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Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-B) 

- EPA 224 - II - tretja obravnava 

Skupina poslancev 
Državnega zbora 

Podpisani poslanci in poslanka Državnega zbora pošiljajo 
Državnemu zboru v tretjo obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI, EPA 224-11, 

ki so ga pripravili na podlagi sklepa 8. seje Državnega zbora z 
dne 4. 3. 1998 ter na podlagi 195. člena Poslovnika Državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/95). 

Državni zbor se je s sklepom obvezal, da bo zakon obravnaval 

in sprejemal skladno z drugim odstavkom 194. člena Poslovnika 
Državnega zbora, po preteku najmanj 7 dni od prejema 
predloga zakona s sprejetimi amandmaji, po možnosti čimprej 
na prvi naslednji izredni seji Državnega zbora. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bodo na seji Državnega zbora in na njegovih delovnih 
telesih sodelovali sami predlagatelji zakona. 

Predlagatelji: 
Feri Horvat, l.r. 

Andrej Gerenčer, l.r. 
Maria Pozsonec, l.r. 

Geza Džuban, l.r. 
Jože Špindler, l.r. 

Ciril Pucko, l.r. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V 105. člena zakona o sodniški službi (Ur. list RS št. 19/94 in 8/96) 
se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki 
se glasita: 

"Če se na razpis prostega sodniškega mesta na okrajnem 
sodišču ne prijavi kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 8. in 9. člena 
zakona, je do 31. 12. 1999 ne glede na pogoje iz 3. točke prvega 
odstavka 8. člena in 9. člena tega zakona, lahko za sodnika 

okrajnega sodišča izvoljena oseba, ki je dopolnila 27 let starosti in 
ima po opravljenem pravniškem državnem izpitu najmanj eno 
leto delovnih izkušenj na sodišču ali najmanj tri leta delovnih 
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu. 
Za sodnika izvoljenega pod pogoji iz drugega odstavka tega člena 
se v prvih treh letih izdela ocena sodniške službe za vsako leto." 

"Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek." 

2. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 4. 3. 1998 
obravnaval predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
sodniški službi v drugi obravnavi in sklenil, da predlog zakona za 
tretji obravnavo pripravijo predlagatelji. 

Predlog zakona za tretjo obravnavo je pripravljen skladno s 
sprejetimi amandmaji (predlagatelj Feri Hrovat) k 1. in 2. členu 
predloga zakona. Zaradi sprejetih amandmajev je 3. člen predloga 

zakona postal 2. člen. 

Državni zbor je sprejel še naslednji sklep: 
'Tretja obravnava se opravi v skladu z 2. odstavkom 194. člena 
poslovnika, po preteku najmanj 7 dni od prejema predloga zakona 
s sprejetimi amandmaji, po možnosti čimprej na prvi naslednji 
izredni seji Državnega zbora." 
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Predlog zakona o 

KEMIČNEM OROŽJU (ZKO) 

- EPA 416 - II - prva obravnava 

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

- PREDLOGA ZAKONA O KEMIČNEM OROŽJU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora 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: 

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo, 
- dr. Marta CIRAJ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

zdravstvo, 
- Majda BENJE-MIHELIČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 

v Ministrstvu za zdravstvo. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Zamisel o prepovedi uporabe kemičnega orožja je stara več 
desetletij, saj bi s tem izločili iz uporabe enega najhujših orožij za 
množično uničevanje ljudi in drugih živih bitij. 
Med državami je prišlo do dogovora in do imenovanja strokovne 
pripravljalne komisije, ki je dobila nalogo priprave besedila akta, s 
katerim bi bile zadovoljne vse države, ki imajo v lasti največje 
količine kemičnega orožja in tudi največje kapacitete za njegovo 
proizvodnjo. Razumljivo je, da je pripravo takšnega akta zelo 

močno podpirala večina držav, ki tega orožja nimajo, živijo pa v 
stalnem strahu pred napadom z njim. 

Besedilo dogovora je pripravljalna komisija predložila v podpis 
januarja meseca 1993 v Parizu pod naslovom »Konvencija o 
prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe 
kemičnega orožja ter o njegovem uničenju« (v nadaljnjem besedilu: 
Konvencija). Še v istem mesecu je predloženo Konvencijo 
podpisalo preko 150 držav, med njimi tudi Republika Slovenija. Do 
sedaj je Konvencijo ratificiralo več kot 100 držav, veljati pa je 
pričela 180 dni po tem, ko jo je ratificirala petinšestdeseta država, 
to pa je bilo 29. 04.1997. Pomembno je poudariti, da sta ta akt 
ratificirali tudi največji lastnici kemičnega orožja, to sta Združene 
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države Amerika in Ruska federacija. 

Državni zbor Republike Slovenije je Konvencijo ratificiral 23. 
05.1997, zakon o ratifikaciji pa je začel veljati 08.06.1997. Po tem 
zakonu skrbi za izvajanje Konvencije Ministrstvo za zdravstvo v 
sodelovanju z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti, 
Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za obrambo. V 
izvajanje se v skladu s svojimi pristojnostmi vključuje tudi 
Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Listina o ratifikaciji je bila pri depozitarju, generalnem sekretarju 
Združenih narodov Kofi A. Annanu položena 11. junija letos. Po 
določbah Konvencije stopi akt za državo podpisnico v veljavo 30 
dni po deponiranju listine o ratifikaciji. Za Republiko Slovenijo je 
torej začela Konvencija veljati 11. 07.1997 in s tem datumom so 
začeli teči roki, v katerih mora Slovenija izpolnjevati določene 
obveze, ki izhajajo iz Konvencije. 

Poleg natančno določenih obveznosti držav pogodbenic o 
prepovedih, omejitvah in inšpekcijskem nadzoru ter o uničenju 
vseh zalog kemičnega orožja in proizvodnih kapacitet za te 
namene, je v Konvenciji določeno tudi, da mora vsaka država 
pogodbenica sprejeti ustrezno izvedbeno zakonodajo in določiti 
ali na novo ustanoviti odgovorno državno telo za izvajanje 
Konvencije. 

Razlog za pripravo in sprejem tega zakona je torej v določbah 7. 
člena Konvencije, ki natančno navaja obveznosti držav 
pogodbenic za izvajanje Konvencije na državni ravni. Izvedbeni 
zakon je treba sprejeti, ker v Konvenciji ni ustrezne pravne podlage 
glede načina njenega izvajanja v posamezni državi. 

2. Načela in cilji 

Predlagatelja tega predloga zakona je vodilo načelo, da je potrebno 
najpomembnejše določbe Konvencije prenesti v kratek, pregleden 
in jasen zakon, s katerim bo določen način izvajanja Konvencije, 
naloge pristojnega organa za sodelovanje z Organizacijo za 
prepoved kemičnega orožja (v nadaljnjem besedilu: Organizacija) 
in naloge zavezancev. 

Država naj bi poskrbela za dosledno izvajanje Konvencije zlasti 
glede nadzora nad kemikalijami, ki so navedene v seznamih v 
prilogi Konvencije (v nadaljnjem besedilu: strupene kemikalije) in 
za dobre odnose z Organizacijo, tako da bo v rokih izpolnjevala 
prevzete obveznosti. 

Načelo, da se nobena določba Konvencije ne more razlagati tako, 
da bi ovirala gospodarski razvoj in mednarodno sodelovanje na 
področju kemijskih dejavnosti za namene, ki niso prepovedani s 
to Konvencijo narekuje rešitve, ki morajo zagotoviti učinkovito 
evidentiranje in strog inšpekcijski nadzor nad proizvodnjo in 
prometom s strupenimi kemikalijami iz Konvencije. Zato je potrebno 
z zakonom in predpisi na njegovi podlagi urediti: 

I. dolžnosti prijavljanja in poskrbeti za zadosten dotok podatkov 
od zavezancev 

II. način pridobitve dovoljenj za proizvodnjo in promet s strupenimi 
kemikalijami iz Konvencije 

III. zagotoviti strokoven in učinkovit inšpekcijski nadzor ter 
IV. pristojnemu organu določiti pooblastila za izvajanje zakona in 

Konvencije. 

3. Poglavitne rešitve 

Zakon naj omogoči: 
I. prepovedi uporabe kemičnega orožja razen za namene, ki s 

Konvencijo niso prepovedani 
II. nadzor nad proizvodnjo in prometom s strupenimi kemikalijami 
III. učinkovit inšpekcijski nadzor domače in mednarodne 

inšpekcije 
IV. sankcije kršiteljev določb zakona in Konvencije. 

4. Primerjalno pravni pregled 

Pri pripravi zakona je predlagatelj preučil zakone oziroma v 
primeru Švice uredbe z zakonsko močjo, treh evropskih in ene 
zunajevropske države, in sicer: ZR Nemčije, Švice, Velike Britanije 
in Kanade. Vsi ti predpisi na približno enak ali podoben način 
prenašajo določbe Konvencije v svojo zakonodajo in določajo 
natančnejše rešitve s podzakonskimi akti. Za naše razmere in 
potrebe sta kot podlaga primerna nemški in kanadski zakon. 

5. Finančne in druge posledice 

Finančne posledice izvajanja predloga tega zakona, ki bo omogočil 
popolno izvajanje že ratificirane Konvencije, sestojijo iz dveh delov. 
To sta redna letna članarina Organizaciji za prepoved kemičnega 
orožja, za plačevanje katere se je Republika Slovenija že obvezala 
z dnem ratifikacije Konvencije, in izvajanje nalog, ki izhajajo iz 
Konvencije. Plačilo članarine Organizaciji se izvaja po njenem 
stroškovniku, izdelanem na podlagi njenega proračuna, ki ga 
odobri redna letna skupščina držav pogodbenic in na podlagi 
delitvene skale. Po slednji plačujejo države v proračun Organizacije 
deleže, ki so omejeni navzgor in navzdol in sicer tako, da je 
najnižji delež, ki se ga odobri državam v razvoju 0,01%, najvišji 
pa 25% rednega letnega proračuna. Najvišji, 25%-ni delež 
plačujejo npr. Združene države Amerike. Republika Slovenija bo 
plačala delež v višini 0,07% od celotnega proračuna. Članarina 
se bo spreminjala glede na vsakokratni letni proračun. Ta članarina 
znaša v letu 1998 oseminosemdesettisoč osemstodvain- 
devetdeset nizozemskih guldnov (88. 892 NLG) ali okoli 
7. 500.000,00 SIT. V Konvenciji je predvideno tudi plačevanje 
prispevka v prostovoljni Sklad za pomoč, ki je ustanovljen pri 
Organizaciji. Ali in koliko naj bi Republika Slovenija plačevala v ta 
sklad, bo odločala Vlada RS. 
Naloge izvajanja Konvencije so obsežne in zahtevajo dobro 
usposobljene strokovne delavce. Ministrstvo za zdravstvo kot 
pristojni državni organ za izvajanje Konvencije, za sedaj brez 
dodatnih delavcev opravlja najbolj nujne naloge, ki so vezane na 
roke, določene s Konvencijo. Nalog, kot so povezovanje s 
proizvajalci, ki so lahko predmet inšpekcije, opravljanje rednih 
obiskov in inštruktaža podjetij ter priprava na morebitno inšpekcijo, 
pa trenutno, ob drugih prioritetnih nalogah, ki izhajajo iz 
približevanja Evropski Uniji, zaradi pomanjkanja kadrov ni mogoče 
opravljati. Za optimalno delo pri izvajanju Konvencije bi Ministrstvo 
za zdravstvo, kot pristojni organ za izvajanje Konvencije, 
potrebovalo dva dodatna strokovna delavca. V času, ko zaposlitev 
ni mogoča, se bo Konvencija izvajala tako, da se bodo opravljale 
najnujnejše naloge, z dodatno obremenitvijo že zaposlenih na 
Ministrstvu za zdravstvo. V predvidenih finančnih posledicah 
izvajanja predloga tega zakona je upoštevano potrebno število 
strokovnih delavcev za njegovo optimalno izvajanje. 
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Prikaz stroškov: 
Stroški povezani s članstvom in izvajanjem predloga tega zakona 
oziroma Konvencije nastajajo zaradi: 

1. Članarina Organizaciji za prepoved 
kemičnega orožja 7. 500.000,00 SIT 

2. Izvajanje Konvencije: 

Predvideni letni stroški v zvezi z izvajanjem Konvencije: 
I. zaposlitve dveh delavcev z visokošolsko 

izobrazbo 9. 240.000,00 SIT 
II. izvajanja domače inšpekcije 1. 200.000,00 SIT 
lil. stroški mednarodne inšpekcije 1. 800.000,00 SIT 
IV. skupaj 19.740.000,00 SIT 
Stroške mednarodne inšpekcije povrne Organizacija. Ne glede 
na to je treba te stroške v proračunu načrtovati, saj jih je treba 
začasno pokriti iz državnega proračuna. 
Dejanski predvideni stroški izvajanja zakona oziroma Konvencije 
znašajo 17. 940.000,00 SIT. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Vsebina in namen zakona 

Ta zakon določa obveze, prepovedi in omejitve, ki se nanašajo 
na kemično orožje v skladu s Konvencijo o prepovedi razvoja, 
proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o 
njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97-Mednarodne pogodbe, 
št. 9/97 v nadaljnjem besedilu: Konvencija). 

2. člen 
Prepovedi 

Prepovedani so razvoj, proizvodnja, promet, kopičenje zalog, 
zadrževanje in uporaba kemičnega orožja. 

3. člen 
Izjeme 

Prepoved iz prejšnjega člena se ne nanaša na strupene kemikalije 
in njihove predhodne sestavine, ki se uporabljajo za: 
- industrijske, kmetijske, raziskovalne, medicinske, farmacevtske 

in druge miroljubne namene; 
- zaščito pred strupenimi kemikalijami oziroma kemičnim orožjem; 
- vojaške namene, ki ne pomenijo načina bojevanja. 

Prepoved iz prejšnjega člena se tudi ne nanaša na strupene 
kemikalije in njihove predhodne sestavine, ki se uporabljajo za 
obvladovanje notranjih nemirov v skladu s posebnimi predpisi. 

4. člen 
Opredelitev pojmov 

Po tem zakonu imajo izrazi naslednji pomen: 

1) "Konvencija" pomeni Konvencijo o prepovedi razvoja, 
proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o 
njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 -Mednarodne pogodbe 
št. 9/97), podpisano 13. januarja 1993 v Parizu; 

2) »Kemično orožje« pomeni: 

a) strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine, razen za 
namene, ki niso prepovedani s Konvencijo, dokler so vrste in 
količine skladne s takimi nameni; 

b) strelivo in pripomočke posebej zasnovane za povzročanje 
smrti in drugih poškodb zaradi tistih strupenih lastnosti kemikalij 
iz pododstavka a), ki bi se sproščale kot posledica uporabe 
takega streliva in pripomočkov; 

c) katero koli opremo, posebej zasnovano za uporabo v 
neposredni povezavi streliva in pripomočkov iz pododstavka 
b); 

3) "Zavezanec" pomeni podjetnika posameznika, pravno osebo 
ali državni organ ter fizično in pravno osebo v funkciji lastnika 
oziroma uporabnika zemljišča, objektov, opreme in strupenih 
kemikalij, ki so predmet nadzora po določbah Konvencije oziroma 
imetnika dovoljenja iz 6. člena tega zakona; 

4) »Promet« pomeni uvoz, izvoz, prodajo oziroma prepustitev 
tretjemu, skladiščenje, pakiranje, opremljanje in označevanje; 

5) »Uvoz« je vsak vnos strupenih kemikalij na carinsko območje 
Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je 
bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to kemikalijo; 

6) »Izvoz« je vsak iznos strupene kemikalije iz carinskega območja 
Republike Slovenije; 

7) »Tranzit« je vsak prenos strupene kemikalije preko carinskega 
območja Republike Slovenije pod carinskim nadzorom; 

8) "Organizacija" pomeni Organizacijo za prepoved kemičnega 
orožja, ustanovljeno s Konvencijo; 

9) "Priloga" pomeni Prilogo o kemikalijah iz Konvencije; 

10) »Strupene kemikalije« so kemikalije in njihove predhodne 
sestavine, določene v prilogi iz prejšnje točke. 

DOLŽNOSTI ZAVEZANCEV 

5. člen 
Dovoljenja za proizvodnjo, obratovanje objektov 

Proizvodnja strupenih kemikalij, obratovanje objektov za njihovo 
proizvodnjo in promet s strupenimi kemikalijami za namene iz 
tretjega člena, se lahko opravlja na podlagi dovoljenja, ki ga izda 
minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim 
za gospodarstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 

Dovoljenje je potrebno tudi za vsakršno spremembo ali prilagoditev 
objekta za proizvodnjo ali promet s strupenimi kemikalijami. 

Podrobnejše pogoje za proizvodnjo in promet s strupenimi 
kemikalijami predpiše minister, pristojen za zdravstvo v soglasju 
z ministrom pristojnim za gospodarstvo in ministrom, pristojnim 
za okolje. 

Evidenco dovoljenj iz tega člena vodi Urad za kemikalije (v 
nadaljnjem besedilu: Urad). 

6. člen 
Dovoljenja za promet strupenih kemikalij 

Dovoljenja za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in uporabo 
strupenih kemikalij, za namene iz tretjega člena tega zakona 
izdaja Urad. 

Urad izda odločbo najkasneje v šestih mesecih po prejemu popolne 
vloge. 
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Minister, pristojen za zdravstvo podrobneje predpiše način 
pridobitve dovoljenj iz prvega odstavka tega člena. 

Evidenco dovoljenj iz prvega odstavka tega člena vodi Urad. 

7. člen 
Omejitev prometa 

Minister, pristojen za zdravstvo lahko prepove ali omeji promet s 
strupenimi kemikalijami, z državami, ki niso pogodbenice 
Konvencije. 

8. člen 
Dolžnost zavarovanja 

Zavezanci, ki opravljajo dejavnosti iz 5. člena tega zakona so 
dolžni poskrbeti za potrebne ukrepe, s katerimi se prepreči 
nepravilna uporaba strupenih kemikalij. 

9. člen 
Sporočanje 

Zavezanec mora Uradu v določenem roku predložiti podatke o 
procesu proizvodnje ali predelave strupenih kemikalij, podatke o 
objektih in tehnološki opremi ter podatke o uvozu, izvozu, 
skladiščenju in uporabi, vključno s specifikacijo posameznih 
strupenih kemikalij ter količinskimi podatki. Na zahtevo Urada 
mora zavezanec predložiti tudi drugo dokumentacijo. 

Minister, pristojen za zdravstvo predpiše roke, vsebino in način 
posredovanja podatkov iz prejšnjega odstavka. 

PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA 

10. člen 
Urad za kemikalije 

Urad je pristojen za sodelovanje z Organizacijo pri izvajanju nalog 
in pooblastil iz Konvencije. Pri tem zlasti: 
- na ravni države zbira podatke, ki jih je po Konvenciji dolžan 

posredovati Organizaciji, 
- sodeluje pri pripravi sporazumov o objektih, ki jih, skladno s 

Konvencijo, sklepa Vlada Republike Slovenije z Organizacijo, 
- sodeluje pri uveljavljanju zahtev za pokrivanje stroškov 

mednarodne inšpekcije, 
- sodeluje z mednarodno inšpekcijo, 
- v skladu z 10. členom Konvencije sodeluje z Organizacijo v 

primeru nevarnosti uporabe ali uporabe kemičnega orožja. 

Pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka Urad sodeluje z 
ministrstvom, pristojnim za gospodarske dejavnosti, ministrstvom, 
pristojnim za notranje zadeve, ministrstvom, pristojnim za zunanje 
zadeve in ministrstvom, pristojnim za obrambo. 

11. člen 
Carinski organi in organi za notranje zadeve 

Nadziranje uvoza, izvoza in tranzita strupenih kemikalij izvajajo 
carinski organi in organi za notranje zadeve. 

Carinski organ lahko dovoli vnos na carinsko območje ter odobri 
zahtevano carinsko dovoljeno rabo ali uporabo strupenih kemikalij 
le, če carinski zavezanec poleg carinske dokumentacije predloži 
tudi dovoljenje iz 6. člena tega zakona in odobritev uvoza 
inšpektorja za kemikalije (iz 14. člena tega zakona). 

