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Predlog zakona o 

VARSTVU ŽIVALI PRED MUČENJEM 

' (ZVZPM) 

- EPA 410 - II - hitri postopek 

Poslanec Pavel Rupar je dne 13. februarja 1998 predložil 
v obravnavo predlog zakona o varstvu živali (ZVZPM) - 
hitri postopek, EPA 410 - II. 

Poslanca Polonca Dobrajc in Zmago Jelinčič sta 29.7.1994 
predložila Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona 
o zaščiti živali (ZZZiv) - (EPA 759), ki je bil 30.1.1995 sprejet 
v prvi obravnavi in ureja enako oziroma podobno vse- 
bino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki sta ga 
predložila poslanca še ni končan, je predsednik 
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena 
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga 
zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložil 
poslanec Pavel Rupar. 

Državni zbor RS 
poslanec Pavel Rupar 

Podpisani poslanec pošilja kot predlagatelj na podlagi 174. in 
175. člena poslovnika Državnega zbora RS 

-PREDLOG ZAKONA O VARSTVU ŽIVALI PRED MUČENJEM, 

ki naj bi ga Državni zbor RS na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora RS obravnaval po hitrem postopku. 

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora RS bo 
pri obravnavi zakona v Državnem zboru RS in pri delu njegovih 
delovnih teles sodeloval kot predlagatelj. 

Obrazložitev: 
Podpisani poslanec predlaga obravnavo po hitrem postopku, 
ker so razmere na področju varstva živali popolnoma neurejene 
in zaradi nevzdržnih razmer zahtevajo takojšnje ukrepanje. 

Pavel Rupar, l.r. 
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1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 

SPREJEM ZAKONA 

Zaradi doslej pomanjkljivih predpisov ali pa določil v posameznih 
zakonih, je varstvo živali pred mučenjem zelo slabo obdelano. To 
se pravi, da živali pred mučenjem niso dovolj pravno zaščitene. S 
sprejemom tega zakona bo Slovenija vsaj približno izenačena z 
državami, ki imajo tak zakon že desetletja oziroma imajo področje 
odnosa do živali primerno urejeno. To ureditev nam posredno 
narekuje tudi članstvo v OZN, Deklaracija o pravicah živali, ki jo 
je sprejel UNESCO januarja 1978 in pa razne Evropske konvencije, 
ki ščitijo živali pred mučenjem. Društva proti mučenju živali in 
organi pregona vedno znova ugotavljajo, da nimajo zakonske 
osnove za preganjanje delikventov. 

Vsi pritiski na veterinarsko službo so bili več ali manj neuspešni, 
kar potrjuje tudi njih izjava, da veterinarska stroka skrbi zgolj za 
preprečevanje kužnih bolezni pri živali. 

Temeljna napaka pri nas je ta, da je uradno stališče do živali 
negativno, saj živali obravnava kot hitro pokvarljivo blago ne pa 
kot živa bitja. 

Vedeti je treba, da v tujih državah vrtijo dokumentarne filme, ki 
prikazujejo ravnanje z živalmi pri nas; ne glede, da je to 
protituristična propaganda je to dejstvo, da so posnetki avtentični, 
ki so nemalokrat prikazani tudi na TV ekranih tujih postaj. Ni bilo 
tiskanih tudi malo letakov s pozivom, naj turisti ne obiskujejo 
Slovenije (in Španije!), ker tam surovo ravnajo z živalmi. Enačijo 
nas celo s Španijo! 

Škandalozni so transporti živine v kamionih, ki pasirajo Slovenijo, 
ki nima nobenih oskrbovalnih postajališč (napajanje!). Policijske 
postaje nočejo (ker ne morejo) prevzemati najdenih živali, 
dasiravno bi to morale po Zakonu o postopku z najdenimi predmeti 
(Ur.l. SRS 31/76), ker nimamo urejenih zavetišč za najdene živali. 
Zato smo dali ta predlog v naš zakon. Slovenija naj bi imela vsaj 
regijska zavetišča za živali. 

Predstavnica WSPA (Svetovne zveze za varstvo živali v Londonu) 
ga. L.E. Muller, ki ima najožje stike s sorodnimi predstavniki v tujih 
državah in izmenjuje mnenja in izkušnje nam ve povedati, v kako 
slabi luči se predstavlja Slovenija prav zaradi surovega odnosa 
do živali pri nas. Po sprejetju tega zakona se bo Slovenija lahko 
uvrstila med države, ki imajo to področje zakonsko sankcionirano. 

2. CILJI,TEMELJNA NAČELA IN 
POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

Le država, ki ima urejene razmere za ljudi, si lahko omisli Zakon 
o varstvu živali pred mučenjem. Živali mučijo po vsem svetu, torej 
v vseh državah, vendar pa so države, ki to področje močno 
sankcionirajo. To naj bi poslej bila tudi Slovenija. Vzporedno s 
sankcioniranjem mučenja živali pri društvih proti mučenju živali 
teče vzporedno tudi gibanje za vzgojo mladine v smeri humanega 
odnosa človeka doživali. Izhodišče za izdajo zakona je Deklaracija 
o pravicah živali, ki je bila sprejeta pri UNESCU v Bruxellesu leta 
1978, kot osnova pa so služili tuji zakoni (nemški, švicarski itd.) 
in pa pomoč WSPA, ki je predlog tudi pregledala, nanj dala pripombe 
in ga akceptirala v okviru slovenskih pogojev in razmer. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Ker zakon določa relativno visoke kazni, bo ta zakon za državo 
nov vir dohodka. Nov vir dohodka (mimo zakona!) naj bo tudi 
poseben davek vsaj od 1 - 5 % (ali več) za vse, ki trgujejo in imajo 
koristi od živalskih produktov (krznarska industrija, kozmetika, 
mesna industrija, veterinarska služba, trgovine z živalmi, pasji 
hoteli, trgovine z artikli za družne živali, špediterji, preparatorji, 
igre, tekmovanja z živalmi, taxe za cepljenje psov, rejci - vzreditelji 
pasemskih t.j. rodovniških živali (psov, mačk) in še drugi; to 
omenjamo zato, da bi se iz izrečenih kazni po tem zakonu in iz 
navedenih davkov, gradilo in vzdrževalo vsaj 5-6 regijskih azilov 
za zavržene živali. 

S tem zakonom bi po eni strani zapretili mučiteljem živali in jih tudi 
denarno (in zaporno!) kaznovali, po drugi strani pa bi dotok denarja 
omogočil vzdrževanje azilov kot povedani zgoraj. 

4. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(SPLOŠNE DOLOČBE) 

(1) Ta zakon temelji na odgovornosti ljudi, da spoštujejo in skrbijo 
za življenje in dobro počutje živali in jih kot sobitja varujejo pred 
zlorabami, ki jih ta zakon opredeljuje kot mučenje. 

(2) Mučenje je vsako dejanje ali dopustitev dejanja, ki živali 
povzroči bolečine, ter vse poškodbe ali usmrtitve v nasprotju z 
določili tega zakona. Za bolečine v smislu tega zakona se šteje 
tudi strah, trpljenje, za poškodbe pa tudi povzročanje pohablenja, 
degeneracij, hiranja, obolevanja. 

(3) Ta zakon velja za vse domače, udomačene, ujete in v naravi 
prosto živeče živali, ki imajo razvita čutila za sprejem zunanjih 
dražljajev in razvit živčni sistem, da boleče zunanje vplive čutijo. 
Zakon je potrebno dosledno izvajati pri vretenčarjih, upošteva pa 
se tudi pri drugih živalih v skladu s stopnjo njihove občutljivosti. 

2. člen 
(MUČENJE ŽIVALI) 

Za mučenje živali se šteje in je prepovedano: 

1. izpostavljanježivali ognju, vročim,žgočim ali jedkim sredstvom, 
nastavljanje jedkih snovi ali ostrih drobcev v hrano, 
izpostavljanje eksplozivnim in drugim fizikalno-kemičnim 
učinkom v nasprotju z določili tega zakona; 

2. udarjanje ali zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje 
delov telesaživali, obešanje, potapljanje ali drugačno dušenje 
živali, metanje, suvanje ali namerno povoženježivali, ter spolna 
zloraba živali; 

3. prisilno hranjenje, če to ni v zdravstvene namene, ter posegi 
kot je rezanje krakov žabam pred usmrtitvijo, puljenje perja 
živi perjadi, trganje rib s trnkov in druga podobna dejanja v 
nasprotju z določili tega zakona; 

4. nastavljanje pasti, zank, limanic, strupa z izjemo deratizacije 
v skladu s 5. točko 9. člena in uporabe lovilnih naprav, ki živali 
poškodujejo; 
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5. organiziranje borb živali ali dresiranje oziroma uporaba živali 
za take borbe; 

6. uporaba živih živali za vabo, hrano, lovno preizkušnjo ali 
jamarjenje, izjemoma je dopustna uporabaživihživali za hrano 
v zooloških vrtovih, če so pogoji enaki kot v naravi; 

7. streljanje na živali z zračnimi puškami, loki In drugimi 
nedopustnimi (?podobnimi) strelnimi sredstvi; 

8. obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi, 
obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti; 

9. preobremenjevanje živali, onemogočanje potrebnega počitka, 
uporabe bolne, ranjene, poškodovanje ali ustrahovane živali 
za delo oziroma njeno fizično izkoriščanje, preobremenjevanje 
s tekom ob prometnem sredstvu, prekomerno izkoriščanje 
živalske samice za razplod živali, ter vzpodbujanje fizičnih 
sposobnosti živali s poživili (doping); 

10. preganjanje v naravnem ali urbanem okolju prosto živečih 
živali s pogonom, strašenjem ali z nepotrebnim pregonom iz 
njihovih zavetišč ali gnezdišč. To ne velja za lovski pogon, 
brakado ali pritisk, če se izvede z največ petimi gonjači ali 
goniči in če je od zadnje prisilne oblike lova preteklo najmanj 
trideset dni; 

11. lov na divjad v času lovopusta, ki je obvezen za vse vrste 
divjadi in lov na vodeče samice v času nemočnosti zaroda; 

12. vzreja, šolanje, nastopanje, razkazovanje ali tekmovanje na 
način, ki živali povzroča bolečine, strah, trpljenje ali škodi 
njenemu zdravju; 

13. vzpodbujanje živali v borbo z drugo živaljo in vadbo moči 
ugriza; 

14. namerna trajna ali začasna zapustitev živali. 

3. člen 
(POSEDOVANJE IN REJA ŽIVALI) 

(1) Vsak, ki ima žival v lasti ali oskrbi (v nadaljnjem besedilu 
"imetnik"), ji je dolžan zagotavljati ustrezne bivalne pogoje, ki ji 
omogočajo njeni vrsti in pasmi značilno obnašanje, tako, da njene 
telesne funkcije in gibalne, socialne, ter zaposlitvene potrebe niso 
prizadete oziroma da ni prekoračena prilagojevalna sposobnost 
živali. 

Lastnik živali, ki mora biti opravilno sposobna oseba, odgovarja 
tudi za delo in ravnanje oskrbovalcev svojih živali in mora zagotoviti 
zadostno število oskrbovalcev, po potrebi pa tudi poklicno 
usposobljenih negovalcev (farme, zoološki vrtovi,...). 

(2) Imetnik je dolžan živali zagotavljati: 

■ stalno zadostne količine neoporečne pitne vode in ustrezne 
hrane, po potrebi tudi balastne, živalim na paši pa stalno 
napajališče; 

■ za zadovoljitev zaposlitvenih, družnih in ostalih socialnih potreb, 
zlasti mladičev, začasno ali občasno uporabo ustreznega nastilja 
ali predmetov, ter kontaktne možnosti; 

■ redno in ustrezno nego bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali 
odstranjevanje zajedalcev, ter nego kopit In parkljev živali; 

- pravočasno veterinarsko oskrbo, če je žival bolna ali 
poškodovana oziroma nebolečo usmrtitev, če je po veterinarski 
presoji neozdravljivo bolna ali poškodovana in bi ji podaljševanje 
življenja povzročalo le še trpljenje; 

- potrebni nadzor živali in opreme; 

- za omejitev prirastka nezaželjenih živali preventivno začasno 
osamitev, kontracepcijo, kastracijo oziroma sterilizacijo. 

(3) Imetnik je živalim dolžan zagotavljati ustrezne bivalne pogoje: 

1. Zaščito pred mrazom, sončno pripeko oziroma vročino, 
padavinami, prepihom, hrupom in drugimi škodljivimi vplivi in 
druge ustrezne zoohigienske pogoje (čistoča, prezračevanje, 
svetloba), za živali na paši pa zavetje pred sončno pripeko, 
padavinami, zaščito pred mrazom pa z običajnim trajanjem 
pašne sezone. 

2. Ustrezen prostor, ki omogoča neoviranje vstajanje in stanje, 
leganje in ležanje živali, ter razgibavanje brez za to motečega 
priveza. Če je skupaj nameščenih več živali morajo imeti 
možnost medsebojnega izogibanja, umikanja, agresivne živali 
In druge živali, ki se med seboj ne prenašajo pa morajo biti 
nameščene ločeno. 

3. Za utesnjeno nameščene živali in živali z večjimi gibalnimi 
potrebami zagotoviti zadostno uporabo tekališča. 

4. Psom čuvajem vsaj trideset kvadratnih metrov proste gibalne 
površine ali v ogradi vsaj dvanajst kvadratnih metrov, če se 
zagotovi najmanj eno uro na dan izpust na tekališče. 

5. Živalim na paši prosto gibanje omejeno le z ogrado ali pastirjem, 
brez povezovanja ali privezovanja bremena na živali. 

6. Za plašne živali zavetje pred vznemirjanjem, za nesnice vseh 
vrst perutnine pa zavarovana in zatemnjena gnezda z nastiljem 
ali mehko podlago. Za perutnino, razen rac in gosi primerne 
počivalne palice, za race in gosi pa kopalno možnost. 

7. Suha in nedrseča tla bivališča, ležalno območje, ki zadošča 
toplotnim potrebam živali, morebitno perforacijo pa prilagojeno 
teži in velikosti živali. Za posebna stanja živali pa so v skladu s 
sedmim odstavkom tega člena obvezna tla neperforirane 
izvedbe oziroma pokladanje nastilja. 

8. Lokacijo bivališča, ograde ali priveza, ki sme biti oddaljeno 
največ sto metrov od bivališča oskrbovalca. 

(4) Za farmsko rejo živali si mora imetnik pridobiti soglasje 
pristojnega upravnega organa, da je ureditev in vgrajena oprema 
oziroma izbrana tehnologija reje v skladu s tem zakonom in da 
živalim omogoča zadovoljevanje njihovih osnovnih potreb. 

Posedovanje živali, ki normalno živijo v divjini in ne veljajo za 
domače oziroma udomačene, pa je dovoljeno le zoološkim 
vrtovom in farmam divjadi ob dovoljenju pristojnega RUO. 
Dovoljenje se izda, če so izpolnjena določila tega zakona in 
upoštevane posebne potrebe tehživali. Dovoljenje za rejo primatov 
in nevarnih zveri se sme izdati le zoološkim vrtovom. 

Za poklicno gojenje družnih živali ali opravljanje prometa z družnimi 
živalmi je potrebno dovoljenje pristojnega republiškega upravnega 
organa. 

Dovoljenje ni potrebno za ljubiteljsko rejo sobnih ptic, akvarijskih 
in terarijskih živali, malih glodalcev, ter za oskrbo prizadete 
avtohtone divjadi do usposobitve za izpustitev. 

(5) še posebej pa so prepovedani naslednji načini reje: 

- reja v utesnjenih bivališčih (kletkah, zabojih), gneči, s privezom, 
povezovanjem, mrežasto ali rešetkasto izvedbo tal, vgradnjo 
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predmetov ali naprav, ki v nasprotju s tretjim odstavkom tega 
člena živalim omejuje ali otežuje potrebno gibanje oziroma jim 
povzroča trpljenje; 

- načini reje izvedljivi le ob uporabi operativnih posegov ali 
farmacevtskih preparatov; 

- reja, ki živali povzroča poškodbe ali deformacije, obolevnost ali 
hiravost,' apatičnost ali strese; 

- reja, ki ne zagotavlja vsaj osem ur nočnega počitka brez moteče 
umetne osvetlitve in vsaj osem ur dnevne svetlobe; 

- reja mutantov, če jim to povzroča trpljenje. 
V 

(6) Prepovedana je proizvodnja, promet posedovanje in uporaba 
pripomočkov za rejo, gojenje, lov in dresiranje živali, ki so v 
nasprotju z določili tega zakona. 

(7) S pravilnikom se predpišejo minimalne dimenzije bivališč, 
njihova ureditev glede na vrsto in stanje živali (bolne, 
poškodovane, breje, ali doječe živali, nesnice, mladiči), ter pogoji 
za pridobitev dovoljenj za gojitev živali v ZOO ali farmah divjadi, 
ter pogoji za opravljanje dejavnosti prometa z živalmi. 

(8) Obstoječe farme, ki ne izpolnjujejo določil tega zakona morajo 
tehnologijo reje ustrezno prilagoditi oziroma spremeniti najkasneje 
v roku treh let po sprejemu tega zakona. 

4. člen 
(TRANSPORT) 

(1) Pri cestnem, železniškem, ladijskem in letalskem transportu 
rejnih živali, kot so kopitarji, govedo, ovce, koze, svinje, zajci, 
perutnina, ter takem transportu drugih živali so imetnik oziroma 
tisti, ki mu je žival zaupana, prevoznik in drugi sodelujoči, ter 
pristojne službe dolžne zagotoviti oziroma poskrbeti za izpolnitev 
pogojev predpisanih v tretjem in četrtem odstavku, tega člena. 

(2) Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka pa je 
transport rejnih živali namenjenih za zakol, na razdalje večje od 
200 kilometrov prepovedan in transportni čas omejen na štiri ure. 

Transport teh živali je na večje razdalje še dovoljen v prehodnem 
obdobju treh let po sprejemu tega zakona. 

(3) Pri transportu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. Pred transportom mora živali pregledati veterinar in ugotoviti, 
če so sposobne za transport. Živali, ki bodo povrgle v času 
transporta ali so povrgle manj kot 48 ur prej, ter bolne ali 
poškodovanje živali se štejejo sposobne le za posebni največ 
dveurni transport. 

Pred transportom se mora živali zadostno napojiti in ustrezno 
nakrmiti, ter privaditi na uporabo napajalnih naprav. 

2. Natovarjanje in raztovarjanje, ki se mora izvajati v osvetljen 
prostor mora biti varno, mirno io čim manj boleče za živali. Za 
prigon se uporablja neboleča usmerjevalna in vabilna 
pomagala, dopustna pa je tudi zmerna uporaba lahkih palic in 
baterijskih poganjačev vendar ne z udarci ali bolečimi učinki 
po občutljivih delih telesa ali nad prizadetimi živalmi. Prizadete 
živali se smejo prevažati le z vozičkom in dvigovati z dvigalom 
oziroma privezom za telo. 

3. V transportno sredstvo se sme natovoriti le toliko živali, da je 
možen poleg, napajanje in krmljenje vsehživali hkrati, ter obhod 
oskrbovalca. 

Namestitev in ločitev živali mora biti taka, da onemogoča 
transportne poškodbe ali trpljenje, zato je prepovedan privez 
za nosni obroček ali roge. 

Če so živali v kletkah ali zabojih morajo biti ti naloženi tako, da 
je zagotovljeno zadostno zračenje v vseh zabojih. 

4. Živali se mora napojiti in nakrmiti najmanj vsakih 12 ur, razen, 
če temperatura presega 28 stopinj Celzija, ko je treba vse 
živali napojiti najmanj vsakih 8 ur. Pri vsakem napajanju ali 
krmljenju na vozilih je treba živalim zagotoviti vsaj 4 ure 
postanka, po pretovarjanju pa vsaj 24 ur postanka. 

5. Transportna sredstva, ki se uporabljajo za transport živali 
morajo biti pokrita, zaprta, nelomljiva, lahko čistljiva in z izjemo 
kamionov toplotno zaščitne izvedbe. Zavarovanja morajo biti 
tako, da žival iz njih ne more izpasti, se zagozditi v odprtine ali 
poškodovati na notranji površini ali opremi. 

Vgrajene morajo imeti prezračevalne odprtine oziroma naprave 
nastavljive za letno in zimsko prezračevanje. 

Železniški vagoni, kontejnerji, zaboji v katerih se prevažajo živali 
morajo biti na vidnem mestu označeni s simbolom, ki označuje, 
da gre za prevoz živih živali. 

Vrata vozila morajo biti zavarovana pred izpadom živali z drogom 
ali pasom, živali na ladijski palubi pa pred izpadom v morje in 
neurjem s pokrito ogrado. Tla v transportnem sredstvu morajo biti 
nedrseča in pokrita s peskom ali drugim primernim sredstvom, ki 
vpija tekočino. Če so živali naložene v več nadstropij mora biti 
preprečeno padanje iztrebkov na živali spodaj. 

Transportna sredstva morajo imeti možnost vnosa napajalnih 
naprav, za mednarodne prevoze pa morajo imeti vgrajene lastne 
napajalno-krmne in pretovorne naprave. 

6. Obmejni prehodi preko katerih potekajo transporti živali morajo 
imeti terminale za oskrbo in počitek živali. Carinska služba je 
dolžna odstraniti morebitne plombe na vozilih za veterinarski 
pregled živali. Dežurni veterinar po potrebi odredi oskrbo in 
počitekživali na vozilu ali iztovor v stacionar. Iztovor je obvezen, 
če so na vozilu kadavri, bolne, ranjene, onemogle, zagozdene, 
potlačene živali ali, če je treba pomolsti molznice. 

(4) Žive ribe se smejo prevažati samo v specialno prirejenem 
prevoznem sredstvu ali v kontejnerjih, ki so oskrbljeni z zadostno 
količino vode in opremljeni z napravami, ki zagotavljajo ribam 
zadostno količino kisika. 

5. člen 
(ZAPUŠČENE ŽIVALI) 

(1) Za zapuščene živali se po tem zakonu do zagotovitve redne 
oskrbe ali namenske oddaje štejejo: 

- najdene družne živali brez znanega imetnika; 

- odvzete ali v nuji oddane živali znanega imetnika; 

- najdene, poškodovane, drugače prizadete ali neoskrbljene rejne 
živali; 

- poškodovana, obolela ali nemočna divjad; 

- prostoživeče živali v urbanem okolju zlasti mestni golobi in 
mačke. 
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(2) Zapuščenim živalim mora veterinarska služba nuditi potrebno 
nujno veterinarsko pomoč. Zapuščenim rejnim živalim iz tretje 
alinee, prvega odstavka zagotovi oskrbo v skladu s tretjim členom 
tega zakona ali namensko oddajo pristojni organ po 10. členu. 

Zapuščenim družnim živalim, zlasti psom In mačkam nudijo 
reševalna prevoze, neprekinjen sprejem, ter oskrbo po 3. členu 
tega zakona, do oddaje ali vsaj dva meseca, zavetišča. 

Najdene živali neavtohtonih vrst (eksote) prevzame pooblaščeni 
živalski vrt, ostale nemočne prostoživeče živali pa ustanova 
pristojna za rehabilitacijo divjadi do usposobitve za Izpustitev v 
naravno okolje. 

Prostoživečim živalim v urbanem okolju zagotavljajo izvedbo 
potrebnega in možnega preventivnega varstva (sterilizacija 
oziroma kastracija, cepljenje) občine. 

Težko prizadetim ali umirajočim zapuščenim živalim se zagotavlja 
takojšnja milostna usmrtitev za kar je poleg veterinarske službe 
pristojna tudi policija in druge za to pooblaščene osebe z javnim 
pooblastilom. 

(3) Preventivno zdravstveno varstvo in nujno veterinarsko pomoč 
zapuščenim živalim zagotavlja država, namembno zemljišče, 
postavitev in obratovanje zavetišč, ter nujno oskrbo živali po peti 
alinei prvega odstavka pa skupno občine nekega območja v 
kolikor tega ne zagotovi država. Oskrbo živali iz druge in tretje 
alinee prvega odstavka, tega člena se zagotovi na stroške in 
odgovornost imetnika živali, če ni imetnika oziroma imetja ali, če 
imetnik ni znan, pa država. 

Zmogljivost zavetišč se določi po številu registriranih psov, vendar 
ne sme biti manjša, kot en bivalnik za psa na petsto registriranih 
psov. 

(4) Kdor izgubi ali najde žival mora to prijaviti najkasneje v treh 
dneh pristojni veterinarski službi, zavetišču ali policiji, če je žival 
poškodovana pa takoj in ji nuditi izvedljivo prvo pomoč. 

6. člen 
(POSEGI IN AMPUTACIJE) 

(1) Boleči posegi na živalih so dopustni le z omamo, ki jo tako kot 
posege sme izvajati le oseba z visokošolsko izobrazbo 
veterinarske smeri In ustreznimi izkušnjami, manjše rutinske 
posege pa tudi veterinarski tehnik. 

(2) Omama ni potrebna: 

- če se ne uporablja pri podobnih posegih pri človeku; 

- če v posameznih primerih po veterinarski presoji ni izvedljiva ali 
potrebna. 

(3) Prepovedana je popolna ali delna amputacija telesnih delov ali 
popolni ali delni odvzem ali uničenje organov ali tkiva živali, razen: 

- če je poseg v posameznih primerih in po veterinarski presoji 
potreben za rešitev ali ozdravljenje živali; 

- če je poseg opravljen v skladu z določili 8. člena tega zakona; 

- če gre za kastracijo ali sterilizacijo, potrebno za zmanjšanje 
razmnoževanja ali opravičljivo pri gojenju živali; 

• 'flftl'V 
- izjemoma, če gre za doslej dopustne posege nujne v 

posameznih primerih po veterinarski presoji. 

(4) Prepovedano pa je: 

- Izvajati posege, ki živalim boleče omejijo opravljanje osnovnih 
naravnih potreb, kot so: tako krajšanje kljunov perutnini ali posegi 
na zobovju živali, da jih to ovira pri hranjenju, vtikanje predmetov 
v rilce svinj, odstranjevanje krempljev mačkam, odstranjevanje 
glasilk živalim, boleče podkovarije kopitarjev; 

- izvesti posege, amputacije ali kastracijo z elastičniM obročkom. 

(5) Prepovedano je kupiranje repov in uhljev psom, ter podobni 
modni posegi, razen, če je poseg v posameznem primeru po 
veterinarski presoji v korist zdravju živali. 

7. člen 
(POSEGI IN RAVNANJE Z ŽIVALMI V 

IZOBRAŽEVALNE NAMENE) 

(1) V izobraževalne namene so posegi in ravnanja, ki povzročajo 
živalim bolečine ali poškodbe, ter posegi, ki povzročajo smrt živali 
prepovedani. 

(2) Izjemoma so posegi dovoljeni v visokošolskih in znanstveno- 
raziskovalnih institucijah, če učnega cilja ni mogoče doseči na 
drug način in, če je ta poseg predpisan z izobraževalnim 
programom, ki ga je odobrila strokovno-otična komisija predpisana 
v šestem odstavku 8. člena tega zakona. 

(3) Za izvajanje določil iz prvega in drugega odstavka tega člena 
sta kazensko pravno odgovorna vodja in izvajalec poskusov. 

8. člen 
(POSKUSI NA ŽIVALIH) 

(1) Poskusi na živalih v smislu tega zakona so posegi in ravnanje 
z živalmi za znanstveno-raziskovalne namene 'vključno s 
pridobivanjem medicinskih produktov in dedno spreme/njenihživali, 
če ti posegi živalim povzročajo bolečine ali poškodbe. 

(2) Poskusi se smejo izvajati le v znanstveno-raziskovalnih 
ustanovah registriranih za izvajanje poskusov na živalih in ob 
dovoljenju republiškega upravnega organa pristojnega za znanost, 
ki se izda, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- če ne obstajajo tovrstna bistvena znanstvena spoznanja in ne 
gre za ponavljanje raziskav za cilje, ki so že doseženi; 

- če ne obstaja nadomestna metoda; 

- če so pričakovane travmatske obremenitve živali v primerjavi s 
pričakovanim raziskovalnim dosežkom etično sprejemljive, če 
se poskus Izvede z najnižjimi možnimi vrstami živali in z 
najmanjšim možnim številom živali; 

- če se bo žival pred pričetkom poskusa omamilo, če bi sicer 
trpela, po končanem poskusu pa neboleče usmrtilo, če trpljenja 
ni mogoče preprečiti. Omama nI potrebna, če so Izpolnjeni pogoji 
iz drugega odstavka 6. člena tega zakona; 

- če so zagotovljeni prostori za bivanje oziroma gojitev in 
oskrbovanje poskusnih živali v skladu s 3. členom tega zakona 
in osebje usposobljeno za nego in oskrbo živali. 

