela na navedenem odseku 
niso Izvajala. 

Vršilo se je dokončanje del na osi 2 - Bertoki. 
Razdrto - Čebulovlca 
Izvajala so se dela na sanaciji vodotokov. 
Šempeter - Vrtoiba In Obvoznica Šempeter 
Nekatera dela, ki so bila planirana v prvem tričetrtletju leta 1997, 
so bila zaradi ugodnih pogojev Izvedena že v letu 1996. Od tod 
razkorak med planom in dejansko realizacijo. 

Smer SEVER - JUG 

Hruiica - Vrba 
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela: 
- pridobivala se je dokumentacija za zavarovanje plazov na 

pobočju Mežakle (plazolovi na drči II In III, nad zidom D), reševala 
se je problematika vezana na pridobitev potrebnih zemljišč, 
izvedena sta bila razpisa za oddajo del, z izvajalcem je bila 
23.9.1997 podpisana pogodba; 

- pridobivala se je dokumentacija za Izvedbo dodatnih protihrupnih 
ukrepov v Llpcah in na viaduktu 6-1 (pogoj za pridobitev 
uporabnega dovoljenja), izveden je bil razpis za oddajo del, z 
Izbranim Izvajalcem je bila 23.9.1997 podpisana pogodba; 

- vršile so se aktivnosti za odprava napak v garancijski dobi 
(trasa, objekti); 

Malence - Šmarje Sap 
Na tem AC odseku so se Izvajala naslednja dela: 
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe 

v naselju Šmarje Sap in na ostalih problematičnih točkah 
(izdelava študij in dodatnih ekspertiz); 
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- vodile so se aktivnosti za sanacijo ukopne brežine Mali vrh 
(priprava tehnične dokumentacije), izveden je bil razpis za 
oddajo del, ki ni uspel, ponovljen je bil 5.9.1997; 

Šmarle Sap - Višnja Gora 
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela: 
- pripravljala se je dokumentacija za sanacijo ukopnih brežin, 
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe 

(študije, ekspertize). 

Preeled fakturirane realizacije (v 000 SIT): 

AC odsek Plan Realizacija %realizacije 
jan - sept 1997 jan - sept 1997 

Šempeter - Vrtojba in obvoznica Šempeter 38.000 1.981 5 
Razcep Razdrto 40.000 955 2 
Razdrto - Čebulovica (II) 20.000 16.336 82 
Koper - Ankaran 70.000 19.770 28 
Hrušica - Vrba 289.201 60.861 21 
Malence - Šmarje SAP 60.950 10.306 17 
Šmarje SAP - Višnja gora 104.351 4.432 4 
SKUPAJ 622.502 114.641 18 

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih 
avtocestnih odsekih 

V obdobju januar - september 1997 so se za reševanje 
premoženjsko pravne problematike na že zgrajenih avtocestnih 
odsekih vršile naslednje aktivnosti: 
- dokončna odmera zemljišč, 
- sklepanje aneksov k pogodbam in poračuni, 
- zemljiškoknjižna izvedba pogodb in aneksov k pogodbam. 

Dela za dokončno premoženjsko pravno ureditev zadev so 
potekala na naslednjih že zgrajenih avtocestnih odsekih: 
- Hrušica - Vrba, 
- Naklo - Ljubljana, 
- zahodna in južna obvoznica Ljubljane, 
- obalna cesta, 
- hitra cesta v Mariboru, II. In III. etapa, 
- Vrhnika - Ljubljana, 
- Malence - Šmarje Sap in 
- Šmarje Sap - Višnja gora. 

Za navedene aktivnosti je bilo v obdobju januar - september 1997 
porabljenih 5,3 mio SIT. 

2.6. STROKOVNA DELA INŽENIRJA 

»Inženir« je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za 
investitorja opravlja vsa potrebna tehnično-strokovna opravila 
za izvedbo projekta. 

Fakturirana realizacija Inženirja, ki za DARS d.d. opravlja 
strokovno-tehnična opravila, je v obdobju januar - september 
1997 znašala 1.090 mio SIT. 