Carinski organi in organi za notranje zadeve, ki pri izvajanju svojih 

nalog ugotovijo kršitve tega zakona ali Konvencije o tem takoj 
obvestijo Urad. 

V primeru poskusa vnosa kemičnega orožja oziroma strupene 
kemikalije brez dovoljenja iz 6. člena tega zakona, se kemično 
orožje oziroma strupena kemikalija zaseže. Zaseženo kemično 
orožje oziroma strupena kemikalija se skladišči v objektih, ki jih 
določi minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, 
pristojnim za gospodarstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 
Stroške skladiščenja ter druge stroške za izpolnitev zahtev 
Konvencije v zvezi z zaseženim kemičnim orožjem oziroma 
strupeno kemikalijo nosi imetnik oziroma lastnik kemičnega orožja 
oziroma strupene kemikalije. 

ZBIRANJE, UPORABA IN VAROVANJE PODATKOV 

12. člen 
Zbiranje, uporaba in varovanje podatkov 

Zbirka podatkov se vodi v skladu s programom informacijske 
podpore po zakonu, ki ureja področje kemikalij. 

Osebni podatki, ki jih v zvezi z zavezanci vodi Urad in jih pridobi 
neposredno od zavezanca ali iz centralnega registra prebivalstva, 
so: davčna številka oziroma enotna matična številka zavezanca 
ter ime, sedež oziroma stalno bivališče zavezanca. 

Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, se morajo medsebojno 
obveščati, če je ugotovljen utemeljen sum nedovoljene proizvodnje 
in prometa s kemičnim orožjem ali s strupenimi kemikalijami. 

Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko podatke, ki so 
jim bili skladno s tem zakonom in Konvencijo posredovani, 
uporabijo le za namen, za katerega so jih dobili in so jih dolžni 
varovati pred tretjimi osebami. Vsi prejemniki podatkov morajo 
upoštevati tudi določbe o varovanju tajnosti podatkov v skladu s 
Konvencijo in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

INŠPEKCIJE 

13. člen 
Inšpekcijski nadzor 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Konvencije, tega zakona in 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo v skladu s svojimi 
pooblastili: 

1. Zdravstveni inšpektorji - usposobljeni za kemikalije (v 
nadaljevanju : inšpektorji za kemikalije); 

2. Mednarodni inšpektorji Organizacije. 

Stroški inšpekcije Organizacije se krijejo iz državnega proračuna. 

O vsaki napovedani mednarodni inšpekciji Urad nemudoma 
obvesti Vlado Republike Slovenije. 

14. člen 
Pooblastila inšpektorjev za kemikalije 

Poleg splošnih pooblastil ima inšpektor za kemikalije po tem 
zakonu še naslednja pooblastila: 

1. Z odločbo odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomankljivosti 
v zvezi s proizvodnjo in prometom odpravijo v določenem 
roku; 
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2. Z odločbo prepove proizvodnjo, promet ali uporabo strupene 
kemikalije; 

3. 2 odločbo ustavi proizvodnjo ali promet s strupeno kemikalijo 
v objektu, če za objekt ni bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje; 

4. Na podlagi dovoljenja iz 6. člena odobri uvoz in izvoz strupenih 
kemikalij pred vložitvijo carinske deklaracije za kateri koli 
carinski postopek, razen za tranzit ter za skladiščenje strupenih 
kemikalij. 

O ukrepih iz prejšnjega odstavka inšpektor za kemikalije obvesti 
Urad. 

Zoper odločbo inšpektorja za kemikalije je možna pritožba na 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo, v roku 15 dni od vročitve 
odločbe. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

15. člen 
Dolžnost sodelovanja zavezancev pri mednarodnih 

inšpekcijah 

Zavezanec je dolžan omogočiti inšpekcijo in sodelovati z 
mednarodnimi inšpektorji Organizacije ter pomagati spremljevalni 
skupini pri izvajanju inšpekcije. 

Minister, pristojen za zdravstvo podrobneje opredeli način 
sodelovanja pri izvajanju inšpekcije. 

* 
16. člen 

Spremljevalna skupina 

Inšpekcije po 6. in 9. členu Konvencije in preiskave po 10. členu 
Konvencije se opravljajo v prisotnosti spremljevalne skupine. 

Spremljevalno skupino imenuje minister, pristojen za zdravstvo, 
na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve, ministra, 
pristojnega za gospodarske dejavnosti, ministra, pristojnega za 
obrambo, ministra, pristojnega za okolje in ministra, pristojnega 
za kmetijstvo. Vodja je predstavnik Urada. 

Vodja spremljevalne skupine daje ustne odredbe, potrebne za 
izvedbo inšpekcije in preiskave in druge odredbe, ki so potrebne 
za uveljavljanje pooblastil in dolžnosti sodelovanja. Pritožba proti 
ustnim odredbam vodje spremljevalne skupine ne zadrži njihove 
izvršitve. 

Podrobnejši potek mednarodnega inšpekcijskega nadzora in 
naloge spremljevalne skupine določi minister. 

17. člen 
Vstopni mejni prehodi 

Vstopne mejne prehode za mednarodne inšpekcije določi minis- 
ter, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zunanje zadeve. 

KAZENSKE DOLOČBE 

18. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1000.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ki; 

(1) 
1. ne pridobi ustreznega dovoljenja pred pričetkom proizvodnje 

strupenih kemikalij (prvi odstavek 5. člena); 
2. ne pridobi ustreznega dovoljenja za obratovanje objekta za 

proizvodnjo ali promet s strupenimi kemikalijami pred pričetkom 
samega obratovanja (prvi odstavek 5. člena); 

3. ne pridobi ustreznega dovoljenja za spremembo ali prilagajanje 
objekta za proizvodnjo ali promet s strupenimi kemikalijami 
pred pričetkom samega obratovanja (drugi odstavek 5. člena); 

4. opravlja promet s strupenimi kemikalijami brez ustreznega 
dovoljenja (prvi odstavek 6. člena); 

5. izvaja promet z državami, ki niso pogodbenice Konvencije (7. 
člen); 

6. ne poskrbi za potrebne ukrepe za zavarovanje (8. člen); 
7. ne sporoča zahtevanih podatkov (9. člen). 
8. uvaža, izvaža ali prevaža strupene kemikalije preko ozemlja 

Republike Slovenije brez odobritve iz 4. točke prvega odstavka 
14. člena tega zakona. 

9. ne dopusti inšpekcije (15. člen). 
« 

(2) 
Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, ki: 

1. ne pridobi ustreznega dovoljenja pred pričetkom proizvodnje 
strupenih kemikalij (prvi odstavek 5. člena); 

2 ne pridobi ustreznega dovoljenja za obratovanje objekta za 
proizvodnjo ali prometa s strupenimi kemikalijami pred 
pričetkom samega obratovanja (prvi odstavek 5. člena); 

3. ne pridobi ustreznega dovoljenja za spremembo ali prilagajanje 
objekta za proizvodnjo ali promet s strupenimi kemikalijami 
pred pričetkom samega obratovanja (drugi odstavek 5. člena); 

4. opravlja promet s strupenimi kemikalijami brez ustreznega 
dovoljenja (prvi odstavek 6. člena); 

5. izvaja promet z državami, ki niso pogodbenice Konvencije (7. 
člen); 

6. ne poskrbi za potrebne ukrepe za zavarovanje (8. člen); 
7. ne sporoča zahtevanih podatkov (9. člen). 
8. uvaža, izvaža ali prevaža strupene kemikalije preko ozemlja 

Republike Slovenije brez odobritve iz 4. točke prvega odstavka 
14. člena tega zakona. 

9. ne dopusti inšpekcije (15. člen). 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
tega člena. 

19. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 700.000,00 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ki: 

(1) 
1. na posebno zahtevo ne predloži zahtevane dokumentacije (9. 

člen); 
2. ne pomaga inšpekcijski oziroma spremljevalni skupini pri 

izvajanju inšpekcije (15. člen); 
3. ne spoštuje odredb vodje spremljevalne skupine (16. člen); 

(2) 
Z denarno kaznijo najmanj 350.000,00 SIT se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, ki: 
1. na posebno zahtevo ne predloži zahtevane dokumentacije (9. 

člen); 
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2. ne pomaga inšpekcijski oziroma spremljevalni skupini pri 
izvajanju inšpekcije (15. člen); 

3. ne spoštuje odredb vodje spremljevalne skupine (16. člen); 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 70.000,00 SIT se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
tega člena. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 
Izvajanje upravnih nalog 

Do ustanovitve Urada opravlja naloge po tem zakonu ministrstvo, 
pristojno za zdravstvo. 

21. člen 
Izvajanje inšpekcijskih nalog 

Do imenovanja inšpektorjev za kemikalije opravljajo naloge po 
tem zakonu zdravstveni inšpektorji. 

22. člen 
Rok za izdajo izvršilnih predpisov 

Podzakonski predpisi na podlagi tega zakona se izdajo najkasneje 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

23. člen 
Začetek veljavnosti 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
RS. 

OBRAZLOŽITEV 

Prvi člen predloga zakona določa vsebino In namen tega zakona. 

Drugi člen predloga zakona, v skladu z določbami Konvencije, 
prepoveduje razvoj, proizvodnjo, promet, kopičenje zalog, 
zadrževanje In uporabo kemičnega orožja. 

V tretjem členu so opredeljene izjeme, ko se strupene kemikalije 
pod določenimi pogoji smejo proizvajati ali uporabljati. Strupene 
kemikalije se smejo proizvajati ali uporabljati za namene, ki niso 
prepovedani s Konvencijo, ki so: 
- industrijski, kmetijski, raziskovalni, medicinski, farmacevtski in 

drugi miroljubni nameni; 
- zaščita pred strupenimi kemikalijami in kemičnim orožjem; 
■ vojaški nameni, ki ne pomenijo načina bojevanja; 
- obvladovanje notranjih nemirov za namen izvajanja posebnega 

zakona. 
Za zgoraj navedene namene prepovedi iz drugega člena ne veljajo. 

V četrtem členu so opredeljeni pojmi, ki se uporabljajo v tem 
zakonu. 

Ker prepovedi iz drugega člena ne veljajo absolutno za vse 
namene, je določena proizvodnja in trgovina s strupenimi 
kemikalijami za namene, ki niso prepovedani s Konvencijo le 
mogoča. Zato je v petem členu, da bi se preprečila zloraba 
strupenih kemikalij v nečlovekoljubne namene, dano pooblastilo 
ministru, pristojnemu za zdravstvo, da v soglasju z ministrom, 
pristojnim za gospodarstvo in ministrom, pristojnim za okolje, 
izdaja dovoljenja za: 
■ proizvodnjo strupenih kemikalij, za obratovanje objektov za 

njihovo proizvodnjo in za promet s strupenimi kemikalijami, pa 
tudi v primerih, ko se objekt spreminja in prilagaja za dejavnosti 
proizvodnje ali prometa s strupenimi kemikalijami. 

V šestem členu pa je zaradi nadzora trgovine opredeljeno, da je 
za uvoz, tranzit, izvoz, uporabo in skladiščenje strupenih kemikalij, 
za namene iz tretjega člena, potrebno pridobiti dovoljenje Urada. 
Minister, pristojen za zdravstvo predpiše način pridobitve dovoljenj 
za uvoz, izvoz, tranzit, uporabo in skladiščenje strupenih kemikalij. 
Evidenco dovoljenj vodi Urad. 

V sedmem členu je zaradi preprečevanja ilegalne trgovine s 
strupenimi kemikalijami in njihove zlorabe, dano pooblastilo 
ministru, pristojnem za zdravstvo, da lahko prepove ali omeji 
promet s strupenimi kemikalijami, z državami, ki niso pogodbenice 
Konvencije. 

Osmi člen določa, da morajo zavezanci, ki opravljajo dejavnosti 
iz petega člena poskrbeti za potrebne ukrepe, s katerimi se 
prepreči uporaba strupenih kemikalij za namene, ki so 
prepovedani s Konvencijo. 

Deveti člen predloga zakona določa, da morajo proizvajalci, lastniki 
strupenih kemikalij in proizvodnih kapacitet in trgovci s strupenimi 
kemikalijami iz Konvencije obvezno prijavljati in dajati podatke 
Uradu v določenem roku. Predložiti morajo podatke o procesu 
proizvodnje ali predelave strupenih kemikalij, podatke o objektih 
in tehnološki opremi ter podatke o uvozu, izvozu in skladiščenju 
ter o uporabi, vključno s specifikacijo posameznih strupenih 
kemikalij ter količinskimi podatki. Na zahtevo Urada je zavezanec 
dolžan predložiti tudi drugo ustrezno dokumentacijo. Način 
pridobitve dovoljenj, roke in način posredovanja podatkov, se 
podrobneje opredeli v podzakonskem predpisu ministra, 
pristojnega za zdravstvo. 

Deseti člen določa, da je pristojni državni organ za izvajanje 
Konvencije in za predstavljanje države navzven in za sodelovanje 
z Organizacijo, v skladu s 4. odstavkom 7. člena Konvencije, 
Urad za kemikalije kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za 
zdravstvo. Ker je znotraj ministrstva po predlogu zakona o 
kemikalijah že predviden Urad za kemikalije, ki bo po zakonu o 
kemikalijah skrbel za kemikalije, ki niso predmet te Konvencije, je 
določeno, da isti organ skrbi tudi za izvajanje tega zakona. To 
pomeni bistveno racionalizacijo, ker se izvajanje del na področju 
kemikalij na ta način dopolnjuje. Urad mora podatke o lastnikih 
strupenih kemikalij iz Konvencije in objektih za njihovo proizvodnjo 
v obliki prijav redno letno sporočati Organizaciji. Za objekte, v 
katerih se proizvajajo, ali pa bi se lahko proizvajale strupene 
kemikalije, je potrebno sklepati ustrezne sporazume z 
Organizacijo, s katerimi se določa podroben postopek 
inšpekcijskega nadzora v posameznem objektu (Konvencija, 
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Priloga o preverjanju, III. del (poglavje A)). Pri pripravi teh 
sporazumov sodeluje Urad. Urad sodeluje tudi pri uveljavljanju 
zahtevkov za pokrivanje mednarodnih inšpekcij iz trinajstega 
člena predloga tega zakona, ki se začasno krijejo iz državnega 
proračuna. Ti stroški se na ta način delno ali v celoti vračajo v 
državni proračun. Pri izvajanju teh in drugih nalog, ki izhajajo iz 
Konvencije, Urad sodeluje z ministrstvom, pristojnim za 
gospodarske dejavnosti, ministrstvom, pristojnim za notranje 
zadeve, ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve in 
ministrstvom, pristojnim za obrambo. 

Enajsti člen določa, da pri nadzoru uvoza, izvoza in tranzita 
strupenih kemikalij v skladu s svojimi pristojnostmi sodelujejo tudi 
organi carinske službe. 
Carinski organ lahko dovoli vnos strupenih kemikalij na carinsko 
območje ter odobri zahtevano carinsko dovoljeno rabo ali uporabo 
strupenih kemikalij le, če carinski zavezanec poleg carinske 
dokumentacije predloži tudi dovoljenje iz šestega člena predloga 
zakona in odobritev uvoza inšpektorja za kemikalije iz štirinajstega 
člena predloga tega zakona. Odobritev inšpektorja je dokaz, da 
je vnos strupenih kemikalij na carinsko območje v skladu z 
določbami tega zakona. Če lastnik da strupene kemikalije v 
carinski postopek brez ali z napačnimi dokumenti, se to šteje kot 
kršitev, ki je z določbami tega zakona urejena in sankcionirana. V 
primeru poskusa vnosa kemičnega orožja ali strupene kemikalije, 
brez dovoljenja iz šestega člena predloga tega zakona, se le to 
obvezno zaseže. Zaseženo kemično orožje se skladišči v objektih, 
ki jih določi minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, 
pristojnim za gospodarstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 
Stroške v zvezi z izpolnitvijo zahtev Konvencije v zvezi z 
zaseženim kemičnim orožjem nosi imetnik oziroma lastnik. 

Zaradi narave materije, ki jo obravnavata Konvencija in ta zakon, 
je v dvanajstem členu določeno zbiranje, uporaba in varovanje 
podatkov. V tem členu je določeno tudi, da se zbirka podatkov o 
strupenih kemikalijah, ki so predmet Konvencije, vodi v skladu s 
programom informacijske podpore iz prej omenjenega zakona o 
kemikalijah. Tudi tu gre za racionalizacijo in zbiranje podatkov na 
enem mestu, oziroma v okviru že načrtovanega informacijskega 
sistema, ki ga je treba le ustrezno dopolniti. S tem členom se 
zavezuje državne organe, da se medsebojno obveščajo, kadar 
obstaja sum nedovoljene proizvodnje ali prometa s kemičnim 
orožjem ali s strupenimi kemikalijami, da bi se na ta način učinkovito 
preprečila nezakonita proizvodnja ali promet s strupenimi 
kemikalijami v nečlovekoljubne namene. 

Trinajsti člen predloga zakona določa, da opravljata inšpekcijski 
nadzor nad njegovim izvajanjem domača in mednarodna inšpekcija. 
Redni inšpekcijski nadzor opravljajo zdravstveni inšpektorji 
usposobljeni za kemikalije, ki jih uvaja predlog zakona o kemikalijah. 
Inšpektorji so delavci v sestavi Zdravstvenega inšpektorata 

Republike Slovenije. Njihova pooblastila so določena v štirinajstem 
členu predloga zakona. 

Mednarodna inšpekcija je inšpekcija, zaposlena pri Organizaciji 
za prepoved kemičnega orožja, ki skrbi za izvajanje Konvencije, 
ki jo za to delo tudi ustrezno usposobi. Po Konvenciji (priloga o 
preverjanju, II. del splošna pravila, točka 26) je vsaka država 
pogodbenica dolžna inšpekcijski skupini mednarodnih inšpektorjev 
nuditi vse ugodnosti, kot so komunikacijska sredstva, tolmačenje, 
če je potrebno, prevoz, delovni prostor, nastanitev, hrano in 
morebitno zdravstveno oskrbo. Stroške, ki so nastali v zvezi z 
delom inšpekcijske skupine Organizacija povrne. 

Petnajsti člen določa, da morajo zavezanci inšpekcijo dopustiti in 
inšpektorjem ter spremljevalni skupini pomagati, da opravijo svoje 
delo. Gre za obliko sodelovanja, ko bo potrebno inšpekciji pokazati 
mesta skladiščenja strupenih kemikalij, predelovalne obrate, 
tehnično dokumentacijo proizvodnje ali predelave, transportna 
sredstva in ostalo kar mora inšpekcija v skladu s svojo nalogo 
preveriti. Tovrstno dolžnost, minister, pristojen za zdravstvo, 
podrobneje opredeli v podzakonskem aktu. 

V šestnajstem členu je določeno, da inšpekcijsko skupino v 
Republiki Sloveniji spremlja spremljevalna skupina, ki jo določi 
minister za zdravstvo. Imenuje jo minister, pristojen za zdravstvo, 
na predlog ministrov, ki so glede na svoje delovno področje 
povezani z delom oziroma področjem dela za izvajanje Kon venci je. 
To so minister, pristojen za notranje zadeve, minister, pristojen za 
gospodarske dejavnosti, minister, pristojen za obrambo, minis- 
ter, pristojen za okolje in minister, pristojen za kmetijstvo. Vodja te 
skupine je predstavnik Urada, ki ima tudi določena pooblastila za 
izvajanje svoje naloge. 

V sedemnajstem členu je predviden predpis ministra, pristojnega 
za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za zunanje 
zadeve, ki mora v skladu s Konvencijo določiti vstopne mejne 
prehode za mednarodno inšpekcijo. 

V poglavju o kazenskih določbah v osemnajstem in devetnajstem 
členu so predvidene kazni za kršitelje. 

Organi, ki bodo opravljali naloge v prehodnem obdobju, do 
ustanovitve organov, določenih v tem zakonu, so določeni v 
dvajsetem in enaindvajsetem členu. 