(3) Dovoljenje se ne izda za poskuse: 

- ki so izvedljivi le z večjimi, trajajočimi ali ponavljajočimi se 
bolečinami ali strahom, trpljenjem ali poškodbami oziroma, če 
tega v času trajanja poskusa nI mogoče odpraviti z omamo 
živali: 

15. februar 1998 7 poročevalec, št. 17 



- za etično nesprejemljive cilje, kot je preizkušanje bojnih sredstev, 
pesticidov, kozmetičnih preparatov, tobačnih ali alkoholnih 
izdelkov; 

- z nedopustnimi travmatskimi obremenitvami, hromljenjem mišic, 
smrtnimi dozami strupenih snovi ali ponavljajoči poskusi, ki 
povzročajo znatne bolečine na isti živali, razen, če se izvedejo 
s popolno omamo od začetka poskusa do usmrtitve; 

- pri katerih bi se uporabljalo živali, ki niso bile rejene v ta namen. 

(4) Poskus sme izvajati le oseba z najmanj visokošolsko izobrazbo 
veterinarske, medicinske ali biološke stroke z ustreznim znanjem 
in sposobnostmi za izvajanje poskusov, pod pogojem, da v zadnjih 
petih letih ni bila kaznovana za kršitev tega zakona. 

(5) Ustanova, ki želi izvajati poskuse mora imenovati 
pooblaščenca za varstvo živali, ki mora imeti visokošolsko 
izobrazbo veterinarske smeri. Pooblaščenec opravlja notranji 
nadzor nad spoštovanjem določil tega zakona, ter odreja ukrepe 
za nego, zdravljenje oziroma usmrtitev živali. Če so kršena določila 
tega zakona mora pooblaščenec izvedbo oziroma izvajanje 
poskusa prepovedati do končne odločitve pristojnega organa, ki 
ga mora pisno obvestiti. Za svoje ravnanje je pooblaščenec 
neodvisen in ne more biti pozvan na odgovornost. 

(6) Pri pristojnem republiškem upravnem organu se ustanovi 
strokovno-etična komisija v kateri so paritetno zastopani 
predstavniki izvajalcev poskusov in društev proti mučenju živali. 
Komisija oblikuje kriterije za izdajo dovoljenj, daje mnenje o zbirnih 
letnih poročilih in opravlja nadzor. Komisija ima pravico in dolžnost 
najmanj enkrat na leto opraviti pregled vseh ustanov, ki izvajajo 

'poskuse in pri tem zahtevati vso potrebno dokumentacijo. 

(7) Vlogo za dovoljenje za izvedbo poskusa morajo podpisati 
izvajalec in vodja poskusa, ter pooblaščenec za varstvo živali. 
Vsebovati mora kratek opis poskusa z navedbo cilja, metode in 
načina izvedbe, kraj izvajanja, začetek in predviden čas trajanja 
poskusa, število, vrsto in izvor poskusnih živali, način omame in 
predvidene posledice za živali, ter strokovno utemeljitev, da 
raziskava izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena. 

(8) O poskusu se mora voditi zapisnik, ki vsebuje podatke o 
dejanskem poteku in rezultatih poskusa in posledicah poskusa 
za upopbfjeneživali, vključno s številom usmrčenihživali. Zapisnik 
morajo podpisati vodja in izvajalec poskusa, ter pooblaščenec za 
varstvo živali. Vsako leto mora ustanova, ki izvaja poskuse 
pripraviti zbirno poročilo. Dokumentacija o poskusih se mora hraniti 
vsaj pet let. 

9. člen 
(USMRTITEV ŽIVALI) 

(1) Dovoljeni so le taki načini usmrtitve živali, ki žival usmrtijo v 
trenutku oziroma z ustrezno predhodno omamo ali v skrajnem 
primeru na način, ki povzroči živali le neizogibne bolečine.Ti načini 
so; 

1. usmrtitev z zadostnimi dozami narkotikov, ki jo izvede za to 
strokovno usposobljena oseba; 

2. s strelnim orožjem ustrezne moči, v skladu s predpisi o lovstvu; 

3. usmrtitev rejnih živali ob ustrezni predhodni omami, če je zakol 
opravljen takoj po omami, ki mora biti popolna, in če je 
izkrvavitev takojšnja in popolna. Za omamo se sme uporabljati 
le zanesljiva sredstva in postopke. Zakol in omamo sme izvajati 
le za to usposobljena oseba ob nadzoru veterinarske službe; 

4. brez omame so dopustne vse hipne usmrtitve živali 
(obglavljanje perutnine) oziroma usmrtitve v nuji, ki pa morajo 
biti opravljene z najmanjšo možno mero trpljenja za žival; 

5. deratizacija, ki jo za zmanjšanje populacije glodalcev izvajajo 
za to pooblaščene ustanove s sredstvi, ki žival usmrtijo s čim 
manjšo bolečino in čim krajšim trpljenjem, v kolikor niso dosegljivi 
postopki in sredstva za sterilizacijo teh vrst živali. 

(2) Žival je dovoljeno usmrtiti le, če je bila rejena za prehrano in se 
jo ubije v ta namen ali, če je to potrebno za ohranjanje naravnega 
ravnotežja ali pa je žival nevarna za okolico oziroma povzroča 
občutno škodo in tega ni mogoče drugače preprečiti ali, če je to 
potrebno po četrti alinei, drugega odstavka 3. člena tega zakona. 

10. člen 
(IZVRŠNE IN KAZENSKE DOLOČBE) 

(1) Nadzorstvo nad spoštovanjem določil tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov opravljajo po uradni dolžnosti 
veterinarska inšpekcija, pooblaščene osebe organov za notranje 
zadeve (policija), na svojih področjih pa tudi druge pooblaščene 
osebe (lovska inšpekcija). Poleg uradnih oseb iz prejšnjega stavka 
so za nadzor nad izvajanjem določil tega zakona pristojni tudi 
predstavniki društev proti mučenju živali v okviru javnega 
pooblastila, za nadzor nad poskusi na živalih (7. in 8. člen) pa tudi 
strokovno-etična komisija. 

« 
(2) V primeru suma kršitve določil tega zakona imajo pooblaščene 
osebe iz prvega odstavka pravico legitimirati imetnika živali in od 
njega zahtevati ogled živali in prostorov v katerih se žival nahaja 
in zahtevati potrebne informacije in dokumentacijo. 

(3)Če imetnik živali ni dosegljiv ali odkloni ogled živali imajo 
pooblaščene osebe organov za notranje zadeve in veterinarska 
inšpekcija po sklepu pristojnega organa dolžnost in pravico vstopiti 
in odpreti vse prostore, transportna sredstva, ter vsa druga 
nahajališča živali ni ugotoviti dejansko stanje. V primeru 
utemeljenega suma težje kršitve določil tega zakona pa imajo to 
pravico tudi brez sklepa pristojnega organa. 

(3) Ta varstveni ukrep se izreče na osnovi teže kaznivega dejanja, 
predhodnega ravnanja storilca in zagotovil, da se ta ali podobna 
dejanja v prihodnje ne bodo ponovila. 

11. člen 

Za kaznivo dejanje se kaznuje posameznik z zaporno kaznijo do 
1 leta zapora ali denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev, pravna 
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev, njena 
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev, 
če 

1. stori dejanje iz 1., 2., 7., 8., 9. ali 12. točke 2. člena ali redi 
oziroma transportira živali v nasprotju s 3. oziroma 4. členom 
ali usmrti žival v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena in s 
takim ravnanjem živali povzroči težke telesne poškodbe ali 
smrt živali ali jo ob hudih bolečinah težje poškoduje; 

2. stori dejanje iz 5. točke 2. člena (organizira borbe živali); 

3. izvaja poskuse v nasprotju z določili drugega in tretjega ostavka 
8. člena ali izvede poseg brez omame (prvi in drugi odstavek 
6. člena) ali uporabljaživali v izobraževalne namene v nasprotju 
z 7. členom; 
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12. člen 

Za kaznivo dejanje se kaznuje posameznik z zaporno kaznijo do 
6 mesecev zapora ali denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev, 
pravna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev, 
njena odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 20.000 
tolarjev, če: 

1. stori dejanje iz 1., 2., 7., 8., 9. ali 12. točke 2. člena ali redi 
oziroma transportira živali v nasprotju s 3. oziroma 4. členom 
ali usmrti žival v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena in s 
takim ravnanjem živali povzroči hude bolečine, težje telesne 
poškodbe ali jo ob hujših bolečinah poškoduje; 

2. stori kako dejanje iz 3., 4. ali 6. točke 2. člena (prisilno hranjenje, 
uporaba žive živali za vabo, borbo, ...); 

3. redi živali brez dovoljenja oziroma na prepovedan način (četrti 
odstavek oziroma 5. odstavek 3. člena); 

• 
4. stori kak poseg iz četrtega odstavka 6. člena (boleče 

omejevanje); 

13. člen 

Za prekršek se kaznuje posameznik z zaporno kaznijo do 30 dni 
zapora ali denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev, pravna oseba 
pa z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev, njena odgovorna 
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev, če: 

1. stori dejanje iz 1., 2., 7., 8., 9. ali 12. točke 2 . člena ali redi 
oziroma transportira živali v nasprotju s 3. oziroma 4. členom 
in s tem živali povzroči hujše bolečine ali jo poškoduje; 

2. stori dejanje iz 7., 11. ali 14. točke 2. člena (streljanje, lov v 
času lovopusta, zapustitev) ali jo usmrti v nasprotju z drugim 
odstavkom 9. člena; 

3. živalim ne zagotavlja bivalnih pogojev po tretjem odstavku ali 
krši prepoved iz šestega odstavka 3. člena ali živali transportira 
v nasprotju s tretjim oziroma četrtim odstavkom 4. člena; 

4. opravi poseg v nasprotju z določili tretjega in petega odstavka 
6. člena (kupiranje) ali krši določila 4., 5., 7. ali 8. odstavka 8. 
člena (poskusi na živalih); 

14. člen 

Za prekršek se kaznuje posameznik z denarno kaznijo najmanj 
2.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 
tolarjev, njena odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 
5.000 tolarjev, če: 

1. stori kako dejanje iz 1., 2., 7., 8., 9. ali 12. točke 2. člena in živali 
povzroči znatne bolečine; 

rt. 
2. stori dejanje iz 8., 10. ali 13. točke 2. člena (obmetavanje s 

petardami, vznemirjanje, vzpodbujanje v borbo); 

3. živali ne zagotavlja oskrbe v skladu s prvim in drugim 
odstavkom 3. člena; 

4. ne prijavi najdbe ali izgube živali (četrti odstavek 5. člena). 

15. člen 
(PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
■i 

1. sedma točka 11. člena Zakona o javnem redu in miru (Ur.l. 
SRS št. 16/74); 

2. 78. in 79. člen Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Ur.l. 
SRS št. 37/85); 

3. drugi stavek 11. člena Zakona o postopku z najdenimi stvarmi 
(Ur.l. SRS št. 31/76). 5c 

.p 
Podzakonske akte, ki se nanašajo na zadeve, ki jih ureja ta zakon 
je treba s tem zakonom uskladiti v roku šestih mesecev. 

s 
16. člen " 

i1 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

1. PRIPRAVA IN VIRI: 

Osnutek predlaganega zakona besedila je pripravila delovna 
skupina Društev proti mučenju živali v Sloveniji v letih 1992- 1994 
in vključevala pripombe strokovnih konsultantov in povratna 
mnenja iz javne razprave društev in ga kot verificirano gradivo 
OPM -jev posredujemo preko predlagateljev Državnemu zboru 
RS v zakonodajno proceduro. 

Prvi osnutek, ki je bil vložen Državnemu zboru RS so DPM iz 
Slovenije zaradi dopolnjevanja gradiva januarja 1992 umaknila in 
je sedaj sestavni del sedanjega osnutka. 

V pripravi smo proučili na desetine zakonskih besedil z vsega 

sveta, vključno prva zakonska besedila iz konca prejšnjega 
stoletja in najsodobnejše vire legislativne grupe, ki je za področja 
varstva živali akreditirana v Svetu Evrope. 

Seveda smo uporabili tudi izredno veliko strokovnega gradiva s 
tega, ki bi ga bilo ■ razen edicij ■ zaradi številnosti skoraj nesmiselno 
citirati. Navzlic temu je osnovna podlaga predlaganega zakona 
nemški, švicarski in koroški deželi zakon proti mučenju živali. 

2. USTAVNA PODLAGA: 

Po 72. členu Ustave "varstvo živali pred mučenjem ureja zakon." 
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Ta definicija nesporno določa zakonsko ureditev te materije, z 
ednino pa opredeljuje tudi samostojno posebno ureditev, ne pa 
razpršene določbe po drugih zakonih. Ker nova kazenska 
zakonodaja določa tudi kaznivost teh dejanj z globo ali zaporom 
do enega leta, je potrebno opredeliti to področje kot celoto, da 
nebi bila sankcionirana le nekatera nedopustna dejanja, druga 
podobna pa nič. Zato imajo vse naprednejše države posebne 
zakone proti mučenju živali, kot ga tudi mi predlagamo. 

Ustava daje pravico posameznikom in skupnostim, da dajo pobude 
In predloge za zakonsko ureditev svojih utemeljenih hotenj. 
Nesporno je, da so DPM v Sloveniji s svojim članstvom In več kot 
17.000 podpisniki za ta zakon legitimni pobudnik, predlagatelj 
zakona pa so poslanci Državnega zbora RS, ki so pripravljeni in 
želijo to pobudo skozi potrebne procedure uresničiti. Menimo, da 
je osnutek, v katerega je vloženo več kot tisoč ur strokovnega 
dela in konsultacij s področnimi strokovnjaki solidna osnova tudi 
za pripravo dopolnil pristojnih strokovnih in upravnih institucij pred 
zaključnim branjem. 

3. NIVO PREDLAGANE ZAKONSKE UREDITVE: 

V tem zakonu smo predlagali rešitve, ki jih že zaobsega evropska 
zakonodaja, se že splošno uveljavljajo in se v teh zakonih 
ponavljajo. Osnutek vsebuje tudi nekaj, za sprejem zakona manj 
bistvenih, lastnih predlogov. Seveda bi bilo nerealno tako natančno 
opredeljevati posamezna vprašanja, kot to delajo Švicarji ali Nemci, 
saj bi bilo med obvezami in realizacijo pri nas prevelik razkorak. 
Hkrati pa tovrstno nepreciznost v našem osnutku mnoge obveze 
spreminja v načelne, kar take konkretne obveze še ne sankcionira 
in jih prepušča v izboljšavo kasnejšim podzakonskim aktom, 
prostorskim normativom ali drugačnim regulativom. 

Tudi sistem dovoljenj, ki so lahko pogojeni z obvezami ali 
ureditvenimi roki za imetnika živali rizična področja kršitev 
omogočajo, da se razmere za živali brez sprememb zakona s 
poostritvijo kriterijev za izdajo dovoljenj, postopno izboljšajo. 
Dovoljenje je potrebno tudi za vse poskuse na živalih razen 
rutinskih posegov. Taka določila so uvedena tudi v vzorčni 
zakonodaji, ki tako - kot predlagamo tudi mi - uvaja še dva nova 
zaščitna ukrepa in to: pooblaščenca za varstvo živali, ki ga 
raziskovalne ustanove imenujejo same in strokovno etično 
komisijo, ki jo imenuje s svetovalno in nadzorno funkcijo pristojni 
upravni organ. 

Kot v vzorčni zakonodajni podlagi, smo se poslužili tudi določila o 
splošni prepovedi, ki dovoljuje še, določene še dopustne izjeme, 
kar je seveda za živali bolje, kot če bi bilo dovoljeno vse, kar ni 
Izrecno prepovedano. Seveda srno se takih določil poslužili na 
posebno rizičnih področjih za mučenje živali, kot so na primer 
posegi na živalih v intenzivni reji, ki povzročajo trajne mučne 
posledice na živalih (rezanje kljunov, nožnih prstov, grebena na 
glavi, tkiva v krilih perutnini Itd.). Ker je večina teh posegov pri nas 
dovoljena, smo jih omejili poleg določenih prepovedi tudi s klavzulo, 
da se smejo izvajati le v posameznih primerih in po veterinarski 
presoji. 

4. 

V vzorčnih podlagah se priznava notranja vrednota živalskega 
življenja in dolžnost človeka, da za žival skrbi kot bitje, ki ima 
svoje lastne socialne in čustvene potrebe, ki jih ni dopustno grobo 
izničiti, saj se s tem živalim povzroča nedopustna telesna ali 
psihična bolečina (strah) ali trajajoče trpljenje. 

Nedopustna je vsaka bolečina namerno povzročena živalim kot 
tudi vsaka bolečina, ki se ji da izogniti ali s protibolečinskimi sredstvi 
odpraviti. Prag bolečine je omejen s trenutnim znatnim ali kakršnim 
koli trajajočim ali ponavljajočim se učinkom; poškodbe pa so vse 
škodljive posledice za živali,'ki se jim imetnik živali iahko izogne. 

5. 

Za nedopustna dejanja na živalih so predvidene kazni usklajene 
z novim kazenskim zakonom. Kot v vzorčni zakonodaji pa sta 
vključena tudi instituta, ki omogočata, da se mučenje živali v 
posebno hudih primerih lahko tudi fizično onemogoči s prepovedjo 
gojenja ali poklicne dejavnosti z živalmi ali z odvzemom ali z 
zapadlostjo živali. Odločitev o tem sprejme pristojni organ, sodišče 
ali pristojni veterinarski upravni organ. 

6. 

Osnutek zakona vključuje tudi posebna določila o zapuščenih 
živalih ter zadolžene subjekte za varstvo in oskrbovanje teh živali 
kar je za približevanje evropskim normam vključno preventivnim, 
tudi pogoj za uspešno osvajanje tega zakona. 
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Predlog 

LETNEGA PLANA RAZVOJA 

VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA 

LETO 1998 

- EPA 402 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 49. seji dne 12/2-1998 določila: 

- PREDLOG LETNEGA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA 
AVTOCEST ZA LETO 1998, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi drugega odstavka 24. 
člena Zakona o javnih cestah in 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da ga uvrstite na dnevni red 8. seje Državnega 
zbora. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da zaradi izrednih potreb države predlagani letni 
plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 sprejme po 
hitrem postopku. 

S predlaganim Letnim planom razvoja in vzdrževanja avtocest 
za leto 1998 se določa obseg gradnje in vzdrževanja avtocest 
za tekoče leto 1998. Dokument je pripravljen na osnovi izhodišč, 
povzetih po predlogu sprememb in dopolnitev Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Potrditev Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za 

leto 1998 je nujna za kontinuirno izvedbo del pri realizaciji 
celotnega projekta izgradnje slovenskih avtocest, kot tudi za 
čimprejšnjo usposobitev petega evropskega prometnega 
koridorja, to je izgradnjo avtoceste med Koprom in Lendavo 
na smeri vzhod-zahod. Vlada Republike Slovenije zato meni, 
da navedeni razlogi utemeljujejo potrebo po sprejemu 
dokumenta po hitrem postopku. Nadalje predlagatelj meni, da 
naj Državni zbor Republike Slovenije Letni plan razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 1998 obravnava hkrati z 
obravnavo sprememb in dopolnitev Nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, katerega je Vlada 
Republike Slovenije ravno tako predlagala v sprejem po hitrem 
postopku. 

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 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

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

in zveze. 

15. februar 1998 11 poročevalec, št. 17 



KAZALO 

1.0. RAZVOJ AVTOCEST 

1.1. Predhodna dela In priprava projektno tehnične 
• dokumentacije za avtocestne odseke, katerih 

gradnja je predvidena po letu 1998 

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

1.3. Gradnja avtocest 

1.3.1. Nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih 
odsekov 

1.3.2. Pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 
1.3.3. Zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 

1994 
1.3.4. Dela Inženirja 

2.0. VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

2.1. Redno vzdrževanje avtocest 

2.1.1. Zimska služba 
2.1.2. Letna služba 

2.2. Obnavljanje avtocest 

2.2.1. Obnavljanje objektov 
2.2.2. Obnavljanje vozišč 
2.2.3. Obnavljanje opreme 

2.3. Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest 

4.0. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V 
OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

5.0. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN VZDRŽE- 
VANJA AVTOCEST, PROGRAMA RAZVOJA 
OSTALIH CEST IN PROGRAMA UKREPOV NA 
ŽELEZNICAH 

5.1. NAMENSKI DAVEK NA GORIVO (bencinski tolar) 

5.2. CESTNINE IN NAJEMNINE 

5.3. POSOJILA 

5.3.1. Posojila z že odobrenimi soglasji in poroštvi 
Državnega zbora 

5.3.1.1. Evropska investicijska banka (EIB) 
5.3.1.2. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 
5.3.1.3. Domači finančni krediti 
5.3.1.4. Tuji finančni krediti 

5.3.2. Posojila, za katera še ni sprejetih soglasij in 
poroštev Državnega zbora 

5.3.2.1. Finančni kredit Export - Import Bank of Japan 
(JEXIM) 

5.3.3. Drugi viri 

Priloga: Rekapitulacija letnega plana razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 1998 

3.0. RAZVOJ OSTALIH CEST V OKVIRU AVTO- Letni plan razvoja in vzdrževanja AC 1998 ■ naslovnica in kazalo 
CESTNEGA PROGRAMA " stopiš 12.2.98 

poročevalec, št. 17 12 15. februar 1998 



UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem Letnega plana 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998. 

Republika Slovenija je po sprejemu Zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji (Ur.l. RS št. 46/93) in po sprejemu sklepov Državnega 
zbora na 11. seji dne 27.07.1993 pristopila k intenzivni izgradnji 
avtocestnega omrežja v državi. 15. novembra 1995 je bil sprejet 
še Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(Ur.l. RS št. 13/96), ki je podrobneje opredelil obseg izgradnje 
avtocestnega omrežja, kot tudi finančne in terminske okvire 
projekta. 

Izgradnja avtocestnega omrežja je že od leta 1993 dalje eden od 
največjih strateških gospodarskih projektov v državi. Republika 
Slovenija želi z izgradnjo avtocestnega omrežja zagotoviti boljšo 
notranjo medregionalno povezanost države, vključitev v 
mednarodne prometne tokove, izboljšati prometno varnost, 
povečati protočnost cestnega omrežja in skrajšati čas potovanj, 
znižati stroške transporta, omogočiti vključevanje Republike 
Slovenije v evropski gospodarski prostor in povečati konkurenčno 
sposobnost slovenskega gospodarstva. 

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 je 
pripravljen na podlagi 24. člena Zakona o javnih cestah (Ur.l.RS 
št. 29/97). Na podlagi navedenega člena zakona sprejme Državni 
zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije 
letni plan razvoja in vzdrževanja tistih državnih cest, za katere se 
sredstva za razvoj in vzdrževanje zagotavljajo s posebnim 
zakonom. 

Na podlagi Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 
1998, ki ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije DARS 
pripravi Letni program dela družbe, ki ga sprejme skupščina 
družbe s soglasjem Državnega zbora RS. 

Cilji in načela Letnega plana razvoja in vzdrževanja 
AC za leto 1998. 

Letni plan obravnava obseg izvajanja NPIA, ki ga bo DARS opravil 
v letu 1998 in sicer: 
- predhodna dela s pripravo projektno tehnične dokumentacije s 

poudarkom na tistih delih, ki bodo omogočala gradnjo v letu 
1998 in 1999, 

- odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli 
graditi v letu 1998, 

- gradnjo avtocest s prioriteto odsekov, ki so v gradnji ter odseki, 

ki predstavljajo nadaljevanje gradnje odsekov, tukaj je predvsem 
poudarek na AC odsekih Kozina - Klanec, Šentjakob - Blagovica 
in Pesnica - Slivnica ter obvoznica Lendava. 

Vzdrževanje avtocest obsega: 
- redno vzdrževanje 
- obnavljanje avtocest in 
- naložbe v osnovna sredstva. 

Razen navedenih osnovnih aktivnosti bo v sklopu letnega 
programa izvajanja NPIA tudi graditev in izvajanje ukrepov na 
državnih cestah in na železnicah zaradi posledic gradnje AC v 
sklopu avtocestnega programa. 

Ocena finančnih sredstev in druge posledice 
sprejema Letnega plana razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 1998. 

Plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 predvideva 
porabo sredstev v višini 62.441,120 mio sit. Viri sredstev za 
realizacijo programa so predvideni v višini 68.322,578 mio sit in v 
naslednji strukturi: bencinski tolar, cestnine in najemnine, posojila 
mednarodnih finančnih institucij (EIB in EBRD), finančni krediti 
(domači in tuji) in drugi viri (predvsem sofinanciranje lokalnih 
skupnosti). Bencinski tolar (namenski davek na gorivo) predstavlja 
najpomembnejši vir za realizacijo programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji. Iz leta 1997 bo prenešenih 2.613 mio sit 
neporabljenih sredstev, zbranih na osnovi Zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji (Ur.l. RS št. 46/93). V letu 1998 bo predvidoma zbranih 
30.000 mio sit namenskih sredstev, zbranih na osnovi zakona o 
bencinskem tolarju. Cestnine in najemnine so za leto 1998 
predvidene v višini 12.349 mio sit. Upoštevana je podražitev 
cestnine s 1.6.1998 za 20%, in sicer na račun inflacije 10% in 
10% na račun realnega zvišanja osnove. Posojila mednarodnih 
finančnih institucij so predvidena v višini že odobrenih posojil (z 
danimi soglasji in poroštvi s strani Državnega zbora Republike 
Slovenije) v višini 181,5 mio sit po podpisani pogodbi z EIB in v 
višini 33,6 mio sit iz naslova preostalega kredita EBRD. Domači 
finančni krediti so predvideni v višini 5.880 mio sit iz sredstev iz 
že podpisane pogodbe s konzorcijem slovenskih bank. Tuji finančni 
krediti so predvideni v višini 16.883,774 mio sit. Iz sredstev iz že 
podpisane kreditne pogodbe s tujo banko Kreditanstalt fur 
VVlederaufbau iz Frankfurta je predvidenih 8.379,9 mio sit. 
Preostalih 8.503,8 mio sit je predvidenih iz naslova finančnega 
kredita Export-lmport Bank of Japan (JEXIM), za katerega so v 
teku postopki za sprejetje zakona o soglasju in zakona o poroštvu 
za najem kredita. Drugi viri so predvideni v višini 381,7 mio sit iz 
sofinanciranja Mestne občine Ljubljana. 
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Letni plan razvoja in vzdrževanja AC 1998 - čistopis 12.2.98 

BESEDILO LETNEGA PLANA 

RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA 

AVTOCEST ZA LETO 1998 

Plan razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 1998 temelji na 
spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, na Zakonu o javnih cestah (Uradni 
list RS št. 29/97), Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za 
graditev cest določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št ) ter Zakonu 
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, 
najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo 
graditi v letu 1996 (Uradni list št. 17/96) in Zakonu o soglasju 
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 
(Uradni list št. 17/96). 

Kot poraba v letu 1998 so predvidena izvedena in dejansko 
obračunana dela v tem letu (fakturirana realizacija). 

1.0. RAZVOJ AVTOCEST 

1.1. Predhodna dela in priprava projektno tehnične 
dokumentacije za avtocestne odseke, katerih gradnja 
je predvidena po letu 1998 

V letu 1998 se bo intezivno pripravljala projektna In druga 
dokumentacija za vse avtocestne odseke iz avtocestnega 
programa, katerih gradnja je predvidena po letu 1998. Opraviti bo 
potrebno naslednja dela: 

- tehnično in strokovno preverjanje različnih variant tras v 
prostoru in sodelovanje pri njihovem usklajevanju s prostorskimi 
plani, 

- izdelava idejnih študij in idejnih projektov, strokovno sodelovanje 
pri pripravah lokacijskih načrtov in v lokacijskih postopkih, 

- izdelava projektov za razpise In izvedbo. 

Ta dela se bodo v letu 1998 izvajala na naslednjih avtocestnih 
odsekih: 
- Maribor - Lenart, 
- Lenart - Vučja vas, 
- Beltinci - Pince, 
- Fram - Hajdina, 
- SI.Bistrica - Hajdina (obvoznica Pragersko), 
- priključek Ljubečna, 
- priključek! luka Koper, 
- Koper - Izola, 
- Jagodje - Lucija, 
- Klanec - Ankaran, 
- priključek Razdrto, 
- Vrba-Črnivec, 
- Črnlvec-Podtabor, 
- Podtabor-Naklo, 
- Šentvld-Koseze, 
- Bič-Hrastje, 
- Hrastje-Kronovo, 
- Kronovo-Smednik, 
- Smednlk-Krška vas, 
- Krška vas - Obrežje. 