3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN 
UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH JE 

ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS 

d.d. V OBDOBJU JANUAR - 
SEPTEMBER 1997 

3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Na dan 1.1.1997 je DARS d.d. upravljala in vzdrževala 246,535 
km avtocest in 83,301 km priključkov nanje. Dne 26.05.1997 je 
bila Direkciji republike Slovenije za ceste predana v upravljanje in 
vzdrževanje Severna vpadnica v Ljubljani v dolžini 2,830 km. 
Sedaj upravlja in vzdržuje DARS d.d. 264,095 km avtocest in 
84,706 km priključkov. V rebalansu plana razvoja in finančnega 
načrta za leto 1997 so bili za obdobje januar - september predvideni 
stroški rednega vzdrževanja avtocest ocenjeni na 1.248 mio 
SIT, dejanski stroški pa so znašali 1.242 mio SIT oz. 99,4% 
predvidenih stroškov. 

Zaradi dolge zime in velike količine snežnih in drugih padavin je 
bila poraba posipnih materialov v celotni zimski službi 1996/1997 
izredna in je znašala 12.467 ton, od tega v prvih štirih mesecih 
letošnjega leta 6.947 ton. Poraba je bistveno (za cca 53%) presegla 
normativne količine, določene glede na dolgoletno povprečje. K 
tako veliki porabi so veliko prispevale zahteve voznikov preko 
medijev, da je potrebno zagotoviti dobre vozne razmere na cestah 
ne glede na količino snežnih padavin. 

V prvih treh mesecih leta 1997 smo bili priča pogostim 
spremembam vremenskih razmer, predvsem pojavom snežnih 
in drugih padavin, ki so povzročale žled in poledico na cestah, 
zato je bilo poleg 24-urnega dežurstva v 4 vzdrževalnih bazah 
glede na potrebe večkrat uvedeno tudi troizmensko delo in 
pripravljenost na domu. 
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V novembru 1996 je bila na pobudo DARS.d.d. izdana zloženka - 
informacija o zimskih voznih razmerah in o izločanju tovornih 
vozil za vse državne ceste - in postavljena nova ustrezna 
signalizacija za izločanje tovornih vozil. Na podlagi teh ukrepov 
so se kršitve v zimski službi, povzročene s strani tovornih vozil, 
občutno zmanjšale. 

V drugem tromesečju leta 1997 so se opravljala predvsem 
naslednja dela rednega letnega vzdrževanja: 
- košnja trave, 
- obrezovanje rastlinja, 
- čiščenje objektov za odvodnjavanje in kanalizacijo, 
- popravila bankin, 
- čiščenje vozišča signalizacije in opreme ceste, 
- popravila varnostnih in varovalnih ograj. 

Poleg prej navedenega so bila do konca septembra leta 1997 
opravljena tudi naslednja dela rednega letnega vzdrževanja: 
- krpanje udarnih jam v skupni izmeri 16.267 m2, 
- rezkanje neravnin asfalta: 58.601 m2, 
- obnova talnih označb: 19.877 m2 ali 1.096.472 m1. 

Za zagotovitev vseh potrebnih ukrepov za pripravo na turistično 
sezono je bil 23.6.1997 organiziran usklajevalni sestanek, na 
katerem so sodelovali predstavniki MNZ, MPZ, policije, AMZS in 
Turistične zveze Slovenije z namenom, da se vse službe v največji 
možni medsebojno informirajo in skupno ukrepajo v akcijah. 

Večje akcije so bile usmerjene zlasti na področja: 
- povečanja prepustnosti cestninskih postaj, 
- dogovorov s policijo o skupnih ukrepih v prometnih konicah, 
- dogovorov s policijo o ukrepih pri zagotavljanju večje 

prepustnosti ABC stez, 
- sprememb prometnega režima ob zapori viadukta Ravbar- 

komanda in viadukta Unec glede na prometne tokove (uvedba 
3 voznih pasov), 

- delitve prometnega koledarja na cestninskih postajah. 