Podzakonski akti, ki jih predvideva predlog zakona, naj bi bili 
izdani v roku šest mesecev po uveljavitvi zakona. Rok je dovolj 
dolg, da bo mogoče v tem času izdati vse predvidene 
podzakonske akte in zagotoviti tudi dejansko podlago za 
izvrševanje zakona, s tem pa tudi Konvencije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO MALEZIJE 0 ZRAČNEM 

PROMETU MED NJUNIMA OZEMLJEMA 

IN ZUNAJ NJUNIH OZEMELJ (BMAZP) 

- EPA 419 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 51. seji dne 26. februarja 1998 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO MALEZIJE O 
ZRAČNEM PROMETU MED NJUNIMA OZEMLJEMA IN 
ZUNAJ NJUNIH OZEMELJ, 

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; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
- mag. Alojz KRAPEŽ, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Malezije o zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj 
njunih ozemelj podpisan v Ljubljani, 28. oktobra 1997. 

2. člen 

Sporazum se v izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku glasi: 

* Besedilo sporazuma v malezijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

9. marec 1998 13 poročevalec, št 19 



SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO MALEZIJE 

O ZRAČNEM PROMETU MED NJUNIMA 
OZEMLJEMA 

IN ZUNAJ NJUNIH OZEMELJ 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Malezije sta se kot 

pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in 

v želji, da bi sklenili sporazum o ustanovitvi zračnega prometa 

med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, 

sporazumeli o naslednjem: 

1. člen 
DEFINICIJE 

Za namen tega sporazuma, razen če besedilo ne zahteva drugače: 

(a) pojem "konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem 
civilnem letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Chicagu 7. 
decembra 1944, in vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 
90. člena omenjene konvencije, ter vsako spremembo prilog 
ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, kolikor 
veljajo za obe pogodbenici; 

(b) pojem "pristojna organa" pomeni za Republiko Slovenijo 
Ministrstvo za promet in zveze oziroma katero koli osebo ali 
organ, pooblaščen za opravljanje nalog, ki jih zdaj opravlja 
omenjeno ministrstvo, ali podobnih nalog, in za Malezijo 
ministra za promet in katero koli osebo ali organ, pooblaščen 
za opravljanje nalog, ki jih zdaj opravlja omenjeni minister, ali 
podobnih nalog; 

(c) pojem "določeni prevoznik" pomeni letalskega prevoznika 
oziroma letalske prevoznike, ki jih določi ena pogodbenica, o 
čemer pisno obvesti drugo pogodbenico v skladu s 3. členom 
tega sporazuma, za opravljanje dogovorjenega prometa na 
progah, ki so navedene v takem obvestilu; 

(d) pojmi "ozemlje" in "zračni promet", "mednarodni zračni 
promet", "prevoznik" in "pristanek v nekomercialne namene" 
imajo pomen, ki ga določata 2. in 96. člen konvencije; 

(e) pojem "tarifa" pomeni cene, ki jih je treba plačati za prevoz 
potnikov, prtljage in tovora, ter pogoje, ki veljajo za te cene, 
vključno s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali 
za prodajo prevoznih listin, razen nadomestil in pogojev za 
prevoz pošte; 

(f) pojem "priloga k temu sporazumu" pomeni pregled prog tega 
sporazuma oziroma spremembe in dopolnila v skladu z 
določbami 15. člena tega sporazuma. "Priloga k temu 
sporazumu" je sestavni del tega sporazuma in vsako 
sklicevanje na sporazum pomeni tudi sklicevanje na prilogo, 
razen kadar je to drugače določeno. 

2. člen 
PROMETNE PRAVICE 

(1) Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu 
določene pravice, da opravlja zračni promet na progah, določenih 
v prilogi tega sporazuma (v nadaljnjem besedilu "dogovorjeni 
promet" in "določene proge"). 

(2) V skladu z določbami tega sporazuma ima določeni prevoznik 
pogodbenice naslednje pravice: 

(a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka; 

(b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v 
nekomercialne namene in 

(c) pravico, da med opravljanjem dogovorjenega prometa na 
določeni progi opravlja pristanke na omenjenem ozemlju na 
kraju ali krajih, določenih v prilogi tega sporazuma, zato da 
vkrca in izkrca potnike, tovor in pošto. 

(3) Nobene določbe drugega odstavka tega člena ni možno 
razumeti tako, da ima določeni prevoznik ene pogodbenice na 
ozemlju druge pogodbenice pravico za plačilo ali najemnino vkrcati 
potnike, prtljago, tovor ali pošto, namenjene v kakšen drug kraj 
na njenem ozemlju. 

3. člen 
DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE PROMETA 

(1) Vsaka pogodbenica ima pravico, da drugi pogodbenici pisno 
sporoči prevoznika oziroma prevoznike, ki bodo opravljali 
dogovorjeni promet na določenih progah. 

(2) Po prejemu obvestila o določitvi druga pogodbenica, če ni 
zadržkov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, nemudoma 
izda določenemu prevozniku oziroma prevoznikom ustrezno 
dovoljenje za opravljanje prometa. 

(3) Pristojni organ ene pogodbenice lahko zahteva, da določeni 
prevoznik druge pogodbenice dokaže, da izpolnjuje pogoje, 
določene v zakonih in predpisih, ki jih ta organ v skladu z določbami 
konvencije normalno in v razumni meji uporablja za opravljanje 
mednarodnega komercialnega zračnega prometa. 

(4) Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti določenega 
prevoznika in zadržati oziroma preklicati pravice iz drugega 
odstavka 2. člena tega sporazuma ali postaviti take pogoje, ki so 
po njenem mnenju potrebni za uresničevanje teh pravic v vsakem 
primeru, kjer se ji zdi, da pogodbenica, ki določi prevoznika, ali 
njeni državljani niso odločujoči lastnik in nimajo dejanskega 
nadzora nad določenim prevoznikom. 

(5) Ko so izpolnjene določbe iz prvega in drugega odstavka tega 
člena, lahko tako določeni prevoznik, ki ima za to dovoljenje, 
prične opravljati dogovorjeni promet, če zanj veljajo tarife, določene 
v skladu z 8. členom tega sporazuma. 

(6) Vsaka pogodbenica ima pravico začasno prepovedati 
določenemu prevozniku uresničevanje pravic, določenih v drugem 
odstavku 2. člena tega sporazuma, ali določiti take pogoje, ki so 
po njenem mnenju potrebni za uresničevanje teh pravic, kadar 
koli prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice, ki 
daje te pravice, ali pa kako drugače ne upošteva določb tega 
sporazuma. Če takojšnja začasna prepoved uresničevanja ali 
uveljavitev pogojev ni bistvena za preprečitev nadaljnjega kršenja 
zakonov in predpisov, se ta pravica uporabi le po posvetovanju z 
drugo pogodbenico. 
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4. člen 
OPROSTITEV CARIN ZA GORIVO, MAZIVA IN 

REZERVNE DELE 

(1) Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu 
določeni prevoznik katere koli pogodbenice, kot tudi njihova 
običajna oprema, rezervni deli, zaloge goriva in maziv ter zaloge 
(vključno s hrano, pijačo in tobakom), ki so na takem letalu, so po 
prihodu na ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh carin, 
inšpekcijskih taks in drugih davščin ali taks, če ostanejo na letalih, 
dokler se ponovno ne izvozijo. 

(2) Zaloge goriva, maziv, rezervnih delov, običajne opreme in 
zaloge na letalu, ki jih na ozemlje ene pogodbenice pripelje določeni 
prevoznik druge pogodbenice ali so pripeljane v njegovem imenu 
ali so v letalu, ki ga upravlja določeni prevoznik in so izključno 
namenjene uporabi med opravljanjem mednarodnega prometa, 
so oproščene vseh državnih davščin in taks, vključno s carinami 
in inšpekcijskimi taksami, ki veljajo na ozemlju prve pogodbenice, 
tudi kadar so porabljene na delu poleta nad ozemljem pogodbenice, 
na katerem so bile natovorjene. Lahko se zahteva, da so zgoraj 
omenjeni predmeti pod carinskim nadzorom. 

(3) Običajna oprema v letalu, rezervni deli, zaloge na letalu in 
zaloge goriva in maziv, ki so v letalih prevoznika katere koli 
pogodbenice, so lahko raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice 
le z odobritvijo carinskih organov te pogodbenice, ki lahko zahteva, 
da se ti predmeti dajo pod njihov nadzor, dokler niso ponovno 
izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi. 

(4) Gorivo, maziva, rezervni deli, običajna oprema na letalu in 
zaloge na letalu, ki so vkrcani na letalo ene pogodbenice na 
ozemlju druge pogodbenice in ki se izključno uporabljajo na poletih 
med dvema krajema na ozemlju druge pogodbenice, se glede 
carin, inšpekcijskih taks in drugih podobnih državnih ali lokalnih 
dajatev in taks ne obravnavajo nič manj ugodno kot nacionalni 
prevoznik tiste pogodbenice. 

5. člen 
POSLOVNE DEJAVNOSTI 

(1) Ob upoštevanju določb zakonov in predpisov, ki veljajo na 
ozemlju vsake pogodbenice, je prevoznik, ki ga določi ena 
pogodbenica v skladu s 3. členom upravičen, da ima na ozemlju 
druge pogodbenice tehnično, administrativno in poslovno osebje, 
ki ga potrebuje za opravljanje zračnega prometa v skladu s prilogo 
k temu sporazumu, in da odpre in vodi svoja predstavništva. 

(2) Za poslovne dejavnosti velja načelo vzajemnosti. Pristojne 
oblasti vsake pogodbenice storijo vse, da predstavništva 
določenega prevoznika druge pogodbenice lahko nemoteno 
opravljajo svoje dejavnosti na ozemlju druge pogodbenice. 

(3) Vsaka pogodbenica dovoljuje določenemu prevozniku druge 
pogodbenice, da na njenem ozemlju prodaja svoje prevozne 
zmogljivosti neposredno in po lastni presoji po agentih. Vsak 
prevoznik ima pravico prodajati take prevozne zmogljivosti in 
vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni valuti ali v prosto konvertibilni 
valuti drugih držav v skladu z veljavno notranjo zakonodajo in 
predpisi. 

6. člen 
ZAKONI IN PREDPISI O PRIHODU IN ODHODU 

(1) Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni 
prihod in odhod letal v mednarodnem prometu, kot tudi poleti čez 
njeno ozemlje, se uporabljajo tudi za letala določenega prevoznika 
druge pogodbenice. 

(2) Zakoni in predpisi ene pogodbenice o prihodu, začasnem 
bivanju in odhodu s tega ozemlja potnikov, posadke, tovora ali 
pošte kot tudi formalnosti glede prihoda, odhoda, priseljevanja in 
izseljevanja ter carinski in sanitarni ukrepi veljajo za potnike, 
posadko, tovor ali pošto, ki jih prevaža letalo določenega 
prevoznika druge pogodbenice, medtem ko je znotraj omenjenega 
ozemlja. 

(3) Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku v 
primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice dajati 
kakršne koli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov, omenjenih 
v prvem in drugem odstavku tega člena. 

7. člen 
DOLOČBE O ZMOGLJIVOSTI 

(1) Določena prevoznika obeh pogodbenic imata primerne in 
enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa na 
določenih progah med njunima ozemljema. 

(2) Pri izvajanju dogovorjenega prometa vsak določeni prevoznik 
vsake pogodbenice upošteva interese določenega prevoznika 
druge pogodbenice tako, da ne škodi prometu, ki ga prevoznik 
druge pogodbenice opravlja na isti progi ali delu iste proge. 

(3) Dogovorjeni promet, ki ga opravljajo določeni prevozniki 
pogodbenic, bo v tesni povezavi z javnimi potrebami po prevozu 
na določenih progah, njegov glavni namen bo ob primerni 
zasedenosti zagotavljanje zmogljivosti, ki bo ustrezala tekočim in 
normalno predvidenim potrebam po prevozu potnikov, tovora in 
pošte, ki izhajajo ali so namenjeni na ozemlje pogodbenice, ki je 
določila prevoznika. Prevoz potnikov, tovora in pošte, vkrcanih in 
izkrcanih v krajih na določenih progah, ki niso na ozemlju držav, 
ki so določile prevoznika, bo v skladu s splošnimi načeli o 
zmogljivosti, ki naj ustreza: 

(a) prometnim potrebam z ozemlja in na ozemlje pogodbenice, ki 
je določila prevoznika; 

(b) prometnim potrebam na območju, čez katero prevoznik leti, 
ob upoštevanju drugih prometnih povezav prevoznikov držav, 
ki so na tem območju, in 

(c) potrebam celotne operacije prevoznika. 

(4) Pristojni organi pogodbenic občasno skupno presodijo, kako 
določeni prevozniki pri opravljanju dogovorjenega prometa v 
praksi izvajajo načela, ki jih navajajo zgornji odstavki tega člena. 

(5) Nobena pogodbenica ne sme enostransko omejiti delovanja 
določenega prevoznika druge pogodbenice, razen v skladu s 
tem sporazumom ali v skladu z enotnimi pogoji, kot jih predvideva 
konvencija. 

8. člen 
TARIFE 

(1) Tarife, ki jih zaračunavajo določeni prevozniki pogodbenic za 
prevoz med Republiko Slovenijo in Malezijo, odobrita oba pristojna 
organa. Določene bodo na razumni ravni ob upoštevanju vseh 
bistvenih dejavnikov, vključno s stroški dogovorjenega prometa, 
interesi uporabnikov, primernim dobičkom in tarifami drugih 
prevoznikov, ki delujejo na celotni progi ali njenem delu. 

(2) Kateri koli določeni prevoznik se lahko posvetuje o tarifnih 
predlogih, vendar se ne zahteva, da to stori preden vloži prošnjo 
za predlagano tarifo. Pristojni organ vsake pogodbenice prošnjo 
sprejme le, če določeni prevoznik, ki vloži prošnjo, potrdi, da je 
drugega določenega prevoznika obvestil o predlaganih tarifah. 
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(3) Kateri koli predlog za tarifo za prevoz med Republiko Slovenijo 
in Malezijo se vloži pri pristojnih organih obeh pogodbenic na 
način, ki ga zahtevata pristojna organa. Predlog ne sme biti vložen 
manj kot 60 dni (razen če ustrezna pristojna organa predhodno 
odobrita krajši rok za vložitev vloge) pred dnem, ki je predlagan 
za njihovo uveljavitev. Predlog za tarifo se šteje, da je bil vložen 
pri pogodbenici na dan, ko ga prejme pristojni organ te 
pogodbenice. Vsak določen prevoznik mora le pred svojim 
pristojnim organom utemeljiti svoj predlog za tarife in ne pred 
drugim organom, razen če je tarifa registrirana enostransko. 

(4) Vsako predlagano tarifo lahko kadar koli odobri pristojni organ 
katere koli pogodbenice pod pogojem, da je bila registrirana v 
skladu s tretjim odstavkom tega člena. 

(5) Če se tarifa ne odobri v skladu z določbami četrtega odstavka 
tega člena, lahko pristojni organ katere koli pogodbenice zahteva 
posvetovanje, ki se mora izvesti v 30 dneh po vložitvi zahtevka, 
če se pristojna organa ne dogovorita drugače. 

(6) Če en pristojni organ tarife ne odobri v skladu s četrtim 
odstavkom tega člena in pristojnima organoma ni uspelo doseči 
soglasja po posvetovanjih v skladu s petim odstavkom tega člena, 
se spor poskuša rešiti v skladu z določbami 14. člena tega 
sporazuma. Vendar v nobenem primeru pogodbenica ne sme 
zahtevati tarife, ki je drugačna od tarife prevoznika, ki ga je sama 
določila, za primerljive storitve med istimi kraji. 

(7) Tarifa, ki je uvedena v skladu z določbami tega člena, velja, 
dokler se ne uvede nadomestna tarifa. 

(8) Tarife, ki jih zaračunava določeni prevoznik ene pogodbenice 
za prevoz med območjem druge pogodbenice in ozemljem 
države, ki ni pogodbenica, so predložene v odobritev drugi 
pogodbenici in državi, ki ni pogodbenica, vendar pod pogojem, da 
pogodbenica ne zahteva tarife, ki je drugačna od tarife njenega 
lastnega prevoznika za primerljive storitve med istima krajema. 
Določeni prevoznik vsake pogodbenice registrira take tarife pri 
drugi pogodbenici v skladu z njenimi zahtevami. Odobritev teh 
tarif se lahko prekliče, vendar ne prej kot po 30-dnevnem 
odpovednem roku, pri čemer mora pogodbenica, ki odobritev 
prekliče, določenemu prevozniku dovoliti, da uporablja iste tarife 
kot njen lastni prevoznik za primerljive storitve med istimi kraji. 

9 člen 
TAKSE ZA UPORABNIKE 

Nobena pogodbenica ne uvede oziroma ne dovoli, da se za 
določenega prevoznika druge pogodbenice uvedejo takse za 
uporabnike, ki so višje od tistih, ki veljajo za njenega določenega 
prevoznika, ki opravlja podoben mednarodni zračni promet. 

10. člen 
VARNOST ZRAČNE PLOVBE 

(1) V skladu s pravicami in obveznostmi mednarodnega prava 
pogodbenici ponovno potrjujeta kot sestavni del tega sporazuma 
medsebojno dolžnost, da varujeta civilno letalstvo pred dejanji 
nezakonitega vmešavanja. Ne da bi omejevali svoje pravice in 
obveznosti po mednarodnem pravu, pogodbenici še prav posebno 
upoštevata določbe Konvencije o kaznivih dejanjih in nekih drugih 
dejanjih, storjenih na letalih, sprejete v Tokiu 14. septembra 1963, 
Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, sprejete 
v Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih 
dejanj zoper varnost civilnega letalstva, sprejete v Montrealu 23. 
septembra 1971, in katere koli druge konvencije, ki se nanaša na 
varnost civilnega letalstva in ki jo podpišeta obe pogodbenici. 

(2) Pogodbenici na zahtevo druga drugi dajeta vso potrebno 

pomoč, da bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga 
nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in 
posadk, letališč in letalskih navigacijskih naprav ter vsako drugo 
grožnjo varnosti civilnega letalstva. 

(3) Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu Z 
določbami Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti 
civilne zračne plovbe, ki so opredeljene v prilogah konvencije, v 
tisti meri, v kateri te določbe veljajo za obe pogodbenici; od letalskih 
družb, ki so vpisane v njunih registrih ali opravljajo pretežni del 
svojih dejavnosti ali imajo sedež na njunih ozemljih, ter od letaliških 
podjetij na svojih ozemljih zahtevata, da delujejo v skladu s takimi 
varnostnimi predpisi. V skladu s tem vsaka pogodbenica drugo 
obvesti o kakršnem koli neskladju med notranjepravnimi predpisi 
in postopki in prej omenjenimi določbami o varnosti zračne plovbe. 
Katera koli pogodbenica lahko kadar koli zahteva takojšen posvet 
z drugo pogodbenico, da se pogovorita o takšnih razhajanjih. 

(4) Vsaka pogodbenica se strinja, da bo upoštevala določbe o 
varnosti, ki jih zahteva druga pogodbenica za prihod na ozemlje 
druge pogodbenice, in da bo uvedla primerne ukrepe za zaščito 
letala ter da bo pregledala potnike, posadko, ročno prtljago kot 
tudi tovor in zaloge na letalu pred in med vkrcavanjem ali 
natovarjanjem. Vsaka pogodbenica z naklonjenostjo obravnava 
vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo posebnih varnostnih 
ukrepov zaradi določene grožnje za civilno zračno plovbo. 

(5) Kadar se zgodi incident ali obstaja nevarnost za nezakonito 
ugrabitev letala ali za kakšno drugo nezakonito dejanje proti 
varnosti, potnikov, posadke, letal, letališč in letalskih navigacijskih 
naprav, pogodbenici pomagata druga drugi, s tem da poskrbita 
za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se tak incident 
ali grožnja končal čim hitreje in z najmanjšim tveganjem za 
človeška življenja. 

11. člen 
PRENOS SREDSTEV 

Vsaka pogodbenica prizna določenemu prevozniku druga 
pogodbenice pravico, da svoji upravi nakaže presežek 
prejemkov nad izdatki, ki jih zasluži na ozemlju prve pogodbenice- 
Postopek za tako nakazilo je v skladu z deviznimi predpisi 
pogodbenice na ozemlju, kjer je prihodek nastal. Če so plačila 
med pogodbenicama naknadno urejena s posebnim sporazumom, 
velja tak sporazum. 