Za dela na navedenih odsekih so v letu 1998 predvidena finančna 
sredstva v višini 1.546 mio SIT. 

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

Na tistih avtocestnih odsekih, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999 
in za katere bodo Uredbe Vlade o lokacijskih načrtih pridobljene 
že v letu 1998, bo še v tem letu potrebno pričeti z odkupi zemljišč 
in nepremičnin ter pripravljalnimi deli. 

Za navedena dela so v letu 1998 predvidena finančna sredstva v 
višini 480 mio SIT. 

1.3. Gradnja avtocest 

1.3.1. Nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih 
odsekov 

V letu 1998 se bo nadaljevala oziroma dokončala gradnja 
naslednjih enaindvajsetih avtocestnih odsekov: 

1. Šentilj • Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,5 km 
zaključna dela 
predana v promet: 18.10.1996 

V letu 1998 bodo potekala dela za izvedbo protihrupne zaščite ter 
ABC sistema na CP Pesnica ter odpravljanje pomanjkljivosti, 
ugotovljenih na tehničnih in kvalitetnih pregledih. 

2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 
47,0 km 
zaključna dela 
predana v promet: 25.10.1996 

V letu 1998 bo potekala izvedba zadrževalnikov za vodo na desni 
strani avtoceste, dobava in montaža vremenskih postaj na 
viaduktih ter varnostnih mrež na objektih, odstranitev starih 
cestninskih postaj. Potekala bodo še potrebna dela na novih CP 
Tepanje in SI.Konjice vključno z izvedbo ABC sistema ter izdelava 
PGD-PZI dokumentacije in gradnja garaž za cestno bazo Tepanje. 
Potekalo bo odpravljanje pomanjkljivosti pri sanaciji predora Golo 
rebro, ugotovljenih na tehničnih in kvalitetnih pregledih. 

3. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 
7,0 km 
zaključna dela 
predana v promet: 24.10.1997 (potrebna je še dograditev 
dveh pasov k že novozgrajeni dvopasovnici v dolžini 1,4 km 
- predvidena predaja prometu v maju 1998) 

Na trasi avtoceste in hitre ceste bodo v letu 1998 dokončana vsa 
dela (zemeljska dela, zgornji ustroj, regulacije, dela na komunalni 
In energetski infrastrukturi, oprema AC, HC in deviacij, izvedba 
protihrupne zaščite, tlakovanje jarkov in ureditev drenaž ter 
ureditev obcestnega prostora). Dokončana dobo tudi vsa dela na 
objektih (železniški nadvoz, 12 mostov, 7 prepustov). Potekalo 
bo odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih in 
kvalitetnih pregledih. 
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4. Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km 
zaključna dela 
predana v promet; 29.09.1997 

V letu 1998 bodo izvedena še preostala dela za ureditev 
obcestnega prostora. Potekalo bo odpravljanje pomanjkljivosti, 
ugotovljenih na tehničnih in kvalitetnih pregledih. 

5. Obvoznica Ormož, dolžina 3,8 km 
nadaljevanje gradnje 
predvidena predaja v promet: v septembru 1998 

V letu 1998 bodo izvedena preostala zemeljska dela ter preostala 
dela na odvodnjavanju, deviacijah in premostitvenih objektih. V 
celoti bo izveden zgornji ustroj ter oprema ceste in deviacij. 
Potekalo bo odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih 
in kvalitetnih pregledih. 

6. Pesnica -v Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,7 
km 
1.etapa od Slivnica do Ptujske ceste (4,4 km) 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del ter pričetek 
gradnje predvidena predaja v promet: v oktobru 1999 

V letu 1998 bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča. Pričetek 
gradbenih del na 1 .etapi AC med Slivnico in Ptujsko cesto je 
predviden v avgustu 1998. V izvedbi bodo zemeljska dela in dela 
na premostitvenih objektih na trasi AC, regulacije in vodno- 
gospodarska dela ter prestavitve komunalnih vodov. Predviden 
je tudi pričetek del na priključku Ptujske ceste vključno z objektom. 

7. Obvoznica Lendava, dvopasovnica, dolžina 6,8 km 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del ter pričetek 
gradnje predvideno dokončanje gradnje v celoti: v juniju 1999 

V letu 1998 bodo v celoti pridobljena potrebna zemljišča. Prav 
tako bodo v celoti izvedena arheološka izkopavanja in PGD-PZI 
projektna dokumentacija. Pričetek gradnje je predviden v juniju 
1998. V izvedbi bodo zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju, 
odvodnjavanje, deviacije ter dela na premostitvenih objektih tako, 
da bo obvoznica prevozna do konca leta 1998. 

8. Arja vas • Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,9 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 19.09.1997 

V letu 1998 bodo v izvedbi dela za ureditev deponij, v celoti bo 
izvedena regulacija vodotokov izven območja trase AC, izvedena 
bo hortikulturna ureditev, sanacija plazov, zaključena bodo dela 
pri zaščiti podtalnice. Potekalo bo odpravljanje pomanjkljivosti, 
ugotovljenih na tehničnih in kvalitetnih pregledih. Predvidena je 
tudi izdelava in potrebno dopolnjevanje projektov ter raziskave 
na področju ureditve deponij, dodatnih regulacij vodotokov, 
hortikulturne ureditve ter izvedba monitoringa v skladu z Uredbo 
o LN. Pripravljena bo dopolnitev lokacijskega načrta za AC bazo. 
Predvidena je tudi izvedba morebitnih potrebnih ukrepov 
protihrupne zaščite po izvedenih meritvah hrupa. V izvedbi bodo 
dela na melioracijah, elektroprestavitvah in vodovodu. Na objektih 
bo izvedena montaža varnostnih ograj, na deviacijah pa bo 
Izvedena zatravitev (30%), urejene bodo gozdne in poljske poti 
ter sanirane poškodovane občinske ceste (30%). V letu 1998 je 
predvidena tudi dokončna premoženjsko - pravna ureditev zadev 
v zvezi z zemljišči in odškodninami. 

9. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,2 km 
1.etapa: Šentjakob - Krtina (8,1 km) 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del na celotnem 
odseku in pričetek gradnje 1.etape 
predvidena predaja v promet: 1. in 2.etapa do Lukovice (CP 
Kompolje) do konca leta 2000 

V letu 1998 bodo pridobljena še vsa doslej nepridobljena zemljišča 
na celotnem odseku Blagovica - Šentjakob. Prav tako je na 
celotnem odseku v tetu 1998 predviden pričetek del na prestavitvi 
komunalnih vodov in naprav ter ureditev obstoječih cest. Na 
odseku AC med Šentjakobom in Kompoljem (1. in 2. etapa) bodo 
izvedena preddela. Na 1 .etapi Šentjakob - Krtina je predviden 
pričetek Izvajanja zemeljskih del v juliju 1998. Poleg zemeljskih 
del bodo na območju 1 .etape v izvedbi vertikalne drenaže in 
nasipi ter predobremenilni nasipi, ki morajo odležati eno leto. V 
letu 1998 je na tej etapi predvidena tudi izvedba regulacij ter 
pričetek gradnje premostitvenih objektov. 

10. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
10,7 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: v oktobru 1998' 

V letu 1998 bodo v izvedbi dela na trasi in premostitvenih objektih 
(zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, oprema, deviacije, 
regulacije) v obsegu, ki bo omogočil predajo avtoceste prometu v 
oktobru 1998. V letu 1998 je predvideno dokončanje predora 
Strmec in dokončanje ene cevi predora Golovec. V letu 1998 je v 
skladu z Uredbo o LN predvidena izvedba sanacije komunalne 
infrastrukture v naselju Bizovik (90%). 

11. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 
4,3 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: 2,2 km do Šmartinske ceste je 
bilo predano v promet v oktobru 1996, ostalo v oktobru 1998 

Poleti 1998 bodo predvidoma dokončana vsa preostala potrebna 
dela na odseku severne obvozne ceste Ljubljane (zemeljska 
dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, oprema, deviacije). Del 
obvozne ceste, ki še ni pod prometom, bo tako predan prometu 
v oktobru 1998, skupaj z vzhodno ljubljansko obvoznico. 

12. Razdrto - Čebulovica, viadukta 
zaključna dela, 
predana v promet: 12.07.1995 

V letu 1998 bosta izvršeni dobava in montaža vremenskih postaj. 

13. Čebulovica - Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1 
km 
zaključna dela, 
predana v promet: 12.07.1995 

Na trasi avtoceste bodo v letu 1998 v izvedbi dodatna dela na 
odvodnjavanju, ureditvi dostopnih poti ter potrebna zaključna dela. 
Končana bodo dela na deviaciji Dolnje Ležeče z nadvozom preko 
železnice. 

' predor Golovec le ena cev 
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14. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km 
zaključna dela 
predvidena predaja v promet: v maju 1998 

V letu 1998 bodo v izvedbi preostala zaključna dela na deviacijah 
poljskih in gozdnih poti, pričeta in končana bodo vsa dela, potrebna 
za ureditev Rodiške ceste in CP Divača. Nabavljena bo vsa 
potrebna oprema in stroji za vzdrževanje. 

15. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km 
1.etapa od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km) 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del na celotnem 
odseku ter pričetek gradnje 1. etape 
predvidena predaja v promet: celoten odsek konec leta 1999 

V drugi polovici leta 1998 je predvideno pridobivanje zemljišč in 
nepremičnin za gradnjo AC. Pričetek gradnje pa je predviden v 
novembru 1998 z izvedbo pripravljalnih del ter pričetkom izvajanja 
zemeljskih del in del na posameznih objektih. 

16. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 08.12.1995 

V letu 1998 bodo v izvedbi dodatna dela na odvodnjavanju, ureditvi 
dostopnih poti ter zaključna dela na CP Dane vključno z ABC 
sistemom. Izvedena bo tudi komunalna infrastruktura do 
počivališča Povir. 

17. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
zaključna dela 
predana v promet: 14.11.1997 

V letu 1998 bodo v izvedbi zaključna dela na trasi in spremljajočih 
objektih. Predviden je pričetek in dokončanje del na priključku 
Sežana-zahod ter servisnem platoju Fernetiči-sever. Dokončana 
pa bodo dela na servisnem platoju Fernetiči-jug. 

18. Vipava - Selo, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,5 km 
nadaljevanje gradnje 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v letu 1999 

V letu 1998 bodo dokončana preddela na celotnem odseku, 
nadaljevala pa se bodo zemeljska dela in dela na odvodnjavanju. 
V drugi polovici leta je predviden pričetek izvedbe zgornjega 
ustroja. V letu 1998 bodo v izvedbi tudi dela na podvozih, propustih, 
nadvozih, mostovih, viaduktih ter pokritem ukopu. Vsa dela na 
teh objektih bodo ob koncu leta 1998 predvidoma izvedena 90 do 
100%. Hkrati z napredovanjem del na trasi in objektih bodo v 
izvedbi deviacije. 

19. Selo - Šempeter, štiripasovna avtocesta, dolžina 
11,8 fcm 
zaključna dela, 
predana v promet: 24.05.1996 

V letu 1998 bo potekalo nadaljevanje in dokončanje del za ureditev 
počivališča Vogrsko, izvedena bo protihrupna zaščita ter 
nabavljena oprema in stroji za vzdrževanje ceste. 

20. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,8 
km 
1.etapa Vransko - Trojane (8,6 km) 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del na celotnem. 
odseku in pričetek gradnje 1. etape 
predvidena predaja v promet: 1 .etapa predvidoma v letu 2001 

V letu 1998 bo potekalo nadaljevanje izdelave potrebne projektno 
tehnične dokumentacije ter pridobivanje zemljišč za cel odsek 
avtoceste. Prav tako bo potekalo nadaljevanje pripravljalnih del 
na celotnem odseku med Vranskim in Blagovico. Na trasi 1 .etape 
avtoceste je predviden pričetek preddel, zemeljskih del, 
pripravljalnih del na ureditvah vodotokov in potokov z delnimi 
regulacijami ter prestavitev komunalnih vodov in naprav. V letu 
1998 bo izvedena organizacija gradbišč posameznih premostit- 
venih objektov ter podpornih in opornih zidov. Za izvedbo predora 
Ločica pa je v 1998 predviden pričetek pripravljalnih del pri 
varovanju portalov predora. 

21. Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,2 
km 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del ter pričetek 
gradnje 
predvidena predaja v promet: konec leta 1999 

V letu 1998 bo potekalo pridobivanje potrebnih zemljišč in ostalih 
nepremičnin ter reševanje problematike rušencev. Izvajala se 
bodo dela na arheoloških preiskavah, izveden bo postopek za 
oddajo gradbenih del, pridobivala se bodo enotna dovoljenja za 
celotno traso oziroma posamezne pododseke in objekte (skladno 
z dinamiko pridobivanja zemljišč). V letu 1998 bo izvedenih 80 % 
preddel. Na novi polovici avtoceste je' v letu 1998 predviden 
pričetek zemeljskih del in del za izvedbo zgornjega ustroja. V 
izvedbi bodo dela na deviacijah, regulacijah in prestavitvah 
komunalnih vodov. V- izdelavi bo projektna dokumentacija PGD - , 
PZI za objekte (dela oddana na ključ). Izvedena bo gradnja tistih 
podvozov, ki so potrebni za gradbiščni promet, ter temeljenje 
viadukta Ivančna Gorica. 

Skupno je to: 
- nadaljevanje 65,5 km novih štiripasovnih avtocest, od 

katerih bo 20,9 km v letu 1998 tudi predanih v promet, 
- nadaljevanje gradnje 3,8 km obvoznice Ormoža, ki bo v 

1998 tudi predana v promet in 
- nadaljevanje 6,8 km obvoznice Lendava. 

Zaključna dela pa se bodo izvajala na 67,3 km novih 
štiripasovnih avtocest, 47 km dograjenih dveh pasov k 
obstoječi dvopasovnici in 0,8 km priključka Slovenska 
Bistrica - sever, ki so bili predani v promet že pred letom 
1998. 

Vrednost del na teh odsekih v letu 1998 je prikazana v naslednji 
tabeli. Celotne investicijske vrednosti teh odsekov (brez stroškov 
financiranja) so povzete po spremembah in dopolnitvah 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 
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Odsek Dolžina 
v 

km 

Celotna 
investicijska 

vrednost 
(sept. 97) 
v 000 SIT 

Vrednost 
del v 
letu 

1998 v 
000 SIT 

Šentilj - Pesnica 9,5 8.337.652 127.000 

Hoče - Arja vas" 47,0 17.567.834 730.786 

Slivnica - Fram - BDC 7,0 8.691.575 2.554.600 

Priključek SI. Bistrica 0,8 555.189 49.450 

Obvoznica Ormož 3,8 2.065.134 797.200 
Pesnica - Slivnica (1 etapa)*** 7,7 13.792.234 1.544.000 
Obvoznica Lendava 6,8 2.958.014 2.103.819 

Arja vas - Vransko 20,9 21.514.345 1.400.000 
Blagovica - Šentjakob, 1.etapa Šentjakob - Krtina 8,1 18.494.484 3.561.442 

Malence - Šentjakob 10,7 27.462.934 8.657.600 

Zadobrova - Tomačevo 4,3 8.011.972 601.368 

Razdrto - Čebulovica** - 1.160.482 25.000 
Čebulovica - Divača 5,1 4.991.439 563.000 

Divača - Kozina 6,7 6.853.080 1.742.600 

Kozina - Klanec (1 .etapa) 0,8 3.710.770 709.570 

Divača - Dane 8,4 3.699.599 172.000 

Dane - Fernetiči 3,8 5.654.310 602.037 

Vipava - Selo 11,5 11.681.620 5.243.900 
Selo - Šempeter 11,8 9.044.513 424.000 

Vransko - Blagovica, 1 etapa Vransko - Trojane 8.6 38.401.168 4.099.789 
Višnja gora - Bič 11,2 11.979.183 3.168.743 

VSE SKUPAJ 194,5 226.627.531 38.877.904 

v. 

( 
1 

* dograditev dodatnih dveh pasov 
** dokončanje opreme dveh viaduktov na odseku Razdrto - Čebulovica 
*** podatek o investicijski vrednosti se nanaša na odsek od Slivnice do Ptujske ceste vključno z delom Nove Zrkovske ceste (0,87 km) 

in Hitre ceste 2B, vendar so v letu 1990 dela predvidena le na avtocestnem odseku Slivnica - Ptujska 

Za sklenjene gradbene pogodbe za odseke, na katerih se graditev 
v letu 1998 nadaljuje ali dokončuje, se v skladu z razpisnimi 
pogoji predvideva plačilo 15 % avansov v skupni vrednosti 4.044,5 
mio SIT. 

1.3.2. Pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 

Poleg nadaljevanja in dokončanja gradenj, pričetih v preteklih letih, 
se bodo v letu 1998 pričela naslednja dela na naslednjih novih 
odsekih oziroma pododsekih (etapah): 

1. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km 
rekonstrukcija od priključka SI. Bistrica do obvoznice 
Pragersko, dolžina 3,5 km 
izvedba rekonstrukcije obstoječe magistralne ceste 

2. Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km 
1.etapa: Hajdina - Ptuj (3,6 km) 
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in 
projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč ter oddaja 
del za gradnjo in pripravljalna dela 

3. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 
42,3 km 
1.etapa: Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353 
(14,6 km) 
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in 
projektno tehnične dokumentacije 

4. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km 
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in 
projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč 
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5. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,2 km 
2.etapa: Krtina - Lukovica in 3.etapa Lukovica - Blagovica 
do CP Kompolje (6,2 km) 
oddaja del /a gradnjo in pričetek gradnje 

6. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km 
2.etapa: od km 7,5 do km 11,5 (4,0 km) 
oddaja del za gradnjo In pričetek gradnje 

7. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km 
1.etapa: od razcepa Razdrto do km 1,3 (1.3 km) 
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in 
projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč na 
celotnem odseku Razdrto - Vipava ter oddaja del za gradnjo 
in pričetek gradnje 
3.etapa: Vipava - Podnanos (Mlake), dolžina 3,8 km 
izvajanje pripravljalnih del 

8. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 
16,8 km 
2.etapa: Trojane - Blagovica s predorom Trojane (8,2 km) 
pričetek pripravljalnih del pri predoru Trojane 

Za zagotovitev izboljšanja kritičnih razmer in prometne varnosti 
je v letu 1998 predviden tudi pričetek predhodnih in pripravljalnih 
del na dograditvi dodatnih pasov k obstoječi dvopasovni avtocesti 
na odsekih Naklo - Kranj in Izola - Jagodje. 

Pripravljalna dela oziroma gradnja se bodo tako v letu 1998 
pričela na 38,1 km novih štiripasovnih avtocest in 3,5 km 
rekonstrukcije obstoječe ceste med Slovensko Bistrico in 
Hajdino, na 3,6 km ceste med Hajdino in Ptujem, 12,3 km 
dograditve dodatnih dveh pasov in 3,1 priključka Lopata. 

Vrednost del na teh odsekih v letu 1998 je prikazana v naslednji 
tabeli. Celotne investicijske vrednosti teh odsekov (brez stroškov 
financiranja) so povzete po spremembah in dopolnitvah 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Odsek Dolžina 
v km 

Celotna 
investicijska 

vrednost 
(sept97) 
v 000 SIT 

Vrednost 
del 

v letu 
1998 

v 000 SIT 
SI.Bistrica - Hajdina, rekonstrukcija od priklj. SI.Bistrica 
do obvoznice Pragersko 

3,5 846.450 846.450 

Hajdina - Ormož, 1 .etapa Hajdina - Ptuj 3,6 2.083.143 235.600 
Lenart - Beltinci, 1 .etapa Vučja vas - Beltinci z rek. R353 14,6 21.983.740 372.800 
Priključek Lopata 3,1 1.754.370 168.000 
Blagovica - Šentjakob, 2.etapa Krtina - Lukovica in 
3.etapa Lukovica - Blagovica do CP Kompolje 

6,2 12.620.580 425.373 

Kozina - Klanec, Z.etapa od km 7,5 do km 11,5 4,0 7.127.435 100.000 
Razdrto - Vipava, 1.etapa razcep Razdrto do km 1,3 1.3 1.969.222 305.000 
Razdrto - Vipava, 3.etapa Vipava - Podnanos (Mlake) 3,8 2.771.551 302.400 
Vransko - Blagovica. 2.etapa Trojane - Blagovica 8,2 37.001.678 510.000 
Naklo - Kranj, dograditev dveh pasov 8,7 2.952.585 403.200 
Izola - Jagodje, dograditev dveh pasov 3,6 1.587.738 352.800 
SKUPAJ 60,6 92.698.492 4.021.623 

Za sklenjene gradbene pogodbe za odseke, na katerih se gradnja 
v letu 1998 začenja, se v skladu z razpisnimi pogoji predvideva 
plačilo 15 % avansov v skupni vrednosti 30 mlo SIT. 

1.3.3. Zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred 
letom 1994 

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je 

potrebno izvesti še nekatera zaključna in dodatna dela, ki so bila 
zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb ali pa so bila zahtevana pri 
tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov 
ni bilo mogoče zaključiti v letu 1997, čeprav so bila predvidena v 
programu dela DARS d.d. za to leto in se tako prenašajo v leto 
1998. 
V nadaljevanju je podana rekapitulacija potrebnih sredstev za ta 
dela. 

jI V Od 
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SMER ZAHOD - VZHOD 

ODSEK mio SIT 

Razcep Razdrto 81.460* 

Razdrto - Cebulovica 181.000 

Koper - Ankaran 167.214* 

SKUPAJ 181.000 

SMER SEVER - JUG 

ODSEK mio SIT 

Hrušica - Vrba 261.000 

Malence - Šmarje SAP 67.000 

Šmarje ŠAP - Višnja gora 187.000 

SKUPAJ 515.000 

VSE SKUPAJ DOKONČANJA AC 696 mio SIT 

* sredstva že zagotovljena z Rebalansom plana razvoja in finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997 (Celje, junij 1997) 

Poleg tega so za dokončno premoženjsko - pravno ureditev zadev 
na teh avtocestah v letu 1998 predvidena finančna sredstva v 
višini 60 mio SIT. 

1.3.4. Dela Inženirja 

"Inženir" je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki 
za investitorja oziroma naročnika opravlja vsa potrebna tehnično 
- strokovna opravila za izvedbo projekta. Tako organizacijo za 
izvajanje strokovnih nalog zahtevajo tudi mednarodne finančne 
ustanove (EIB in EBRD) kot enega izmed pogojev za dodelitev 
posojil. 

Za opravljanje del Inženirja so v letu 1998 predvidena finančna 
sredstva v višini 1.597,9 mio SIT. 

2.0. VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Na dan 1.1.1998 DARS, d.d. upravlja in vzdržuje 267 km avtocest 
in 90 km priključkov na avtoceste. 

2.1. Redno vzdrževanje avtocest 

Redno vzdrževanje avtocest na podlagi letne pogodbe z DARS, 
d.d. opravlja Javno podjetje za vzdrževanje avtocest. 

Na vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza, v 
kateri je za pomoč voznikom na cesti in za vsa redna vzdrževalna 
dela, vse leto 24 ur na dan, na razpolago delovna posadka in 
ustrezna mehanizacija. Večja vzdrževalna dela sezonskega 
značaja se oddajo drugim izvajalcem na podlagi javnih razpisov. 

Za redno vzdrževanje avtocest bo v letu 1998 namenjenih 2.200 
mio sit. 

2.1.1. Zimska služba 

Število delavcev Javnega podjetja za vzdrževanje avtocest je za 
vzdrževalna dela dimenzionirano za izvajanje zimske službe. 
Količina in kvaliteta mehanizacije za zimsko službo sta povsem 
primerljivi s količino in kvaliteto tovrstne mehanizacije v razvitih 
zahodnoevropskih državah. 

V okviru zimske službe se izvajajo predvsem naslednja dela: 
- postavitev prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov 

za izvajanje zimske službe, 
- postavitev palisad za obrambo pred snežnimi zameti ter 
- preprečevanje in odpravljanje poledice ter odstranjevanje snega 

z vozišča. 

V stroške zimske službe je vključena tudi nabava posipnih 
materialov za preprečevanje poledice, tako da skupni stroški 
zimske službe predstavljajo cca 60 % stroškov vseh stroškov 
rednega vzdrževanja. 

2.1.2. Letna služba 

V času izven zimske službe potekajo naslednja večja redna 
vzdrževalna dela: 
- obnavljanje talnih označb, 
- košnja trave, 
- čiščenje cestišča, kanalizacije in jarkov, 
- krpanje vozišč, 
- rezkanje neravnin na voziščih, 
- popravila varnostnih in varovalnih ograj in drugo. 

i; 
2.2. Obnavljanje avtocest 

Od 1.1.1994 dalje poteka intenzivno obnavljanje vozišč, objektov 
in opreme na starejših odsekih avtocest, ki so v slabem stanju 
zaradi pomanjkanja sredstev za obnove v preteklosti. Celotna 
vrednost obnov bo v letu 1998 znašala 1.800 mio SIT. 
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2.2.1. Obnavljanje objektov 

Skoraj 60 % objektov, ki so bili predani v promet pred letom 1990 
je potrebno delno ali v celoti obnoviti, saj se manjše poškodbe v 
preteklosti zaradi pomanjkanja sredstev niso sproti odpravljale. 
Glede na opravljene detajlne preglede objektov je izdelan vrstni 
red obnov, letni obseg del pa je določen glede na razpoložljiva 
sredstva, in sicer tako, da se od celotne pobrane cestnine nameni 
vsaj 40 % za investicije v gradnjo novih avtocest. 

V letu 1998 bosta obnovljena viadukta I vanje selo in Žepina, 
odpravljene bodo poškodbe v predoru Karavanke. 

2.2.2. Obnavljanje vozišč 

Zaradi hitre rasti prometa in zaradi prenizkih vlaganj v obnove 
vozišč v preteklosti so sedaj potrebna večja vlaganja. Od 1.1.1994 
je bilo letno v obnovo vozišč vloženih od 200 do 250 mio SIT, v 
letu 1998 pa bo ta vložek še podvojen. 

Med večjimi obnovami v letu 1998 bo tako na področju Primorske 
obnovljeno: 
- odsek 52 Brezovica-Vrhnika: vozni, prehitevalni in odstavni pas 

v izmeri cca 60.000 m2, 
- odsek 53 Vrhnika-Logatec: vozni in prehitevalni pas v izmeri 

cca 10.000 m2, 
- odsek 54 Logatec-Unec: prehitevalni pas v izmeri cca 4.000 

m2, 
- odsek 55 Unec-Postojna: vozni in prehitevalni pas v izmeri cca 

24.000 m2, 
- odsek 656 Postojna-Razdrto: vozni in prehitevalni pas v Izmeri 

cca 27.000 m2. 

Na področju Štajerske pa bo obnovljeno: 
- odsek 36 Fram-Siovenska Bistrica: prehitevalni pas v izmeri 

cca 4.400 m2 in 
- odsek 37 Slovenska Bistrica- Slovenske Konjice: prehitevalni 

pas v izmeri cca 6.200 m2, 

- odsek 40 Celje-Arja vas: vozni in prehitevalni pas v izmeri cca 
44.000 m2. 

2.2.3. Obnavljanje opreme 

Zaradi poškodb in zaradi dotrajanosti je za zagotavljanje prometne 
varnosti potrebno zamenjati neustrezno vertikalno signalizacijo, 
odbojne ograje, varovalne mreže in drugo opremo. 

2.3. Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest 

Starejše avtoceste so slabše opremljene kot nove. Za 
zagotavljanje enake stopnje opremljenosti je potrebno stare 
avtoceste opremiti s sodobno elektrostrojno opremo, mehani- 
zacijo za vzdrževanje in protihrupnimi ograjami. 

Celotna vrednost naložb v osnovna sredstva obstoječih avtocest 
bo v letu 1998 znašala 689 mio SIT. 

3.0. RAZVOJ OSTALIH CEST V OKVIRU 
AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

V letu 1998 je v okviru programa graditve avtocest predvideno 
tudi izvajanje del na nekaterih državnih cestah, ki dopolnjujejo 
avtocestni sistem ali se nanj navezujejo. Na nekaterih odsekih 
državnega cestnega omrežja pa povzroča izgradnja avtoce- 
stnega križa povečanje tovornega prometa, predvsem na državnih 
cestah ob gradbiščih in na dostopnih cestah do gradbišč. Poleg 
potrebe po preplastitvi ali obnovi takih odsekov je potrebno 
ponekod zagotoviti povečanje kapacitete ceste, ureditev križišč 
in zagotovitev prometne varnosti nasploh. 