3.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME 

V rebalansu plana razvoja in finančnega načrta za leto 1997 so 
predvideni stroški obnavljanja vozišč, objektov in opreme za 
obdobje januar - september v višini 1.064 mlo SIT, dejanski stroški 
pa so znašali 1.458 mio SIT oz. 137 % predvidenih stroškov. 
Dejanski stroški so višji od predvidenih, saj so bile v začetku leta 
izvedene obnove, za katere so bila predvidena in neporabljena 
sredstva v virih za leto 1996. 

OBNOVA VOZIŠČ 
Na voziščih avtocest so se v prvem polletju vršile večje obnove 
na primorskem delu avtoceste, na odseku 54 in 654, med 
bencinskim servisom Lom in viaduktom Ivanje Selo. Obnova je 
bila v celoti izvedena do začetka turistične sezone in je obsegala 
obnovo voznega, prehitevalnega in odstavnega pasu. Vrednost 
del je 56.453.168,30 SIT. 
Na odseku 1 avtoceste Hrušica predor Karavanke so se vršila 
obnovitvena dela zalivanja rež in razpok. Vrednost del je 
2.772.000,00 SIT. 

Količinska realizacija del: 
- obnove asfaltov odseka 54 in 654: 38 340 m2, 
- zalivanje rež in razpok na odseku 1: 9 200 m. 

OBNOVA OBJEKTOV 
V prvem polletju se je nadaljevala obnova viadukta Ravbar- 
komanda (v celoti levi viadukt In nekateri nosilci desnega viadukta 

ter njihova zaščita). Vrednost izvedenih del v letošnjih devetih 
mesecih je 782 mio SIT. 

ac 
Aprila se je pričela obnova viadukta Unec - desni objekt in se 
zaključila v mesecu juliju. Sledila je obnova levega viadukta. 
Predvideno je dokončanje vseh del do 29.10.1997. Vrednost 
opravljenih del do 30.09.1997 znaša 392 mio SIT. 

Opravljajo se redni in glavni pregledi objektov v skladu s sistemom 
pregledov objektov po posameznih cestnih smereh. Izdelana so 
bila poročila o detajlnih pregledih viaduktov Vrhole in Preloge na 
AC Hoče - Arja vas, v izdelavi pa je še poročilo o detajlnem 
pregledu mosta na AC preko Ljubljanice na Vrhniki. 
Izdelan je bil projekt obnove mostu preko Save in magistralne 
ceste na Hrušici. Vrednost opravljenih del na tej obnovi od začetka 
27.7.1997 do 30.9.1997 znaša 37,3 mio SIT. 
V zaključni fazi izdelave je projekt sanacije mostu preko Oplotnice 
v Tepanjah na AC Hoče - Arja vas ter viadukta Ivanje selo na AC 
Ljubljana - Divača. 
V sodelovanju s Slovenskimi železnicami je bila za letošnje leto 
predvidena obnova viadukta Štampetov most nad AC Ljubljana - 
Divača, vendar so bile SŽ zaradi pomanjkanja sredstev prisiljene 
odstopiti od teh sicer nujnih obnovitvenih del. 

' • JT ' 
Vrednost vseh izvedenih del na objektih je v obdobju januar - 
september znašala 1.215,3 mio SIT. 

Količinska realizacija del: 
- zamenjava odbojnih ograj: 8371 m 
- zamenjava mrež: 4305 m 
- na območju avtocest se je na počivališčih zamenjalo: 

104 . smetnjaki 
17 lesenih miz s klopmi in druga oprema počivališč 

- na počivališču Studenec je bil napeljan vodovod in izvedena 
osvetlitev 

- zamenjava smernikov: 300 kosov 
- zamenjava obvestilnih tabel in znakov 6 kom 
- dobava elementov za postavitev 3 kompletnih zapor 

3.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA 
OBSTOJEČIH AVTOCESTAH 

V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. za leto 1997 so 
predvideni stroški za obdobje januar - september za naložbe v 
osnovna sredstva obstoječih avtocest 398 mio SIT, dejanska 
višina naložb pa je znašala 523 mio SIT oz. 131 % predvidenih 
stroškov. Dejanski stroški so višji od predvidenih, saj so bile v 
prvem polletju izvedene dobave opreme, za katero so bila 
predvidena in neporabljena sredstva v virih za leto 1996. 