12. člen 
INFORMACIJE IN STATISTIČNI PODATKI 

Pristojna organa obeh pogodbenic morata na zahtevo pristojnega 
organa druge pogodbenice pripraviti periodične statistične podatke 
in druge statistične izkaze v skladu s potrebami, da se preveri 
zmogljivost dogovorjenega prometa določenega prevoznika prve 
pogodbenice.Taki izkazi morajo vsebovati vse potrebne informacije 
za določitev obsega prometa, ki ga opravlja določeni prevoznik v 
dogovorjenem prometu. 

13. člen 
POSVETOVANJA 

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanja o 
kateri koli zadevi v zvezi s tem sporazumom. Taka posvetovanja 
se začno v šestdesetih dneh po prejemu pisne zahteve druge 
pogodbenice, razen če se pogodbenici dogovorita drugače. 

14. člen 
REŠEVANJE SPOROV 

(1) Vsakršen spor, ki nastane med pogodbenicama in ki se nanaša 
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na razlago ali izvajanje tega sporazuma, se reši z neposrednimi 
pogajanji med pristojnima organoma pogodbenic. 

(2) Če pogodbenici spora ne rešita s pogajanji, kot določa prvi 
odstavek tega člena, se spor reši po diplomatski poti. 

15. člen 
SPREMEMBE 

(1) Če katera od pogodbenic želi spremeniti določbe tega 
sporazuma, lahko kadar koli zaprosi za posvet drugo 
pogodbenico. Tak posvet se začne v šestdesetih dneh od dneva 
prejema takega zahtevka. 

(2) Kakršna koli sprememba tega sporazuma, dogovorjena med 
pogodbenicama, začne veljati po tem ko je potrjena z izmenjavo 
diplomatskih not. 

(3) O spremembah priloge tega sporazuma se lahko neposredno 
dogovorita pristojna organa pogodbenic. 

16. člen 
VEČSTRANSKI SPORAZUMI 

Če se sklene kakršna koli splošna večstranska konvencija o 
letalskem prometu, ki zavezuje obe pogodbenici, se bo ta 
sporazum spremenil tako, da ustreza določbam take konvencije. 

17. člen 
PRENEHANJE SPORAZUMA 

Vsaka od pogodbenic lahko kadar koli obvesti drugo pogodbenico, 
da želi odstopiti od tega sporazuma. Tako obvestilo se istočasno 
pošlje Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. Če se vroči 
tako obvestilo, sporazum preneha veljati dvanajst mesecev po 
dnevu prejema obvestila druge pogodbenice, razen če je obvestilo 
sporazumno umaknjeno pred iztekom tega roka. Če druga 
pogodbenica ne potrdi prejema tega obvestila, se šteje, da ga je 

prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva. 

18. člen 
REGISTRACIJA 

Ta sporazum in vsakršno izmenjavo obvestil v skladu s 15. in 16. 
členom je treba registrirati pri Mednarodni organizaciji civilnega 
letalstva. 

19. člen 
NASLOVI 

Naslovi na začetku vsakega člena tega sporazuma so samo 
zaradi večje preglednosti in lažje uporabnosti in nikakor ne 
definirajo, omejujejo ali opisujejo obsega oziroma namena tega 
sporazuma. 

20. člen 
VELJAVNOST 

Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa in začne 
veljati po izpolnitvi ustavnopravnih zahtev pogodbenic na dan 
izmenjave diplomatskih not. 

V potrditev tega sta podpisana pooblaščenca, ki sta ju pravilno 
pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvirnikih 28. dne oktobra 1997 v Ljubljani v 
slovenskem, malezijskem in angleškem jeziku. Vsa besedila so 
enako verodostojna. Ob neskladju velja angleško besedilo. 

Za Vlado Republike Slovenije Za Vlado Malezije 

mag. Anton Bergauer, l.r. dr. Ling Liong Sik, l.r. 

PRILOGA 

PREGLED PROG I 

Proge, ki jih opravlja določeni prevoznik Republike Slovenije: 

Stolpec 1 Stolpec 2 Stolpec 3 Stolpec 4 

Kraji vzletanja Kraji vmesnega Kraji v Naslednji kraji 
pristajanja Maleziji 

kraji v Sloveniji katera koli 3 kraji v katera koli 
dva kraja Maleziji dva kraja 

PREGLED PROG II 

Proge, ki jih opravlja določeni prevoznik Malezije: 

Stolpec 1 Stolpec 2 Stolpec 3 Stolpec 4 

Kraji vzletanja Kraji vmesnega Kraji v Naslednji kraji 
pristajanja Sloveniji 

kraji v Maleziji katera koli 3 kraji v katera koli 
dva kraja Sloveniji dva kraja 

OPOMBE 

(i) Določeni prevoznik oziroma prevozniki obeh pogodbenic lahko 
na katerem koli ali na vseh poletih izpustijo pristanek v katerem 
koli od zgoraj omenjenih krajev. 

(li) Dejanske operacije, frekvence in izvrševanje prometnih pravic, 
ki so dodeljene določenemu prevozniku oziroma prevoznikom 
obeh pogodbenic, sporazumno določita pristojna organa obeh 
pogodbenic. 

(iii) Pravico pete svobode lahko določeni prevoznik uresničuje na 
podlagi komercialnega dogovora med določenima prevoznikoma 
obeh pogodbenic. 
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3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Malezije o 
zračnem prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj 
sta podpisala mag. Anton Bergauer, minister za promet in zveze 
Republike Slovenije in dr. Ling Liong Sik, malezijski minister za 
promet. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih v slovenskem, 
malezijskem in angleškem jeziku. 

Sporazum je bil podpisan v torek, 28.oktobra 1997 v Ljubljani. 

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje 
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju in 
preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic, določitvi 
prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivosti, uporabi 
zakonov in predpisov posamezne države, varnosti zračne plovbe, 
oprostitvi carin in drugih dajatev, predstavništvih prevoznikov in 
transferju dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov, itd. 

Sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa in začne veljati 
po izpolnitvi ustavnopravnih zahtev pogodbenic na dan izmenjave 
diplomatskih not. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) Sporazum med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Malezije o zračnem prometu med 
njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj ratificira Državni zbor 
Republike Slovenije. 

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov. 

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale za 
Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti. 
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OPREDELITEV MINISTRSTVA ZA 

PROMET IN ZVEZE DO POSLANSKE 

POBUDE POSLANCA G. JANEZA 

MEŽANA IN 

POROČILO O IZVEDENIH DELIH V 

LETU 1997 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 
MINISTER 

Državni zbor Republike Slovenije 
Predsednik g. Janez Podobnik, dr. med. 

Zadeva: Opredelitev Ministrstva za promet in zveze do 
poslanske pobude poslane g. Janeza Mežana 

Zveza: dopis Državnega zbora štev. 020-02/92-31 z dne 
22.1.1998 

Poslanec DZ g. Mežan je dne 22.1.1998 podal pismeno pobudo, 
da MPZ objavi (v Poročevalcu) pregled porabljenih sredstev 
za investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 1997 po 
občinah. 

Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljevanju 
DRSC), ki je strokovna služba v sestavi Ministrstva za promet 
in zveze, je pripravila Poročilo o izvedenih delih v letu 1997. 
Poročilo o izvedenih delih se nanaša na investicije in investicijsko 
vzdrževanje magistralnih in regionalnih (državnih) cest. 
Poročilo je pripravljeno po proračunskih postavkah iz 
sprejetega oz. veljavnega Proračuna za posamezno leto. 

Osnova za uresničitev pobude poslane g. Janeza Mežana, da 
naj se objavijo podatki v Poročevalcu za investicije in 
investicijsko vzdrževanje za leto 1997 po občinah, je za področje 
državnih cest Poročilo o izvedenih delih, ki ga za tekoče 

leto pripravlja DRSC vsako leto in ga z zaključnim računom 
pošlje na Ministrstvo za finance. To poročilo vsebinsko ne 
ustreza tej pobudi, saj mora biti izdelano na podlagi posamezne 
proračunske postavke zaradi ugotavljanja namenskosti porabe 
proračunskih sredstev na posameznih postavkah pri 
proračunskem porabniku, kar redno nadzira Računsko 
sodišče. Pri računalniškem pregledu posamezne planske 
postavke je sicer s pomočjo stacionaže možno ugotoviti na 
katerem področju oz. občini se predmetni odsek nahaja, vendar 
ta podatek ni sestavni del Poročila, saj nima vpliva na 
ugotavljanje namenskosti porabe na posamezni postavki. Glede 
na dejstvo, da priprava Poročila o izvedenih delih po drugih 
navodilih, kot jih je izdalo Ministrstvo za finance do sedaj ni bila 
praksa, predlagamo, da Državni zbor pravno uredi 
prikazovanje regionalne lokacije investicije v državnem 
proračunu. 
V prilogi vam v vednost pošiljamo Poročilo o izvedenih delih 
na posameznih planskih postavkah za leto 1997, ki ga je 
DRSC poslala na Ministrstvo za finance. 

MINISTER: 
mag. Anton Bergauer 

Priloga: 
- Poročilo o izvedenih delih DRSC za leto 1997 

V vednost brez priloge: 
- g. Pregelj, g. Čuček, MPZ 
- g. Lokošek, MF 
- g. Žavrlan, ga. Brank, DRSC 

9. marec 1998 19 poročevalec, št. 19 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Direkcija Republike Slovenije za ceste 

SEKTOR ZA PLAN 

1131-409 Izobraževanje 

Veljavni prorac 1997: 5.000.000 Pod. pog. za leto 97: 5.000.000 
0 Realizacija 1997: 4.921.724 

Iz te postavke so bile plačane šolnine za izobraževanje delavcev 
Direkcije ter udeležba na seminarjih in kongresih. 

POROČILO O IZVEDENIH DELIH 
na posameznih planskih postavkah 

za leto 1997 

Obdelala: Ljuba Brank 
Vir: poročila nadzora DRSC, DOC, ZIL, CONSTRUCTA 

LJUBLJANA, 31-januar-1998 

1130-409 Informiranje 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

881.754 
620.000 

Postavka pokriva stroške, ki nastajajo iz naslova informiranja 
javnosti z informacijskimi in reprezentacijskimi gradivi, 
publiciranjem poljudnih, strokovnih in vzgojno-izobraževalnih del 
ter s predstavitvijo dela strokovne službe, stanja cest in cestnih 
programov. V letu 1977 je bila sklenjena pogodba za spremljanje 
in analizo elektronskih medijev (radijskih inTV objav). Iz navedene 
postavke so se pokrivali tudi stroški za izdajo knjige "Ceste in 
promet v Sloveniji". 

1580-409 Plačila članarin (PIARC) 

Veljavni prorac 1997: 600.000 Pod. pog. za leto 97: 540.000 
Realizacija 1997: 509.845 

Plačana je bila letna članarina za združenje PIARC, kjer je 
R Slovenija včlanjena od leta 1995 (18.000 FF). 

1008-451 Razvojno-raziskovalne naloge 

Zač. financ. 1997 35.500.000 Pod. pog. za leto 97: 33.247.887 
Realizacija 1997: 32.627.788 

Poročilo o razvojno-raziskovalnih nalogah je priloženo: 

1114-451 Kasneje ugotovljene obveznosti iz 
preteklega leta 

Veljavni prorac 1997: 145.049.331 Pod. pog. za leto 97: 145.049.331 
Realizacija 1997: 144.261.240 

Plačila obveznosti po pogodbi o refundaciji kredita (občinski 
programi) iz leta 1992, plačila zamudnih obresti zaradi nezadostnih 
sredstev v obdobju začasnega financiranja v letu 1997, plačilo 
prometnega davka za program PHARE Žaga - Učja, ker ni bilo 
možno plačilo le-tega iz"matične" PP, plačilo revizije kredita EBRD, 
izvržba sodišča (CP Kranj) in plačila po pogodbi za preslikavo 
dokumentacije za preslikavo na mikrofilm. 

3415-403 Materialni stroški 

Veljavni prorac 1997: 114.300.000 

Materialni stroški obsegajo: 

Material 

Pisarniški material 
Časopisi, strokovna 
literatura, Ur.i. in podobno 
Porabljena energija 

Proizvodne storitve drugih 
PTT storitve in poštnina 

Komunalne storitve 
Neproizvodne storitve drugih 
Pogodbe o delu 

Avtorski honorarji 

Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

114.838.616 
106.053.903 

Najemnine in zakupnine, 
garažnine 
Reprezentančni izdatki 

Drugi materialni odhodki 
Izdatki za sprotne potrebe strok. 
izobraževanja 
Plačila in bančne storitve 
Plačila in storitve v plačilnem 
prometu 
Zavarovalne premije 
Dnevnice za službena potovanja 
Dnevnice za službena potovanja 
v tujino 
Drugi odhodki 

1120-451 Kontrola osnih pritiskov in površine za 
izločanje 

Veljavni prorac 1997: 13.959.466 Pod. pog. za leto 97: 13.959.466 
Realizacija 1997: 13.959.297 

V juliju 97 je bil izveden razpis, avgusta 97 podpisana pogodba, 
izvajanje kontrole se je pričelo šele 15.9.97. 

Izvajanje kontrole osnih pritiskov in skupne mase vozil je potekalo 
tekoče v skladu z mesečnim programom izdelanim na osnovi 
predloga izvajalca del in zahtev upravljalca in Ministrstva za 
notranje zadeve. Opravljeno je bilo 1540 tehtanj. 
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Uredil se je par platojev za tehtanje vozil ob državni cesti št. 10 
med Trojanami in Krašnjo. Na površine za izločanje je bilo 
postavljeno 25 posod za odpadke. Vsa dela po postavki so 
zaključena in obračunana. 

1124-451 Ekspropriacija M, R cest 

Veljavni prorac 1997: 90.000.000 Pod. pog. za leto 97: 88.278.600 
Realizacija 1997: 88.278.600 

Proračunska postavka je bila namenjena za plačilo stroškov v 
zvezi z odmerami M + R cest:. Odmerjenih je bilo 50 odsekov v 
dolžini 140 km. Med njimi tudi: 

R 301/1012 Šempeter - Dornberk 1,0 
R 342/1265 Črna - Šentvid 4.0 
R 301 c/1021 Idrsko - Livek 7,0 
R 347/1291 Spuhlja - Zavrč 1,9 
R 303a/1032 Staro selo - Bregini 16,5 
R 351/1299 Kobilje - Dobrovnik 4,0 
R 314/1071, 1072 Most na Soči - Podbrdo 20,0 
R 356/1317 Petrovci - Kuzma 2,6 
R 318/1112, 1113, 1114 Trebija - Želin 3,7 
R 361/1332 Hoče - Areh 2,5 
R 320/1120 Sodražica - Žlebič 1,5 
R 364/1345 Osilnica - Kočevska reka 9,0 
R 321 c/1128 Vresje - Sorica 5,0 
R 370/1354 Ribnica - Ribniška Koča 8,0 
R 324/1144 Gorenja vas - Ljubljanica 2.0 
R 372/1436 Preserje - Rakitna 4,9 
R 324/1144 Ljubljanica - Kurja vas 1,6 
R 381/1380 Zagorje - Knežak 1,0 
R 324/1208 Mozelj - Brezovica 4,0 
R 387/1412 Kalce - Podkraj - Col 4,3 
R 324/1145 Ljubljanica - Vrhnika 5,9 
L 3612 Bezgarji - Bezgovica 2,1 
R 326/1162 Trebnje - Mokronog 2,0 
M 10/300, 301 Brezovica - Vrhnika - Logatec 13,8 
R 327/1176 Dvor - Soteska 1,7 
M 10/303 Kalce - Planina 5,0 
R 327/1176 Dvor - Soteska 3,7 
M 10/304 Planina - Ravbarkomanda 6,8 
R 333/11206 Križaj - Cerklje 1,6 
M 10/305 Ravbarkomanda - Postojna 3,4 
R 333/1207 Čatež ob Savi - Obrežje 1,9 
M 10/306 Postojna - Razdrto 5,4 
R 334/1209 Bistrica - Dobliče 1,2 
M 10-1/314 Agata - Lenart 1,4 
R 335/1210 križišče Vinogradniške v Metliki 0,7 
M 10-10/1040 Peršeti - Most na Soči 7,6 

1127-451 Štetje prometa 

Veljavni prorac 1997: 35.000.000 Pod. pog. za leto 97: 34.965.070 
Realizacija 1997: 34.944.679 

Redno štetje prometa: v celoti je bilo izvedeno 1 x štetje, 4 x šetje 

in 12 x štetje. Vzdrževanje števcev poteka po pogodbi enakomerno 
za vsak mesec. Dobava in montaža novih avtomatskih števcev 
je izvršena v celoti in števci že obratujejo. Štetje na mejnih prehodih 
je bilo realizirano 01.08.1997 in sedaj poteka obdelava podatkov. 
Poleg tega je bilo izvedenih precej štetij za posamezno 
dimenzioniranje križišč in za potrebe študij. 

1141-451 Redno vzdrževanje magistralnih cesta 

Veljavni prorac 1997: 750.000.000 Pod. pog. za leto 97: 749.998.453 
Realizacija 1997: 749.998.453 

V tebruarju je bil s cestnimi podjetji sklenjen aneks za plačilo del iz 
leta 1996 (na osnovi dvoletne pogodbe iz leta 96). S tem je bilo 
realiziranih 255 mio SIT. Dela po pogodbah v letu 1997 pa so se v 
okviru omenjene postavke pričela izvajati 16. marca - po končani 
zimski službi. 

Zaradi začasnosti financiranja so se izvajala minimalna dela RV: 
poleg zakonsko določene pregledniške službe predvsem košnja, 
rezanje in popravilo bankin ter krpanje udarnih jam. Še vedno pa 
velja: glede na višino sredstev, predvidenih za izvajanje letne 
službe je izjemno veliko sredstev angažiranih na postavki 
"popravilo vozišč po nezgodnem dogodku", saj je nujno posredovati 
pri dvigovanjih težkih tovornjakov. Kljub temu, da aneks za RV 
tudi v avgustu še ni bil podpisan, so se dela izvajala. Pregled del 
po odsekih, po podjetjih, po vrstah del ipd. je na voljo, vendar ga 
tu ne prilagamo. 

Dela, ki so se izvajala po aneksu št. 1, ki je bil podpisan šele 23. 
oktobra, so zaključena in obračunana. Postavka je bila v celoti 
realizirana. 

1142-451 Redno vzdrževanje regionalnih cest 

Veljavni prorac 1997: 920.000.000 Pod. pog. za leto 97: 919.998.275 
Realizacija 1997: 919.998.275 

V februarju je bil s cestnimi podjetji sklenjen aneks za plačilo del iz 
leta 1996 (na osnovi dvoletne pogodbe iz leta 96). S tem je bilo 
realiziranih 36 mio SIT. Dela po pogodbah v letu 1997 pa so se v 
okviru omenjene postavke pričela izvajati 16. marca - po končani 
zimski službi. 

Zaradi začasnosti financiranja so se izvajala minimalna dela RV: 
poleg zakonsko določene pregledniške službe predvsem košnja, 
rezanje in popravilo bankin ter krpanje udarnih jam. Še vedno pa 
velja: glede na višino sredstev, predvidenih za izvajanje letne 
službe je izjemno veliko sredstev angažiranih na postavki 
"popravilo vozišč po nezgodnem dogodku" saj je nujno posredovati 
pri dvigovanjih težkih tovornjakov. Kljub temu, da aneks za RV 
tudi v avgustu še ni bil podpisan, so se dela izvajala. Pregled del 
po odsekih, po podjetjih, po vrstah del ipd. je na voljo, vendar ga 
tu ne prilagamo. 