S tem namenom je v letu 1998 predvidena izvedba del na 
naslednjih odsekih državnih cest: 

Lokacija Oznaka Odsek Dolžina Vrednost del v letu 

- - - -  - -  -■ ■ v km 
1958 

v 000 SIT 
Zahodna obvoznica v Mariboru M 3/245 Maribor - levi breg 0,786 252.000 

M 3/245 Maribor - most - Erjavčeva ' "07800 62T72OT 
Celje - severna magistrala M 10/282 kriiišče Dečkove z Bežigr. 1,084 453.200 
rekonstrukcija Mariborske ceste do Kovinotehne 
Vodice - Želodnik R 322/1137 Obvoznica Mengeš 3,200 50.400 
Šmarje - Dragonja (3.pas) 

R 3TT/T067"1 v km 6,000 3,000 134.400 
Obvoznica Novo mesto R 331/1195 0,842 638.400 
(Muhaber - Bučna vas) 
Mele - Sratovcl - Radenci M10-1/366 v km 2,800 " 2,700 504.000 
rehabilitacija cest zaradi gradce avtocest 2.000.000 
SKUPAJ 4.653.600 

poročevalec, št. 17 20 15. februar 1998 



4.0. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V 
OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

5.3. POSOJILA 

V letu 1998 je predvidena izvedba nekaterih nujnih posegov na 
železniških progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi gradnje 
avtocest. Vrednost teh ukrepov je ocenjena na 168 mio SIT. 

5.0. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN 
VZDRŽEVANJA AVTOCEST, PROGRAMA RAZVOJA 
OSTALIH CEST IN PROGRAMA UKREPOV NA 
ŽELEZNICAH 

Vsi prilivi so ocenjeni kot dejanski tekoči prilivi v letu 1998.Tolarska 
protivrednost tujih posojil je izvrednotena na podlagi ocenjenega 
povprečnega tečaja ameriškega dolarja v letu 1998 v višini 1 
USD = 168 SIT. 

5.1. NAMENSKI DAVEK NA GORIVO (bencinski tolar) 

Način zagotavljanja in uporabe sredstev za uresničitev izgradnje 
posameznih odsekov avtocest v letu 1998 določa Zakon o 
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev cest določenih v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(Uradni list št ). 

Namenska sredstva iz tega vira, tako imenovani bencinski tolar, 
predstavljajo najpomembnejši vir za realizacijo programa izgradnje 
avtocest v Sloveniji. 

V letu 1998 bo v skladu z navedenim zakonom za graditev 
avtocest, nekaterih državnih cest, ki dopolnjujejo avtocestni pro- 
gram ali se nanj navezujejo ter nekaterih nujnih posegov na 
železniških progah, ki jih potrebno izvesti zaradi izgradnje 
avtocest, namenjenih 30.000 mio SIT. 

V leto 1998 se prenašajo tudi neporabljena sredstva iz naslova 
bencinskega tolarja iz leta 1997 v višini 2.613 mio SIT. 

5.2. CESTNINE IN NAJEMNINE 

Od 1.9.1997 dalje znaša višina cestnine za prvi, najnižji cestninski 
razred 5,8874 SIT za kilometer popolne avtoceste. Razmerje 
med cestnino za najnižji (osebna vozila) In najvišji cestninski 
razred (težka tovorna vozila) je 1:6. Cestnino se pobira za 207,3 
km avtocest. 
V letu 1998 je predvidenih 12.349 mio SIT prihodkov od cestnin 
in najemnin. 

Za uresničitev navedene pobrane cestnine je nujni pogoj 
podražitev cestnine 1.6.1998 za 20%, in sicer 10% na račun 
Inflacijskih uskladitev In 10% na račun realnega zvišanja osnove. 

5.3.1. Posojila z že odobrenimi soglasji in poroštvi 
Državnega zbora 

5.3.1.1. Evropska investicijska banka (EIB) 

V letu 1998 je predvideno koriščenje sredstev kredita po že 
podpisani pogodbi A v višini 181,5 mio SIT (1,08 mio USD) za 
financiranje izgradnje 1.etape avtocestnega odseka Blagovica - 
Šentjakob. 

5.3.1.2. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 

V letu 1998 je predvideno koriščenje preostalih sredstev kredita 
EBRD za financiranje dokončanja avtocestnega odseka Šentilj - 
Pesnica v višini 33,6 mio SIT (0,2 mio USD). 

5.3.1.3. Domači finančni krediti 

V letu 1998 bo zagotovljeno iz sredstev iz že podpisane pogodbe 
s konzorcijem slovenskih bank 5.880 mio SIT (35 mio USD), od 
tega 5.244 mio SIT za financiranje avtocestnega odseka Vipava 
- Selo, ostalo pa za druge avtocestne odseke. 

5.3.1.4.Tuji finančni krediti 

Za nadaljevanje gradnje avtocestnega odseka Vransko - 
Blagovica (1. etapa Vransko - Trojane) in avtocestnega odseka 
Blagovica - Šentjakob (1. etapa Šentjakob - Krtina) bo zagotovljeno 
iz sredstev že podpisane kreditne pogodbe s tujo banko 
Kreditanstalt fur Wiederaufbau iz Frankfurta 8.379,9 mio SIT 
(49,88 mio USD). 

5.3.2. Posojila, za katera še ni sprejetih soglasij in 
poroštev Državnega zbora 

5.3.2.1. Finančni kredit Export - Import Bank of Japan 
(JEXIM) 

Postopki za sprejetje zakona o soglasju in zakona o poroštvu so 
v teku za kredit v višini 100 mio USD za izgradnjo avtocestnih 
odsekov Pesnica - Slivnica (1.etapa do Ptujske ceste), Kozina - 
Klanec (1. etapa), Višnja Gora - Bič in obvoznice Lendava. V letu 
1998 bo iz teh sredstev zagotovljeno skupaj 8.503,8 mlo SIT 
(50,62 mio USD). 

5.3.3. Drugi viri 

V skladu s pogodbo o sofinanciranju avtoceste Malence - 
Šentjakob In Zadobrova - Tomačevo bo Mestna občina Ljubljana 
zagotovila sredstva v višini 381,7 mlo SIT. 
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MRL 

REKAPITULACU A LETNEGA PLANA RAZVOJ A IN VZDRŽEVANJ A AVTOCEST ZA 
LETO 1998 

v 000 S IT 

□ 
bencinski tolar , 32.613.000 

bencinski tolar 1998 30.000.000 
bencinski tolar - prenos iz 1997 2.613.000 

cestnine in najemnine 12.349.000 
posojila mednarodnih finančnih institucij 215.087 

EIB 181.487 
EBRD 33.600 

finančni krediti 22.763.774 
FK -domači 5.880.000 
FK -tuji 16.883.774 

drugi viri 381.717 

SKUPAJ VIRI 68.322.578 

PORARA 

predhodna dela in priprava proj.-tehnične dokumentacije za odseke po 1998 1.546.000 
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v 1999 480.000 
gradnja avtocest 42.899.527 

nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov 38.877.904 
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 4.021.623 

stroški financiranja 2.078.986 
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994 756.000 

zaključna dela 696.000 
stare odškodnine 60.000 

dela Inženirja 1.597.900 
upravljanje in stroški pobiranja cestnin 1.970.395 
redno vzdrževanje avtocest 2.200.000 
obnavljanje avtocest 1.800.000 
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest 689.000 
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa 4.653.600 
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa 168.000 
obveznosti iz investicijskih kreditov 1.601.712 

SKUPAJ PORABA 

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO 

62.441.120 

5.881.458 

od tega za plačilo avansov 
od tega za plačilo depozitov za tuje kredite (vir iz cestnin) 
od tega za ostalo 

4.074.500 
1.688.377 

118.581 
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OBRAZLOŽITEV 

Zakonska osnova za pripravo Letnega plana razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 1998 sta 23. člen (nacionalni pro- 
gram) in 24. člen (letni plan) Zakona o javnih cestah (Ur. list RS št. 
24/97). Na podlagi navedenih členov Zakona o javnih cestah 
mora Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike 
Slovenije za tiste državne ceste, za katere so cilji in naloge 
strategije razvoja natančneje določene v nacionalnem programu 
in za katere se sredstva za to zagotavljajo s posebnim zakonom, 
sprejeti letni plan razvoja in vzdrževanja teh cest za koledarsko 
leto. 

V predlogu Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za 
leto 1998 je obseg graditve in vzdrževanja avtocest, obseg 
graditve nekaterih državnih cest, ki dopolnjujejo ali pa se 
navezujejo na avtocestni sistem in ukrepi na nekaterih železniških 
progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi graditve avtocest, predviden 
v skladu s Spremembami in dopolnitvami Nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

V priloženi tabeli je prikazana primerjava med obsegom del v 
Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 in 
obsegom del, predvidenem za leto 1998 v Spremembah in 
dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji. Iz tabele je razvidno, da je obseg graditve avtocest v 
predlogu Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 
1998 v celoti za 11,5 % manjši kot je predvideno za letos v 
Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, vendar je pri graditvi skupaj s 
predvidenimi avansi, v letu 1998 ta razlika le 2,7 %. V celoti, 
skupaj z ukrepi na državnih cestah in železnicah, ter 
vzdrževanjem in plačilom obveznosti iz investicijakih kreditov, pa 
je razlika le 1,3%. 

Iz tabele je tudi razvidno, da so na nekaterih odsekih ali etapah 
predvidene letne investicijske vsote v Letnem planu razvoja in 

vzdrževanja avtocest za leto 1998 v primerjavi z letnimi 
investicijskimi vsotami v Spremembah in dopolnitvah Nacional- 
nega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji zaradi 
prenosov neizvršenih del iz leta 1997 višje, na nekaterih odsekih 
pa so letos manjše, predvsem zaradi več izvršenih del v letu 
1997 in pa zaradi prenosa nekaterih predvidenih del iz leta 1998 
v leto 1999. Vse te spremembe pa ne bodo vplivale na končne 
roke izgradnje posameznih odsekov predvidenih v Spremembah 
in dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji. Možnost odstopanja posameznih letnih 
investicijskih vsot v letnih planih razvoja in vzdrževanja je 
predvidena v Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, v poglavju III. 5 . Načrt 
uresničitve nacionalnega programa z dinamiko gradnje. 

Zaradi izredno poslabšane prometne varnosti, je v Letni plan 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 uvrščen začetek 
prehodnih in pripravljalnih del tudi na dograditvi dodatnih pasov 
na avtocestnih odsekih Naklo - Kranj in Izola - Jagodje. 

Finančni viri za realizacijo Letnega plana razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 1998 bodo namenska sredstva iz davka na 
tekoča goriva, cestnine ter domači in tuji krediti. Vse v vsotah, 
predvidenih v Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, z nekaterimi manjšimi 
odstopanji, ki so posledica odstopanj pri predvidenem obsegu 
del. 

Obseg namenskih sredstev iz davka na tekoča goriva za 
realizacijo letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest je v letu 
1998 v skladu s 6. členom zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev cest, določenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Obrazložitev LPR98 - čistopis 12.2.98 
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Primerjava med predlogom Letnega plina razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998 in spremembami 
In dopolnitvami nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 

1 2 j l < S 
Postavka / Odsek Etapa Spremembe In dopolnitve nacionalnega 

programa izgradnje avtocest v KS 
poraba 1998 

Predlog letnega plana razvoja 
in vzdrževanja za leto 1998 

jporaba 1998 
v mio USD | v 000 SIT v 000 SIT 

] Projektna dokumenti. o^jgjot in Intcnir 3.623.9001 

Šentilj - Pesnica O.O 0| 127.000 
Pesnica - Slivnica Slivnica - Ptujska 12,5 2.100.000 1.544.000 
Slivnica - Frarn • BDC 13.6 2.284.800 2.554 600 
Obvoznica Lendava 10.7 1.797.600 2.103.819 
Lena/i • Beltinci Vučja vas - Beltinci 2.6 436 800 372.800 
SI.Bistrica - Hajdina Priključek S I.Bistrica - sever 0.0 0 49.450 

Rekonstrukcija 5.0 B40000 846.450 
Hajdina - Ormoi Obvoznica Ormoi 3,4 571 200 797.200 

Hajdina - Ptuj 1.4 235.200 235.600 
Hoče - Arja van 5.« 974.400 730.786 
Priključek Lopata 1,0 168.000 168.000 
Arja vas • Vransko 15.8 2.654.400 1.400.000 
Blagovica - Šentjkakob Šentjakob - Krtina 21.0 3.528.000 3.561.442 

K rt u m - Lukovica 2.5 420.000 425.373 
Zadobrova- TomaČevo 6.6 l.l 08.800 601.368 
Malene« - Šentjakob 55.7 9.357 600 8.657.600 
Razdrto - čebulovica 0,0 0 25.000 
Čebulovica - Divača 1,9 319.200 563.000 
Divača - Dane 0.0 0 172.000 
Dane - Femetiči 6.8 1.142.400 602.037 
Divača - Kozina 4,5 756.000 1.742.600 
Kozina - Klanec 1.etapa 0,t km 12,7 2.133.600 709.570 

2.ctapa 4.0 km 7.0 1.176 000 100.000 
Razdrto • Vjpava l.etapa 1,3 km I,* 252.000 305 000 

Vipava - Podnanoe (Mlake) 1.8 302.400 302.400 
V tpava - Selo 37,8 6.350400 5.243.900 
Selo - Šempeter 2.4 403 200 424.000 
Vransko - Đlajovica Vransko • Trojane 22.7 3.813.600 4.099 789 

Trojane - Blagovica 4,4 739200 510.000 
Vilnja gora * Bič 30,1 5056.800 3 168 743 
Naklo •> Kranj * dograditev dveh p. 0,0 0 403.200 
Izola • Jagodje • dograditev dveh p. 0.0 0 352.800 

| Pokončanj* 

|5kup»j AC 

[7* 

|Skup*j AC X »varili 

|Ukrq)i ni drtavnih cemh 

lUkrtpi n» itltaiieih 

15l«up») AC »DC*Ž 

313,>| 52.73S.200 

0.01 

313,91 S2.7JS.2001 

JllL 

i.O| 168 0001 

3-12.11 57.SS6.SOO 

756 000 

47.279.417 

4,074 500 

4.653.6001 

Stroikl financiranja 27,721 4.657 128 2.078986 
Upravljanje in stroški pobiranja cestnin 11.48 1 928.640 1.994 395 
Redao vzdrževanje 15.06 2.530.080 2 200 000 
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme 9.87 1.658.160 1 800 000 
Naložbe v osnovna sredstva AC 4,38 735.840 665 000 
Obvezaoiti iz investicijskih kreditov najetih po 1994 0,044 7.392 1.601.712 

|PvfHmtt tu /ujjult ui/a krejil€~ 

| VSE SKUPAJ 411, l| 69.074.040 

I 688 J77 

6S.203.997 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DODATNEGA PROTOKOLA 

K SPORAZUMU MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN EVROPSKO 

GOSPODARSKO SKUPNOSTJO NA 

PODROČJU PROMETA (MSEgSP) 

• EPA 400 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 48. seji dne 5. februarja 1998 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DODATNEGA 
PROTOKOLA K SPORAZUMU MED REBUBLIKO SLOVENIJO 
IN EVROPSKO GOSPODARSKO SKUPNOSTJO NA POD- 
ROČJU PROMETA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- mag. Igor ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
■ Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Dodatni protokol k Sporazumu med Republiko 
Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju 
prometa, podpisan 11. decembra 1997 v Bruslju. 

* Besedilo protokola v ostalih jezikih držav Članic Evropske skupnosti je na 
vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje 
zadeve. 

2. člen 

Protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:* 

15. februar 1998 25 poročevalec, št. 17 



DODATNI PROTOKOL K SPORAZUMU 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

EVROPSKO GOSPODARSKO 

SKUPNOSTJO NA PODROČJU 
PROMETA 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

in 

EVROPSKA SKUPNOST STA SE 

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med Republiko Slovenijo in 
Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa, 
podpisanega 5. aprila 1993, in še posebej njegovega člena 12(2), 

OB UPOŠTEVANJU Protokola št. 9 k Aktu o pristopu Avstrije, 
Finske in Švedske k Evropski uniji in še posebej njegovega 11. in 
14. člena, 

GLEDE NA TO, da je treba od 1. januarja 1995 zagotoviti 
nediskriminacijsko obravnavo težkih tovornih vozil Skupnosti in 
Slovenije v tranzitu čez Avstrijo, 

GLEDE NA TO, da bo z ustreznim prehodnim obdobjem 
zagotovljen čas za prilagoditev novim določbam, ki bi se izkazale 
za potrebne, 

DOGOVORILI NASLEDNJE: 

1. člen 

Glede slovenskega tranzitnega prometa čez Skupnost se določbe 
12. člena dopolnijo z dodatkom novega odstavka 2a, katerega 
besedilo se glasi: 

"2a Ne glede na določbe 2. odstavka, za slovenski tranzitni promet 
čez Avstrijo veljajo naslednje določbe: 

1. V obdobju od 1. januarja 1995 do 31. decembra 1996 se ohrani 
režim za slovenski tranzitni promet enak režimu, ki izhaja iz 
dvostranskega sporazuma med Avstrijo in Slovenijo, 
podpisanega 4. decembra 1993; 

2 Ne glede na prvi odstavek bodo, če Skupni odbor za promet 
Slovenija/Skupnost, ki je predviden v 22. členu, ugotovi, da 
vodi režim, ki izhaja iz prvega odstavka, v diskriminacijo med 
slovenskimi težkimi tovornimi vozili in težkimi tovornimi vozili 
ES v tranzitu čez Avstrijo, najkasneje do 31. julija 1996 sprejeti 
ustrezni ukrepi; 

3. S 1. januarjem 1997 začne veljati sistem ekoloških točk, enak 
sistemu, ki je določen v 11. členu Protokola št. 9 k Aktu o 
pristopu Avstrije, Finske in Švedske k Evropski uniji. Način 
izračunavanja in podrobna pravila in postopki vodenja in 
nadzora sistema ekoloških točk bodo pravočasno dogovorjeni 
z izmenjavo pisem med pogodbenicama in bodo v skladu z 
določbami členov 11 in 14 (2) omenjenega Protokola št. 9." 

2. člen 

1. Ta protokol se uporablja do 31. decembra 2003. 

2. Če sprejme Svet Evropske unije odločitev na podlagi tretjega 
ali četrtega odstavka 11. člena omenjenega Protokola št. 9, 
Skupni odbor za promet Slovenija/Skupnost odloči o 
podrobnejših dogovorih za uporabo režima, ki izhaja iz te 
odločitve, za slovenski tranzitni promet čez Avstrijo. 

3. člen 

1. Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v vsakem od naslednjih 
jezikov: slovenščini, angleščini, danščini, finščini, francoščini, 
grščini, italijanščini, nemščini, nizozemščini, portugalščini, 
španščini in švedščini. Vsa besedila so enako verodostojna. 

2 Ta protokol se sklene na podlagi notranjih postopkov 
pogodbenic. Veljati začne takoj, ko pogodbenici obvestita druga 
drugo o zaključku postopkov, ki so za to potrebni. 

3. Ta protokol se uporablja od 1. januarja 1995 dalje. 

IZJAVA O TRETJEM ODSTAVKU ČLENA 12(2a) 

Delegacija Skupnosti se je obvezala, da bo Slovenijo tesno vključila 
v delo, ki poteka v Skupnosti, v skladu z 11.členom Protokola št. 
9 k Aktu o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, za izvajanje 
elektronskega sistema nadzora nad sistemom ekoloških točk. 

Delegaciji sta soglašali, da bodo pri izračunu ekoloških točk 
Slovenije, glede na to da je leto 1991 določeno kot osnovno leto, 
ustrezno upoštevane posebne okoliščine, ki so vplivale na 
slovenski tranzitni promet v tem letu. Da bi se začeli ukvarjati s 
tem vprašanjem, bodo v letu 1996, kakor hitro bo mogoče, 
opravljeni tehnični sestanki med strankama. 

3. člen 

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

i. 

11. decembra 1997 je bil v Bruslju podpisan Dodatni protokol k 
Sporazumu med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko 
skupnostjo na področju prometa. 

Podpisniki so bili: 
dr. Boris Cizelj, veleposlanik Republike Slovenije pri Evropski uniji 
Mady Delvaux - Stehrens, ministrica za promet Luksemburga in 
Neii Kinnock, evropski komisar za promet 

II. 

Leta 1993 je bil podpisan Sporazum na področju prometa med 
Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo (Ur.l. 
RS - Mednarodne pogodbe, št. 14/93). 

Od 1. januarja 1995je tudi Republika Avstrija polnopravna članica 
Evropske unije. S pogodbo o pristopu k Evropski uniji je Avstrija 
zagotovila, da sprejema vso dotedanjo veljavno zakonodajo EU. 
Vendar je ena od posebnosti avstrijske pristopne pogodbe 
Protokol št. 9, ki govori o tranzitu preko avstrijskega ozemlja. Iz 
naslova varstva okolja si je Avstrija izgovorila poseben režim t.i. 
"eko točk" za ves tranzit tovornih vozil. Ta režim bo v veljavi 
najkasneje do leta 2003. 

S tem prihaja do neskladja med Sporazumom s področja prometa 
in Protokolom št.9 in do kršitve enega od temeljnih načel prava 
ES, načela nediskriminacije. Bistvo tega načela je, da tretja država 
ne sme biti nasproti eni državi članici v boljšem položaju, kot so 
ostale države članice. V konkretnem primeru to pomeni, da bi 
slovenski prevozniki lahko prosto tranzitirali preko ozemlja 
Avstrije, ki je članica EU, ostale države članice EU pa so za 
tovrstni tranzit podrejene režimu eko točk. 

Zato je bil med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo 
dogovorjen Dodatni protokol k Sporazumu med Republiko 
Slovenijo in Evropsko gopodarsko skupnostjo na področju 
prometa, ki uvaja sistem ekoloških točk tudi za slovenske 
prevoznike. 
Glede načina izračuna ekoloških točk in postopkovnih pravil sta 
se pogodbenici dogovorili z izmenjavo pisem. 

K 1/3 členu spada izjava, v kateri je določeno, da je osnovno leto 
za izračun ekoloških točk leto 1991 ob upoštevanju okoliščin, ki 
so vplivale na slovenski tranzitni promet v tem letu. 
Glede odločitev, ki jih bo sprejel Svet Evropske unije v zvezi z 
režimom ekoloških točk, je v 2. členu določeno, da bo Skupni 
odbor za promet Slovenija /ES odločal o modalitetah veljave 
režima, ki bo izhajal iz odločitve Sveta. 

12. člen Sporazuma s področja prometa med RS in EGS, ki pravi, 
da imajo prevozniki iz ES pravico do prostega tranzita preko 
ozemlja Slovenije v tretje države, slovenski prevozniki pa imajo 
pravico do prostega tranzita preko ozemlja skupnosti, kadar 
tranzitirajo v tretje države. To pomeni, da lahko slovenski 
prevozniki od 1. januarja 1995 dalje prosto tranzitirajo tudi preko 
ozemlja Avstrije, kadar so namenjeni v države, ki niso članice 
EU. ■* 

Ratifikacija Dodatnega protokola ne zahteva spremembe 
obstoječih ali izdaje novih predpisov. 

Za njegovo izvajanje dodatna proračunska sredstva niso 
potrebna. 

15. februar 1998 27 poročevalec, št. 17 



— 
BELEŽKE 

'   • 
' 

■ -■ . ■■ 

i 

1 ■ V i'',. 

  

' 

'v v.".'. ' • ..v • >•. 

' 

i ' • .■ . .V . ■ , ' '!> . /v' 

■■ r. ■ ■ « ■1 Ai B 

. ' , 
' L-'' " ' >' 

| 

. ■ s" . 1 ■ ■ , ; 

, ■ ' ' 

■ ■ .... 



LETNI PROGRAM DELA DARS D.D. 

ZA LETO 1998 

- EPA 403 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 49. seji dne 12/2-1998 kot 
skupščina družbe sprejela: 

- LETNI PROGRAM DELA DARS D.D. ZA LETO 1998, 

ki ga pošilja v soglasje na podlagi 6. člena Zakona o Družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji s predlogom, da ga uvrstite na 
dnevni red 8. seje Državnega zbora. 

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. 

KAZALO 

1. PROGRAM DELA 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 bodo pričeli 
graditi v letu 1998 In kasneje 

1.2. Organiziranje in vodenje nadaljevanja graditve 
avtocestnih odsekov, kjer so se dela pričela v letih 
1994, 1995, 1996 In 1997 

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

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih 
avtocestnih odsekov 

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja obstoječih 
avtocestnih odsekov 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 
1.7. Ostale naloge 
1.8. Notranja organizacija DARS d.d. 

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH 
BO ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

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

2.1.2. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo 
graditi do 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 GRADITVE 
AVTOCESTNIH ODSEKOV, KJER SO SE DELA 
PRIČELA V LETIH 1994, 1995, 1996 IN 1997 

2.2.1. Opis odsekov 

2.2.2. Vrednost del v letu 1998 
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2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 199B 

2.3.1. Opis predvidenih del na novih avtocestnih odsekih 
v letu 1998 

2.3.2. Vrednost del v letu 1998 

2.3.3. Investicijske vrednosti novih avtocestnih odsekov v 
letu 1998 

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

2.4.1. Opis odsekov 

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih AC 
odsekih 

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

2.6. STROKOVNA DELA " INŽENIRJA" 

3.1. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST 

3.1.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

3.1.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE 

3.1.3. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

3.1.4. RAZVOJNE NALOGE 

3.2. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 

3.2.1. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME 

3.2.2. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH 
AVTOCESTAH 

3.2.3. OBRESTI OD INVESTICIJSKIH KREDITOV 

4.0. GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU AVTO- 
CESTNEGA PROGRAMA 

3.0. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAV- 
LJANJA AVTOCEST, KI JIH BO ORGANIZIRALA 
IN IZVAJALA DARS d.d. TER REALIZACIJA 
OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 

5.0. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V 
OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

Osnova za Letni program dela Družbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji v letu 1998 so Spremembe in dopolnitve Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ter Letni plan 
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1998. 

1. PROGRAM DELA DRUŽBE 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju DARS 
d.d.) je bila ustanovljena in registrirana na sedežu v Celju dne 
7.12.1993 na podlagi Zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (Ur. list R Slovenije št. 57/93). 

V skladu z nalogami in pristojnostmi, določenimi v 3. členu 
navedenega zakona in v skladu z Letnim planom razvoja in 
vzdrževanja avtocest za leto 1998, bo DARS d.d. v letu 1998 
izvajala naslednja dela: 

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 bodo pričeli 
graditi v letu 1998 in kasneje 

Pri tem bo 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 bo: 
- razpisovala in oddajala projektna dela; 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 
izdelavi projektne dokumentacije; 
- organizirala preglede izdelane projektno tehnične dokumenta- 
cije; 
- potrjevala projektno dokumentacijo; 
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- Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljala potrebne strokovne 
podlage za postopke določitve poteka avtocestnih tras v 
prostoru; 

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

1.2. Organiziranje in vodenje nadaljevanja graditve 
avtocestnih odsekov, kjer so se dela pričela v letih 
1994, 1995, 1996 in 1997 

Pri tem bo DARS d.d.: 
- izvedla javne razpise za še neoddana gradbena 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 1998 

Za te odseke bo DARS d.d.: 
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri 

gradnji; 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del; 
- pridobila vse 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 bo DARS d.d.: 
- izvedla javne razpise za oddajo 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 obstoječih 
avtocestnih odsekov 

Na že zgrajenih avtocestah bo DARS d.d. organizirala in vodila 
izvajanje rednega vzdrževanja in obnavljanja vozišč, objektov in 
opreme v takem obsegu in kvaliteti, ki zagotavljata uporabnikom 
avtocest tekoč in varen promet. 

Zato bo DARS d.d.: 
- organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja avtocest; 
- razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč, objektov in 

opreme; 
- organizirala in vodila nadzor nad izvajanjem obnavljanja vozišč, 

objektov in opreme; 
- organizirala in vodila pobiranje cestnine s postopnim uvajanjem 

pobiranja cestnin brez ustavljanja. 

Pri tem bo DARS d.d. skrbela, da bodo navedena dela izvedena 
racionalno in kvalitetno ter v takem obsegu, da bo mogoče čim 
večji del pobranih cestnin nameniti za graditev novih avtocestnih 
odsekov. 