V obdobju januar - september 1997 je bila dobavljena mehanizacija 
za vzdrževanje kot nadomestilo za dotrajano mehanizacijo po 
pogodbah iz leta 1996 v višini 195 mio SIT in pogodbi za leto 1997 
106 mio SIT. 

Za razširitev vzdrževalne baze Postojna zaradi prevzemanja novih 
avtocestnih odsekov v vzdrževanje je dokumentacija za izvedbo 
še v izdelavi. 

Vrednost nabavljene in instalirane opreme za elektronsko 
cestninjenje do 30.09.1997 znaša 170 mio SIT, vrednost 
nabavljenih elektronskih tablic pa 83 mio SIT. Tako je bil v promet 
spuščen ABC sistem na cestninskih postajah Ljubljana, Razdrto 
in Vrhnika. 
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3.4. POBIRANJE CESTNINE 

Predvidena višina stroškov pobiranja cestnine po rebalansu plana 
razvoja in finančnega načrta za leto 1997 znaša za obdobje januar 
- september 669 mio SIT, dejanski stroški pa znašajo 764 mio 
SIT oz. 114 % predvidenih stroškov. 

Po planu razvoja in finančnem načrtu za leto 1997, ki ga je Vlada 
RS sprejela na svoji 220. seji, dne 7.11.1996, so znašali predvideni 
stroški pobiranja cestnine sicer 743 mio SIT, vendar so bili ob 
sprejemu rebalansa plana razvoja in finančnega načrta na 22. 
seji Vlade RS, dne 17.7.1997, ti stroški znižani, ker naj bi prehod 
na ABC sistem plačila cestnine v večji meri znižal stroške pobiranja. 
Ker ne glede na vse aktivnosti do predvidenega znižanja stroškov, 
kot je razvidno iz rezultatov letošnjega devetmesečnega 
poslovanja, v letu 1997 še ne bo prišlo, z rebalansom predvidene 
višine stroškov pobiranja cestnine ne bo možno doseči. 

Po uvedbi poskusnega obratovanja avtomatskega brezgotovin- 
skega plačila cestnine (ABC) na cestninski postaji Torovo konec 
leta 1995 je bilo število prehodov na ABC stezah zanemarljivo 
majhno. V letih 1996 in 1997 je bil ABC sistem uveden še na 
cestninskih postajah: Bazara, Ljubljana-zahod in Razdrto. Za 
delovanje sistema je bilo do sedaj nabavljeno 12.494 elektronskih 
tablic (TAG), od katerih je bilo 30.9.1997 v uporabi 8.320 
elektronskih tablic. Povprečno je dnevno v uporabi 4.994 
elektronskih tablic (skupno na vseh cestninskih postajah). 

3.5. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

V obdobju januar - september 1997 je Sektor za odnose z 
javnostmi in razvoj DDC, Družbe za državne ceste, za naročnika 
DARS d.d., opravil naslednja dela s področja odnosov z javnostmi: 

- organizacija in izvedba štirih samostojnih novinarskih konferenc 
(o uresničevanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest 
1994 - 1996, "potujočo" novinarsko konferenco o vzdrževanju 
in upravljanju avtocest, "potujočo" novinarsko konferenco o 
poteku gradnje avtocestnega odseka Arja vas - Vransko in 
pripravljalnih del za gardnjo avtocestnega odseka Vransko - 
Blagovica ter "potujočo" novinarsko konferenco o poteku gradnje 
vzhodne avtoceste Ljubljane, delu ljubljanske severne obvozne 
ceste in odseku Divača - Kozina) ter s Fakulteto za družbene 
vede Univerze v Ljubljani sodelovali pri organizaciji novinarske 
konference o predstavitvi raziskave slovenskega javnega 
mnenja o avtocestah; 