Dela, ki so se izvajala po aneksu št. 1, ki je bil podpisan šele 23. 
oktobra, so zaključena in obračunana. Postavka je bila v celoti 
realizirana. 
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1143-451 Posipni materiali za regionalne in 
magistralne ceste 

Veljavni prorac 1997: 415.000.000 Pod. pog. za leto 97: 415.000.000 
0 Realizacija 1997: 414.999.969 

Sredstva z omenjene postavke so reaizirana z nabavo posipnih 
materialov, katerih poraba je bila v letošnjih mesecih sledeča: 

a) sol 
- januar 12500 ton - februar 2100 ton - marec 900 ton 
b) kalcijev klorid 
- januar 250 ton - februar 130 ton 
c) 26.664 m3 drobijenca 

Precej večja od planirane pa je bila poraba posipnih materialov od 
15. nov. do 31. dec. 1996 (planirana 8,500 ton, dejanska 16,500 
ton). Plačila so postekala iz letošnjih sredstev. Zaradi začasnega 
financiranja je bilo zadnjih 35 mio SIT plačanih šele septembra. 
Za novo zimsko sezono je bil razpis za izbiro izvajalca zaključen 
šele 15.11.97 zaradi pritođbe SCP. 

Z razpoložljivimi sredstvi po redni pogodbi in po aneksu, z rokom 
dokončanja 31.1.1998, so pokrite dobave posipnih materialov do 
konca NORMALNE zimske sezone. Od 22. do 25. novembra je 
bila že izvedena prva večja akcija pluženja in posipanja, sicer pa 
je bilo do konca decembra porabljeno 3625 t soli, 6000 m3 
drobijenca in 1491 kalcijevega klorida. Sicer pa do konca januarja 
1998 na splošno ni bilo posebnosti. 

1144-451 Obnova vertikalne signalizacije 

Veljavni prorac 1997: 138.350.000 Pod. pog. za leto 97: 138.349.762 
Realizacija 1997: 138.298.893 

Za potrebe interventnega vzdrževanja je bil izveden razpis za 
dobavo znakov, medtem ko je bil razpis za dobavo smernikov 
izveden dvakrat (prvi razpis ni uspel zaradi premajhnega števila 
ponudb). 

Obnova poškodovanih znakov in postavitev novih je potekala 
tekoče glede na evidentirane potrebe vzdrževalcev cest in izdane 
naloge za spremembo poškodovane in uničene prometne 
signalizacije: 

• 4151 standardnih prometnih znakov 
• 134 kažipotnih tabel 
• 14000 smernikov 
na državni cesti št. 1, na odsekih od 201 do 229 pa bo zaključen 
v letu 1998, ko se bodo dela tudi izvajala. 
Obnova dotrajane vertikalne signalizacije je bila izvedena na 
državnih cestah št. 6, 10.8, 319, 321 a, 378, 337 in 345: 
•1150 standardnih prometnih znakov 
• 120 kažipotnih tabel 
Postavitev 20795 cestnih smernikov na odsekih, ki z njimi niso bili 
opremljeni se je izvajala na državnih cestah na področjih Cestnih 
podjetij Nova Gorica, Celje, Novo mesto in Maribor. 

Večina del je bila izvedena v letu 1997, nekatera se bodo 
nadaljevala še v letu 1998 v skadu z dvoletnimi pogodbami. 

1145-451 Vzdrževanje signalnih naprav 

Veljavni prorac 1997: 122.000.000 Pod. pog. za leto 97: 121.700.000 
Realizacija 1997: 121541.615 

Kljub poznemu zagotavljanju sredstev za investicijsko 

vzdrževanje so bila vsa predvidena dela dokončana do meseca 
novembra. V mesecu decembru se je izvajalo le najnujnejše 
vzdrževanje (menjava žarnic, dušilk, transformatorjev in 
poškodovanih delov). Vse naprave, ki so v upravljanju Direkcije, 
to pa je: 46 semaforjev 

215 osvetljenih prehodov za pešce 
javna razsvetljava na 42 odsekih cest in križiščih 
javna razsvetljava v 6 predorih 
26 prometnih znakov spremenljive vsebine 

so v dobrem stanju in njihovo delovanje omogoča varno odvijanje 
prometa. Obseg del rednega in investicijskega vzdrževanja je bil 
prilagojen višini zagotovljenih sredstev. 

1147-451 Obnova in nove varnostne ograje 

Veljavni prorac 1997: 141.000.000 Pod. pog. za leto 97: 141.000.000 
Realizacija 1997: 141.000.000 

Do maja 97 so se izvajala min. dela zaradi začasnega financiranja. 
Zamenjava poškodovanih varnostnih ograj je potekala tekoče v 
skladu z evidentiranimi potrebami. Postavitev novih ograj na 
državni cesti št. 10-10 je bila zaključena. Izvedeno je bilo: 
zamenjava poškodovanih in uničenih varnostnih 
ograj: 5804 m ograj 

45 kom polkrožnih zaključnic 
125 kom vkopanih 4 m zaključnic 
18 kom vkopanih 8 m zaključnic 

postavljeno in zamenjano dotrajanih varnostnih 
ograj: 12980 m ograj 

23 kom polkrožnih zaključnic 
64 kom vkopanih 4 m zaključnic 
3 kom vkopanih 8 m zaključnic 

Nivo vzdrževanja je nezadovoljiv, kar je razvidno tudi iz množice 
opozoril in zahtev PIRS-a, ki jih ni mogoče realizirati. 

1148-451 Električna energija 

Veljavni prorac 1997: 37.200.000 Pod. pog. za leto 97: 37.200.000 
Realizacija 1997: 37.033.077 

Težave začasnega financiranja so bile pri plačilu električne 
energije zelo problematične. Od maja dalje celo ni bila redno 
plačevana, nekatere naprave so bile tudi izklopljene na območju 
CP Koper, med njimi tudi osvetlitev priključka Ankaran, vključno s 
črpalkami za izčrpavanje vode iz podhodov za pešce, zato so bili 
ti neuporabni. Šele avgusta so se razmere umirile potem potekale 
normalno. 

1154-451 Talne obeležbe na magistralnih in 
regionalnih cestah 

Veljavni prorac 1997: 450.000.000 Pod. pog. za leto 97: 450.000.000 
Realizacija 1997: 449.999.500 

Izveden je bil javni razpis za oddajo del obnove označb po področjih 
cestnih podjetij in za mesto Ljubljana (M in R ceste). V skladu s 
ponudbami najugodnejših izvajalcev, bi bilo potrebno za obnovo 
označb po programu zagotoviti sredstva v višini 623 mio SIT. 
Zaradi omejevanja višine proračunskih sredstev je bilo iz obnove 
izpuščeno 80 % robnih črt in 90 % avtobusnih postajališč. To 
pomeni kršitev določil veljavnih predpisov o opremljenosti cest s 
horizontalno signalizacijo in poslabšuje prometno varnost na 
cestah. Konkretno izvedena dela pa so bila: 

• 1.250.000 m črt bele barve širine 15 cm 
• 1.320.000 m črt bele barve širine 12 cm 
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• 380.000 m robnih črt širine 15 cm 
• 121.500 m2 prečnih označb bele barve 
• 8.300 m2 prečnih označb rumene barve 
• 515 m2 prečnih označb iz hladne plastike 

Obnova označb na državnih cestah na območju Republike 
Slovenije je bila tako zaključena 30.10.1997. 

1581-451 Kontrole preiskave in meritve 

Veljavni prorac 1997: 43.000.000 Pod. pog. za leto 97: 43.000.000 
Realizacija 1997: 42.999.477 

Izvedena so bila naslednja dela investitorjeve kontrole kvalitete 
del in materialov: 

• katodna zaščita na "Delavskem mostu" v Kranju 
• preiskave tampona na R 391/3619 
• preiskave asfaltov preplastitev 
• študija stanja M 10-10 in M 10-4 
• predlog sanacije poškodovanih odsekov 
• preiskave asfaltov v RS 
Iz sredstev te proračunske postavke so se izvajale meritve 
drsnosti cest z opremo SCRIM in meritve stanja cest z FWD 
napravo. Dela so bila zaradi pritožb oddana zelo pozno. 

1582-451 Sofinanciranje javnih del (BCP za 
občinske ceste) 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Predvidena dela so se izvedla le delno, saj Zavod za zaposlovanje 
vse do novembra ni pripravil potrebnih osnov za izvedbo. V 
novembru je bilo izvedeno izobraževanje popisovalcev. Zaradi 
prihajajoče zime popisa na terenu ne bo mogoče dokončati. 
Dogovorjeno je, da se bodo dela nadaljevala spomladi 98 in se 
tudi sredstva planirajo v letu 98. 

1583-451 Revizije projektov 

Veljavni prorac 1997: 36.000.000 Pod. pog. za leto 97: 34.682.754 
0 Realizacija 1997: 34.677.334 

Revizije projektov tečejo intenzivno, saj je bilo do sedaj opravljenih 
že preko 230 revizijskih obravnav. Ugotovitve komisije so, da so 
predvsem projekti, ki jih posredujejo v revizijo občine same (gre 
praviloma za urejanje prometne varnosti - pločniki), zelo 
pomanjkljivi. Tudi sicer bo potrebno več pozornosti pri pripravi 
projektov posvetiti predizmeram in predračunom, ti so izjemno 
pomanjkljivi, kar ima kasneje pri izvedbi za posledico bistveno 
povečanje vrednosti del med gradnjo. Prav tako je bilo ugotovljeno, 
da je potrebno poenotiti vsebino projektnih nalog za razne nivoje 
projektov, saj bi s tem zagotovili potrebno kvaliteto projektov. 

1584-451 Redni pregledi objektov na M in R 
cestah 

Veljavni prorac 1997: 32.972.676 Pod. pog. za leto 97: 32.972.676 
Realizacija 1997: 32.972.344 

Preglede jeklenih mostov izvaja IMK Ljubljana (15 mostov). 
Preglede vseh drugih mostov pa izvaja ZAG Ljubljana (letos 
področje CP Novo mesto, CP Nova Gorica, CP Koper in CP 
Ljubljana). Izdelana je presoja nosilnosti montažnih jeklenih mostov 
Mabey & Johnson in izveden uvoz le teh. 

Do srede oktobra 97 so bila oddana poročila o pregledu objektov 
na področju CP Novo mesto in Ljubljana (ZAG) in poročila o 
pregledu jeklenih objektov (IMK), do sedaj pa še Koper ali skupaj 
je bilo pregledano 591 objektov. Plačani so bili tudi špedicijski 
stroški za uvoz montažnih mostov tipa Mabey&Johnson. 

1626-451 Vzdrževanje in dopolnitev opreme za 
informatiko 

Veljavni prorac 1997 20.000.000 Pod. pog. za leto 97: 19.887.388 
Realizacija 1997: 19.612.635 

S podjetjem HicSalta je podpisana pogodba o izvajanju SW 
podpore. S podjetjem ECS je podpisana vzdrževalna pogodba za 
opremo Digital. Za potrebe DRSC je od podjetja Iskra Računalniki 
kupljeno: scanner, trije tiskalniki in nekaj manjše komunikacijske 
opreme. Oprema je bila dobavljena v roku 
Podpisana je bila pogodba s podjetjem UNICOM in tako dobavljena 
komunikacijska oprema, ki ni bila zagotovljena v novi poslovni 
stavbi, kljub naši izrecni zahtevi ob izgradnji. 
Izveden je bil nakup dveh osebnih računalnikov za potrebe 
tehničnega sektorja - varstvo cest. V soglasju s CVI je bila izvedena 
zamenjava že odpisanih računalnikov z novimi (staro za novo). 

2599-451 Priprava tehničnih predpisov 

Veljavni prorac 1997: 2.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.735.300 
Realizacija 1997: 1.788.963 

Izvedena so bila naslednja dela: 
Izdelava karte za novo kategorizacijo državnih cest 
Predlog uredbe o kategorizaciji državnih cest. 
Predlog uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest. 
Predlog pravilnika o označevanju javnih cest in o evidencah o 
cestah in objektih na njih. 
Strokovne podlage za dve TSC: enoten šifrant javnih cest in 
navodila za izpolnjevanje popisnih obrazcev za javne ceste. 
Splošne zahteve za priznanje usposobljenosti laboratorijev, ki 
izvajajo preskuse za kontrolo kakovosti v cestogradnji (ZTO 
04.0.3.). 
Zahteve za priznanje usposobljenosti laboratorijev za preskušanje 
mineralnih materialov in betona v cestogradnji (ZTO 04.0.6.). 
Sistem zagotavljanja in potrjevanja skladnosti in prevzemanja 
gradbenih proizvodov v (ZTO 04.0.2.). 

2737-451 Zalivanje reg in razpok 

Veljavni prorac 1997: 80.000.000 Pod. pog. za leto 97: 80.000.000 
Realizacija 1997: 79.999.354 

Na osmih področjih je bil izbrani izvajalec POSSEHL Maribor, na 
enem pa CP Ljubljana. Izvedena so bila naslednja dela (cca 226.000 
m): 
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cesta odsek naziv odsek količina 
Ml 212 Jeprca - Šentvid —— 4.950 
Ml 213 Šentvid - Lj. obvoznica 2.040 
Ml 215 Karlovški most - Škofljica 3.391 

M 10 298 Lj. Del. dom-Trg MBD 3.400 
M 10-1 315 Lenart - Gor. Radgona 6.276 
M 10 -1 319 M. Sobota - Bratonci 4.165 
M10 -1 314 Počehova - Lenart 8.203 

M 10- 10 1006 Idrsko - Peršeti 13.784 
M 10- 10 1040 Peršeti - Most na Soči 2.119 
M 10-8 1275 Šentjur - Mestinje 25.788 
M 10-9 1180 Črnuče - Šentjakob 1.635 
M 10-9 1183 Litija - Zagorje 6 975 

M 11 352 Hajdina - Jurovci 2.360 
M 11 362 Jurovci 4.068 

M 3-3 1290 SI Bistrica - Hajdina 5.318 
M 6 262 Rašica - Žlebič 13.043 
M 6 264 Kočevje - Livold 5.950 
M6 265 Livold-Fara 1021 

R 301 1004 Žaga - Kobarid 5.587 
R 301 1007 Peršeti - Ušnik 1.362 
R 301 1008 Ušnik-Plave 5.041 
R311 1062 Koper - Dragonja 26.349 

11.250 
1.601 

R 324 1145 Ljubljanica - Vrhnika 1.000 
R 324 1147 Podpeč - Ig 1.960 
R 327 1177 Soteska - Črmošnjice 16.326 
R327 1178 Črmošnjice - Črnomelj 8.105 
R 330 1188 Lj. za Gradom - Zadvor 5.328 
R 330 1189 Zadvor - Šmartno pri Litiji 2.703 
R 337 1231 SI. Konjice - Žiče 4.053 
R 369 1352 Radlje - Radeljski prelaz 7.102 

13.815 

R319 1110 šk. Loka - Gorenja vas 
R 323 1142 Vodice - Sp. Brnik 

R 378 1375 Žiri-Trebija 
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2738-451 Sanacije sredinskega stika 

Veljavni prorac 1997: 30.000.000 Pod. pog. za leto 97: 30.000.000 
Realizacija 1997: 29.999.194 

Na štirih področjih je bil izbrani izvajalec POSSEHL Maribor, na 
štirih CP Ljubljana in na enem CP Novo mesto 
Izvedenih je bilo nekaj več del kot je bilo planiranih (na račun 
zalivanja reg in razpok) in sicer 6500 m na 38,9 km cest in sicer: 

cesta odsek naziv odsek 
M~1 212 Jeprca - Lj. Šentvid 
M 1 216 Škofljica - Šmarje Sap 
M 1 220 Bič-Trebnje 

M 10-1 315 Lenart - Gornja Radgona 
M 10 - 1 319 M. Sobota - Bratonci 
M 10 -1 320 Bratonci - Beltinci 
M 10-1 321 Beltinci - Črenšovci 

M 10 - 10 1038 Bača - Dol. Trebuša 
M 10- 10 1040 Peršeti - Most na Soči 
M 10-4 338 Postojna - Pivka 
M 10-9 1181 Šentjakob - Ribče 

M 4 253 Novo m. (Bršljin - Krka) 
M 4 - 1 259 Mačkovec - Novo m. (Krka) 
R 301 1002 Predel - Bovec 
R 301 1003 Bovec - Žaga 
R 302 1029 Trenta-Bovec 
R 319 1110 Škofja Loka - Gorenja vas 
R 326 1169 Pilštajn - Golobinjek 
R 327 1175 Krka - Žužemberk 
R 329 1187 Vel. Reka - Čatež - Trebnje 
R 331 1195 Grosuplje - Višnja Gora 
R 331 1197 Grm-Pljuska 
R 331 1444 Cikava - Grosuplje 
R 338 1240 Golobinjek - Bistrica 
R 345 1279 Žiče - Dole 
R 345 1281 Črnolica - Lesično 
R 346 1288 Lenari-Trate 
R 346 1417 Ptuj - Rogoznica 
R 347 1291 Spuhlja - Zavrč 
R 348 1292 Maribor - Vurberg - Ptuj 
R 371 1356 Ljubljana - Šentjakob 
R 375 1367 Iv. Gorica - Krka 
R 378 1375 Žiri-Trebija 

začetek dolžina opomba 
4.700 

650 
800 
800 

2.000 
0 
0 

200 
6.000 
2.350 
3.700 
2.300 
1.300 

13.500 
0 

22.450 
12.000 

0 
15.000 

350 
1.500 
1.350 

12 400 
0 
0 

7.800 
3.650 

6.950 
500 

1.358 na dolžini 2500 m 
548 

3.161 do km 9850 
4.282 
1.654 
1.475 
1.951 

356 
931 

3.200 na dolžini 5350 m 
281 
524 
363 

1.901 
275 
108 

3.124 
1.087 

637 na dolžini 1000 m 
952 do km 18050 
970 

48 do km 2150 
647 
157 

2.469 
667 

1.984 
614 
859 
659 
996 

150 
496 
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2776-451 Obnova odvodnjavanja M in R cest 

Veljavni prorac 1997: 100.000.000 Pod pog. za leto 97: 100.000.000 
Realizacija 1997: 99.992.341 

Očiščena je bila meteorna kanalizacija na področju mesta 
Ljubljane. Zaradi pritožb na razpis so se dela pričela z zamudo, 
nazadnje v NM šele v septembru 97. Vsa planirana dela so 
končana. 