1.6. Opravljanje finančnega inženiringa 

Financiranje graditve in vzdrževanja avtocest je omogočeno 
predvsem na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev 
za graditev cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji 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 pobiranje cestnine, ki je vir finančnih sredstev 
za vzdrževanje in upravljanje avtocest ter graditev novih 
avtocestnih odsekov. 

Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest bo DARS d.d.: 
- za avtocestne odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1998 in 

kasneje, ob sodelovanju z Ministrstvom za promet in zveze ter 
Ministrstvom za finance, vodila razgovore s tujimi in domačimi 
finančnimi institucijami o najetju potrebnih posojil za realizacijo 
tega programa; 

- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze ter 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 1998 do 2004; 

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

- domačim in tujim posojilodajalcem bo 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 investicijskih sredstev s katerimi upravlja. 

1.7. Ostale naloge 

Poleg vseh navedenih nalog bo DARS d.d.: 
- pripravljala poročila in podatke za Državni zbor R Slovenije, 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., to je za Finančni svet in 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 graditvi avtocest; 

- izvajala skupne naloge usklajevanja z Direkcijo Republike 
Slovenije za ceste v skladu z Zakonom o javnih cestah (Uradni 
list RS št.29/97); 

- sodelovala z Državnim zborom Republike Slovenije in njegovimi 
delovnimi telesi pri sprejemanju letnega programa dela DARS 
d.d. za leto 1998 in leto 1999 ter drugih nalogah; 

- sodelovala z občinami preko katerih potekajo trase novih 
avtocest. 

1.8. Notranja organizacija DARS d.d. 

Dela organiziranja in vodenja navedenih nalog opravlja DARS 
d.d. v štirih sektorjih in sicer: sektorju za tehnično pripravo in 
izvajanje del, sektorju za vzdrževanje in upravljanje avtocest, 
finančnem sektorju in pravnem sektorju. 

Uprava DARS d.d. šteje šest članov (predsednik uprave, 
pomočnik predsednika uprave, direktor tehnične priprave in 
izvajanja del, direktor vzdrževanja in upravljanja, direktor za 
finančne zadeve in direktor za pravne zadeve). Sistemizacija 
DARS d.d. skupno z upravo predvideva 49 zaposlenih. Ob koncu 
leta 1997 je bilo v DARS d.d. zaposlenih 42 delavcev. 

Za opravljanje vseh navedenih nalog DARS d.d. je v letu 
1998 predvidenih 586 mio SIT. 
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2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH BO 
ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d. 

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO 
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

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

Odsek MARIBOR - LENART 
Strokovne podlage za izdelavo osnutka lokacijskega načrta (v 
nadaljevanju LN) bodo izdelane do konca aprila 199B. Sledila bo 
izdelava osnutka LN, njegova javna razgrnitev in postopek 
sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d. 
zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Odsek LENART - BELTINCI (etapa LENART - COGETINCh 
Strokovne podlage za izdelavo osnutka LN bodo izdelane v juliju 
1998. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova javna razgrnitev in 
postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS 
d.d. zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Odsek LENART - BELTINCI (etapa COGETINCI - VUČJA VASI 
Strokovne podlage za izdelavo osnutka LN so bile izdelane v 
januarju 1998. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova javna 
razgrnitev in postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku 
bo DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Odsek BELTINCI - PINCE 
Primerjalna študija bo zaključena v avgustu 1998. Sledila bo 
izdelava strokovnih podlag za osnutek LN. 

Obvoznica PRAGERSKO (del odseka SLOVENSKA BISTRICA 
- HAJDINA) 
Primerjalna študija variant bo potekala do februarja 1998, 
strokovne podlage za izdelavo osnutka LN pa bodo v izdelavi 
marca in aprila 1998. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova 
javna razgrnitev in postopek sprejema odloka o LN. V tem 
postopku, ki je v pristojnosti prizadetih občin, bo DARS d.d. 
zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Odsek FRAM - HAJDINA 
Primerjalna študija variant bo potekala do konca septembra 1998. 
Po izbiri variante se bo začela izdelava topografskih načrtov in 
strokovnih podlag za izdelavo osnutka LN. 

AC priključek LJUBEČNA 
V izdelavi je urbanistična študija, ki jo vodi občina Celje. Sledila bo 
izdelava primerjalne študije variant. 

AC priključek RAZPRTO 
Primerjalna študija variant bo potekala do maja 1998. Nato bo 
sledila izdelava strokovnih podlag za izdelavo osnutka LN in 
idejnega projekta do septembra 1998. Sledila bo izdelava osnutka 
LN, njegova javna razgrnitev In postopek sprejema uredbe Vlade 
o LN. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala vso potrebno 
projektno dokumentacijo. 

Od»ek KLANEC ■ SRMIN 
Strokovne podlage za izdelavo osnutka LN In idejni projekt so bili 
izdelani v Januarju 1998. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova 
javna razgrnitev In postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem 
postopku bo DARS d.d. zagotavljala vse potrebno projektno 
dokumentacijo. 

Priključek LUKA KOPER 
Primerjalna študija variant bo potekala do julija 1998. Nato bo 
sledila izdelava topografskih načrtov, strokovnih podlag za LN In 
idejnega projekta ter izdelava osnutka LN. 

Odsek KOPER - IZOLA 
Primerjalna študija variant bo potekala do julija 1998. Nato bo 
sledila izdelava topografskih načrtov, strokovnih podlag za LN in 
idejnega projekta ter izdelava osnutka LN. 

Odsek JAGODJE - LUCIJA 
Primerjalna študija variant bo potekala do julija 1998. Nato bo 
sledila izdelava topografskih načrtov, strokovnih podlag za LN in 
idejnega projekta ter izdelava osnutka LN. 

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

Odsek KRŠKA VAS - OBREŽJE 
Strokovne podlage za izdelavo osnutka LN bodo v izdelavi do 
sredine maja 1998. Sledila bo izdelava osnutka LN, njegova javna 
razgrnitev in postopek sprejema uredbe Vlade o LN. V tem postopku 
bo DARS d.d. zagotavljala vso potrebno projektno dokumentacijo. 

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

Odsek VRBA - PERAClCA 
Primerjalna študija variant bo zaključena do konca aprila 1998, 
sledila bo izdelava strokovnih podlag za izdelavo osnutka LN 
(topografski načrti In idejni projekt) do začetka decembra 1998 in 
izdelava osnutka LN. 

Odsek PERAČICA - PODTABOR 
V letu 1998 bo potekala primerjalna študija variant. 

Odsek PODTABOR - NAKLO 
Uredba o LN je bila sprejeta v juliju 1996. V letu 1998 bo v izdelavi 
projektna dokumentacija PGD. 

Odsek ŠENTVID - KOSEZE 
V marcu 1998 bo podan predlog Ministrstva za promet in zveze 
za začetek priprave spremembe osnutka LN. V letu 1998 bo 
potekala primerjalna študija variant. 

Odsek BIČ • TREBNJE - HRASTJE 
V letu 1998 bo potekala primerjalna študija variant. 

Odsek HRASTJE - KRONOVO 
Primerjalna študija variant bo zaključena v maju 1998. Sledila bo 
Izdelava strokovnih podlag za osnutek LN do konca novembra 
1998. Sledila bo izdelava osnutka LN. 

Odseki KRONOVO • SMEDNIK In SMEDNIK - KRŽKA VAS 
Do konca februarja 1998 bo Izdelan predlog poteka lokalne ceste 
pri Bell cerkvi. V kolikor se bo ta predlog razlikoval od razgrnjenega 
poteka, bo po zahtevi Ministrstva za okolje In prostor potrebna 
nova javna razgrnitev osnutka LN, V tem primeru bo sledila Izdelava 
osnutka LN, njegova javna razgrnitev In postopek sprejema 
uredbe Vlade o LN. V tem postopku bo DARS d.d. zagotavljala 
vso potrebno projektno dokumentacijo. 

Za pripravo navedene projektne dokumentacije je v letu 1998 
predvidenih 1.546 mio SIT. 
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2.2. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADITVE 
AVTOCESTNIH ODSEKOV, KJER SO SE DELA 
PRIČELA V LETIH 1994, 1995,1996 IN 1997 

V letu 1998 se bo nadaljevala oziroma dokončala graditev na 
naslednjih enaindvajsetih avtocestnih odsekih ali pododsekih: 

1. Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,5 km 
zaključna dela 
predana v promet: 18.10.1996 

2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 
47,0 km 
zaključna dela 
predana v promet: 25.10.1996 

3. Slivnica • Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 
7,0 km 
zaključna dela 
predana v promet: 24.10.1997 (potrebna je še dograditev 
dveh pasov k že novozgrajeni dvopasovnici v dolžini 1,4 km 
- predvidena predaja prometu v maju 1998) 

4. Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km 
zaključna dela 
predana v promet: 29.09.1997 

5. Obvoznica Ormož, dolžina 3,8 km 
nadaljevanje gradnje 
predvidena predaja v promet: v septembru 1998 

6. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,7 km 
1.etapa od Slivnica do Ptujske ceste (4,4 km) 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del ter pričetek 
gradnje predvidena predaja v promet: v oktobru 1999 

7. Obvoznica Lendava, dvopasovnica, dolžina 6,8 km 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del ter pričetek 
gradnje 
predvideno dokončanje gradnje v celoti: v juniju 1999 

8. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,9 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 19.09.1997 

9. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,2 km 
1.etapa: Šentjakob - Krtina (8,1 km) 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del na celotnem 
odseku in pričetek gradnje 1. etape 
predvidena predaja v promet: 1. in 2.etapa do Lukovice (CP 
Kompolje) do konca leta 2000 

10. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
10,7 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: v oktobru 19981 

1 Predor Golovec le ena cev 

11. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 
4,3 km 
nadaljevanje gradnje, 
predvidena predaja v promet: 2,2 km do Šmartinske ceste je 
bilo predano v promet v oktobru 1996, ostalo v oktobru 1998 

12. Razdrto - Čebulovica, viadukta 
zaključna dela, 
predana v promet: 12.07.1995 

13. Čebulovica - Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 
5,1 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 12.07.1995 

14. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km 
zaključna dela 
predvidena predaja v promet: v maju 1998 

15. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km 
I.etapa od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km) 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del na celotnem 
odseku ter pričetek gradnje 1. etape 
predvidena predaja v promet: celoten odsek konec leta 1999 

16. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 08.12.1995 

17. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km 
zaključna dela 
predana v promet: 14.11.1997 

18. Vipava - Selo, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,5 km 
nadaljevanje gradnje 
predvidena predaja v promet: celoten odsek v letu 1999 

19. Selo - Šempeter, štiripasovna avtocesta, dolžina 
II,8 km 
zaključna dela, 
predana v promet: 24.05.1996 

20. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 
16,8 km 
1.etapa Vransko - Trojane (8,6 km) 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del na celotnem 
odseku in pričetek gradnje 1.etape 
predvidena predaja v promet: 1 .etapa predvidoma v letu 2001 

21. Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,2 
km 
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del ter pričetek 
gradnje predvidena predaja v promet: konec leta 1999 

Skupno je to: 
- nadaljevanje 65,5 km novih štiripasovnih avtocest, od 

katerih bo 20,9 km v letu 1998 tudi predanih v promet, 
- nadaljevanje gradnje 3,8 km obvoznice Ormoža, ki bo v 

1998 tudi predana v promet in 
- nadaljevanje 6,8 km obvoznice Lendava. 

Zaključna dela pa se bodo izvajala na 67,3 km novih 
štiripasovnih avtocest, 47 km dograjenih dveh pasov k 
obstoječi dvopasovnici in 0,8 km priključka Slovenska 
Bistrica - sever, ki so bili predani v promet že pred letom 
1998. 
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2.2.1. OPIS ODSEKOV 

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA 

Odsek ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,5 km 

Odsek AC Šentilj - Pesnica je bil predan v promet 18.10.1996. V 
letu 1998 bodo izvedena naslednja zaključna dela: 
- na celotni trasi, odvodnjavanju, regulacijah in deviacijah bo 

potekalo odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih 
in kvalitetnih pregledih; 

- dela za izvedbo protihrupne zaščite bodo izvedena v obsegu, 
določenem po projektu in dodatnih rezultatih monitoringa; 

- montaža ABC sistema cestninjenja na CP Pesnica bo izvedena 
v obsegu, določenem po projektu; 

- v obdobju med januarjem in junijem 1998 bo potekalo 
zaključevanje upravne in tehnične dokumentacije. 

Odsek HOČE - ARJA VAS, dolžina 47,0 km 

Celotna avtocesta je bila predana v promet 25.10.1996 (nekateri 
pododseki prej). V letu 1998 bodo izvedena naslednja dela: 
- izvršena bo izvedba zadrževalnikov za vodo na desni strani 

avtoceste; 
- dobavljene in montirane bodo vremenske postaje na šestih 

viaduktih; 
- dobavljene in montirane bodo zaščitne mreže na nadvozih in 

objektih; 
- odstranjene bodo stare cestninske postaje; 
- na cestninskih postajah Tepanje in Slovenske Konjice bodo 

dokončana gradbena in obrtniška dela, dokončno bo izvršena 
dobava in montaža strojne in električne opreme, izvedena bodo 
še vsa potrebna dela na komunalni in energetski infrastrukturi, 
v celoti bo izveden ABC sistem cestninjenja ter odpravljene 
pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnih in kvalitetnih pregledih; 

- za cestno bazo Tepanje bo do aprila 1998 potekala izdelava 
projektne dokumentacije PGD - PZI, v obdobju med avgustom 
in decembrom 1998 pa bo potekala gradnja garaž. 

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

Odsek Slivnica - Fram - BDC je bil predan v promet 24.10.1997. 
Potrebna je še dograditev dveh pasov k že novozgrajeni 
dvopasovnici v dolžini 1,4 km, kar bo predvidoma predano v 
promet v maju 1998. 

AC Fram - Slivnica 
V letu 1998 bodo izvedena naslednja dela: 
- dokončana bodo vsa zemeljska dela; 
- v celoti bosta izvršena humusiranje in ozelenitev, 
- v celoti bodo izvedena še neizvršena dela na zgornjem ustroju; 
- za ureditev odvodnjavanja bo tlakovanih 500 m jarkov in 

izvedenih 1000 m globinskega odvodnjavanja - drenaž; 
- dokončana bodo dela na regulaciji Polanskega in Spodnjega 

Hočkega potoka; 
- dokončno bo urejena meteorna in komunalna kanalizacija; 
- dokončana bodo dela na dobavi in izvedbi opreme za avtocesto 

in deviacije; 
- izvedena bodo dela na dobavi in izvedbi protihrupne zaščite v 

dolžini 2.151 m; 
- dokončana bodo dela na treh nadvozih in deviaciji železniške 

proge; 
- potekalo bo tudi odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih na 

tehničnih in kvalitetnih pregledih. 

HC Slivnica - BDC 
V letu 1998 bodo izvedena naslednja dela: 
- dokončana bosta humusiranje in ozelenitev; 
- v celoti bodo izvedena še neizvršena dela na zgornjem ustroju; 
- dokončana bodo dela za ureditev odvodnjavanja hitre ceste ter 

ukrepi zaščite voda pred vplivi odvodnje s hitre ceste; 
- dokončane bodo regulacije sedmih potokov; 
- dela na dobavi in izvedbi opreme hitre ceste bodo izvedena v 

obsegu 20 %; 
- dokončana bo zasaditev in ureditev obcestnega prostora ter 

izvedba javne razsvetljave; 
- dokončana bodo vsa dela na gradnji 12 mostov in 7 prepustov; 
- potekalo bo tudi odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih na 

tehničnih in kvalitetnih pregledih. 

Priključek SLOVENSKA BISTRICA - sever, dolžina 0,8 km 

Priključek Slovenska Bistrica - sever je bil predan v promet 
29.09.1997. V letu 1998 bodo izvedena naslednja zaključna dela: 
- dokončana bosta humusiranje in ozelenitev; 
- potekalo bo odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih 

in kvalitetnih pregledih. 

Obvoznica ORMOŽ, dolžina 3,7 km 

V letu 1998 bodo izvršena naslednja dela: 
- dokončana bodo vsa zemeljska dela in sicer planum temeljnih 

tal v obsegu še preostalih 15 % del, posteljica preostalih 80 % 
del, humusiranje in ozelenitev pa v celoti; 

- v celoti bodo izvedena dela na zgornjem ustroju; 
- dela na odvodnjavanju ceste bodo izvedena v obsegu še 

preostalih 30 % del, ukrepi za zaščito voda pred vplivi odvodnje 
iz ceste pa v obsegu še preostalih 50 % del; 

- na deviacijah bodo dokončana potrebna zemeljska dela (še 10 
% del), v celoti pa bo izveden tampon, asfaltne plasti, 
humusiranje in ozelenitev; 

- v celoti bodo izvedena dela na dobavi in izvedbi opreme za 
avtoceste in deviacije 

- dela na gradnji premostitvenih objektov (3 nadvozi) bodo 
dokončana; 

- na enem viaduktu bo dokončana finalizacija objekta (izolacija, 
asfalti, oprema viadukta: BVO, jeklene ograje, signalizacija, 
odvodnjavanje); 

- potekalo bo odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti. 

Odsek PESNICA - SLIVNICA, 1.etapa Slivnica - priključek 
Ptujske ceste  

V letu 1998 bodo izvedena naslednja predhodna dela: 
- izdelan in potrjen bo investicijski program; 
- med aprilom in septembrom 1998 bodo potekali odkupi zemljišč 

in objektov; 
- izdelana bo projektna dokumentacija PGD - PZI; 
- izveden bo postopek za oddajo del; 
- pridobljeno bo enotno gradbeno dovoljenje. 

V letu 1998 je predviden tudi pričetek gradnje, in sicer: 
- v celoti izvedba preddel (geodetska, rušitvena in demontažna 

dela); 
- izvedna izkopa humusa v obsegu 20 % del; 
- priprava planuma temeljnih tal v obsegu 10 % vseh del. 
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Obvoznica LENDAVA 

V letu 1998 bodo izvedena naslednja predhodna dela: 
• pridobljena bodo še vsa doslej nepridobljena zemljišča; 
- dokončana bo priprava arheoloških del ter v celoti izvedena 

arheološka izkopavanja in nadzor; 
• dokončana bo projektna dokumentacija PGD - PZI; 
- izveden bo postopek za oddajo del; 
- pridobljena bodo potrebna soglasja in enotno gradbeno 

dovoljenje. 

V letu 1998 je predviden tudi pričetek gradnje, in sicer: 
- izvedba preddel; 
- izvedba nasipov, izkopov, planuma temeljnih tal in posteljice; 
- izvedba ozelenitve obcestnega prostora v obsegu 30 %; 
- izvedba zgornjega ustroja, odvodnjavanja, deviacij ter opreme 

ceste in deviacij; 
- izgradnja premostitvenih objektov. 
Vsa navedena dela bodo izvedena v obsegu, ki zagotavlja predajo 
obvoznice v promet v letu 1998. 

PROJEKT 2 - CELJE 

Odsek ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km   

Odsek je bil 19.09.1997 predan v promet. V letu 1998 bodo v 
izvedbi naslednja dela: 
- ureditev deponij; 
- izvedba morebitnih ukrepov protihrupne zaščite po izvedenih 

meritvah hrupa; 
- hortikulturna ureditev; 
- sanacija plazov; 
- izvedba ABC sistema cestninjenja; 
- dobava in montaža varnostnih ograj na objektih; 
- na deviacijah bo izvedena zatravitev v obsegu 30 % del, urejene 

bodo gozdne in poljske poti ter izvedena sanacija poškodovanih 
občinskih cest v obsegu 30 %; 

- v celoti bodo izvedene regulacije vodotokov izven območja trase 
avtoceste; 

■ v okviru del za zaščito podtalnice bodo zvišane obloge brežin; 
- izvedene bodo tuje storitve: melioracije (5 %), vodovod (15 %) 

in elektroprestavitve (10 %); 
- izvedeni bodo projekti in raziskave za ureditev deponij, dodatne 

regulacije vodotokov, hortikulturno ureditev, dostope, dopolnitev 
lokacijskega načrta ter izvedbo monitoringa v skladu z Uredbo 
o LN; 

• izvedena bo dokončna premoženjsko pravna ureditev zadev 
(geodetske meritve, pravne storitve, plačilo odškodnin); 

• potekalo bo odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti. 

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, 1.etapa Šentjakob - 
j^tina, dolžina 8,1 km  

V letu 1998 bodo izvedena naslednja dela na celotnem 
avtocestnem odseku Blagovica - Šentjakob: 
" pridobljena bodo vsa potrebna zemljišča; 
• izvedena bo prestavitev in zaščita plinovoda; 
* izveden bo del potrebnih prestavitev komunalnih vodov in naprav 

(prestavitve elektrovodov, TK vodov in vodovoda); 
" nadaljevala se bo ureditev obstoječih cest, ki so potrebne zaradi 

9radnje AC Blagovica - Šentjakob (magistralna cesta M 10, 
odsek lokalne ceste Blagovica - Češnjica). 

Na 1 .etapi avtocestnega odseka, to je od Šentjakoba do Krtine, 
pa bodo v letu 1998 izvedena naslednja dela: 
- izvedena bodo vsa preddela; 
- zemeljska dela se bodo pričela izvajati v juliju, izvršenih bo 20 

% teh del: odrinjen bo humus, izvajali se bodo izkopi, vertikalne 
drenaže in nasipi ter predobremenilni nasipi, ki morajo odležati 
eno leto; 

- v avgustu se bo predvidoma pričela gradnja premostitvenih 
objektov (mostov, nadvozov, podvozov in prepustov), izvršenih 
bo 20 % vseh del na objektih; 

- v okolici Dragomlja se bodo nadaljevala arheološka izkopavanja, 
pričela pa se bodo pri Podrečju in Krtini. 

PROJEKT 3 - LJUBLJANA 

Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km  

Na tem odseku so se dela pričela v maju 1995. Odsek bo 
predvidoma predan v promet v oktobru 1998. V letu 1998 bodo 
izvedena naslednja dela: 
- zemeljska dela se bodo izvajala po celotni dolžini odseka, v 

gradnji bodo vsi nasipi in ukopi vključno z izboljšavo temeljnih 
tal, ob koncu leta 1998 bo predvidoma izvedeno 98 % vseh 
zemeljskih del; 

- zgornji ustroj se bo izvajal po celotni dolžini odseka, tako na 
trasi kot na deviacijah bodo v delu tampon, bitudrobirji in deloma, 
ob koncu leta 1998 bo predvidoma izvršeno 80 % vseh del na 
zgornjem ustroju; 

- hkrati z izvajanjem zemeljskih del bodo izvajana tudi dela na 
odvodnjavanju, tako, da bo ob koncu leta 1998 predvidoma 
izvršeno 95 % teh del; 

- pričeta bodo dela na opremi celotnega odseka avtoceste 
(predvsem vertikalna oprema), ob koncu leta 1998 bo 
predvidoma izvedeno 85 % vseh del na opremi avtoceste; 

- hkrati z napredovanjem del na trasi avtoceste bodo izvajana 
tudi dela na vseh deviacijah, poljskih in dostopnih poteh, ob 
koncu leta 1998 bo predvidoma izvršeno 85 % teh del; 

- hkrati z izvedbo zemeljskih del bodo izvajana tudi dela na 
regulacijah, tako da bo predvidoma do konca leta 1998 izvršeno 
98 % teh del; 

- končani bodo vsi podvozi; 
- na celotnem potezu bodo grobo gradbeno končani vsi nadvozi 

in vsi mostovi, ob koncu leta 1998 bo predvidoma izvršeno 98 
% vseh del na nadvozih in 95 % vseh del na mostovih; 

- na obeh viaduktih v Bizoviku bodo končana vsa dela, ob koncu 
leta 1998 bo predvidoma izvedeno 98 % vseh del na viaduktih; 

- predor Strmec bo v letu 1998 končan v celoti, končana bo tudi 
ena cev predora Golovec, ob koncu leta 1998 bo predvidoma 
izvedeno 85 % vseh del na predorih; 

- po zahtevah iz Uredbe o LN mora investitor izvesti sanacijo 
komunalne infrastrukture v naselju Bizovik, ob koncu leta 1998 
bo predvidoma izvršeno 90 % omenjenih del. 

Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km   

Na tem AC odseku so se dela pričela v avgustu 1995. Odsek do 
Šmartinske ceste je bil predan v promet v oktobru 1996, celoten 
odsek pa bo predvidoma predan v promet v oktobru 1998. V letu 
1998 bodo izvedena naslednja dela: 
- do konca bodo izvršena vsa zemeljska dela; 
- do konca bo izveden zgornji ustroj na trasi in deviacijah; 
- hkrati z napredovanjem zemeljskih del bodo izvajana tudi dela 

na odvodnjavanju, ki bodo v letu 1998 dokončana; 
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- dela na opremi avtoceste bodo končana; 
- hkrati z napredovanjem del na trasi avtoceste bodo izvajana 

tudi dela na vseh deviacijah, poljskih in dostopnih poteh, ob 
koncu leta 1990 bo predvidoma izvršeno 100 % vseh del na 
deviacijah; 

- na celotnem potezu bodo končani vsi nadvozi. 

PROJEKT 4- PRIMORSKA 

Odsek DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km 

Dela na tem odseku so se pričela izvajati v juliju 1994. Odsek je bil 
predan prometu decembra 1995. V letu 1998 bodo izvedena še 
naslednja dela: 
- na trasi bodo v izvedbi dodatna dela na odvodnjavanju zaradi 

dopolnitve projektnih rešitev, urejene bodo dostopne poti ter 
izvedena zaključna dela na cestninski postaji Dane vključno z 
ABC sistemom; 

- izvedena bo komunalna infrastruktura do počivališča Povir. 

Odsek RAZDRTO - ĆEBULOVICA, viadukta 

Dela na obeh objektih so se pričela izvajati marca 1994, bila v 
juliju 1995 končana in objekta sta bila predana prometu. V letu 
1998 bodo dobavljene in montirane vremenske postaje. 

Odsek ČEBULOVICA - DIVAČA, dolžina 5,1 km  

Dela'na tem odseku so se pričela izvajati v juliju 1994. Odsek je bil 
predan prometu julija 1995. Odsek vsebuje tudi razcep Divača 
(dolžine 1,5 km v smeri proti Sežani). V letu 1998 bodo izvedena 
še naslednja dela; 
- na trasi bodo izvedena dodatna dela na odvodnjavanju zaradi 

dopolnitve projektnih rešitev, urejene bodo dostopne poti ter 
izvedena zaključna dela; 

- končana bodo dela na deviaciji Dolnje Ležeče z nadvozom 
preko železnice; 

Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km 

Dela na tem odseku so se pričela izvajati aprila 1997. Predvidena 
je predaja celotnega odseka v promet v maju 1998. V letu 1998 
bodo izvedena naslednja dela: 

- dokončanje del na zgornjem ustroju avtoceste; 
- zaključna dela na deviacijah poljskih in gozdnih poti; 
- v celoti bodo izvršena dela za ureditev Rodiške ceste; 
- v celoti bodo izvedena vsa dela na cestninski postaji Divača; 
- nabavljena bo vsa potrebna oprema in stroji za vzdrževanje. 

Odsek KOZINA - KLANEC, 1.etapa od km 6,7 do km 7,5 - 
dolžina 0,8 km  

V letu 1998 bodo izvedena naslednja predhodna dela za celoten 
avtocestni odsek: 
- izdelan in potrjen bo Investicijski program; 
- med avgustom in decembrom 1998 bodo potekali odkupi zemljišč 

in objektov; 
- izdelana bo projektna dokumentacija PGD - PZI; 
- izveden bo postopek za oddajo del; 
- pridobljeno bo enotno gradbeno dovoljenje. 

Ob koncu leta 1998 je predviden tudi pričetek gradnje 1.etape 
tega avtocestnega odseka: 
- izvedba pripravljalnih del; 
- pričetek izvajanja zemeljskih del; 
- pričetek del na posameznih objektih. 

Odsek DANE - FERNETIČI, dolžine 3,8 km 

Dela na tem odseku so se pričela izvajati novembra 1995. Odsek 
je bil predan v promet 14.11.1997. V letu 1998 bodo izvedena 
naslednja dela: 
- izvedena bodo zaključna dela na trasi in spremljajočih objektih; 
- v celoti bodo izvršena dela za izvedbo priključka Sežana zahod; 
- končana bodo dela na servisnem platoju Fernetiči jug in v celoti 

izvedena dela na servisnem platoju Fernetiči sever. 