- organizacija in izvedba dveh predstavitvenih ogledov avtocestnih 
odsekov na terenu (za predstavnike MPZ in MOP na Primorskem 
- v soorganizaciji z UPP MOP ter za svetnike mestne občine 
Ljubljane o poteku gradbenih del na trasi vzhodne ljubljanske 
avtoceste in severne obvozne ceste ljubljane); 

- organizacija dveh slovesnosti ob podpisu izvajalskih pogodb s 
priložnostnimi novinarskimi konferencami (za gradnjo odsekov 
Slivnica-Maribor BDC ter Vipava-Selo), 

- izdelava sedemnajstih tiskovnih sporočil (o zbranih namenskih 
sredstvih v letu 1996; o začetku obnovitvenih del na levi polovici 
viadukta Ravbarkomanda; dve sporočili o reševanju proble- 
matike izplačevanja slovenskih kooperantov s strani italijanskih 
izvajalcev del na odseku Arja vas-Vransko; ob začetku obnove 
viadukta Unec; napoved uvedbe ABC sistema cestninjenja na 
cestninski postaji Bazara; napoved začetka obnove viadukta 
Unec; o zamudah pri plačilu odškodnin krajanom zaradi gradnje 
avtoceste Arja vas-Vransko; začetek gradnje obvoznice Ormož; 
rekonstruirana regionalna cesta skozi Vodice; zgrajena 
cestninska postaja Dane; obnovljen desni viadukt Unec; nova 
višina cestnine; o dokončanju in predaji prometu deviacije 
magistralne ceste v območju Kačiškega klanca v okviru gradnje 

avtocestnega odseka Divača - Kozina; Slovenika v celoti 
prevozna po štirih pasovih - dokončanje obnove predora Golo 
rebro, viaduktov in mostu; napoved spremenjenega načina 
plačevanja cestnine na avtocesti od Hoč do Vranskega ob 
otvoritvi ACV Arja vas - Vransko; dokončan priključek SI. Bistrica 
- sever); 

• izdelava skupno osmih gradiv za novinarje ob rednih ali 
priložnostno organiziranih srečanjih za novinarje; 

- organizacija sedmih priložnostnih slovesnosti (ob otvoritvi ABC 
sistema cestninjenja na cestninski postaji Bazara, ob otvoritvi 
enajstih objektov s priključnimi cestami na AC Arja vas-Vransko, 
ob začetku gradnje predora Golovec, ob otvoritvi rekonstruirane 
regionalne ceste skozi Vodice, ob otvoritvi deviacij magistralne 
ceste preko bodoče avtoceste Arja vas-Vransko, ob dokončanju 
in predaji prometu deviacije magistralne ceste v območju 
Kačiškega klanca v okviru gradnje avtocestnega odseka Divača 
- Kozina); 

- sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj (Zemeljska dela 
pri gradnjah in rekonstrukcijah cest, Krožna križišča in umirjanje 
prometa, Prometna varnost, prometna signalizacija in oprema 
cest); 

- izdelava analize medijskih objav o avtocestah in DARS v letu 
1996 z oceno opravljenih dejavnosti odnosov z javnostmi v letu 
1996; 

- organizacija izdelave dokumentarnega video filma o zahtevni 
gradnji avtoceste prek Trojan in 5-minutnega video filma - 
reportaže ob otvoritvi avtocestnega odseka Arja vas - Vransko; 

- vsebinska opredelitev in organizacija izdelave študije - razvojne 
naloge o vsebinski zasnovi, organizaciji in izgradnji informacijsko 
- promocijskega centra avtocestnega sistema v Republiki 
Sloveniji; 

- organizacija izvedbe javnega razpisa ter izvedbe raziskave 
slovenskega javnega mnenja o avtocestah in raziskovalne 
naloge "Socialno prostorski vplivi izgradnje avtocest v Sloveniji 
- 2. del"; 

- izdelava komunikacijskega načrta za ABC sistem cestninjenja; 
- organizacija izdelave prvega izmed serije prospektov o 

avtocestnih odsekih (odsek Vransko-Blagovica); 
- organizacija izdelave in produkcija zloženke "Prometni koledar 