I cesta odsek naziv odsek začetek dolžina ukrep 
M1 219 Ivančna Gorica - Bič 

M 1 220 Bič-Trebnje 

M 1 220 Bič-Trebnje 
M 1 221 Trebnje - Karteljevo 

M 1 412 Trebnje 

M 10 270 Pesnica - Maribor (Slavija) 
M 10 282 Višnja vas - Celje 
M 10 299 Lj (Trg MDB - Vič) 
M 10 300 Brezovica - Vrhnika 
M 10 307 Razdrto - Senožeče 
M 10 307 Razdrto - Senožeče 

M 10-1 318 Petanjci-Murska Sobota 
M 10 - 10 1034 Sp. Idrija - Godovič 
M 10- 10 1036 Želin - Sp. Idrija 
M 10- 10 1036 Želin - Sp. Idrija 
M 10 - 5 346 Ajdovščina - Selo 
M 10 - 5 346 Ajdovščina - Selo 
M 10-5 347 Selo - Nova Gorica 
M 10-8 1274 Ce (vzhodna m.) - Šentjur 
M 10-8 1274 Ce (vzhodna m.) - Šentjur 
M 10 - 8 1274 Ce (vzhodna m.) - Šentjur 
M 10-8 1274 Ce (vzhodna m.) - Šentjur 
M 10-8 1275 Šentjur - Mestinje 
M 10 - 8 1275 Šentjur - Mestinje 
M 10-8 1275 Šentjur - Mestinje 
M 10-8 1277 Rogatec - Dobovec 

M 3 245 Ruta - Maribor (Slavija) 
M 6 264 Kočevje - Livold 
M 6 265 Livold - Fara 

M 6 266 Fara - Petrina 
M1 203 Kr.Gora-Mojstrana-Dovje 
M1 209 Podtabor-Kranj(Kidričeva) 

R 301 1013 Domberk - Štanjel 
R 301 1014 Štanjel - Dutovije 
R 305 1042 Plave - Dobrovo 
R 306 1048 Opatje selo - Komen 
R 314 1071 Bača - Kneža 
R 314 1071 Bača - Kneža 
R 314 1072 Kneža - Podbrdo 
R 323 1141 Šentvid - Vodice 
R 326 1159 Žužemberk - Pluska 

R 326 1159 Žužemberk - Pluska 
R 326 1159 Žužemberk - Pluska 

R 326 1159 Žužemberk - Pluska 
R 326 1160 Pluska - Trebnje 
R 326 1161 Trebnje 

R 326 1162 Trebnje - Mokronog 

R 326 1162 Trebnje - Mokronog 
R 326 1162 Trebnje - Mokronog 

R 32$ 1163 Mokronog - Boštanj 
R 326 1166 Boštanj - Planina 

6,753 

0,855 

9,700 
0,944 

0,000 

500 
2,500 

3.250 
6.000 
1.500 

10.100 
6.042 
6.182 
8.300 
8.620 

10.400 
4,000 
7,000 
8,000 
7.000 
5,100 

14,000 
5.100 
6,600 
8.000 
2,300 

16,600 

1,200 
12.050 
9.150 
5.500 
7.500 

10.300 
Preserje 

804 
4.697 
7.840 

0,000 
0.980 

1,185 

5,550 
13,783 

2,000 
1.750 

preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm, dol. 
84,Om 
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm, dol. 
262,Om 
postavitev bet. pokrovov 60/60 kom 1,0 
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm, dol. 
180,0m 
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir. 0,50m, 
dol. 350,Om 

1.000 koritnica (robniki), 145m 
izdelava drenaže in mulde 

4.750 čišč. meteorne kanal. 
1.010 čišč. meteorne kanal. 

zašč. brež. in bank. pred potokom 
izkop jarka, koritnica, vtoč. j. 
čiščenje, obnova jarkov 
drenaža (v delu) 
podaljšanje propusta 
podaljšanje propusta 
drenaža 
propust ob M cesti čez LC 
obnova propusta 
izdelava dveh propustov 
izdelava drenaže 
asfaltna mulda 
nova drenaža 
cevni propust 
asfaltna mulda 
cevni propust 
naprava linijske rešetke 

8.400 zasip jarka, drenaža 
izdelava meteorne kanalizacije, dol. 17,Om 
izdelava mulde v kompletu AB 5cm, šir. 0,50m, dol. 
350,Om 
izdelava kanalizacije in zaprtega jarka, dol. 100m+260m 

370m'' nov asfalt,zastajanje vode 
26 nova mulda 

podaljšanje propusta, jarki 
izdel. kanalizacije, jaškov 
obnova in podaljšanje propusta 
mulda, jašek, kanalizacija 
drenaža 
propust 
obnova propusta 

1.030 čišč. meteorne kanal. 
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm, dol 
100.0m 
preplastitev asfaltnih muld, dol. 100,0m 
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir. 0,50m, 
dol. 150.0m 
postavitev LTŽ pokrovov 60/60 kom 5,0 
preplastitev asfaltnih muld, dol. 70,Om 
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb 7cm, dol. 
91,Om 
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir. 0,50m, 
dol 62,Om 
vgrajevanje LTŽ vtočnih mrež 40/40 kom 3.0 
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir. 0,50m, 
dol. 184,0m 
postavitev bet. pokrovov 60/60 kom 1,0 
izdelava mulde v kompletu BTD 6cm, šir. 0,60m, dol. 
150.0m 
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R 326 1166 Boštanj- Planina 
R 327 1175 Krka - Žužemberk 
R327 1175 Krka - Žužemberk 
R 327 1177 Soteska - Črmošnjice 
R 329 1187 Vel. reka - Čatež - Trebnje 
R 329 1187 Vel. reka - Čatež - Trebnje 
R 329 1187 Vel. reka - Čatež - Trebnje 
R329 1187 Vel. reka - Čatež -Trebnje 
R 330 1188 Lj (za gradom) - Zadvor 
R 330 1192 Radeče - Breg 
R 330 1193 Breg - Jurklošter 
R 330 1193 Breg - Jurklošter 
R 330 1193 Breg - Jurklošter 
R 331 1198 Trebnje - Novo mesto 
R 331 1198 T rebnje - Novo mesto 
R 333 1203 Soteska - Novo mesto 
R333 1203 Soteska - Novo mesto 
R333 1203 Soteska - Novo mesto 

R 334 1208 Livold - Brezovica 

R 335 1214 Kanižarica - Vinica 
R 336 1218 Izlake - Zagorje - Bevško 
R 337 1233 Poljčane - Majšperk 
R337 1234 Majšperk - Jurovci 
R337 1235 Tržeč - Zg. Leskovec 
R 340 1248 Mozirje - Radmirje 
R 340 1248 Mozirje - Radmirje 
R 342 1266 Šentvid - Šoštanj 
R 342 1268 Velenje - Dobrteša vas 
R 342 1268 Velenje - Dobrteša vas 
R 344 1438 Celje - Teharje 
R 345 1279 Žiče - Dole 
R 345 1281 Črnolica - Lesično 
R 345 1281 Črnolica - Lesično 
R 345 1281 Črnolica - Lesično 
R 345 1441 Loke - Ledinščica 
R 347 1291 Spuhlja - Zavrč 
R 348 1292 Maribor - Vurberg - Ptuj 
R 349 1293 Videm' - Radenci 
R 349 1296 Cankova - Kuzma 
R 349 1296 Cankova - Kuzma 
R 351 1299 Kobilje - Dobrovnik 
R 353 1308 Radenci - Križevci 
R 355 1314 Hodoš - Petrovci 
R 358 1319 Dobrovnik - Dolga vas 
R 360 1331 Žihlava - Rogoznica 
R 362 1333 Podsreda - Brestanica 

R 364 1345 Bosljiva Loka - Osilnica 

R 364 1433 Stari trg - Brezovica 

R 368 1351 Latkova vas - Trbovlje 
R 371 1357 Šentjakob - Domžale 
R372 1360 Ljubljana - Ig 
R 378 1375 Trebija-Žiri 
R 378 1375 Trebija-Žiri 
R319 1105 Zg.Jezersko-Sp. Jezersko 
R319 1106 Sp.Jezersko-Preddvor 
R319 1106 Sp.Jezersko-Preddvor 
R319 1112 Trebija-Sovodenj 
R319 1112 Trebija-Sovodenj 
R324 1144 Gorenja vas-Ljubljanica 
R378 1375 Trebija - Žiri 

14,600 cevni propust 
11,150 izdelava propusta iz bet cevi Fl 60, koritnica, robniki.... 
13,500 vgrajevanje bet. robnikov 15/25/100, 30,Om 
2,450 izdelava koritnice, 80,Om 

14,100 postavitev bet pokrovov 60/60, 1,Okom 
14,350 postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom 
18,650 postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom 
21,500 postavitev bet. pokrovov 60/60, 1 ,Okom 

1.450 čišč. meteorne kanal 
4,000 izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2 
2,500 izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 40,0m2 
4,210 izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2 
4,700 polaganje AB 6,0cm v kompletu, 400,0m2 
6,091 preplastitev asfaltnih muld, dol. 71,Om 

16,300 polaganje BTD 6,0cm+AB 4cm v kompletu, 45,0m2 
0,000 izdelava bet. kanalet dol. 2,0m 
2,500 izdelava propusta iz bet cevi Fl 30, 5,0m, kanalete... 

13,150 izdelava prečne mreže z LTŽ rešetkam 40/40 (8,Okom) 
dol. 16,50m 

4,000 izdelava propusta iz VKC cevi Fl 30cm, dol. 15,0m, 
kanalete.. 

14,550 preplastitev asfaltnih muld dol 420,Om 
270 čišč. meteorne kanal 

14.600 1.670 odvodnj. - jarki 
0 1.200 odvodnj, - jarki 

10.000 4.000 odvodnj. - jarki 
1.075 cevni propust 
1.303 cevni propust 

16,000 revizijski jašek in izpust kanalizacije 
13,700 asfaltna mulda 
14,700 asfaltna mulda 
0,990 vtočni jašek in mulda 

12,600 čiščenje jarka 
1,450 dvig betonskega jaška 

14,000 dva cevna propusta 
1.450 vtočni jašek 
1,200 cevni propust in čiščenje jarka 
5.500 2.400 ur. odvod, in bankin 

19.000 1.500 odvodnj. - jarki 
8.600 8.900 čiščenje, obnova jarkov 
9.500 10.000 čiščenje, obnova jarkov 

12.000 13.000 čiščenje, obnova jarkov 
950 čiščenje, obnova jarkov 

1.500 sanacija propusta, jarki 
8.000 10.000 čiščenje, obnova jarkov 

950m kaj 
768m - kaj 

5,700 izdelava plombe z BTD 6cm+AB 4cm v kompletu, 
40,0m2 

0,500 izdelava propusta iz bet. cevi Fl 60, 7,0m, drenaža, 
mulda. 

7,500 izdelava mulde v kompletu AB 8 deb 6,0cm, šir. 0,50m, 
dol 670,Om 

1,000 vtočni jašek, drenaža in vezna kanalizacija 
1.740 čišč. meteorne kanal. 

684 čišč. meteorne kanal 
2.490 izvedba propusta 
5.530 470 popravilo obstoj prepustov 
2.550 175 nova drenaža 
3.500 12m novo betonsko korito 
8.400 85 nova drenaža 
1.100 25m nova drenaža 
1.550 40m nova drenaža 
6 850 16m nov prep fi 50,tlakovanje jarka 
5.600 35 m* izdelava tlak |arka  

| cesta odsek naziv odsek začetek dolžina ukrep 
M1 219 Ivanina Gorica - Bič 

M 1 220 Bič - Trebnje 

M 1 220 Bič-Trebnje 
M 1 221 Trebnje - Karteljevo 

M 1 412 Trebnje 

M 10 270 Pesnica - Maribor (Slavija) 
M 10 282 Višnja vas - Celje 

6.753 

0,855 

9.700 
0,944 

0,000 

500 
2,500 

preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm, dol 
84, Om 
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb 7cm, dol 
262,Om 
postavitev bet pokrovov 60/60 kom 1,0 
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm, dol. 
180,0m 
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir. 0.50m, 
dol. 350,Om 

1.000 koritnica (robniki), 145m 
izdelava drenaže in mulde 
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M 10 299 Lj (Trg MDB - Vič) 
M 10 300 Brezovica - Vrhnika 
M 10 307 Razdrto - Senožeče 
M 10 307 Razdrto - Senožeče 

M 10-1 318 Petanjci -Murska Sobota 
M 10 - 10 1034 Sp. Idrija - Godovič 
M 10-10 1036 Želin - Sp. Idrija 
M 10- 10 1036 Želin - Sp. Idrija 
M 10 - 5 346 Ajdovščina - Selo 
M 10 - 5 346 Ajdovščina - Selo 
M 10 - 5 347 Selo - Nova Gorica 
M 10-8 1274 Ce (vzhodna m.) - Šentjur 
M 10 - 8 1274 Ce (vzhodna m.) - Šentjur 
M 10-8 1274 Ce (vzhodna m.) - Šentjur 
M 10-8 1274 Ce (vzhodna m.) - Šentjur 
M 10-8 1275 Šentjur - Mestinje 
M 10-8 1275 Šentjur - Mestinje 
M 10-8 1275 Šentjur - Mestinje 
M 10-8 1277 Rogatec - Dobovec 

M 3 245 Ruta - Maribor (Slavija) 
M 6 264 Kočevje - Livold 
M 6 265 Livold - Fara 

M 6 266 Fara - Petrina 
M1 203 Kr.Gora-Mojstrana-Dovje 
M1 209 Podtabor-Kranj(Kidričeva) 

R 301 1013 Dornberk - Štanjel 
R 301 1014 Štanjel - Dutovlje 
R 305 1042 Plave - Dobrovo 
R 306 1048 Opatje selo - Komen 
R314 1071 Bača - Kneža 
R314 1071 Bača - Kneža 
R 314 1072 Kneža - Podbrdo 
R 323 1141 Šentvid - Vodice 
R 326 1159 Žužemberk - Pluska 

R 326 1159 Žužemberk - Pluska 
R 326 1159 Žužemberk - Pluska 

R 326 1159 Žužemberk - Pluska 
R 326 1160 Pluska - Trebnje 
R 326 1161 Trebnje 

R 326 1162 Trebnje - Mokronog 

R 326 1162 Trebnje - Mokronog 
R 326 1162 Trebnje - Mokronog 

R 326 1163 Mokronog - Boštanj 
R 326 1166 Boštanj - Planina 

R 326 1166 Boštanj - Planina 
R 327 1175 Krka - Žužemberk 
R 327 1175 Krka - Žužemberk 
R 327 1177 Soteska - Črmošnjice 
R 329 1187 Vel. reka - Čatež - Trebnje 
R 329 1187 Vel. reka - Čatež - Trebnje 
R 329 1187 Vel reka - Čatež - Trebnje 
R 329 1187 Vel. reka - Čatež - Trebnje 
R 330 1188 Lj (za gradom) - Zadvor 
R 330 1192 Radeče - Breg 
R 330 1193 Breg - Jurklošter 
R 330 1193 Breg - Jurklošter 
R 330 1193 Breg - Jurklošter 
R 331 1198 Trebnje - Novo mesto 
R 331 1198 Trebnje - Novo mesto 
R 333 1203 Soteska - Novo mesto 
R 333 1203 Soteska - Novo mesto 
R 333 1203 Soteska - Novo mesto 

R 334 1208 Livold - Brezovica 

R 335 1214 Kanižarica - Vinica 
R 336 1218 Izlake - Zagone - Bevško 
R 337 1233 Poljčane - Majšperk 
R 337 1234 Majšperk - Jurovci 
R 337 1235 Tržeč - Zg. Leskovec 

4.750 čišč. meteorne kanal. 
1.010 čišč. meteorne kanal 

3.250 zašč brež. in bank. pred potokom 
6.000 izkop jarka, koritnica, vtoč. j. 
I.500 čiščenje, obnova jarkov 

10.100 drenaža (v delu) 
6.042 podaljšanje propusta 
6.182 podaljšanje propusta 
8.300 drenaža 
8.620 propust ob M cesti čez LC 

10.400 obnova propusta 
4,000 izdelava dveh propustov 
7.000 izdelava drenaže 
8,000 asfaltna mulda 
7.000 nova drenaža 
5,100 cevni propust 

14,000 asfaltna mulda 
5.100 cevni propust 
6,600 naprava linijske rešetke 
8.000 8.400 zasip jarka, drenaža 
2,300 izdelava meteorne kanalizacije, dol. 17,0m 

16,600 izdelava mulde v kompletu AB 5cm, šir. 0,50m, dol. 
350,Om 

1,200 izdelava kanalizacije in zaprtega jarka. dol. 100m+260m 
12.050 370m'i nov asfalt,zastajanje vode 
9.150 26 nova mulda 
5.500 podaljšanje propusta, jarki 
7.500 izdel. kanalizacije, jaškov 

10.300 obnova in podaljšanje propusta 
Preserje mulda, jašek, kanalizacija 

804 drenaža 
4.697 propust 
7.840 obnova propusta 

1.030 čišč meteorne kanal 
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm, dol. 
100,0m 
preplastitev asfaltnih muld, dol. 100,0m 
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir. 0,50m, 
dol. 150,0m 
postavitev LTŽ pokrovov 60/60 kom 5,0 

0,000 preplastitev asfaltnih muld, dol 70,Om 
0,980 preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm, dol. 

91,0m 
1,185 izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir. 0,50m, 

dol. 62,0m 
5,550 vgrajevanje LTŽ vtočnih mrež 40/40 kom 3,0 

13,783 izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir. 0,50m, 
dol. 184,0m 

2,000 postavitev bet pokrovov 60/60 kom 1,0 
1,750 izdelava mulde v kompletu BTD 6cm. šir. 0,60m, dol. 

150,0m 
14,600 cevni propust 
II,150 izdelava propusta iz bet. cevi Fl 60, koritnica, robniki.... 
13,500 vgrajevanje bet robnikov 15/25/100, 30,0m 
2,450 izdelava koritnice, 80,Om 

14,100 postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom 
14,350 postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom 
18,650 postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom 
21,500 postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom 

1.450 čišč. meteorne kanal 
4,000 izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2 
2,500 izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 40.0m2 
4,210 izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2 
4,700 polaganje AB 6,0cm v kompletu, 400.0m2 
6,091 preplastitev asfaltnih muld, dol. 71,0m 

16,300 polaganje BTD 6,0cm+AB 4cm v kompletu, 45,0m2 
0,000 izdelava bet kanalet dol. 2,0m 
2,500 izdelava propusta iz bet. cevi Fl 30, 5,0m, kanalete... 

13.150 izdelava prečne mreže z LTŽ rešetkam 40/40 (8,Okom) 
dol 16,50m 

4,000 izdelava propusta iz VKC cevi Fl 30cm, dol 15,Om, 
kanalete 

14.550 preplastitev asfaltnih muld dol 420,Om 
270 čišč meteorne kanal 

14.600 1.670 odvodnj - jarki 
0 1.200 odvodni. - jarki ■ 

10 000 4.000 odvodnj - jarki 
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R 340 1248 Mozirje - Radmirje 1.075 
R 340 1248 Mozirje - Radmirje 1303 
R 342 1266 Šentvid - Šoštanj 16,000 
R 342 1268 Velenje - Dobrteša vas 13,700 
R 342 1268 Velenje - Dobrteša vas 14,700 
R 344 1438 Celje - Teharje 0,990 
R 345 1279 Žiče - Dole 12,600 
R 345 1281 Črnolica - Lesično 1,450 
R 345 1281 Črnolica - Lesično 14,000 
R345 1281 Črnolica - Lesično 1.450 » 
R 345 1441 Loke - Ledinščica 1,200 
R 347 1291 Spuhlja - Zavrč 5.500 2.400 
R 348 1292 Maribor - Vurberg - Ptuj 19.000 1.500 
R 349 1293 Videm - Radenci 8.600 8.900 
R 349 1296 Cankova - Kuzma 9.500 10.000 
R 349 1296 Cankova - Kuzma 12.000 13.000 
R 351 1299 Kobilje - Dobrovnik 950 
R 353 1308 Radenci - Križevci 1.500 
R 355 1314 Hodoš - Petrovci 8.000 10.000 
R 358 1319 Dobrovnik - Dolga vas 
R 360 1331 Žihlava - Rogoznica 
R 362 1333 Podsreda - Brestanica 5,700 

R 364 1345 Bosljiva Loka - Osilnica 0,500 

R 364 1433 Stari trg - Brezovica 7,500 

R 368 1351 Latkova vas - Trbovlje 1,000 
R 371 1357 Šentjakob - Domžale 1.740 
R 372 1360 Ljubljana-Ig 684 
R 378 1375 Trebija - Žiri 2.490 
R 378 1375 Trebija - Žiri 5 530 470 
R319 1105 Zg.Jezersko-Sp. Jezersko 2.550 175 
R319 1106 Sp.Jezersko-Preddvor 3.500 12m 
R319 1106 Sp.Jezersko-Preddvor 8.400 85 
R319 1112 Trebija-Sovodenj 1.100 25m 
R319 1112 Trebija-Sovodenj 1.550 40m 
R324 1144 Gorenja vas-Ljubljanica 6.850 16m 
R378 1375 Trebija-Žiri 5.600 35 m2 

cevni propust 
cevni propust 
revizijski jašek in izpust kanalizacije 
asfaltna mulda 
asfaltna mulda 
vtočni jašek in mulda 
čiščenje jarka j' 
dvig betonskega jaška 
dva cevna propusta 
vtočni jašek 
cevni propust in čiščenje jarka 
ur. odvod, in bankin 
odvodnj. - jarki 
čiščenje, obnova jarkov 
čiščenje, obnova jarkov 
čiščenje, obnova jarkov 
čiščenje, obnova jarkov 
sanacija propusta, jarki 
čiščenje, obnova jarkov 
950m kaj 
768m - kaj 
izdelava plombe z BTD 6cm+AB 4cm v kompletu, 
40,0m2 
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 60, 7,0m, drenaža, 
mulda... 
izdelava mulde v kompletu AB 8 deb. 6,0cm, šir. 0,50m, 
dol. 670,Om 
vtočni jašek, drenaža in vezna kanalizacija 
čišč. meteorne kanal. 
čišč. meteorne kanal. 
izvedba propusta 
popravilo obstoj, prepustov 
nova drenaža 
novo betonsko korito 
nova drenaža 
nova drenaža 
nova drenaža 
nov prep.fi 50,tlakovanje jarka 
izdelava tlak. jarka 