Odsek VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km 

Pripravljalna dela na tem odseku so se pričela izvajati maja 1997, 
za viadukta Ribnik in Selo je bilo v juliju 1997 pridobljeno delno 
enotno dovoljenje za gradnjo. Predaja odseka v promet je 
predvidena v letu 1999. V letu 1998 bodo izvedena naslednja 
dela: 
- dokončana bodo vsa preddela; 
- do konca leta 1998 bo izvedenih 80 % vseh zemeljskih del; 
- v drugi polovici leta 1998 se bodo pričela izvajati dela na 

zgornjem ustroju (izdelava nosilnih plasti in kamnite grede), v 
letu 1998 bo izvedeno 50 % vseh del na zgornjem ustroju; 

- vzporedno z izvajanjem zemeljskih del se bo v letu 1998 
nadaljevalo izvajanje del na odvodnjavanju (odvodni jarki, 
drenaže, prepusti, kanalizacija), do konca leta 1998 bo izvedeno 
65 % vseh del; 

- hkrati z napredovanjem del na trasi in objektih se bodo 
nadaljevala tudi dela na deviacijah, v delu bodo tako zemeljska 
dela kot tudi dela na zgornjem ustroju, do konca leta 1998 bo 
izvedenih 40 % vseh del na deviacijah; 

- do konca leta 1998 bo končana gradnja (razen nekaterih del na 
krovu) 8 podvozov in 21 ploščatih prepustov, do konca leta 
1998 bo izvedeno 95 % vseh del na podvozih in prepustih; 

- pričela se bodo pripravljalna dela, zemeljska dela, dela na zgornji 
in spodnji konstrukciji ter dela na krovu na vseh petih nadvozih, 
do konca leta 1998 bo izvedeno 95 % vseh del na nadvozih; 

- na enem mostu se bodo nadaljevala In končala vsa dela, na 
ostalih 4 mostovih pa se bodo dela pričela in končala (razen 
nekaterih del na krovu), do konca leta 1998 bo izvedeno 95 % 
vseh del na mostovih; 

- na viaduktih Ribnik in Selo se bodo nadaljevala in končala dela 
na spodnji in zgornji konstrukciji ter pričela in končala vsa dela 
na krovu, do konca leta 1998 bo izvedeno 100 % vseh del na 
obeh viaduktih; 

- v letu 1998 bodo izvedena vsa zemeljska dela na pokritem 
ukopu, razen dokončnega zasipa objekta, kot tudi dela na zgornji 
in spodnji konstrukciji ter krovu, do konca leta 1998 bo izvedeno 
90 % vseh del na pokritem ukopu. 
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Odsek SELO - ŽEMPETER, dolžina 11,8 km 

Dela ria tem odseku so se pričela Izvajati v juliju 1994. Odsek je bil 
predan prometu maja 1996. V letu 1998 bodo izvedena še naslednja 
dela: 
- potekalo bo nadaljevanje in dokončanje del za ureditev 

počivališča Vogrsko; 
- izvedena bo protihrupna zaščita; 
- nabavljeni bodo stroji in oprema za vzdrževanje hitre ceste. 

letu 1998 izvedena sledeča gradbena dela: 
- Izvedenih bo 10 % zemeljskih del; 
- izvedenih bo 5 % vseh del na odvodnjavanju; 
- izvedenih bo 15 % del na regulacijah; 
- v izvedbi bodo dela na temeljenju viadukta Ločica, izvedenih bo 

10 % teh del; 
- dela na predvkopu in varovanju portalov predora Ločica se 

bodo pričela v avgustu in bodo do konca leta 1998 izvedena 
90 %. 

Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, 1.etapa Vransko - Trojane, 
dolžina 8,6 km 

V letu 1998 bodo izvedena naslednja predhodna dela za celoten 
avtocestni odsek: 
- izdelava projektno tehnične dokumentacije; 
- izdelava in dopolnjevanje investicijskega programa; 
- pridobitev še nepridobljenih zemljišč za gradnjo avtoceste; 
- pridobitev dovoljenj za gradnjo; 
- razpisi za oddajo gradbenih del bodo potekali preko celega leta 

1998. 

V letu 1998 bodo potekala sledeča pripravljalna dela: 
- dela na deviaciji regionalne ceste R336a s predorom V Zideh 

bodo končana v celoti; 
■ izgradnja gradbiščnih priključkov na M 10 bo izvedena 80%; 
- izgradnja rekonstrukcije regionalnih cest R366, R314, R371 

Ločica - Vodice in obvoznica Motnik bo izvedena 80%; 
- na trasi AC od km 74,500 do km 77,710 (Jasovnik zahod) z 

vsemi objekti in komunalnimi vodi bo v letu 1998 izvedenih 30 % 
pripravljalnih del; 

- na trasi AC od km 77,060 do km 75,417 (Jasovnik vzhod) z 
vsemi objekti bo v letu 1998 izvedenih 30 % pripravljalnih del; 

- na km 72,320 (Ločica vzhod), ki obsega podvoz z deviacijo 
lokalne ceste, bo do konca leta 1998 izvedeno 90 % pripravljalnih 
del; 

- na km 73,480 (Ločica zahod), ki obsega podvoz z deviacijo 
lokalne ceste in regulacijo, bo do konca leta 1998 izvedeno 90 
% pripravljalnih del. 

Na trasi 1 .etape avtoceste med Vranskim in Trojanami pa bodo v 

Odsek VIŠNJA GORA - BIČ 

V letu 1998 bodo izvedena naslednja predhodna dela: 
- pridobivanje zemljišč in ostalih nepremičnin, reševanje 

problematike rušencev; 
- izvedba arheoloških preiskav; 
- izvedba postopka za oddajo gradbenih del; 
- pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo za celotno traso oziroma 

za posamezne pododseke in objekte, skladno z dinamiko 
pridobljenih zemljišč. 

Pričetek gradnje tega avtocestnega odseka je predviden v 
avgustu 1998. V letu 1998 pa bodo izvedena naslednja dela: 
- izvedenih bo 80 % vseh preddel; 
- na novi polovici avtoceste bodo v izvedbi zemeljska dela, pričela 

se bodo dela na zgornjem ustroju; 
- v izvedbi bodo dela na deviacijah, regulacijah in prestavitvi 

komunalnih vodov; 
- za objekte bo potekala izdelava projektne dokumentacije PGD 

- PZI (dela oddana na ključ); 
- zgrajeni bodo podvozi, potrebni za gradbiščni promet; 
- izvedeno bo temeljenje viadukta Ivančna Gorica. 

2.2.2. VREDNOST DEL V LETU 1998 

Vrednost del v letu 1998 na odsekih, ki so se pričeli graditi v 
obdobju 1994 - 1997, je prikazana v naslednji tabeli. Celotne 
investicijske vrednosti teh odsekov (brez stroškov financiranja) 
so povzete po spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v RS: 
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Odsek Dolžina 
v 

km 

Vrednost 
del v 
letu 

1998 v 
v 000 SIT 

Lastna 
sredstva 
v 000 SIT 

Krediti 
v 000 SIT 

Odseki, ki so se pričeli graditi v letih 1994,1995 in 1996 

Šentilj - Pesnica 9,5 127.000 93.400 33.600 

Hoče - Arja vas* 47,0 730.786 730.786 0 

Slivnica - Fram - BDC 7,0 2.554.600 1.714.600 840.000 

Priključek SI. Bistrica 0.8 49.450 49.450 0 

Obvoznica Ormož 3,8 797.200 797.200 0 

Arja vas - Vransko 20,9 1.400.000 1.400.000 0 

Blagovica - Šentjakob, 1.etapa Šentjakob - Krtina 8,1 3.561.442 16.642 3.544.800 
Malence - Šentjakob 10,7 8.657.600 8.657.600 0 

Zadobrova - Tomačevo 4.3 601.368 601.368 0 
Razdrto - Čebulovica" - 25.000 25.000 0 

Čebulovica - Divača 5,1 563.000 563.000 0 
Divača - Kozina 6,7 1.742.600 1.238.600 504.000 

Divača - Dane 8,4 172.000 172.000 0 

Dane - Fernetiči 3,8 602.037 602.037 0 

Vipava - Selo 11.5 5.243.900 707.900 4.536.000 

Selo - Šempeter 11.8 424.000 424.000 0 

Vransko - Blagovica, 1.etapa Vransko - Trojane 8.6 4.099.789 235.789 3.864.000 
Skupaj odseki 94,95 in 96 168,0 31.351.772 18.029.372 13.322.400 

Odseki, kjer se je graditev pričela v letu 1997 

Pesnica - Slivnica (1.etapa)"* 7,7 1.544.000 308.800 1.235.200 

Obvoznica Lendava 6,8 2.103.819 420.764 1.683.055 

Kozina - Klanec (1.etapa) 0.8 709.570 141.914 567.656 

Višnja gora - Bič 11,2 3.168.743 633.749 2.534.994 

Skupaj odseki 97 26,5 7.526.132 1.505.226 9.656.461 

Finančni krediti za plačilo avansov 3.635.555 

VSE SKUPAJ 194,5 38.877.904 19.534.598 22.978.861 

* dograditev dodatnih dveh pasov 
*' dokončanje opreme dveh viaduktov na odseku Razdrto - Čebulovica 
*** podatek o investicijski vrednosti se nanaša na odsek od Slivnice do Ptujske ceste vključno z delom Nove Zrkovske ceste (0,87 km) 

in Hitre ceste 2B, vendar so v letu 1998 dela predvidena le na avtocestnem odseku Slivnica - Ptujska 

Za sklenjene gradbene pogodbe za odseke, na katerih se graditev 
v letu 1998 nadaljuje ali dokončuje, se v skladu z razpisnimi 
pogoji predvideva plačilo 15 % avansov v skupni vrednosti 4.044,5 
mio SIT. 

2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1998 

Poleg nadaljevanja in dokončanja gradenj, pričetih v preteklih letih, 
se bodo v letu 1998 pričela naslednja dela na naslednjih novih 
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odsekih oziroma pododsekih (etapah): 

1. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km 
rekonstrukcija od priklj. SI.Bistrica do obvoznice 
Pragersko, dolžina 3,5 km 
izvedba rekonstrukcije obstoječe magistralne ceste 

2. Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km 
1.etapa: Hajdina - Ptuj (3,6 km) 
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno 
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč ter oddaja del za 
gradnjo in pripravljalna dela 
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3. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 42,3 km 
1.etapa: Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353 
(14,6 km) 
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno 
tehnične dokumentacije 

4. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km 
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno 
tehnične dokumentacije, priprave na odkupe zemljišč 

5. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 
20,2 km '' f 

2.etapa: Krtina - Lukovica in 3.etapa Lukovica - Blagovica 
do CP Kompolje (6,2 km) 
oddaja del za gradnjo in pričetek gradnje 

6. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km 
2.etapa: od km 7,5 do km 11,5 (4,0 km) 
oddaja del za gradnjo in pričetek gradnje 

7. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km 
1.etapa: od razcepa Razdrto do km 1,3 (1,3 km) 
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno 
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč na celotnem odseku 
Razdrto - Vipava ter oddaja del za gradnjo in pričetek gradnje 
3.etapa: Vipava - Podnanos (Mlake), dolžina 3,8 km 
izvajanje pripravljalnih del 

Odsek HAJDINA - ORMOŽ, 1.etapa Hajdina - Ptuj, dolžina 
3,6 km 

V letu 1998 bodo izvedena naslednja predhodna dela: 
- izdelava topografskih načrtov v januarju 1998; 
- izdelava strokovnih podlag za osnutek LN, izdelava osnutka 

LN, njegova razgrnitev in pridobitev odloka o lokacijskem načrtu 
med januarjem in oktobrom 1998; 

- izdelava investicijskega programa v maju in juniju 1998; 
- izdelava projektno tehnične dokumentacije PGD - PZI za celoten 

odsek Hajdina - Ormož, ki bo izdelana do konca novembra 
1998; 

- izdelava parcelacije in odkupi zemljišč za 1 .etapo med Hajdino 
in Ptujem do decembra 1998; 

- arheološka raziskovalna dela v decembru 1998; 
- izvedba postopka za oddajo del. 

Pričetek pripravljalnih del je predviden v začetku novembra 1998, 
v izvedbi pa bodo do konca leta 1998. 

Odsek LENART - BELTINCI, 1.etapa Vučja vas - Beltinci, 
dolžina 16.4 km 

V letu 1998 je predvidena izdelava projektno tehnične 
dokumentacije in priprava za odkupe. 

8. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 
16,8 km 
2.etapa: Trojane - Blagovica s predorom Trojane (8,2 km) 
pričetek pripravljalnih del pri predoru Trojane 

Za zagotovitev izboljšanja kritičnih razmer in prometne varnosti 
je v letu 1998 predviden tudi pričetek predhodnih in pripravljalnih 
del na dograditvi dodatnih pasov k obstoječi dvopasovni avtocesti 
na odsekih Naklo - Kranj in Izola - Jagodje. 

Pripravljalna dela oziroma gradnja se bodo tako v letu 1998 
pričela na 38,1 km novih štiripasovnih avtocest in 3,5 km 
rekonstrukcije obstoječe ceste med Slovensko Bistrico in 
Hajdino, na 3,6 km ceste med Hajdino In Ptujem, 12,3 km 
dograditve dodatnih dveh pasov in 3,1 km priključka Lopata. 

2.3.1. Opis predvidenih del na novih avtocestnih 
odsekih v letu 1998 

Odsek SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA, rekonstrukcija 
od priklj. SI.Bistrica sever do obvoznice Pragersko, dolžina 
3,5 km  

V letu 1998 bodo izvedena predhodna dela (dokončanje projektno 
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč potrebnih za gradnjo ter 
izveden postopek oddaje del). 
Prav tako bodo v letu 1998 v celoti izvedena vsa preddela, 
zemeljska dela, zgornji ustroj, dela za izvedbo odvodnjavanja, 
oprema ceste ter potrebna dela na premostitvenih objektih. 
Rekonstrukcija obstoječe ceste M 3-3 med priključkom Slovenska 
Bistrica - sever in predvideno obvoznico Pragerskega bo tako v 
celoti realizirana v letu 1998. 

Priključek LOPATA 

V letu 1998 bodo potekale sledeče aktivnosti: 
- primerjalna študija variant bo izdelana v aprilu 1998; 
- strokovne podlage za izdelavo osnutka LN bodo izdelane v 

juliju 1998; 
- potekala bo izdelava osnutka LN, njegova javna razgrnitev in 

postopek sprejema uredbe Vlade o LN; 
- potekale bodo priprave za odkupe zemljišč potrebnih za gradnjo, 

odkupi zemljišč pa, če bo v letu 1998 sprejeta uredba Vlade o 
LN. 

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, 2.etapa Krtina - Lukovica 
in del 3.etape do CP Kompolje, dolžina 6,2 km   

V letu 1998 bodo predvidoma izvršena naslednja dela: 
- zemeljska dela se bodo pričela izvajati v septembru 1998: odrinjen 

bo humus, v izvedbi bodo izkopi in nasipi ter predobremenilni 
nasipi, ki morajo odležati eno leto, v letu 1998 bo predvidoma 
izvršenih 10 % vseh zemeljskih del; 

- sredi septembra se bo pričela gradnja premostitvenih objektov 
(mostov, nadvozov, podvozov in prepustov), v letu 1998 bo 
izvršenih 10 % teh del. 

Vsa potrebna predhodna in pripravljalna dela se izvajajo v okviru 
1 .etape odseka Šentjakob - Blagovica. 

Odsek KOZINA - KLANEC, 2.etapa od km 7,5 do km 11,5 - 
dolžina 4,0 km 

Ob koncu leta 1998 je na tej etapi predviden pričetek gradnje in 
sicer s pričetkom izvajanja zemeljskih del in pričetkom del na 
posameznih objektih. Vsa potrebna predhodna dela se izvajajo v 
okviru 1 .etape odseka Kozina - Klanec. 
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Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 1.etapa od razcepa Razdrto do 
km 1,3 - dolžina 1,3 km  

V letu 1998 je predvidena: 
- izdelava investicijskega programa, 
- izdelava projektno tehnične dokumentacije, 
- odkupi zemljišč potrebnih za gradnjo za celotni odsek; 
- izvedba postopka oddaje del; 
- pričetek gradnje 1 .etape. 

Odsek RAZDRTO - VIPAVA, 3.etapa Vipava - Podnanos 
(Mlake), dolžina 3,8 km  

V letu 1998 je predviden pričetek izvajanja pripravljalnih del. Vsa 
potrebna predhodna dela se izvajajo v okviru 1 .etape odseka 
Razdrto - Vipava. 

Za sklenjene gradbene pogodbe za odseke, na katerih se gradnja 
v letu 1998 začenja, se v skladu z razpisnimi pogoji predvideva 

Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, 2.etapa Trojane - Blagovica 
s predorom Trojane, dolžina 8,2 km  

V letu 1998 je predviden pričetek pripravljalnih del: 
- dela na izgradnji dostopnih cest in platojev pred portali predora 

Trojane bodo izvedena v celoti; 
- na km 79,320 (predor Trojane vzhod) bodo pripravljalna dela, ki 

obsegajo predvkop in varovanje portalov, izvedena v celoti; 
- na km 82,100 (predor Trojane zahod) bodo pripravljalna dela, ki 

obsegajo predvkop in varovanje portalov, izvedena v celoti. 

Vsa potrebna predhodna delale izvajajo v okviru 1 .etape odseka 
Vransko - Blagovica. 

2.3.2. VREDNOST DEL V LETU 1998 

Vrednost del na teh odsekih v letu 1998 je prikazana v naslednji 
tabeli. 

plačilo 15 % avansov v skupni vrednosti 30 mio SIT. 

Odsek Dolžina 
v km 

Vrednost 
del 

v letu 
1998 

v 000 SIT 

Lastna 
sredstva 
v 000 SIT 

Krediti 
v 000 SIT 

SI.Bistrica - Hajdina, rekonstrukcija od priklj. SI. Bistrica 3,5 846.450 846.450 0 

do obvoznice Pragersko 0 

Hajdina - Ormož, 1.etapa Hajdina - Ptuj 3,6 235.600 235.600 0 

Lenart - Beltinci, 1.etapa Vučja vas - Beltinci z rek. R353 14,6 372.800 372.800 0 

Priključek Lopata 3,1 168.000 168.000 0 

Blagovica - Šentjakob, 2.etapa Krtina - Lukovica in 6,2 . 425.373 425.373 0 

3.etapa Lukovica - Blagovica do CP Kompolje 0 

Kozina - Klanec, 2.etapa od km 7,5 do km 11,5 4,0 100.000 100.000 0 

Razdrto - Vipava, 1.etapa razcep Razdrto do km 1,3 1,3 305.000 305.000 0 

Razdrto - Vipava, 3.etapa Vipava - Podnanos (Mlake) 3,8 302.400 302.400 0 

Vransko - Blagovica, 2.etapa Trojane - Blagovica 8,2 510.000 510.000 0 

Naklo - Kranj, dograditev dveh pasov 8,7 403.200 403.200 0 

Izola - Jagodje, dograditev dveh pasov 3,6 352.800 352.800 0 
SKUPAJ 60,6 4.021.623 4.021.623 0 
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2.3.3. INVESTICIJSKE VREDNOSTI NOVIH 
AVTOCESTNIH ODSEKOV V LETU 1998 

Odsek Doltfna 
v km 

Investlcl|ska 
vrednost (RNP) 

(sept.17) 
v 000 3IT 

Slmlki 
financiranja 

v 000 SIT 

Celotna 
investicijska 

vrednost (RNP) 
(MPU7) 
vOOOSIT 

Lastna 
sredstva 
r000 81 r 

KratfIH 
•kupaj 

v 000 SIT 
EIB 

sedanji 
v 000 BIT 

EI0 
novi 

v 000 SIT 
Finančni 
krediti 

v 000 SIT 
ItalifMsJii 

kredit 
v 000 SIT 

Si.BisIrtca • Hajdina, rekonstrukciji od priklj. Si.OistHea AJ 446.450 o «46450 646.450 0 0 0 Q 0 
do obvoznic« Pragersko 0 0 6 0 0 
H j) dtna • Ormož. 1 eliN Hajdina • Ptuj 3.« 2.083 143 0 2 0*1141 2.083 143 0 0 0 0 0 
Lanarl • BeKina, 1 etapa Vuqa vas - Bottmd i rak R353 14.0 21 983 740 1 956 538 23 940 271 19.500 271 13 440.000 0 0 13 440.C00 0 
PnMjcdek lopata 3.1 1.754.370 0 1.754.370 1.744.370 0 v) 0 0 0 
faiagovtca - Šentjakob. 2 etape Krilna - luVovica in 6.2 12.620.560 524 459 13.14S.03« 7.126.455 >016.564 70 560 5 946 024 0 0 
V stapa Lukovica • Blagovica do CP Kompolje 0 0 0 0 0 0 
Kozina - Klanec. 2.etap« od km 7,5 do Hm 11.5 4.0 7.127.435 H5.796 7.27X231 1.344 JC3 5.908.726 0 0 5.608.726 0 
Razdrto - tipava. 1.etapa razcep Razdrto do km 1.3 1.3 i 669222 0 "" I.M5.213 1.969.222 0 0 0 0 
Razdrto - Šepava, J etapa Vipava - Podnanos {Mlake) 1.8 2.771 551 6 377i.J!i i-SMMi 1.512.000 0 0 0 1 512.000 
Vransko - Blagovica. 2.«lapa Tropne - Blagovica 1.5 37 001 678 2 667 639 19 M9117 U4MU7 25.200.000 b 25.200 000 6 0 
Naklo • K'sn|, dograditev dveh pasov 8.7 2.652.565 6 2.952.565 2.952 565 0 0 0 0 0 
Izola • Jagodje, dograditnv dveh pasov 3,e 1 587.738 0 I.M7.73« 1.567 736 0 0 0 0 0 
SKUPAJ 10.« I2.89I.4I2 1214.432 17.912.924 4i.9iJil2 32.977.312 70 560 31.146.024 19.348.726 1.512.000 

Za AC odsek Lenart - Beltinci, 1. etapa Vučja vas - Beltinci je 
struktura finančnih kreditov v višini 13.440 mio SIT ( 80 mio 
USD ) naslednja: za 3,309,6 mio SIT ( 19,7 mio USD ) je že 
sprejet zakon o soglasju in zakon o poroštvu ( Ur. list RS, št. 17/ 

• 96 ) - prenos kredita Dresdner Bank iz odseka Blagovica - 
Šentjakob."Za razliko 10.130,4 mio SIT ( 60,3 mio USD ) pa bo 
potrebno zakon o soglasju in zakon o poroštvu še sprejeti. 

Z AC odsek Blagovica - Šentjakob, 2. etapa Krtina - Lukovica 
in 3. etapa Lukovica - Blagovica do CP Kompolje, je zakon o 
soglasju za kredit EIB II v višini 5.946, 024 mio SIT ( 35,9 mio 
USD ) že v proceduri. 

Za-AC Kozina,- Klanec, 2. etapa, je že sprejet zakon o soglasju 
in zakon o poroštvu na 19. izredni seji DZ za znesek kredita v 
višini 5.908,73 mio SIT (35,17 mio USD ) - prenos fin. kredita iz 
odseka Blagovica - Šentjakob. 

Za kredite na AC odsekih Razdrto - Vipava, 3.etapa Vipava - 
Podnanos in Vransko - Blagovica, 2. etapa Trojane - 
Blagovica, bo potrebno zakona o soglasju in zakona o poroštvu 

SMERZAHOD-VZHOD 

za italijanski kredit v višini 93 MLD LIT (57 mio USD) in za kredit 
EIB III v višini 25.200 mio SIT ( 150 mio USD ) še sprejeti. 

. Na navedenih odsekih za tiste vsote kreditov, za katere zakoni o 
soglasju in zakoni o poroštvu še niso sprejeti, do njihovega 
sprejema ni mogoča oddaja del. 

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

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je 
potrebno izvesti še nekatera zaključna in dodatna dela, ki so bila 
zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb ali pa so bila zahtevana pri 
tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov 
ni bilo mogoče zaključiti v letu 1997, čeprav so bila predvfdena v 
programu dela DARS d.d. za to leto in se tako prenašajo v leto 
1998. 
V nadaljevanju je podana rekapitulacija potrebnih sredstev za ta 
dela. 

ODSEK mio SIT 
Razcep Razdrto 81.460* 
Razdrto - Čebulovica 181.000 
Koper - Ankaran 167.214* 
SKUPAJ 181.000 

SMER SEVER-JUG 

ODSEK mio SIT 
Hrušica - Vrba 261.000 
Malence - Šmarje SAP 67.000 
Šmarje SAP - Višnja gora 187.000 
SKUPAJ 515.000 

VSE SKUPAJ DOKONČANJA AC 696 mio SIT 

sredstva že zagotovljena z Rebalansom plana razvoja in finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997 (Celje, junij 1997) 
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2.4.1. OPIS ODSEKOV 2.6. STROKOVNA DELA "INŽENIRJA" 

Že v letu 1997 je bilo predvideno dokončanje del, ki izhajajo iz 
obveznosti, predpisanih v lokacijskem dovoljenju, vendar dela 
niso bila izvedena. Ta dela bodo v celoti Izvedena v letu 1998. 

Odsek RAZDRTO - ČEBULOVlgA 
V letu 1998 se bodo pričela In končala dela na izvedbi cestninske 
postaje Senožeče, vključno z vso infrastrukturo ter ukrepi za 
izboljšanje varnosti prometa. 

Odsek KOPER - ANKARAN 
V letu 1998 bodo izvedeni potrebni ukrepi protihrupne zaščite, v 
kolikor bo to izhajalo iz dodatnih preveritev, ki se vršijo. 

(2da«lLMRUl!CA^VBfiA 
V letu 1998 bodo izvedena sledeča dela: 
- preplastitev vozišča Hrušica - Lipce, 
- dokončanje plazolovov po študiji PUH, 
- dokončanje protihrupne ograje v Lipcah (hortikultura, dodatna 

dela), 
- odkup dodatnih zemljišč in odškodnine. 

Odaak MALENCE - ŠMARJE SAP 
V letu 1998 bodo izvedena sledeča dela: 
- dodatne protihrupne ograje, 
- protihrupna zaščita v portalih predora Mali vrh, 
- ureditev križišča Razdrto z delno rekonstrukcijo R 331 v Šmarju. 

V letu 1998 bodo izvedena sledeča dela: 
- del sanacije ukopnih brežin v povezavi z gradnjo AC Višnja 

Gora - Bič, 
- dodatni odkupi, 
- dodatne protihrupne ograje. 

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN 

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih 
avtocestnih odsekih 

Za dokončno premoženjsko pravno ureditev zemljišč na že 
zgrajenih avtocestnih odsekih je v letu 1997 predvidenih 60 mlo 
SIT. 

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

Na tistih avtocestnih odsekih, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999 
in za katere bodo Uredbe Vlade o lokacijskih načrtih pridobljene 
že v letu 1998, bo še v tem letu potrebno pričeti z odkupi zemljišč 
in nepremičnin ter pripravljalnimi deli. 
Za navedena dela so v letu 1998 predvidena finančna sredstva v 
višini 480 mio SIT. 

"Inženir" je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za 
investitorja opravlja vsa potrebna tehnično - strokovna opravila 
za izvedbo projekta Tako organizacijo za Izvajanje strokovnih 
nalog zahtevajo tudi mednarodne finančne ustanove (EIB in 
EBRD) kot enega izmed pogojev za dodelitev posojil. Za 
opravljanje strokovno-tehničnih opravil za DARS d.d. bo za delo 
Inženirja potrebnih 1.597,9 mio SIT. 

j >noor-' 
•o; linto. 

3.0. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN 
UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH BO 
ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d.TER 
REALIZACIJA OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 

3.1. PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA 
AVTOCEST 

3.1.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

Redno vzdrževanje avtocest na podlagi letne pogodbe z DARS, 
d.d. opravlja Javno podjetje za vzdrževanje avtocest. 
Na vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza, v 
kateri je za pomoč voznikom na cesti in za vsa redna vzdrževalna 
dela, vse leto 24 ur na dan, na razpolago delovna posadka in 
ustrezna mehanizacija. Večja vzdrževalna dela sezonskega 
značaja se oddajo drugim izvajalcem na podlagi javnih razpisov. 
Za redno vzdrževanje avtocest bo v letu 1998 namenjenih 2.200 
mio SIT. 