1997", zloženke o ABC sistemu cestninjenja in predstavitvene 
brošure ob otvoritvi avtocestnega odseka Arja vas - Vransko; 

- priprava in organizacija izdelave kartografskih prikazov 
Nacionalenga programa izgradnje avtocest vRS v različnih 
presekih stanja (v slovenskem in angleškem jeziku); 

- redno spremljanje in analiziranje medijskih objav o avtocestah 
in DARS; 

- organizacija komuniciranja z novinarji in koordinacija nastopov 
predstavnikov DARS v različnih medijih ter pobuda oz. 
sodelovanje pri nastajanju medijskih objav o poteku uresniče- 
vanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest. 

Za navedena dela je bilo v obdobju januar - september 1997 
porabljenih 11,3 mio SIT. 

3.6. RAZVOJNE NALOGE 

Izmed 15 sofinancerskih pogodb za izvajanje razvojno- 
raziskovalnih nalog na področju cestogradenj, ki jih je DARS d.d. 
v letu 1996 sklenila, so v nadaljevanju navedene tiste, katerih 
izvajanje je potekalo tudi v obdobju januar - september 1997: 

- sistem za optimizacijo vzdrževanja in projektiranja cest, 
- nevronske mreže v reševanju inženirsko geoloških problemov, 
- odtok atmosferskih vod z AC, kemizem vod in učinkovitost 

lovilcev olj in usedalnikov, 
- metodologija izvajanja monitoringa odvodnje AC telesa, 
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- razvoj sodobnega računalniškega načrtovanja predorov in 
globokih izkopov, 

- razvoj trajnih betonov za prefabricirane cestne elemente, 
- sistem za vodenje in analiziranje podatkov o prometu na cestah, 
- INKAGRA - integrirani sistemi kakovosti za graditeljstvo v 

cestogradnji 
- tehnološki postopki za optimizacijo izvajanja sanacij in 

rekonstrukcij premostitvenih objektov, 
- polimerni in polimerno modificirani betoni za hidroizolacijske plasti 

na cestnih objektih, 
- urejanje cestnih brežin in cestne okolice na biološko ekološki 

osnovi, 
- uporaba oplemenitenega gradbenega odpadnega materiala za 

zvočne in svetlobne bariere na R cestah in AC v RS, 
- optimizacija konstrukcij na podlagi njihove zanesljivosti, gradnja 

ločnih mostov z uporabo ukrivljenih tankostenskih mikro- 
armiranih betonskih elementov. 

Za navedena dela je bilo v obdobju januar - september 1997 
porabljenih 51,9 mio SIT. 

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE REALIZACIJE 
V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 v 000 SIT 

Opis postavke Planirano JAN - SEPT 97 Realizirano JAN - SEPT 97 % realizacije 
Redno vzdrževanje 1.248.294 1.241.619 99,5 
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 1.064.474 1.458.180 137,0 
Stroški pobiranja cestnine 668.712 764.010 114,3 
Naložbe v osn. sr. obstoječih avtocest 398.064 552.505 138,8 
Stroški upravljanja 426.906 397.929 93,2 
Odnosi z javnostmi 14.247 11.338 79,6 
Razvojne naloge 130.000 51.925 39,9 
Obresti od investicijskih kreditov 200.909 143.706 71,5 
SKUPAJ 4.151.606 4.621.212 111,3 

■ / ii0ivoy6i(3 
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4. POVZETEK FAKTURIRANE 
REALIZACIJE V OBDOBJU JANUAR - 

SEPTEMBER 1997 

V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafični prikaz fakturirane 
realizacije Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. v obdobju 
januar - september 1997 po postavkah, predvidenih v Programu 
dela DARS d.d. za leto 1997. 