2778-451 Krpanje 

Veljavni prorac 1997: 400.000.000 Pod. pog. za leto 97: 400.000.000 
Realizacija 1997: 400.000.000 

Dela na krpanju so se izvajala kot dodatek k pogodbi o RV in so 
bile zato cene ugodnješe: 

14.800 SIT/t 100% EAB 14.000 SIT/t 50% AB in 450 SIT/m2 
rezkanje. 

Vsa dela, ki so se izvajala kljub nepodpisani pogodbi, so bila v 
dogovorjenih rokih končana, saj je tukaj predvsem pomembno 
vreme. Rs podpisu pogodbe dne 23.10.1997 so bile potrjene tudi 
situacije. Vgrajenih je bilo cca 19.976 ton asfaltov. 

cesta odsek naziv odsek začetek dolžina količina v 
t 

M 1 210 Kr. Iskra - Labore 63 
M 1 404 Podtabor 63 
M 1 405 priključek Podtabor 40 
M 1 nm priključek na M 1 20 

M 1 - 1 421 Zvirče 50 
M 10 268 Šentilj - Pesnica 431 
M 10 274 Hoče - SI. Bistrica 496 
M 10 275 SI. Bistrica 537 
M 10 281 Stranice - Višnja vas 131 
M 10 290 Šentrupert - Ločica 102 
M 10 291 Ločica - Trojane 
M 10 291 Ločica - Trojane 106 
M 10 300 Brezovica - Vrhnika 443 
M 10 367 Žalec - Šempeter 
M 10 367 Žalec - Šempeter 83 
M 10 386 Celje - Arja vas 83 
M 10 307 Razdrto - Senožeče 318 

M 10- 
10 

1006 Idrsko - Peršeti 453 

M 10- 
10 

1034 Sp Idrija - Godovič 641 
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M 10- 
10 

1038 Bača - Dol. Trebuia 565 430 

M 10-5 344 Razdrto - Manče 125 
M 10-3 328 Celje - Šmarjeta 98 
M 10-3 330 Rimske toplice - Zidani most 206 
M 10-3 331 Zidani most - Radeče 54 
M 10-8 1260 Zgornji Dolič - Velenje 111 
M 10-8 1274 Ce (vzhodna m.) - Šentjur 239 
M 10-8 1274 Ce (vzhodna m.) - Šentjur 17 
M 10-8 1275 Šentjur - Mestinje 247 
M 10-8 1276 Podplat - Rogatec 111 
M 10-9 1182 Ribče - Litija 7.424 576 

M 11 351 Jurovci - Gruškovje 49 
M 11 352 Hajdina - Jurovci 69 
M 3 250 Spuhlja - Ormož 196 
M 4 256 Novo mesto (IMV) - Metlika 15.339 320 
M 6 265 Livold - Fara 11.000 350 
M1 214 LJ(Trg MDB - Kari most) 52 

R 300 1001 Rateče - Planica 232 
R 301 1003 Bovec - Žaga 66 
R 301 1008 Ušnik - Plave 223 
R 301 1009 Plave - Solkan 139 
R 301 1014 Štanjel - Dutovlje 6.040 438 
R 301 1014 Štanjel - Dutovlje 209 
R 301 1015 Dutovlie - Sežana 551 
R 306 1048 Opatje selo - Komen 153 
R 306 1050 Štanjel - Manče 697 
R 306 1050 Štanjel - Manče 450 
R 309 1149 Rižana - Mostičje 145 
R 310 1061 Bertoki - Gračišče (Dvori) 66 
R 311 1062 Koper - Dragonja (križišče) 855 
R 314 1079 Jeprca - Vodice 135 
R 314 1083 Kamnik - Stahovica 88 
R 314 1085 Črnivec - Radmirje 49 
R 315 1089 Bled - Soteska 50 
R 316 1097 Mrzli Studenec - Jereka 27 
R 316 1098 Jereka - Jezero 236 
R 319 1108 Kr (Primskovo - Labore) 132 
R 321 1121 Lesce - Kam, Gorica - Lipnica 152 

R 321 a 1126 Lipnica - Podnart - Zvirče 270 
R 321 d 1130 Sorica - Podrošt 150 
R 321 e 1429 Gobovce - Črnivec 23 
R 322 1131 Žirovnica-Begunje 173 
R 322 1132 Begunje - Bistrica 173 
R 322 1134 Tržič - Kokrica 116 
R 322 1136 Kranj - Sp Brnik 429 
R 323 1142 Vodice - Sp Brnik 177 
R 323 1142 Vodice - Sp. Brnik 157 
R 324 1144 Gor vas - Ljublianica 31 
R 324 1145 Ljubljanica - Vrhnika 248 
R 324 1148 Ig - Škofljica 246 
R 326 1159 Žužemberk - Pluska 27 
R 326 1161 Trebnje 177 
R 326 1169 Pilštanj - Golobinjek 78 
R 327 1175 Krka - Žužemberk 5630 450 
R 327 1178 Črmošnjice - Črnomelj 43 
R 333 1203 Soteska Novo mesto 3.000 300 
R 333 1207 Čatež ob Savi - Obrežje 2.900 322 
R 333 1207 Čatež ob Savi - Obrežje 3.300 687 
R 334 1208 Livold - Brezovica 152 
R 336 1217 Drti|a - Izlake 14.954 448 
R 336 1218 Izlake - Zagorje 770 390 
R 336 1219 Zagone - Bevško 200 
R 336 1226 Črnolica - Šentjur 28 

R 336D 1230 Hrastnik - Most čez Savo 105 
R 337 1233 Poljčane - Majšperk 147 
R 337 1234 Majšperk - Jurovci 160 
R 338 1237 Poljčane - Podplat 85 
R 338 1239 Mestinie - Golobinjek 28 
R 338 1240 Golobiniek - Bistrica 127 
R 340 1247 Soteska - Mozirje 85 
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R 340 1248 Mozirje - Radmirje 242 
R 341 b 1423 Kotlje - SI. Gradec 406 
R 342 1266 Šentvid - Šoštanj 98 

R 342 A 1269 Pesje - Letuš 107 
R 343 1273 Oplotica - Ložnica 128 
R 343 1430 Pesek - Rogla - Zeče 223 

R 343 a 1272 SI. Konjice - Oplotnica 65 
R 346 1284 Rogatec - Majšperk 27 
R 346 1284 Rogatec - Majšperk 110 
R 346 1286 Rogoznica - Senarska 139 
R 348 1292 Mb. - Vurberg - Ruj 329 
R 350 1298 Murska Sobota - Gederovci 368 
R 352 1306 Šentilj - Trate 8.900 630 
R 353 1308 Radenci - Križevci 342 
R 353 1310 Ljutomer - Pavlovci 98 
R 353 1311 Pavlovci - Ormož 87 
R 355 1316 Martjanci - Murska Sobota 585 
R 358 1322 Črenšovci - Razkrižje 224 
R 360 1331 Žihlava - Rogoznica (Ptuj) 320 
R 360 1331 Žihlava - Rogoznica (Ptuj) 171 
R 362 1333 Podsreda - Brestanica 35 
R 364 1343 Vinica - Stari trg 145 
R 364 1345 Bosljiva Loka - Osilnica 444 925 
R 364 1433 Stari trg - Brezovica 6.811 323 
R 364 1433 Stari trg - Brezovica 250 
R 365 1346 Litija - Šmartno 1.630 560 
R 365 1347 Šmartno - Raduhova vas 3.980 440 
R 369 1352 Radlie - Radeljski prelaz 150 
R 370 1355 Ribnica - Brezno 152 
R 372 1360 Ljubljanica - Ig 56 
R 372 1436 Preserje - Rakitna 26 
R 373 1363 Sodražica - Hrib 10.207 520 
R 373 1364 Hrib - Podplanina 6 400 400 
R 373 1364 Hrib - Podplanina 375 
R 373 1364 Hrib - Podplanina 7.730 430 
R 375 1367 Iv. Gorica - Krka 172 
R 378 1373 Rakek - Loqatec 297 
R 378 1374 Logatec - Žiri 242 
R 381 1380 II Bistrica - Pivka 87 

Opomba: Količina krpanja na posameznem odseku je izražena v tonah; kjer pa je posamezna 
krpa daljša od 300 m, je navedena stacionaža začetka in dolžina 

9. marec 1998 35 poročevalec, št. 19 



4761-451 Obnova makadamskih vozifič Dela so zaključena: Vgrajenega je bilo cca 17.470 m3 gramoza. 
Seznam obnovljenih odsekov z osnovnimi podatki o grederiranju 

Veljavni prorac 1997: 50.000.000 Pod. pog. za leto 97: 50.000.000 in gramoziranju je: 
Realizacija 1997: 50.000.000 

cesta odsek naziv odsek začetek dolžina 
R 312 1064 Predmeja - Lokve 2.500 
R 321 1123 Rudno - Rovtarica 0 
R 321 1124 Rovtarica - Vresje 0 
R 324 1144 Gorenja vas - Ljubljanica 11.500 
R 329 1187 Vel. reka - Čatež - Trebnje 10,340 

R 330 1191 Vel Reka - Radeče 6.000 
R 334 1209 Brezovica - Kanižarica 16,000 
R 336 1224 Jurkolšter - Dežno 1.106 
R 370 1354 Ribnica - Ribniška koča o 
R 373 1364 Hrib - Podplanina 6,000 
R 376 1369 Ljubljanica - Lj. Vič o 
R 377 1370 D. Trebuša - Sp. Idrija 6.800 
R 379 1376 II. Bistrica - Grda Draga 18.830 
R 386 1384 Zavratec - Škocjan 0,000 

4.500 
11.510 
6.300 

500 
2,160 

ukrep 
gred. 22.500m'i, gramoz. 1.600 m'3 

gred. 49.500m2, gramoz. 1.538 m3 

gred. 31.500m2, gramoz. 1.880 m3 

270 m3 gramoza 
gred. 7.500 m2, 785 m3 gramoza, 202 m prečnih 
odvod. 

8.500 2.180 m gramoza 

5.049 
9710 

grederiranje 10.500 m2, 1.050 m3 gramoza 
gred. 27.770 m2, gramoz 2.348 m3, jarki 2.095 m 
13.600 m2 gred., gramoz 1.263 m3 

grederiranje 2 400 m2. 430 m3 gramoza 
7.100 1.760 m3 gramoza 
5.750 gred. 29.000m2, gramoz. 1.050 m3 

2.170 603 m3 gramoza 
2,350 grederiranje 4.986 m2, 713 m3 gramoza 

7269-451 Redno vzdrževanje - zimska služba M in 
R cest 

Veljavni prorac. 19971.500.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1500.000.000 
Realizacija 1997: 1500.000.000 

Zimska služba traja v obdobju 15. nov. 96-15. mar. 97. Podrobna 
analiza je bila izdelana. Nekaj najpomembnejših podatkov pa je: 

• opravljenih je bilo 350.000 ur dežurstva in pripravnosti 
■ 37.400 ur pluženja in 43.700 ur posipanja 
• 16.000 ur ročnega čiščenja objektov 
• 1950 ton ročno vgrajene hladne mase za krpanje 
• 14.600 ur obsekovanja rastlinja 

Za zimo 97/98 je bil podpisan aneks za izvajanje zimske službe. 
Vrednost aneksa presega 30 % pogodbene vrednosti, vendar 
računamo, da bo dobil pozitivno soglasje MF. Sklenitev pogodbe 
namreč ni mogoča, saj CP-ji niso več zakonsko določeni izvajalci 
in torej direktna oddaja del ni možna. Uredba o oddaji del, ki bi jo 
moralo MPZ izdati do 7.7.1997 še ni pripravljena. 
S15. novembrom se je uradno pričela "zimska služba". Ker je bilo 
v letošnjem letu na ta dan napovedano lepo vreme, se je zimska 
služba pričela izvajati 17.11.1997. Od 22.11. do 25.11. je potekala 
prva večja akcija pluženja in posipanja, v kateri pa večjih težav ni 
bilo. 

7296-451 Letna povračila za uporabo cest 

Veljavni prorac 1997: 72.630.000 Pod. pog. za leto 97: 72.630.000 
Realizacija 1997: 72.564.244 

Plačila storitev po pogodbah o določanju višine, pobiranju, nakazo- 
vanju v proračun in kontroli vplačil povračil za uporabo cest, ki jih 
plačujejo uporabniki cest za cestna motorna in priklopna vozila 
na podlagi mesečnih računov in obračunov ter plačilo tiskanja 
računalniškega obrazca "Potrdilo o plačilu letnega povračila za 
uporabo cest". 

7743-451 Vzdrževanje banke cestnih podatkov 
(BCP) 

Veljavni prorac 1997: 10.000.000 Pod. pog. za leto 97: 9.586.500 
Realizacija 1997: 9.586.500 

Plačan je bil projekt digitalnega katastra avtobusnih linij in 
avtobusnih postajališč na vseh cestah v Sloveniji, ki je bil kot 
stranski produkt izdelan za potrebe projekta "Daljinar avtobusnih 
linij" - investitor MPZ. 

7744-451 Vzpostavitev BCP za nove državne 
ceste 

\ 
Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 

Realizacija 1997: 1.000.000 

Izvajajo se meritve in vzpostavitev BCP za avtobusna postajališča 
na državnih cestah, ter vzpostavitev BCP za v letu 97 
kategorizirane ceste. Projekt bo zaključen v februarju 98. 

7745-451 Vzdrževanje BCP signalizacije in 
opreme 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 144.312 
Realizacija 1997: 0 

Izvajala so se dela ažuriranja katastra prometne signalizacije in 
opreme za v letih 97 razvrščene ceste. 

7746-451 Priprava dokumentacije za mikrofilmski 
arhiv DRSC 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Zaradi nerazumevanja MPZ v preteklih letih, se stroški za ta dela 
krijejo iz večletne pogodne na postavki kasneje ugotovljene 
obveznosti. Nujno bi bilo postavko aktivirati, saj se opravljajo tudi 
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dela, ki niso zajeta v pogodbi ter jih ne moremo plačati, nastajajo 
pa tudi stroški za plačilo obresti. 
Pogodba se izteče v oktobru 98, opravljenih pa bo cca 40 % del 
pri pripravi dokumentacije za preslikavo.Torej bo v letu 98 potrebno 
predvideti nova sredstva še za dokončanje tega projekta. 
Ocenjujemo, da je dela še za najmanj 3 leta. 

7747-451 Cestno-železniška križanja na M in R 
cestah 

Veljavni prorac 1997: 850.863 Pod. pog. za leto 97: 850.863 
Realizacija 1997: 850.863 

Pri podpisovanju pogodbe s Slovenskimi železnicami imamo 
težavo, saj ponudba, ki smo jo z utemeljitvijo že večkrat zavrnili, 
znaša preko 50 mio SIT, pri čemer Slovenske železnice poleg 

7749-451 Kolesarske poti 

Veljavni prorac. 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Dve nalogi tečeta v zvezi s kolesarskimi potmi: inventarizacija 
stanja in osnove za izdelavo mreže kolesarskih poti in za pravilnik 
o projektiranju. Obe nalogi se na žalost financirata iz postavke 
študij, saj v obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati 
postavke, 15. decembra pa je prepozno za izvajanje potrebnih 
postopkov. 

7750-451 Zavarovanje opreme cest 

Veljavni prorac. 997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati 
postavke, 15. decembra pa je bolp prepozno za izvajanje potrebnih 
postopkov. Tako nismo realizirali pogodbe za zavarovanje cest v 
primeru škode, ko je dokazano povzročitelj cesta. Ta strošek so 
do novega Zakona o cestah nosila cestna podjetja, sedaj pa bi 
bilo nujno to prenesti na državo. Tožb je vse več. 

materialnih stroškov ponovno zaračunavajo tudi delo, ki pa ga je 
država enkrat že plačala. Po naši oceni bi smelo stati 50 % 
sofinanciranja je 12 mio SIT. 
V okviru postavke je bil obnovljen cestno-železniški prehod v 
Rušah (R 343c). 

7748-4511 Manjša popravila zidov 

Veljavni prorac 1997 20.000.000 Pod. pog. za leto 97: 19.772.847 
Realizacija 1997: 19.772.847 

Ker je postavka letos nova, je postala "operativna" šele v tretjem 
obdobju začasnega financiranja, v vrednosti 1 mio SIT. Za to 
vrednost je bila pripravljena dvoletna pogodba za popravilo zidu 
na novogoriškem področju. Po sprejetju proračun so se dela 
pospešeno izvajala. 

7751-451 Nacionalni program 

Veljavni prorac. 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati 
postavke, 15. decembra pa je bolp prepozno za izvajanje potrebnih 
postopkov. Kljub temu je bila izdelana analiza stanja cest, spisek 
možnih ukrepov, končuje pa se izdelava metodologije, s katero 
bo možno zelo strokovno in utemeljeno pripravljati predloge 
strategij za različne načine vlaganj. Oddani sta bili dve poročili: 
eno v maju 97 in zadnje v decembru 97. Pričakujemo odziv in 
nadaljnje usmeritve. 

7752-451 Prometna študija Slovenije 

Veljavni prorac. 1997: 2.500.000 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati 
postavke, 15 decembra pa je bolp prepozno za izvajanje potrebnih 
postopkov. Zato je bila iz te postavke plačana le izdelava 
metodologije, s katero bo možno zelo strokovno in utemeljno 
pripravljati predloge strategij za različne načine vlaganj. 

Št. ceste Odsek Potek v km vrednost 
M 10 291 Ločica - Trojane 5+100 892.700 

M 10-5 346 Ajdovščina - Selo 8+600 778.454 
M 10-8 1262 Čmova - Arja vas 1+400 3.757.004 
M 10-9 1186 Hrastnik - Zidani Most 1+100 1.043.640 

R 302 1029 Trenta - Bovec 15+250 1.065.277 
R 305 1042 Plave - Dobrovo 5+600 in 5+900 1.483.026 
R 319 1112 Trebija - Sovodenj 2+500 in 3+700 1.815.125 
R 320 1118 Cerknica - Bloška Polica 9+850 1.225.958 
R 324 1145 Ljubljanica - Vrhnika (3 kom.) 13+000 1.293.886 
R 326 1157 Stari Log - Dvor 14+400 in 14+450 1.118.027 
R 327 1175 Krka - Žužemberk 9+250 in 10+250 2.854.594 
R 327 1177 Soteska - črmošnjice 1+350, 1+450, 2+500 1.000.000 
R 333 1203 Soteska - Novo mesto 1+000 1.102.806 
R 338 1239 Mestinje - Golobinjek 5+200 569.503 
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7753-451 Kopiranja, tisk in ostalo 1001 -471 Projekti - obnove 

Veljavni prorac. 1997: 4.000.000 Pod. pog. za leto 97: 4.000.000 
Realizacija 1997: 3.829.067 

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati 
postavke, 15 decembra pa je bolp prepozno za izvajanje potrebnih 
postopkov. Plačani so bili tako le nekateri materialni stroški v 
zvezi s kopiranjem gradiv za potrebe izdelave prej omenjenih 
projektov. 

7754-451 Mesta za izločanje vozil 

Veljavni prorac. 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Zaradi prepozno sprejetega proračuna, v obdobju začasnega 
financiranja pa nove postavke ni bilo mogoče aktivirati, sredstva 
ni bilo mogoče porabiti in so bila prerazporejena 

7755-451 Upravljanje in varstvo cest 

Veljavni prorac. 1997: 21.245.509 Pod. pog. za leto 97: 21.245.509 
Realizacija 1997: 21.255.108 

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati 
postavke 15. decembra pa je bolp prepozno za izvajanja potrebnih 
postopkov. Zato smo dela v zvezi s soglasji organizirali s pomočjo 
cestnih podjetij, SCP in DDC. Stroški dela pa so bili plačani. Izdeluje 
pa se tudi programska oprema za spremljanje izdajanja soglasij 
in dovoljenj. Delo organizirano šele v drugi polovici leta (vezano 
na sprejem Zakona o cestah). 