Zimsha služba 
Število delavcev Javnega podjetja za vzdrževanje avtocest je za 
vzdrževalna dela dimenzionirano za izvajanje zimske službe. 
Količina in kvaliteta mehanizacije za zimsko službo sta povsem 
primerljivi s količino in kvaliteto tovrstne mehanizacije v razvitih 
zahodnoevropskih državah. 
V okviru zimske službe se izvajajo predvsem naslednja dela: 
- postavitev prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov 

za izvajanje zimske službe, 
- postavitev palisad za obrambo pred snežnimi zameti ter 
- preprečevanje in odpravljanje poledice ter odstranjevanje snega 

z vozišča. 
V stroške zimske službe je vkl|učena tudi nabava posipnih 
materialov za preprečevanje poledice, tako da skupni stroški 
zimske službe predstavljajo cca 60 % stroškov vseh stroškov 
rednega vzdrževanja. 

Letna služba 
V času izven zimske službe potekajo naslednja večja redna 
vzdrževalna dela: 
- obnavljanje talnih označb, 
- košnja trave, 
- čiščenje cestišča, kanalizacije in jarkov, 
- krpanje vozišč, 
- rezkanje neravnin na voziščih, 
- popravila varnostnih in varovalnih ograj in drugo. 
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3.1.2. STROŠKI POBIRANJA CESTNINE 3.1.4. RAZVOJNE NALOGE 

Pobiranje cestnine na osnovi letne pogodbe z DARS, d.d. opravlja 
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest. 
Število delavcev na področju pobiranja cestnine je dimenzionirano 
na promet izven prometnih konic. V obdobju povečanega prometa, 
zlasti v turistični sezoni, pa dela pobiranja cestnine opravljajo tudi 
študentje in honorarni delavci. Tako v mesecih julij in avgust 
študentje opravijo tudi do 45 % vseh ur pobiranja cestnine. 

Z uvajanjem »ABC« avtomatskega brezgotovinskega plačila 
cestnine se sicer povečuje pretočnost cestninskih postaj, vendar 
ta učinek v času najvišjih prometnih konic še ni opazen. 

Do konca leta 1998 naj bi število uporabnikov »ABC« elektronske 
tablice doseglo 40.000. 

Sedanji način pobiranja cestnine obsega naslednje večje vrste 
del: 
- pobiranje cestnine v cestninskih kabinah in z »ABC« 

elektronskimi tablicami, 
- obračun pobrane cestnine, 
- odvoz pobrane cestnine do ustrezne banke, 
- prodaja abonentskih bonov, mesečnih in točkovnih kart ter 

elektronskih tablic, 
- zasnovo, organizacijo in trženje sistema ABC cestninjenja brez 

ustavljanja. 

Stroški pobiranja cestnine bodo v letu 1998 znašali cca 1.150 
mio SIT. 

Za realizacijo razvojnih nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in 
upravljanjem avtocest, za pripravo tehnične regulative, strokovnih 
študij in predlogov za oblikovanje strokovnih odločitev, je 
predvideno financiranje strokovnih del iz številnih tematskih 
področij, na primer: 
- izdelava tehničnih specifikacij in druge tehnične regulative za 

javne ceste, 
- izdelava in uvajanje računalniških informacijskih sistemov za 

področje spremljanja gradnje in upravljanja avtocest ter razvoj 
integralnega informacijskega sistema avtocestnega gospo- 
darstva, 

- izdelava študij in razvojnih nalog s področja ureditve in varovanja 
okolja cest, 

- razvojne naloge in oblikovanje ukrepov za izboljšanje prometne 
varnosti, 

- naloge s področja zagotavljanja kakovosti gradbenih materialov 
in polizdelkov za gradnjo cest, 

- uvajanje sistemov za zagotavljanje in potrjevanje kakovosti in 
uvajanje predpisov serije ISO 9000, 

- naloge s področja uvajanja sodobnih tehnologij za pobiranje 
cestnine, 

- uvajanje sistemov gospodarjenja z avtocestami, s premostit- 
venimi objekti in optimizacija ukrepov pri vzdrževanju avtocest, 

- naloge s področja cestne stroke na univerzah, institutih in drugih 
izobraževalnih institucijah. 

Predvidena sredstva za razvojne naloge v letu 1998 so 160 mlo 
srr. 

3.1.3. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

Odnosi z javnostmi so pomembni za zagotovitev upravljanja in 
vodenja organiziranega komuniciranja DARS d.d. z različnimi 
javnostmi, ki so odločilne za pravočasno in gospodarno 
uresničevanje avtocestnega programa. Hkrati pa je zagotovitev 
javnosti in preglednosti uresničevanja programa gradnje, 
upravljanja In vzdrževanja avtocest ter poslovanja DARS d.d. z 
Zakonom o javnih glasilih in sklepih državnega zbora RS 
zahtevana obveznost. V letu 1998 bomo predvidoma izvedli 
naslednje naloge s področja odnosov z javnostmi: 

-organizacija in izvedba foto in video dokumentiranja uresničevanja 
avtocestnega programa ter arhiviranje posnetih gradiv, od 
premoženjsko-pravnih zadev do poteka posameznih faz gradnje; 
-organizacija, priprava in izdaja gradiv in brošur (letno poslovno 
poročilo, informativna gradiva o posameznih avtocestnih projektih 
oziroma odsekih, informativno-preventivna gradiva o zimski 
službi, prometni koledar, informativna publikacija o odkupih 
nepremičnin, potrebnih za gradnjo avtocest idr.); 
• organizacija strokovno vodenih ogledov poteka gradnje 

posameznih avtocestnih odsekov (za poslance Državnega 
zbora, predstavnike Vlade RS, poslovno in finančno javnost, 
novinarje idr.); 

- sodelovanje pri organiziranju strokovnih srečanj; 
• organizacija obveščanja slovenske javnosti prek množičnih 

medijev - sredstev javnega obveščanja (novinarske konference, 
sporočila za javnost, internetne spletne strani, mobilne panojske 
predstavitve ipd.); 

■ spremljanje in analiza medijskih objav - v tiskanih in elektronskih 
medijih. 

Skupna predvidena sredstva za izvedbo navedenih nalog s 
Področja odnosov z javnostmi v letu 1998 znašajo 24 mlo SIT. 

3.2. OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ 

3.2.1. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN 
OPREME 

Od 1.1.1994 dalje poteka intenzivno obnavljanje vozišč, objektov 
in opreme na starejših odsekih avtocest, ki so v slabem stanju 
zaradi pomanjkanja sredstev za obnove v preteklosti. Celotna 
vrednost obnov bo v letu 1998 znašala 1.800 mlo SIT. 

Obnavljanje objektov 
Skoraj 60 % objektov, ki so bili predani v promet pred letom 1990 
je potrebno delno ali v celoti obnoviti, saj se manjše poškodbe v 
preteklosti zaradi pomanjkanja sredstev niso sproti odpravljale. 
Glede na opravljene detajlne preglede objektov je izdelan vrstni 
red obnov, letni obseg del pa je določen glede na razpoložljiva 
sredstva, in sicer tako, da se od celotne pobrane cestnine nameni 
vsaj 40 % za investicije v gradnjo novih avtocest. 
V letu 1998 bosta obnovljena viadukta Ivanje selo In Žepina, 
odpravljene bodo poškodbe v predoru Karavanke. 

Obnavljanje votižž 
Zaradi hitre rasti prometa in zaradi prenizkih vlaganj v obnove 
vozišč v preteklosti so sedaj potrebna večja vlaganja. Od 1.1.1994 
je bilo letno v obnovo vozišč vloženih od 200 do 250 mio SIT, v 
letu 1998 pa bo ta vložek še podvojen. 
Med večjimi obnovami v letu 1998 bo tako na področju Primorske 
obnovljeno: 
- odsek 52 Brezovica-Vrhnika: vozni, prehitevalni In odstavni pas 

v izmeri cca 60.000 m2, 
- odsek 53 Vrhnika-Logatec: vozni in prehitevalni pas v izmeri 

cca 10.000 mJ, 
- odsek 54 Logatec-Unec: prehitevalni pas v izmeri cca 4.000 

m8, 
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- odsek 55 Unec-Postojna: vozni In prehitevalnl pas v izmeri cca 
24.000 m2, 

- odsek 656 Postojna-Razdrto: vozni In prehitevalnl pas v izmeri 
cca 27.000 m2. 

Na področju Štajerske pa bo obnovljeno: 
- odsek 36 Fram-Slovenska Bistrica: prehitevalnl pas v Izmeri 

cca 4.400 m2 In 
- odsek 37 Slovenska Bistrica- Slovenske Konjice: prehitevalnl 

pas v izmeri cca 6.200 m2, 
- odsek 40 Celje-Arja vas: vozni in prehitevalnl pas v Izmeri cca 

44.000 m2. 

Obnavllanle opreme 
Zaradi poškodb in zaradi dotrajanosti je za zagotavljanje prometne 
varnosti potrebno zamenjati neustrezno vertikalno signalizacijo, 
odbojne ograje, varovalne mreže in drugo opremo. 

3.2.2. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA 
OBSTOJEČIH AVTOCESTAH 

Starejše avtoceste so slabše opremljene kot nove. Za 
zagotavljanje enake stopnje opremljenosti je potrebno stare 
avtoceste opremiti s sodobno elektrostrojno opremo, mehani- 
zacijo za vzdrževanje in protihrupnimi ograjami. Zagotoviti je 
potrebno tudi nadaljnje uvajanje ABC sistema pobiranja cestnine 
brez ustavljanja. 

Celotna vrednost naložb v osnovna sredstva obstoječih avtocest 
bo v letu 1998 znašala 689 mlo SIT. 

3.2.3. OBRESTI OD INVESTICIJSKIH KREDITOV 

Obveznosti iz Investicijskih kreditov (obresti) bodo v letu 1998 
dosegle vrednost 1.602 mlo SIT. 

4.0. GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU 
AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

V letu 1998 je v okviru programa graditve avtocest predvideno 
tudi izvajanje del na nekaterih državnih cestah, ki dopolnjujejo 
avtocestni sistem ali se nanj navezujejo. Na nekaterih odsekih 
državnega cestnega omrežja pa povzroča izgradnja avtoce- 
stnega križa povečanje tovornega prometa, predvsem na državnih 
cestah ob gradbiščih in na dostopnih cestah do gradbišč. Poleg 
potrebe po preplastitvi ali obnovi takih odsekov je potrebno 
ponekod zagotoviti povečanje kapacitete ceste, ureditev križišč 
in zagotovitev prometne varnosti nasploh. 

S tem namenom je v letu 1998 predvidena izvedba del na 
naslednjih odsekih državnih cest: 

Lokacija Oznaka Odsek Dolžina 

v km 

Vrednost del v letu 
1998 

v 000 SIT 

Zahodna obvoznica v Mariboru M 3/245 
M 3/245 

Maribor - levi breg 
Maribor - most - Erjavčeva 

0,786 
0,800 

252.000 
621.200 

Celje - severna magistrala 
rekonstrukcija Mariborske ceste 

M 10/282 križišče Dečkove z Bežigr. 
do Kovinotehne 

1,084 453.200 

Vodice - 2elodnik R 322/1137 Obvoznica Mengeš 3,200 50.400 

Šmarje - Dragonja (3.pas) 
R 311/1062 v km 6,000 3,000 134.400 

Obvoznica Novo mesto 
(Muhaber - Bučna vas) 

R 331/1195 0,842 638.400 

Mele - Sratovci - Radenci M10-1/366 v km 2,800 2,700 504.000 

rehabilitacija cest zaradi gradnje avtocest 2.000.000 

SKUPAJ 4.653.600 
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5.0. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V 
OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

V letu 1998 je predvidena izvedba nekaterih nujnih posegov na 
železniških progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi gradnje 
avtocest. Vrednost teh ukrepov je ocenjena na 160 mio SIT. 

SOFINANCIRANJE UKINITEV NIVOJSKIH KRIŽANJ 
POTREBNA FINANČNA SREDSTVA ZA LETO 1998 

St Lokacija Oznaka Vrednost del 
v letu 1998 
v mio SIT 

Opombe 

l Štandlor - Slivnica, km 584,888 Zm-MB-ACPr 40 pogodba posredovana v podpis DARS-u 
v decembru 1997, financiranje DARS in 
MOM 

2 Hoče podvoz Hoče - ukinitev 
nivojskega prehoda 

48 pripravljalna in začetna dela 

3 Brije, km 503,691 UK, preusmeritev na cestni 
prehod v km 503,892, ACPr 

10 

4 Brije, km 503,892 ACPr, izvedba avtomatskih 
zapornic 

50 

5 Debro, km 519,620 UK, preusmeritev s povezovalne 
ceste do podvoza v km 502,083 

20 

SKUPAJ 168 

UK ukinitev 
ACPr avtomatski cestni prehod 

i 
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REKAPITULACIJA LETNEGA PROGRAMA DELA DARS d.d. ZA LETO 1998 

| VIRI j 

ici tVv\ 
,'.ei 

bencinski tolar 
bencinski tolar 1998 
bencinski tolar - prenos iz 1997 

cestnine in najemnine 
posojila mednarodnih finančnih Institucij 

EIB 
EBRD 

finančni krediti 
FK - domači 
FK - tuji 

drugI viri 

v 000 SIT 

32.613.000 
30.000.000 

2.613.000 
12.349.000 

215.087 
181.487 
33.600 

22.763.774 
5.880.000 

16.883.774 
381.717 

m»78 

predhodna dela In priprava proj.- tehnične dokumentacije za odseke po 1998 
odkupi zemljlftč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v 1999 
gradnja avtocest 

nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov 
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 

stroiki financiranja 
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994 

zaključna dela 
stare odškodnine 

dela Inženirja 
upravljanje In stroiki pobiranja cestnin 
redno vzdrževanje avtocest 
obnavljanje avtocest 
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest 
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa 
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa 
obveznosti iz investicijskih kreditov 

SKOPAJf^RAB 

RAZLIKA MEDVIRIIN-PORMO: *}*:■ ?}■}» 

od tega za plačilo avansov 
od tega za plačilo depozitov za tuje kredite (vir iz cestnin) 
od tega za ostalo 

1.546.000 
480.000 

42.899.527 
38.877.904 
4.021.623 
2.078.986 

756.000 
696.000 

60.000 
1.597.900 
1.970.395 
2.200.000 
1.800.000 

689.000 
4.653.600 

168.000 
1.601.712 

1.120 

4.074.500 
1.688.377 

118.581 
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Zakonska osnova za pripravo Letnega programa dela DARS d. d. 
za leto 1998 je 6. člen Zakona o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (Ur.l.RSšt. 57/93). Na podlagi navedenega člena zakona 
sprejema Letni program dela družbe skupščina družbe v soglasju 
z Državnim zborom Republike Slovenije. 

V predlogu Letnega programa dela DARS d.d. za leto 1998 je 
predstavljen program del, ki jih bo organizirala in vodila družba, 
program del graditve avtocest, program del vzdrževanja in 
upravljanja avtocest, graditev državnih cest v okviru avtocestnega 
programa in program ukrepov na železniških progah v okviru 
avtocestnega programa. Obseg graditve avtocest, ostalih državnih 
cest in ukrepov na železniških progah je predviden v skladu s 
predlogom Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za 
leto 1998 in s Spremembami in dopolnitvami Nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Letni program dela DARS d.d. za leto 1998 predvideva porabo 
sredstev v višini 62.441,120 mio sit. Viri sredstev za realizacijo 
programa so predvideni v višini 68.322,578 mio sit in v naslednji 
strukturi: bencinski tolar, cestnine in najemnine, posojila 
mednarodnih finančnih institucij (EIB in EBRD), finančni krediti 
(domači in tuji) in drugi viri (predvsem sofinanciranje lokalnih 
skupnosti). Razlika med viri in porabo v višini 5.881,458 mio sit bo 
porabljena za plačilo avansov in za plačilo depozitov za tuje 
kredite. 

V letu 1998 se bo pospešeno pripravljala projektno tehnična 
dokumentacija za posamezne avtocestne odseke. Nadaljevala 
oziroma dokončala se bo gradnja na enaindvajsetih avtocestnih 
odsekih ali pododsekih, ki so se pričeli graditi v obdobju 1994- 
1997. Vletu 1998 se bodo pričela izvajati pripravljalna dela oziroma 
gradnja na osmih novih odsekih oziroma pododsekih (etapah). 
Dodatno je z namenom izboljšanja prometne varnosti predviden 
pričetek predhodnih in pripravljalnih del na dograditvi dodatnih 
pasov k obstoječi dvopasovni cesti Naklo-Kran/ in Izola-Jagodje. 
Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, se 
bodo izvajala še nekatera zaključna in dodatna dela. Nadalje se 
bodo odkupovala zemljišča in nepremičnine za potrebe gradnje 
avtocest, predvidena so tudi finančna sredstva za strokovna 
dela "Inženirja". 

Program vzdrževanja in obnavljanja avtocest obsega redno 
vzdrževanje, pobiranje cestnine, odnose z javnostmi in razvojne 
naloge. Predvidena so še sredstva za plačilo obveznosti iz 
investicij. 

V skladu s Spremembami in dopolnitvami nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji je v okviru programa 
graditve avtocest predvideno tudi izvajanje del na nekaterih 
državnih cestah, ki dopolnjujejo avtocestni sistem in se nanj 
navezujejo in program ukrepov na železniških progah v okviru 
avtocestnega programa. V letu 1998je predvidena izvedba del na 
šestih odsekih državnih cest. 

i 
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Poročilo o 

DELU SLUŽBE ZA PRORAČUNSKO 

INŠPEKCIJO MINISTRSTVA ZA 

FINANCE V OBDOBJU APRIL - 

SEPTEMBER 1997 

Vlada Republike Slovenije se je na 47. seji dne 29/1-1998 
seznanila s: 

- POROČILOM O DELU SLUŽBE ZA PRORAČUNSKO 
INŠPEKCIJO MINISTRSTVA ZA FINANCE V OBDOBJU 
APRIL - SEPTEMBER 1997, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 72. člena Zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list, RS, št. 
5/96 in 87/97). 

Deli poročila nosijo oznako "uradna tajnost, zaupno in strogo 
zaupno" in so posebej priloženi k navedenemu poročilu. 

Vlada Republike Slovenije dovoljuje, da se ta del gradiva 
razmnoži za potrebe obravnave v Državnem zboru Republike 
Slovenije. 

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. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Ivan POTOČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za fi- 

nance. 

Na podlagi 72. čl. Zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije poročamoVladi RS o opravljenih inšpekcijskih pregledih, 
ugotovitvah in izrečenih ukrepih pri porabnikih in koristnikih 
sredstev državnega proračuna v obdobju april - september 1997. 

L 

V poročilu navajamo le ugotovitve, izrečene ukrepe (po določilih 
94. čl. Zakona o upravi) iz zapisnikov proračunskih inšpektorjev 
In ne navajamo posebej, razen izjemoma, drugih razlogov in 
pravnega okolja, ki jih je bilo potrebno pri nadzoru upoštevati. V 
Poročilu ne navajamo imen in nazivov drugih strank v postopkih. 
Navedene so zahteve po zaupnosti le tam, kjer so proračunski 
Porabniki to izrecno zahtevali (68. čl. ZlPra), vsled tega ima poročilo 
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oznako "uradna tainost - zaupno" v tč. II/3. II/6 in tč. III/2 strogo 
2aU£QQi 

1/1 

Proračunska inšpekcija je obravnavala v inšpekcijskih postopkih 
finančno-materialno poslovanje za obdobje od 1.1.1996 -30.6.1997 
pri naslednjih porabnikih in koristnikih sredstev državnega 
proračuna in to po uradni dolžnosti in v skladu z načrtom 
inšpiciranj: 

- Ministrstvu za šolstvo in šport (v nadaljevanju MŠŠ) 
- Uradu Predsednika Republike Slovenije 
- Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij pri Ministrstvu za 
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pravosodje (v nadaljevanju URSIKS) 
- Uradu za narodnosti Vlade RS 
- Upravi RS za pomorstvo pri Ministrstvu za promet In zveze (v 

nadaljevanju UP - MPZ) 
- Slovenski akademiji znanosti In umetnosti (v nadaljevanju SAZU). 

112 

Na podlagi 98. čl. Zakona o upravi, na zahteve drugih institucij In 
oseb (strank v postopku oz. zainteresiranih oseb,) pa še pri 
našfednjih proračunskih porabnikih: 

- Direkciji RS za ceste v Ministrstvu za promet in zveze (v 
nadaljevanju DRSC) 

- Ministrstvu za ekonomske odnese in razvoj, Zavodu RS za 
rezerve (v nadaljevanju ZRSR) 

- Ministrstvu za finance, sektorju zakladnice - upravljanje 
likvidnosti proračuna (v nadaljevanju zakladnica MF). 

II. Ugotovitve in ukrepi izrečeni proračunskim 
porabnikom 

11/1 

Pri Ministrstvu za šolstvo in šport (v nadaljevanju MŠŠ) je 
proračunska inšpekcija z zapisnikom številka 401-3/97-5/3-MM 
(delni) in zapisnikom številka 401-3/97-5/6-MM izvedla kontrolo 
porabe sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje in 
dotacije. Pri omenjenih namenih porabe je pri črpanju sredstev iz 
proračuna in iz drugih virov (sofinanciranj) tudi največ težav in 
kršitev. 
Med te prištevamo zlasti: 
- nejasni razpisni pogoji pri oddaji del, 
- nespoštovanje posameznih določil iz odredbe o javnih razpisih 

(Odredba - Ur.l. 28/93 in 19/94), 
- nespoštovanje določil pogodb med MŠŠ in koristniki sredstev 

proračuna, 
- dopuščanje kršitev v postopkih po odredbi s strani naročnika 

(koristnika), 
- pogosto nepoznavanje razpisnih pogojev (pravil) pri velikem 

številu ponudnikov, 
• itn. 

Investicije, ki so bile predmet inšpiciranja so strukturno 
predstavljale osnovno in srednje šolstvo, športne objekte in del 
dotacij za računalniško opismenjevanje. Med obravnavanimi 
zadevami so naslednje proračunske postavke, pri katerih 
navajamo tudi najvažnejše ugotovitve: 

- Proračunska postavka 6324 • osnovne šole na demografsko 
ogroženih območjih 
Inšpekcija je v okviru omenjene proračunske postavke kontrolirala 
porabo in izvajanje predpisov pri oddaji del na Osnovni šoli Grad, 
občina Kuzma. Ugotovila je, da se niso v celoti upoštevala določila 
iz odredbe in so se s tem kršila določila 6. tč., 10. čl., ki predpisuje 
začetek in predvideno dokončanje del. Kršen Je bil tudi 19. čl. 
odredbe, s katerim naročnik ugotavlja finančno sposobnost 
izvajalca in določi vrsto zavarovanja za Izvedbo. Zaradi kršitev 
se je bistveno podaljšala gradnja, nad izvajalcem pa je med 
Izvajanjem celo bil uveden stečajni postopek. 

kot naročnik oddala izvajanje del v nasprotju z določili iz odredbe 
in pri tem kršila naslednja določila: 

- rok za oddajo ponudb je bil krajši od 30 dni (10. čl. odredbe), 
- pogodbeni znesek ni bil enak ponudbenemu, 
- razpisna dokumentacija nI bila dokumentirana (kršitev 8. čl.), 
• v razpisnem projektu naročnik ni predvidel možnosti oddaje del 

po delih, kot jih je kasneje oddajal (sklepal pogodbe) (kršitev 11. 
in 15. čl. odredbe). 

Pri Osnovni šoli Anton Globačnik Postojna - podružnična OŠ 
Planina v občini Postojna je MŠŠ s pogodbo sprejelo obvezo v 
višini 30,75 mio SIT, od tega pa namenilo podružnični OŠ Planina 
6,0 mio SIT v letu 1996, preostanek sredstev v višini 24,75 mio 
pa v 1997 letu. 

Iz dokumentacije je razumeti, da bodo predvidoma preostala 
sredstva koriščena v Postojni, ki pa ne spada v demografsko 
ogroženo območje. Iz tega dejstva bo moralo MŠŠ svoj sklep 
popraviti in dejansko porabo prilagoditi proračunskemu namenu. 

Dozidava OŠ Koprivnica v občini Krško, financirana iz 
proračunskega namena proračunske postavke 6324, se je 
izvajala neupravičeno upočasnjeno po oceni inšpekcije zaradi 
nejasnosti v pogodbi z izvajalcem. V samem razpisu del pa je bila 
ugotovljena tudi kršitev razpisnih določil - krajši rok (čl. 10, odredbe) 
za oddajo ponudb, kot je določen v odredbi. MŠŠ je v času, ko je 
to poročilo nastajalo ukrepalo pri investitorju občini Krško. 

Dograditev OŠ Ivankovci. v občini Ormož je predvideno 
sofinanciranje iz sredstev "zagotovljene porabe" in to za izboljšanje 
prostorskega standarda in odpravo dvoizmenskega pouka že v 
letu 1995, vendar so dela pri dokončanju tega projekta zastala v 
fazi priprav za izgradnjo telovadnice. Vzrok je bil v revizijskem 
zahtevku, ki so ga uvedli ponudniki. 

V postopku inšpiciranja je bilo ugotovljeno, da je naročnik, občina 
Ormož kršila odredbo, s tem ko je izbrala izvajalca, ki ni bil med 
predlaganimi (26. čl. odredbe), kot je navedla komisija v poročilu. 
Izbrani izvajalec tudi ni podal garancije za zagotovitev izvajalskih 
del. Zaradi ugotovljene kršitve je MSŠ pri investitorju zahtevalo 
razveljavitev razpisa. 

proračunske postavke 6317 - šolstvo narodnosti. MŠŠ je izdalo 
sklep o sofinanciranju RS v letih 1994 - 97 v skupnem znesku 
145.8 mio SIT in od predvidenih faz izgradnje je bil predmet 
inšpiciranja razpis in sklenitev za oddajo del v letu 1996 v višini 
42,0 mio SIT. 

Ob razpisnem projektu je bila storjena kršitev določil 21. čl. 
odredbe, v kateri je naročnik dogovarjal ceno pc končanem roku 
za oddajo ponudb iri v odnosu do ostalih dveh ponudnikov, ki sta 
bila v neenakopravnem položaju (6. čl. odredbe), dodatno kršil 
pravila razpisnega postopka. 

Izgradnja športnih objektov iz proračunske postavke 632Q_. 
gradnia telovadnic in 6374 - gradnia in investicijsko vzdrževanje 
bazenov je inšpekcija izvedla nadzor na naslednjih športnih 
objektih: 

Izoradnla športne dvorane v Novi Gorici, ki se sofinancira iz 
proračunske postavke 6320 - gradnja telovadnic je bila predvidena 
v dogovoru med občino Nova Gorica in MŠŠ, v višini 4,0 mio 
DEM. V času inšpiciranja sklep o sofinanciranju MŠŠ še ni bil 
izdan. 

V postopku je bil pregledan javni razpis za idejno in arhitektonsko 
rešitev športnega objekta in v katerem inšpekcija ugotavlja, da je 
naročnik Občina Nova Gorica, kršila odredbo v naslednjih 
določilih: 

poročevalec, št. 17 50 15. februar 1998 



- 22. čl. odredbe, ker zapisnik komisije ni bil podpisan s strani 
vseh članov komisije in prisotnih ponudnikov, 

- 23. čl. odredbe, ker zapisniško ni ugotovljeno, da je postopek 
potekal po citiranih predpisih, 

- 25. čl. odredbe, ker naročnik ni ugotovil pravilnosti vložene 
dokumentacije enega od ponudnikov, 

- 11. čl. odredbe, s katero je inšpekcija ugotovila, da je izbran 
ponudnik oz. njegov zastopnik tudi bil član komisije za izbiro 
izvajalca. 

Glede na ugotovljene kršitve je MŠŠ priporočalo investitorju 
razveljavitev razpisa. 

Obnova bazenov, ki se sofinancira iz proračunske postavke 6874. 
Na podlagi razpisa je MŠŠ za izvajanje skupnih nalog na področju 
športa v letu 1996 sprejelo odločitev o sofinanciranju treh 
programov v občini Ribnica, Kranju inTržiču. Vrednost sofinanciranj 
vseh odobrenih adaptacij je bila v višini 28.0 mio SIT. Inšpekcija je 
pregledala tri projekte od sedmih in ugotovila naslednje 
Prenova zimskega bazena v Ribnici, katere investitor je Občina 
Ribnica je bila oddana z javnim razpisom, pri čemer je investitor 
kršil 10. čl. odredbe o tem, ko je skrajšal rok za oddajo ponudb iz 
30 na 10 dni, 
- investitorje kršil 4. čl. odredbe, ker ni opredelil pogojev za pričetek 

oddaje del, 
- investitor je sklenil pogodbo, v kateri se cena ne ujema s ceno 

iz ponudbe, kar predstavlja kršitev po 21. čl. odredbe. 