v 000 SIT 

PLAN RAZVOJA 

PROJ. DOKUMENT. PO 1997 1 282 500 612.082 47,7 

PROJEKT 1 - SKUPAJ 9.528.250 8.158.374 85,6 
Hoče - Arja vas 2.392.955 2.293.265 95,8 
Šentilj - Pesnica 563.721 401.211 71,2 
Pesnica - Slivnica 216738 158.093 72,9 
Slivnica - Fram - BDC 4 619.773 3.972.865 86,0 
Priključek SI. Bistrica S 432.620 363.610 84,0 
Obvoznica Ormož 1.078 443 968.646 89,8 
Obvoznica Lendava 224.000 684 0,3 
PROJEKT 2 - SKUPAJ 9 674.981 8.931.230 92,3 
Arja vas - Vransko 
Blagovica - Šentjakob 

8.497 820 
1.177.161 

7.971 151 
960.079 

93,8 
81,6 

PROJEKT 3 - SKUPAJ 8.079 622 7 713.593 95,5 
Zadobrova - Tomačevo 1.160 030 1.019.064 87,8 
Šentjakob - Malence 6.919.592 6.694 529 96,7 
PROJEKT 4 - SKUPAJ 9.611 672 6.361.678 66,2 
Razdrto - Čebulovica 25 000 43 0,2 
Čebulovica - Divača 243.547 96.897 39,8 
Divača - Kozina 4 413.158 3.198.518 55,4 
Kozina - Klanec 66.338 16.111 1,1 
Vipava - Selo 2 134.792 875299 41,0 
Selo - Šempeter 280.000 102.518 36,6 
Divača - Dane 940 500 521.228 55,4 
Dane - Femetiči 1.508.337 1.551.064 102,8 
PROJEKT 5 - SKUPAJ 3 826.667 2.465.662 64,4 
Vransko - Blagovica 3 826.667 2.465.662 64,4 
PROJEKT 6 - SKUPAJ 125 000 145 430 116,3 
Višnja gora - Bič 125.000 145.430 116,3 
DOKONČANJA DEL NA AC 622.502 114 641 18,4 

ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH AC 87.000 5.287 6,1 

"INŽENIR" 1.155.425 1.090.163 94,4 

PLAN RAZVOJA - SKUPAJ 43.993.619 35.598.140 80,9 
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v 000 SIT 

FINANČNI NAČRT 

STROŠKI UPRAVLJANJA 426.906 397.929 93,2 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 14.247 11.338 79,6 

RAZVOJNE NALOGE 130.000 51.925 39,9 

REDNO VZDRŽEVANJE 1.248.294 1.241.619 99,5 

OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJ., OPREME i.064.474 1.458.180 137,0 

STROŠKI POBIRANJA CESTNIN 668.712 764.010 114,3 

NALOŽBE V OSN. SRED. OBST.AC 398.064 552.505 138,8 

OBRESTI OD INVESTICIJSKIH KREDITOV 200.909 143.706 71,5 

FINANČNI NAČRT-SKUPAJ 4.151.606 4.621.212 111,3 

PLAN RAZVOJA IN FINANČNI NAČRT 

■ REALIZACIJA 
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PROJEKT 3 - 

PROJEKT 2 - 

PROJEKT I ■ 
PROJ DOKUMENT 

I (XX) (MM) 2.000 (MM) 3.000.000 4.000.000 J.IMMHMM) (t (MM) (MM) 7 (MM) (MM) g (MM).(MM) V.000.000 II) (MM) (XX) 
V (HM) SIT 

PLAN RAZVOJA 
PLAN IN REALIZACIJA 

V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 

OO&KOONINE NA OBSTOJI 

DOKONČANJA DEI 

PROJEKT 6 - 

PROJEKT 5 • 



FINANČNI NAČRT 
PLAN IN REALIZACIJA 

V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1997 

OBRESTI OD INVESTICIJSKIH KREDITOV 

NALOŽBE V OSN SRED. OBST.AC 

STKOSKI POBIRANJA CESTNIN 

OBNAVLJANJE VOZiSC. OBJ., OPREME 

REDNO VZDRŽEVANJE 

RAZVOJNE NALOOE 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 

STROŠKI UPRAVLJANJA 

1.400.000 1.600.000 

V 000 SIT 

□ PLAN ■ REALIZACIJA 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon: . 

Podjetje:. 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761 -215; FAX: 061/12-58-173 

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