Delna dogradnja in obnova garderob in namestitev toplotne tehnike 
v olimpijskem bazenu v Kraniu je bila oddana z javnim razpisom. 
Investitor Občina Kranj je pri tem razpisnem postopku kršila 10. 
čl. odredbe, s tem ko v razpisnih pogojih ni navedla orientacijske 
vrednosti projekta, in 21. čl. ker se pogodbene vrednosti razlikujejo 
od ponudbenih. Ugotovljene kršitve kažejo tudi na nespoštovanju 
dogovora o sofinanciranju med MŠŠ in Občino Kranj, s katerim je 
MŠŠ zavezal naročnika, da dela odda v izvajanju skladno s predpisi 
za javna naročila. Inšpekcija je priporočila MŠŠ, da z naročnikom 
pripravi obrazložitev in ukrepa skladno s pooblastili. 

Sofinanciranje iz proračunskih sredstev MŠŠ prenove letnega 
bazena v Tržiču v letu 1996 se je izvajalo preko naročnika Občine 
Tržič, ki je oddala dela (obnova strojnice) brez javnega razpisa in 
s tem kršila 4. čl. odredbe. V postopku inšpiciranja je naročniku 
bilo pojasnjeno, da so razlogi za oddajo del z neposredno pogodbo, 
ki jih navaja Občina Tržič neutemeljeni. 

Z navedeno kršitvijo ZlPra je naročnik kršil tudi medsebojni 
dogovor sklenjen med MŠŠ in Občino Tržič. 

Odkup in zalaganje učbenikov se financira iz proračunske 
postavke 4832 v MŠŠ in predstavlja enega pomembnih 
podprojektov, ki jih je predvidel zakon o zagotavljanju sredstev 
za nekatere nujne razvojne programe v RS v vzgoji in 
izobraževanju. 

MŠŠ je opravil v I. 1996 javni razpis skladno z odredbo. Za del 
tega javnega naročila, ki ga ne bi bilo potrebno razpisovati zaradi 
avtorskih in ekskluzivnih razlogov je inšpekcija priporočila samo 
tržno preverjanje ponudnikov (po 4.a čl. odredbe). 

Inšpekcija je izrekla še druga priporočila, ki se nanašajo na ročnost 
garancij in postavljanje razpisnih ugodnosti za založnike in bodo 
predmet razpisnih pogojev pri bodočih razpisih. 

Bnanciranie računalniškega opismenjevanja (oznaka RO) se 
kvaia iz proračunske postavke 4830 in je tudi sestavni del 
razvojnih programov v vzgoji in izobraževanju (poseben zakon). 
Inšpiciranje se je izvajalo na delu tega projekta in sicer na postopkih 
nabave strojne opreme (HW) na osnovi predhodnega ugotavljanja 

sposobnosti, ki ga za potrebe proračunskih porabnikov opravi 
Center Vlade RS za informatiko (CVI). Razpisni projekt je bil 
posredovan vsem dobaviteljem (predhodno ugotovljenim) in po 
postopku, ki ga določa odredba. 

Inšpekcija je prigovarjala le na postopek, ki ga je vodila razpisna 
komisija in ugotovila, da razpisna komisija ni naročniku MSŠ-ju, 
pripravila takega poročila po 2. odstavku 25. čl. odredbe, iz 
katerega bi bila možna jasna in nedvoumna odločitev komisije. 

Zaradi takega poročila razpisne komisije, naročnik ni uporabil 
predpisane možnosti po 1. odstavku 29, čl. odredbe, ki omogoča 
razveljavo razpisa, če so v predhodnem postopku storjene 
nepravilnosti, zato menimo, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je 
sprejel odločitev brez prave predhodne obravnave na razpisni 
komisiji. 

Proračunskemu porabniku smo priporočili, glede na dolžino 
trajanja projekta, da natančneje razmeji odgovornosti v postopku, 
uvede precizna merila za izbiro, in da te loči od pogojev za razpis. 

Novogradnje v srednje šolstvo se izvajajo - financirajo iz 
proračunske postavke 6318, investicijsko vzdrževanje kot so 
adaptacije in dozidave pa iz proračunske postavke 6319. 

Za gradnjo Srednje zdravstvene šole v Ljubljani se je nadziral 
samo postopek oddaje javnega naročila. V tej naložbi se je MŠŠ 
pojavil kot investitor in kot naročnik. 

Izvajalska dela in dela v zvezi z nadzorom so bila oddana na 
javnem razpisu. V postopku inšpiciranja so bile ugotovljene 
pomanjkljivosti pri sestavi zapisnika o odpiranju ponudb koLSQ: 
opis postopka, število ponudnikov, ki niso izpolnili pogojev razpisa, 
definiranje razpisnih pogojev (pomanjkljiva zahteva po dokazilu o 
finančnem stanju) in nepodpisana pogodba v predpisanem roku 
z izbranim izvajalcem. 

Ugotovljene pomanjkljivosti so deloma posledično vplivale na 
počasnejšo gradnjo objekta. Glede na dejstvo, da je po 10. čl. 
ZlPra možno sklepati pogodbe le do višine 50 % sredstev na 
proračunski postavki v tekočem letu je bil naročnik primoran 
skleniti le delno pogodbo. Ne glede na nekatere objektivne razloge, 
ki jih je navedel tudi sofinancer Mestna občina Ljubljana, bi bilo le 
te možno zmanjšati, če bi investitor v celoti upošteval Navodila o 
predinvesticijskih postopkih (Ur.l. 41/97). 

Iz proračunskih sredstev sta financirane tudi dozidave in delne 
adaptacije v Gimnaziji Trbovlje in Jesenice: 

V prvo omenjenem projektu je naročnik zmanjšal orientacijsko 
vrednost ponudbe od dejanske vrednosti ponudb (iz 17,5 mio 
SIT na 9,8 mio SIT) in s tem kršil 1. odstavek 6. čl. odredbe. 
Inšpekcija je ugotovila na dejanskih popisih del oz. prejeti opremi, 
da vsebine pogodb niso vedno identične s predmetom pogodbe. 
Iz tega sledi, da mora v bodoče razpisni projekt opreme biti 
razpisno in pogodbeno ločen od izvajalskih gradbenoinstalacijskih 
del. 

Razpisni projekt za prenovo in dozidavo telovadnice Gimnazije 
Jesenice je potekal skladno s predpisi in s pogodbo o 
sofinanciranju občine Jesenice. V tem primeru je bila dobava 
opreme za telovadnico oddana s posebnim razpisom in po 
določenih merilih za izračun vrednosti (izdalo MŠŠ). 

Iz proračunske postavke 6322 - investicije - študentski domovi 
se investirajo po principu sofinanciranja iz sredstev MŠŠ in 
Študenski domovi Ljubljana, kot naročnikom. Sredstva, ki so bila 
namenjena v letu 1996 v višini 145 mio SIT so se uporabljala za 
izvajalska dela in za dobavo opreme. 
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Naročnik Študentski domovi Ljubljana je v razpisnem projektu 
napravil naslednje kršitve določil odredbe: 
- zapisniki o odpiranju ponudb niso vsebovali elementov, kot jih 

določa 22. čl., 
- vrednost pogodbe dobavitelja je višja od ponudbene vrednosti 

po razpisu, 
- podpis aneksa k že sklenjeni pogodbi, predstavlja naknadno 

spreminjanje pogojev razpisa (kršitev 31. čl. odredbe), 
- dejansko avansiranje dobavitelja brez soglasja MŠš in (po ZlPru) 

M F. 

Inšpekcija je ugotovila, da naročnik ni spoštoval dogovora z MŠŠ, 
in daje potrebno, glede na kršitve ustrezno ukrepanje pri prihodnjih 
projektih sofinanciranj. 

II/2 

Inšpiciranje seje opravilo vUradu Predsednika Republike Slovenije 
na proračunskih odhodkih za materialne stroške, za razvoj 
informacijskega sistema in investicijsko vzdrževanje. 

- Proračunska postavka 3324 - materialni stroški, iz katere Urad 
financira svojo dejavnost, pri čemer pa dinamiko in vrste odhodkov 
iz te proračunske postavke ni mogoče v celoti predračunavati 
dovolj natančno, zato je proračunski porabnik lahko le delno 
zadostil določilom 14. in 15. čl. Pravilnika o postopkih za izplačila 
iz proračuna, s katerim je določena obveza za sestavo FOP-ov 
(finančno ovrednotene programe). 

Zaradi spremenjenih nekaterih pojasnil MF (julij 1996) okrožnica 
štev. 2 o izvajanju FOP-ov je inšpekcija priporočila proračunskemu 
porabniku, da obvezno sklepa pogodbe z izvajalci in dobavitelji 
za vse predvidene odhodke, ki so večjih vrednosti. 

- Na proračunski postavki 6950 - razvoj informacijskega sistema 
je inšpekcija ugotovila, daje poraba bila skladna s 35. čl. ZlPra, ki 
direktne proračunske porabnike zavezuje, da na osnovi načrta 
informatizacije pridobi v postopku oddaje javnega naročila tudi 
mnenje glede programske usklajenosti od CVI-ja. Inšpekcija je 
priporočila, da se obvezno sklepajo tudi pogodbe iz področja 
informatizacije, ne glede na to ali so bile storitve ali nabave delov, 
izvršene izven letnega plana in po določilih 40. čl. ZlPra. 

- Investicijsko vzdrževanje financirano iz proračunske postavke 
4768 je proračunski porabnik v glavnem Izvajal po predpisih, ki 
urejajo način in postopke pri oddaji javnega naročila, razen v 
enem primeru, ko je, javno naročilo v višini 1.015.000,00 SIT bilo 
oddano brez javnega razpisa in s tem kršen (40. in 81. čl. ZlPra), 
ki določa obvezno sklepanje pogodb in izvedbo javnega razpisa 
za vsa izvajalska dela, če pogodbena vrednost presega 1 mio 
SIT. Porabnik sredstev je v obrazložitvi navedel objektivne razloge 
za nastalo kršitev, kar je Inšpekcija upoštevala In ni Izrekla 
konkretnih ukrepov. 

H/3 Gradivo je zaupne narave in je priloženo v posebni 
kuverti. 

il/4 

V Uradu RS za narodnosti je opravljen nadzor poslovanja za leto 
1996 In prvo četrtlelje 1997 na proračunskih postavkah 

- 5205 - narodne skupnosti - iz česar se financirajo skladno z 
zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih (Ur.l. 65/94) 
dejavnosti Pomursko madžarska samoupravna narodna 

skupnost in Obalno samoupravna narodna skupnost italijanske 
narodnosti. 

Z obema koristnikoma je bila sklenjena ustrezna pogodba, ki 
zavezuje koristnika (3. čl.), da ob koncu proračunskega leta 
predložita Uradu poročilo o porabi sredstev in zaključni račun. 
Inšpekcija ugotavlja, da je obveznost koristnikov izpolnjena le z 
izdelavo ZR, poročilo o porabi pa ni bilo dostavljeno. 

Zahteva po dostavi poročila je utemeljena in izhaja iz pogodbe in 
določil ZlPra (15. in 38. člen) in predstavlja osnovo za spremljanje 
namenskosti porabe sredstev. Porabnik sredstev se zavezuje, 
da bo v prihodnje kriterije sofinanciranja dopolnil tudi s tem 
zahtevkom. 

Iz proračunske Postavke 6952 - informativna dejavnost narodnih 
skupnosti se sofinancirata Zavod za informativno dejavnost 
madžarske narodnosti Lendava in RTV Slovenija. 

Prvemu je s pogodbo zagotovljeno sofinanciranje tednika v 
madžarskem jeziku Nepujsag v višini 36,8 mio SIT, drugemu pa 
za sofinanciranje narodnostnih programov RTV v višini 98,0 mio 
SIT. Inšpekcija predlaga Uradu, da za omenjena izvajalca 
informativnih programov po pogodbi za leto 1997 zahteva tudi 
vse podlage, (kar ni bilo storjeno za leto 1996) iz katerih bi bil 
razviden obračun pogodbenih zneskov. 

Urad pojasnjuje te pomanjkljivosti s tem, da še ni enovito urejena 
problematika manjšinskih programov, za kar se že pripravlja nova 
uredba. 

Črpanje sredstev iz proračunske postavke 5203 - obveznosti do 
ustanov italijanske narodnosti v letu 1996 v višini 22,8 mio SIT je 
bilo skladno s sklenjenimi izvajalskimi pogodbami, ki jih je Urad z 
aneksi podaljšal tudi v letu 1997. 

Sofinanciranje dejavnosti Zveze Romov, ki ga urad izvaja ii 
proračunske postavke 1321 - sofinanciranje organizacij romske 
etnične skupnosti se je v letu 1996, ko se je šele ustanovila 
Zveza romskih društev Slovenije, bilo usklajeno z načrtom te 
dejavnosti in namenom proračuna. 

Enaka ugotovitev velja tudi za sredstva, ki jih je Urad namenil za 
sofinanciranje radijskega programa za Rome iz proračunske 
postavke 1872. Priporočila za odpravo pomanjkljivosti v Uradu 
so bila sprejeta,nekatera so še v izvajanju, nanašajo pa se na 
določitev kriterijev za sofinanciranje Unije italijanske narodnosti v 
celotni Istri, izdelavi ustreznih tipskih pogodb z izvajalci, določitvi 
deleža finančnih sredstev v namenskih programih RTV Slovenija 
Idr. 

li/5 

Proračunska poraba sredstev državnega proračuna se je 
nadzirala tudi v Upravi RS za za pomorstvo pri Ministrstvu za 
promet in zveze za obdobje 1996 do 30.4.1997. Izvršen je bil 
pregled postopkov pri načrtovanju In črpanju sredstev Iz 
proračuna (Pravilnik o postopkih za izplačilo Iz proračuna Ur.l. 
19/96) ter spoštovanju določil Odredbe o računih ter načinu 
vplačevanja In razporejanja javnofinančnih prihodkov (Ur.l. 81/ 
94). Inšpekcija je ugotovila, da so bili odhodki iz proračunske 
postavke 5556 - materialni stroški in drugi stroški korlščeni 
namensko, vendar porabnik nI v celoti upošteval določil Iz Odredbe 
o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil 
(v nadaljevanju odredba o javnih razpisih) pri oddaji javnega 
naročila za tiskanje obrazcev. Kršitev se nanaša na določilo 25. In 
29. čl. odredbe, ki določa postopek in pooblastila razpisne komisije. 
Ugotovljena je tudi podobna kršitev pri plačevanju storitev 
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vzdrževanja komunikacijskih naprav in plovil. Uprava za te storitve 
namreč ni sklepala pisnih pogodb, kot to določa 2. odstavek 38. 
čl. ZlPra. 

Plačila storitev iz proračunske postavke 7664 - vzdrževanje 
Objektov in opreme za varnost plovbe se izvršujejo na podlagi 
javnega naročila z neposredno pogodbo izvajalcu del in so 
dopolnjene s spremembami osnovne pogodbe iz leta 1992 z 
aneksi, v katerih niso dovolj natančno določene obveznosti 
naročnika in izvajalca, fakture (posamezne situacije) ne izkazujejo 
vrsto opravljenega dela po pogodbi, temveč le vrednost mesečnih 
obveznosti, zato je nujno spremeniti oz. odpraviti pomanjkljivosti 
iz pogodbe. 

Pri izplačilih za investicijske namene iz proračunske postavke 
3826 - objekti in naprave za varnost v pomorskem prometu je v 
postopku razpisa javnega naročila porabnik kršil 11. čl. odredbe, 
s tem ko ni definiral pogojev in rokov plačil ter zavarovanja 
ponudnikov za izpolnitev obveznosti iz pogodbe. 

Tudi pri izplačilih za enake namene, vendar iz proračunske 
Postavke 6256 - investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost 
Plovbe (poglabljanje bazena III.) so bile izrečene pripombe 
inšpekcije na pomanjkljivo izvajanje pogodbenih določil z 
izvajalcem del, nanašajo pa se na (9. čl. pogodbe) dokumentiranje 
končne situacije in na (11. čl. pogodbe) vrsto in kvaliteto izdanih 
garancij za odpravo napak v garancijskem roku in na dobro 
izvedbo del (3. čl. pogodbe). 

Uprava v celoti in ažurno izvaja določila odredbe o vplačilnih 
računih iz naslova pristojbin, ki se nanašajo na njeno pristojnost. 

S strani inšpekcije so bila izrečena priporočila na temelju 69. čl. 
ZlPra, da se morata Uprava in ministrstvo MP2 v bodoče 
natančneje dogovorjati o planiranju in izvajanju investicij v 

' pomorsko infrastrukturo. 

M/6 Gradivo je zaupne narave in je priloženo v posebni 
kuverti. 

II/7 

Kontrola vplačevanja proračunskih prihodkov - povračil za 
uporabo cest in izvajanje določil Odredbe o računih ter načinu 
vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Ur.l. 81/94 
v nadaljevanju Odredba o vplačnih računih) pri Direkciji RS za 
Qeste v Ministrstvu za promet in zveze (v nadaljevanju DRSC) je 
bila opravljena na predlog Ministrstva za finance in direktorja 
direkcije. Njene ugotovitve so naslednje: 

Povračila za uporabo cest spadajo v skupino proračunskih 
Prihodkov RS (v nadaljevanju registracijske takse) in se vplačujejo 
na namenske vplačilne račune skupine 840-3273, 840-3289, 840- 
32522 in 840-830. 

S posameznimi izvajalci je po Republiki Sloveniji sklenila posebne 
Pogodbe za storitev vplačevanje taks, predvsem na območjih, 
kjer teh vplačil ne sprejemajo upravne enote, in s tem zagotovila 
Pobiranje taks. 

Nadzor poslovanja v delu pobiranja, določanja, kontroliranja in 
Vačanja je bil izveden pri štirih izvajalcih in na DRSC. Kaže se, da 
is za funkcioniranje teh dejavnosti po Zakonu o cestah (Ur.l. 2/88 
' cestni zakon) in po 26. čl. Zakona o Vladi (Ur.l. 4/93) odgovorna 
DRSC v Ministrstvu za promet in zveze. Za izvajanje kontrole 
nad vplačili in povračili taks preko vplačilnih računov 840 in 845 
Pa tudi Ministrstvu za finance, kot to določa 5. čl. Zakona o 

organizaciji in delovnih področjih ministrstev (Ur.l. 18/94). 

Rezultati nadzora kažejo, da so pogodbe med DRSC-jem in 
izvajalci pomanjkljive, da se ne izvajajo v celoti, kar je v škodo 
proračuna RS. Potrebno je nemudoma razmejiti odgovornosti za 
posamezne faze vplačil med MPZ - DRSC in Ministrstvom za 
finance. 

Za oškodovanje proračunskih prihodkov - proračuna, se dokazuje, 
da so vplačila v proračun bila opravljena z veliko zamudo, kar je 
v nasprotju s 25. čl. odredbe, da terjatve DRSC-eja niso bile 
zavarovane za primer stečaja in insolventnosti izvajalca in 
izvajalcem še niso bile zaračunane zamudne obresti, v času 
pregleda. 

Ugotovitve, ki jih navajamo in se nanašajo na posamezne 
pogodbene izvajalce so natančno opisane v inšpekcijskem 
zapisniku štev. 401 -3-97-12/7-PI. 

Ne glede na dejstvo, da proračunski porabnik DRSC želi oz. 
zahteva deljeno odgovornost z Ministrstvom za finance, glede 
ugotovljenih pomanjkljivosti, jih je pričel odpravljati takoj. 

Inšpekcija je z ugotovitvami in priporočili informirala Ministrstvo 
za finance, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za promet 
in zveze. Povratna informacija je pozitivna in sicer v tem smislu, 
da se bo zadeva uredila sistemsko z veljavnostjo novega zakona 
o cestah. 

II/8 

Pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (v nadaljevanju 
SAZU) je proračunska inšpekcija opravila nadzor nad večino 
materialno-finančnih postavk, ki v glavnem kažejo na obseg in 
strukturo proračunske porabe. Tako je bila na proračunski 
postavki 3416 - materialni stroški v letu 1996 poraba izkazana v 
višini 13.7 mio, SIT, kar znaša več kot 66 % od vrednosti 
proračunske postavke ob sprejetju proračuna. Proračunski 
porabnik je s prenosi znotraj SAZU-ja in s sklepom Vlade to razliko 
dopolnil v skladu z določili ZlPra. 

Že dejstvo, da je visok procent rebalansiranja te postavke iz 
drugih virov (proračunskih postavk) ter nedorečeni cilji in plan 
porabe iz te proračunske postavke v letu 1996, kažejo, da je to 
pomanjkljivost SAZU odpravila in v proračunu za leto 1997 glavne 
namene porabe določila s posebnimi proračunskimi postavkami. 

Na proračunski postavki 4483 - znanstveno raziskovalni center 
SAZU (ZRC - SAZU) je bila načrtovana poraba v celoti usklajena 
s sprejetim proračunom. Za preglednejše stanje materialnih oz. 
finančnih obvez do ZRC je inšpekcija zahtevala dodatno poročilo, 
kot je bilo predvideno z medsebojno pogodbo. Iz njega je možno 
izvajati namen in obseg realizacije pogodbenih obvez. 

iz proračunske postavke 5252 - članske nagrade akademikom 
je bil obseg in dinamika izplačil rednim in izrednim članom 
akademije realiziran pravilno in v skladu z 32. čl. Statuta SAZU in 
15. čl. Zakona o SAZU. 

Adaptacije objektov SAZU, ki se financirajo iz proračunske 
postavke 2476 v višini 38,1 mio SIT v letu 1996 so se izvajale po 
pogodbah z izvajalci. Inšpekcija ugotavlja, da porabnik sredstev 
ni v celoti upošteval določil iz navodil o rokih plačevanja in da te ni 
v pregledanih primerih, uskladil z obveznostjo iz pogodbe. To 
konkretno pomeni, da je v treh primerih avansiral storitev oz. 
dobavo, za kar ni imel soglasja Ministrstva za finance in je deloval 
v nasprotju z lastno pogodbo, ki obvezuje plačilo npr. v 15 dneh 
po roku dobave. 
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Na izvaianie adaptacij objektov ZRC - SAZU iz proračunske 
postavke 6518 je inšpekcija imela nekaj pripomb, ki se nanašajo 
na finančni in razpisni del projektov oz. adaptacij. Prva pripomba 
je ugotovitev, da se predvidena dinamika financiranja ne pokriva 
z dinamiko del. Tako je na tej proračunski postavki bilo 
neizkoriščenih oz. neizplačanih namenskih sredstev več kot 70%. 
Vzroki so bili v precejšnjem zamujanju z realizacijo projekta. In v 
drugi pripombi, ki se nanaša na razpis o oddaji javnih naročil za 
dve pogodbi je inšpekcija ugotovila krštev razpisnih določil (21. 
čl.odredbe), ki določajo, da po končanem roku za oddajo ponudb 
ni mogoče spreminjati oddanih ponudb. 

Proračunski porabnik v svojih pripombah navaja, da je dejavnost 
SAZU-ja financirana tudi iz lastnih virov, kar ne zapade pod 
proračunsko zakonodajo v celoti. Inšpekcija je deloma upošteva 
to dejstvo, kljub temu, da so ta sredstva v strukturi zajeta le z 9 - 
11 %. To dejstvo nalaga porabniku v prihodnje večjo pozornost 
pri investicijski porabi sredstev. 

111/1 

Na zahtevo drugih zainteresiranih organov (strank) je inšpekcija 
pregledala (po določilu 98. čl. Zakona o upravi) tudi del poslovanja 
Zavoda RS za blagovne rezerve (v nadaljevanju ZBR), ki se 
nanaša na razporejanje in uporabo proračunskih sredstev in 
znotraj tega le na nalaganje likvidnostnih presežkov v poslovne 
banke v obliki depozitov in vlog na vpogled. 

Glede na določila ZlPra je bilo inšpiciranje opravljeno po nalogu 
ministra za finance in po pooblastilu Ministrstva za ekonomske 
odnose in razvoj. To dejstvo navajamo, zato ker je del 
obravnavanega obdobja ZBR statusno bil še organ v sestavi 
MEOR-ja, od 1.1.1996 pa se je reorganiziral v javni gospodarski 
zavod, ki ga je ustanovila Vlada RS (Ur.l. 72/95). 

Kot je znano se je z ukrepom Banke Slovenije z dne 18.6.1996 
pričel likvidacijski postopek nad Komercialno banko Triglav (v 
nadaljevanju KBT), pri kateri je ZBR v obdobju 1992 - 1996 
deponiral oz. nalagal precejšnje zneske likvidnostnih presežkov 
(Ur.l. 38/96). 

S pričetkom stečajnega postopka nad KBT je ZBR prijavil pravilno 
in pravočasno svoje terjatve v višini 1.405.985.660,40 SIT. 

Inšpekcija je nadziranje o pravilnosti in namenskosti porabe 
proračunskih sredstev (sredstva državnega proračuna za 
obnavljanje blagovnih rezerv) usmerila v ugotavljanje pravilnosti 
postopkov razporejanja finančnih sredstev in izvajanje zakonitosti 
določil 57. čl. ZlPra (Ur.l. 5/96) oz. pred tem določila 6. čl. 52. čl. 
ZlPra (Ur.l. 22/93), v teh členih je določeno, da s prostimi denarnimi 
sredstvi na računih porabnikov upravlja Ministrstvo za finance. V 
skladu s 6. čl. ZlPra morajo porabniki vplačevati tudi prihodke iz 
lastne dejavnosti. 

Za vodenje likvidnostne politike vseh porabnikov proračunskih 

sredstev je Vlada RS sprejela poseben Sklep Vlade RS o naložbah 
likvidnostnih presežkov nekaterih pravnih oseb javnega sektorja 
in pasivnih obrestnih merah bank v sanaciji (Ur.l. 74/94 - 30.11.94, 
Ur.l. 71/96). 

Z omenjenimi tremi pravnimi okviri za razporejanje likvidnostnih 
presežkov je Vlada po mnenju inšpekcije dovolj dobro uredila to 
področje. 

V poročilu, ki ga je izdelala proračunska inšpekcija za ZBR o 
pregledu načinov plasiranja denarnih presežkov je ugotovljeno, 
da je v obravnavanem obdobju ZBR realiziral plasmane finančnih 
presežkov le preko poslovnih bank, praviloma po pogojih, ki jih je 
zahtevala zakladnica MF, pri čemer je kršil določilo iz sklepa 
Vlade (Ur. I. 74/94). Kršitev se torej nanaša na način oz. poti 
plasmanov finančnih presežkov in ne na obseg in višino depozitov 
pri depozitorjih, ki je v presoji proračunskega porabnika. 

Ne glede na ugotovitve proračunske inšpekcije in na nepredvidene 
posledice izplena prijavljenih terjatev v stečajnem postopku KBT 
ugotovljeno, da tudi upravni odbor ZBR, (13. čl. lastnega statuta) 
ni obravnaval problematike odgovornosti za nastali položaj (vsaj 
do 23.7.97), kar bi po statutarnih pravilih moral ter s tem ni opravil 
svoje nadzorne funkcije. 

Ob poročanju lahko ugotovimo, da je ZBR, po finančnem zlomu 
KBT dne 13.11.1996, sprejel le kriterije za vezavo finančnih 
sredstev pri poslovanih bankah in da se po teh dogodkih redneje 
usklajujejo finančni tokovi z resornim ministrstvom, to je z MEOR- 
jem. 

Zaradi pooblastil proračunske inšpekcije po 67. čl. ZlPra, pri 
pregledu nismo ugotavljali gospodarnosti in varnosti naložb 
(plasmanov), kar bi po mnenju inšpekcije bilo potrebno storiti v 
organih upravljanja in z notranjim nadzorom MEOR-ja. 

III/2 

Gradivo je strogo zaupne narave in je priloženo v posebni kuverti. 

"V- 

V tem poročilu posebej ne navajamo velikega števila novih odprtih 
vprašanj, ki so se v tem obdobju obravnavala, izkazala kot 
nejasna, odprta in nemalokrat težko rešljiva, nanašajo pa se na 
Zakon o javnih naročilih (Ur.l. 24/97), na začasno financiranje z 
uredbami (Ur.l. 39,60/97) in posebej na Zakon o zagotovitvi 
sredstev za potrebe RS v obdobju začasnega financiranja v letu 
1997 (Ur.l. 31/97). 

Na takšna vprašanja, ki so naslovljena na proračunsko inšpekcijo 
Ministrstva za finance, po naši oceni, ustrezno in sprotno 
odgovarjamo oz. svetujemo rešitve. 
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