1117-453 Sofinanciranje AMZ 

Veljavni prorac. 1997:100.000.000 Pod. pog. za leto 97: 100.000.000 
0 Realizacija 1997: 100.000.000 

Plačano je bilo sofinanciranje službe "pomoč-informacije". 

Veljavni prorac 1997 67.000.000 Pod. pog. za leto 97: 67.000.000 
Realizacija 1997: 66.683.532 

V letu 97 je bilo izdelanih 58 projektov PZI obnov vozišč. V delu pa 
je še 5 projektov PZI obnov. Seznam je v prilogi. 

1002-471 Projekti - geomehanika 

Veljavni prorac 1997: 33.000.000 Pod. pog. za leto 97: 32.944.430 
Realizacija 1997: 32.944.430 

Končanih je 16 projektov sanacij plazov in brežin, na 9 lokacijah 
so izvedene geološke raziskave in oddana poročila. Na 7 lokacijah 
so izvedeni geodetski posnetki. Najpomembnejše pa so: 
RAZISKAVE: Kočevska Reka-Borovec, Pivka, Vetrno, Bistrica- 
Tržič, Žiče, Trate, Šempeter-Sežana, Trbovlje-Hrastnik 
GEODETSKA DELA: brežine M 10-10, usad na M 10-9, brežine 
na R 314, 321C, 377, plazovi R 336, geod. opazovanje v Smrečju 
GEOTEH.PROJEKTI: usad Šentilj, plazovi Stahovica-Črnivec, 
Pivka, Pečica, Dankovci, Mali Kamen, usad Renke, plaz 
Podplanina, brežine Petrina-Mirtoviči, zid Trebeljevo-Šmartno, 
plazovi Leše-Hudi graben, Planina III, Col, Govejk, Sorica-Petrovo 
brdo 

Vsa dela so končana in obračunana. 

1003-471 Projekti - objekti 

Veljavni prorac 1997: 50.000.000 Pod. pog. za leto 97: 50.000.000 
Realizacija 1997: 50.000.000 

Izdelana dokumentacija v letu 1997: 27 novih oz. nadomestnih 
objektov, 17 rekonstrukcij in 8 sanacij objektov. Poleg tega je bila 
izdelana dokumentacija za viadukt Radlje in inundacije v Veržeju 
vendar plačana iz postavk investicije. Pričeta pa je tudi že izdelava 
za 8 novih projektov objektov: • 

poročevalec, št. 19 38 9. marec 1998 



CP; Cesta; Odsek; KM; Objekt; premostitev; Kraj; Plačilo 1997 

MS 
CE 
GO 
GO 
KP 
KR 
MS 
KP 
KP 
KP 
KR 
KR 
KR 
LJ 
CE 
CE 
CE 
KR 
LJ 
LJ 
MS 
KP 
MB 
LJ 
KP 
MB 
MB 
PT 
CE 
GO 
GO 
GO 

GO 
MB 
LJ 
KP 
KP 
MS 
NM 
NM 
SI 

10-1 
336 
306 
302 
2 
319 
357 
10-4 
10-4 
10-4 
319 
378 
319 
324 
337 
345 
345 
319 
371 
324 
10-1 
10-4 
3 
324 
381 
370 
370 
346 
10-3 
10-10 
302 
302 

306 
3 
336 
10-4 
10-4 
358 
362 
362 

318 
1226 
1046 
1029 
238 
1105 
1318 
339 
340 
343 
1112 
1374 
1105 
1146 
1232 
1278 
1279 
1106 
1358 
1146 
317 
340 
245 
1146 
1379 
1353 
1353 
1284 
331 
1040 
1029 
1029 

1047 
241 
1217 
343 
343 
1322 
1334 
1334 
Nostrifikacija dok. 

2700 
2230 
4750 
7300 
2340 
7800 
8975 
9150 
20 
3260 

7800 

3820 

1780 
100 
730 
1830 
3230 
100 
6700 
2330 
2380 
11420 
150 
0400 
1130 
4320 

500 
13850 
3865 
8080 
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4810 
0 
380 

M 
M 
M 
G 
zid 
M 
pr 
M 
M 
Zid 
Zid 

M 
Prp 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
P 
M 
M 
Prp 
N 
M 
M 
M 

M 
M 
zid 
M 
M 
M 
M 
P 

Mokoš-Dobel 
Voglajna-žel. 
VRTOJBICA 
BEREBICA 
Zid Olenik 
Jezernica-Kokra 
Mejniški potok 
Mrzlek Ogrinov 
Mrzlek 
Oporni zid 
Treblja 
Propusti 
Kokra 
Bistra 
Dravinja 
Dravinja 
Žičnica 
KOKRA- 
Kanal Pšate 
Ljubljanica 
MURA 
Narinski žleb 
ŠTURMOV POTOK 
Ljubljanica 
Podvoz-propust 
Vuhreščica-zasnova 
Vuhreščica-PGD, PZI 
Potok 
Nadvoz za železnico 
So?a 
Soča Furlanov 
Krajcarica 

Vipava 
INUNDACIJA 
Zid Drtijščica 
Dolenjski potok 
MRZLJAK 
Inundacija MURE 
Krško vas 
Železnica 
Mabey&Johnson 

Tišina-Tropovci 
Šentjur pri Celju 
MIREN 
TRENTA 
Žusterna 
Jezersko-Kokra 
BOGOJINA 
Ribnica 
Ribnica 
Dol. Zemon 

Žiri 
Jezersko 
BISTRA 
Loče 
Draža vas 
Škedenj 
Jezersko 
Jarše 
Vrhnika 
PETANJCI 
JAKS 
VARMUT 
Vrhnika 
Harije 
VUHRED 
VUHRED 
SRSVEČA 
ZIDANI MOST 
Peršeti 
Trenta 
Trenta 

Miren 
MUTA 
Gora pri Pecah 
DOL.ZEMON 
DOLENJE 
RAZKRIŽJE 
KRŠKO 
KRŠKO 

1.022.000 
5.090.000 
4.118.458 
8.000.000 
625.000 
387.240 
1.963.836 
1.000.000 
1.000.000 
950.600 
990.000 
500.000 
367.500 
400.000 
1.000.000 

I.Dokumen 
1.000.000 

981.225 
3.500.000 
970.000 
975.600 
981.225 
990.600 
986.500 
1.000.000 
987.000 
992.250 
1.311.975 
1.000.000 

970.600 
490.000 
965.000 
955.000 
920.600 
942.500 
976.500 
395.063 

1004-471 
varnosti 

Projekti za zagotovitev prometne 

Veljavni prorac 1997: 12.000.000 Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

11.628.100 
11.682.100 

Iz postavke se tekoče financirajo stroški projektov za postavitev 
novih svetlobno - signalnih naprav, opreme cest in izboljšanje 
prometne varnosti. V teku je tudi že razpis za pripravo "Idejnih 
rešitev za izboljšanje prometne varnosti v območjih zgostitev 
prometnih nesreč" in sicer za 20 semaforiziranih križišč, 20 
nesemaforiziranih križišč in 20 odsekov cest. 

1005-471 Projekti - večje rekonstrukcije 

Veljavni prorac 1997: 80.000.000 Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

79.275.219 
79.275.219 

Naročenih in pridobljenih je bilo 67 projektov (idejnih in PGD, PZI). 
V delu so še trije. Pridobljenih je bilo 8 lokacijskih dovoljenj. Izdelanih 
18 sofinanciranih sporazumov. V prilogi je spisek. 

1007-471 Projekti - novogradnja (obvoznice) 

Veljavni prorac 1997: 30.000.000 Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

30.000.000 
24.274.647 

Naročena in pridobljena sta bila dva PGD, PZI obvoznic, 3 idejni 
projekti in 2 študiji obvoznic. V delu sta študiji za 2 obvoznici. 
Seznam izdelanih projektov je v prilogi. 
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1040-471 R 309/1059 Aver-Gračišče 

Veljavni prorac 1997: 129.280.577 Pod. pog. za leto 97: 129.280.577 
Realizacija 1997: 129.280.577 

Dela so se izvajala na odseku ceste od km 4+000 do km 5+000. 
Na trasi so bili izvedeni vsi trije podporni zidovi (sanacija usadov), 
položena je vodotesna meteorna kanalizacija in drenaža. V celoti 
so bila izvedena asfalterska dela, postavljena odbojna ograja in 
zarisana talna signalizacija. Vsa dela so končana. Dan je predlog 
za izvedbo tehničnega pregleda. 

1041-471 R 310/1061 Pobegi-Sveti Anton 

Veljavni prorac 1997: 26.803.439 Pod. pog. za leto 97: 26.803.439 
Realizacija 1997: 26.803.439 

Dela so se izvajala od odseku od km 4+000 do km 5+800. Dela so 
končana, odpravljene so tudi manjše pomanjkljivosti. Tehnični 
pregled bo 1998. 

Čežarji Sv.Anton od km 5.800 do km 1.300 
V podpisu je pogodbo za dodatne geotehnične raziskave, 
predpisane na reviziji projekta PGD, PZI. Geotehnično poročilo je 
že oddano in posredovano projektantu, da bo dopolnil projekt. 
Projektant še vedno ni dopolnil projekta po reviziji, kljub oddanemu 
geotehničnemu poročilu. 

1050-471 Ostalo in sofinanciranje (8) 

Veljavni prorac 1997 18.631.021 Pod. pog. za leto 97: 17.091.472 
Realizacija 1997: 17.091.472 

M 6/263 Ribnica (Gorenjska cesta) od km 3.000 do km 3.500. 
Izdelan je PGD, PZI je v reviziji. LD je izdelana, vendar občina 
obljublja izvedbo del na priglasitev. Vrednost del po projektu znaša 
54 mio SIT. Sofinancerski sporazum je v podpisu na občini. Občina 
je poslala zahtevek za sofinanciranje izgradnje mešane 
kanalizacije, ki bi se izvajala v nadaljevanju Gorenjske ceste. 
Tekom revizije projekta mešane kanalizacije je bilo ugotovljeno, 
da občina ni upravičena do tako velikega sofinancerskega 
zneska, zato inženir predlaga, da se sofinancerska pogodba za 
Gorenjsko cesto ne spreminja. 

R 333/1204 križišče v Mokrem polju; Dela se končana. 

R 381/1380 Pivka: Projekt PZI je revidiran, sofinancerski sporazum 
je bil 08.08.97 poslan v podpis na MPZ. Na Upravno enoto je bila 
poslana vloga za priglasitev del. Vrednost del bo 31 mio SIT. Dela 
se bodo izvajala na posebni postavki. 

R 362/1335 Dobova: Zadevo glede problema z lastnikom g. 
Mokrovičem - dostopne ceste - rešuje Servis skupnih služb Vlade 
RS. 

M 10-8, odsek 1275 Grobelno - Šentvid Za izgradnje pločnika na 
od km 5,292 do km 6.719 je podpisana sofinancerska pogodba z 
občino Šmarje pri Jelšah. 
Javni razpis za izvedbo del je bil v Uradnem listu RS objavljen 
dne 09.05.1997, odpiranje ponudb je bilo izvedeno 10.06.1997. 
Izbrani izvajalec bo z deli pričel predvidoma takoj po podpisu 
pogodbe. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran izvajalec. 
KOVINOTEHNA INŽENIRING CELJE. Na to odločitev je ponudnik 
Cestno podjetje Celje podalo pritožbo, zato so bile aktivnosti 
začasno prekinjena. Po ponovni preučitvi ponudb je bilo 
ugotovljeno, da je najugodnejši ponudnik. Kovinotehna inženiring 
Celje. Podpis pogodbe je v teku. Izbrani izvajalec del bo z deli 
pričel takoj po podpisu pogodbe. 

M 3/250: Spuhlja - Ormož - hodniki za pešce v Gorišnici - dela so 
bila izvedena za 12 mio SIT. 
- Podpisan je bil sofinancerski sporazum za izvedbo hodnikov za 
pešce skozi Moškanjce z deležem RS v višini 6,5 mio SIT. V 
pripravi je razpis za oddajo del. 

R 321/1121 Lesce (Alpska cesta) 
Cesta R 321/1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica na 
obravnavanem pododseku (od km 0+660 v dolžini cca 540 m) 
ima dotrajano vozišče. Mrežne razpoke so znak, da je spodnji 
ustroj ne ustreza sedanji strukturi in obsegu prometa. Cesta je 
neustrezna z vidika prometne varnost in z vidika vozno - tehničnih 
značilnosti. Predvsem je zmanjšana varnost pešcev zaradi 
neurejenih pločnikov ob vozišču (na mnogih mestih zaradi 
diferenčnih posedanj in izvedenih krpanj ni več nivojsko ločen od 
vozišča). Zaradi zožitev je na nekaj mestih zmanjšana varnost 
tako pešcev kot ostalih udeležencev v prometu. Na zožitvah ni 
ustrezne signalizacije. Za pešce ni ustreznih površin na obeh 
straneh ceste, prav tako ni urejena signalizacija za prehod z ene 
strani na drugo stran. Potrebno je ustrezno rešiti avtobusni promet. 
Cesta nima ustreznega odvodnjavanja. 
Izdelana je bila projektna naloga za projekt PZI ureditve 
obravnavanega cestnega odseka, da bo ustrezal predvidenemu 
obsegu prometa. Dela bodo predvidoma izvajanja na priglasitev. 

S predvideno ureditvijo je potrebno 

- zagotoviti varnost vsem udeležencem v prometu (prometna 
signalizacija, varnostne ograje, razsvetljava...), 

- posvetiti posebno pozornost varnosti pešcev, posebej z 
ustrezno obnovo pločnikov, 

- rešiti problematiko kolesarskega prometa (signalizacija...), 
- zaustaviti nadaljnje propadanje voziščne konstrukcije, ter urediti 

odvodnjavanje, 
- posvetiti posebno pozornost ustrezni rešitvi prometa na 

zožitvah, 
- ustrezno rešiti priključek lokalnih poti in individualnih hiš, 
- predvideti ukrepe za varovanje okolja. 
V projektu je predvideno: razširitev vozišča na 5,90 m 
(2x2,75+2x0,20) ter izboljšava vseh horizontalnih in vertikalnih 
elementov. Urediti je potrebno tudi odvodnjavanje. Projekt bo 
razdeljen na več (najmanj 2) faz. Bil je revidiran, ter popravljen po 
reviziji. Sofinancerska pogodba je dobila soglasja s strani MPZ, 
zato je bila poslana občini Radovljica v podpis. 
Tudi ponovni javni razpis za oddajo del ni uspel (prispela je le ena 
ponudba). Potrebno bo skleniti direktno pogodbo. 

R 362/1162: Trebnje - obrtna cona - Projekt je pripravila občina 
Trebnje. Investitor je od občine prejel osnutek sofin. sporazuma. 

R 335/1210 V Metliki - Podpisana je bila sofinancerska pogodba 
za izgradnjo pločnikov. V pripravi je pogodba za plačilože izvedenih 
del v višini 1,7 mio SIT. 

1054-471 R 367/1350 Zgornji Dolič-Vitanje (konto 
•96) 

Veljavni prorac 1997: 21.864.000 Pod. pog. za leto 97: 21.863.084 
Realizacija 1997: 21.863.084 

Ministrstvo za finance je ponovno aktiviralo konto. 
V letih 1994 do 1996 je bila v teku obnova regionalne ceste na 
odseku od km 5.460 do km 7.137. Vsa dela so bila v celoti 
zaključena v letu 1996, tehnični pregled je opravljen. Glede na to, 
da so bile enotne cene za izvedbo del formirane v letu 1994, so 
bila sredstva na postavki namenjena kritju razlik v ceni. Vsa dela 
so fizično in finančno zaključena. 
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1097-471 M 3/245 zahodna obvoznica v Mariboru 

Veljavni prorac 1997: 390.000.000 Pod. pog. za leto 97: 386.656.378 
0 Realizacija 1997: 385.904.944 

Levi breg reke Drave 
M - 3 
Lokacijsko dovoljenje je pridobljeno. MO Maribor kot naročnik 
projektov PGD-PZI mora pri projektantu urediti, da izdelana 
projekte dopolni v skladu z izdanim dovoljenjem. Dela se v 
zaključni fazi. Odkupi so v teku. 

Dravograjska cesta. Dela so končana. 

Desni breg reke Drave - Modificiran diamant 
Opravljana je revizija IP. Soglasja sanitarna inšpekcije k izdelanemu 
LN še ni. Ostale aktivnosti v smislu nadaljevanja vodenja 
postopkov stojijo. 

Novoimenovani projektni svet se je sestal na 1. seji in noveliran 
protokol o financiranju projekta poslal obema podpisnikoma v 
pregled. Čaka se na stališče obeh podpisnikov. 

1118-471 Odkupi in odškodnine 

Zač. financ. 1997: 296.197.619 Pod. pog. za leto 97: 255.325.754 
Realizacija 1997: 239.068.654 

Vršijo se odkupi za zaostale premoženjsko-pravne ureditve, prav 
tako pa tudi odkupi za investicije in plačila sprememb namembnosti 
v letu 97 je bilo sklenjenih 731 pogodb in sporazumov z lastniki ob 
že zgrajenih ali rekonstruiranih cestah. Premoženjsko-pravno se 
je urejalo 90 odsekov. Realizirane so bile 3 spremembe 
namembnosti in 4 plačila na podlagi sodnih odločb. V tabeli so 
razvidni stroški izvajalcev, notarjev, cenilcev. 

1119-471 Inženiring in ostale storitve 

Veljavni prorac 1997: 676.362.800 Pod. pog. za leto 97: 676.999.999 
Realizacija 1997: 676.362.800 

Izvršena so bila večina plačila po pogodbah za DDC, ZIL in 
CONSTRUCTO za opravljanje inženirske storitve. 

1263-471 R 340/1249 Ljubno-Luče 

Veljavni prorac 1997: 148.820.521 Pod. pog. za leto 97: 148.820.521 
Realizacija 1997: 148.814.009 

Rekonstrukcija navedenega odseka pomeni nadaljevanje obnove 
ceste po katastrofalnih poplavah leta 1990, obenem pa se cesta 
širi delno v hrib in delno v območju struge reke Savinje. Glede na 
to, da gre za edino cestno povezavo med Zgornjo in Spodnjo 
Savinjsko dolino, so dela ves čas potekala pod prometom. 
Na trasi so bili izvedeni oporni armirano betonski zidovi, ki so na 
vidni strani obloženi z lomljencem, izkopi v terenu III. do V. 
kategorije, nasipi, odvodnjavanje hudournikov in izvedba 
zgornjega ustroja ceste. Prav tako je bilo izvedeno asfaltiranje 
ceste z bitudrobirjem in asfaltbetonom na celotnem odseku. Na 
odseku v dolžini cca 100 m je bil izveden podporni zid za 
zavarovanje brežine reke Savinje, ki ga zaradi zagotovitve 
prevoznosti ceste ni bilo možno izvesti ob izvajanju del na 
nasprotni brežini. Na trasi so bili dokončno izvedeni nasipi na 
preostalem odseku v dolžini cca 100 m ter zaključena ureditev 
hudournikov. Vgrajevanje bitudrobirja in asfaltbetona na preostalem 
odseku v dolžini 100 m je bilo izvedeno 02.04.1997. Zastoj na 
navedenem odseku je bil posledica izgradnje novega nadomest- 

nega mostu čez Savinjo v Primožu ob zaključku podpornega 
zidu. Izgradnja mostu je prav tako zaključena. Investitor mostu je 
bila občina Ljubno. 
Pri izvajanju del v letu 1996, predvsem pri temeljenju zidov, so se 
zaradi geoloških razmer pojavila dodatna dela. Del potrebnih 
sredstev je bil s strani nadzora kompenziran z racionalnimi 
rešitvami, celotna vrednost opravljenih del pa bo znana pri 
končnem podpisu gradbene knjige. Finančni prikaz investicije. 

- vrednost pogodbe 247.734.510.00 SIT 

v letu 1995: 20.812.226 SIT 
v letu 1996: 86.000.000 SIT 
v letu 1997: 148.814.009 SIT 
S tem so vsa dela na odseku od km 4.240 do km 7.000 končana 
in obračunana. V pripravi je dokumentacija za pregled kakovosti 
izvedenih del. 

1585-471 R 345/1279 Špitalič-Kartuzija 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Regionalna cesta je v makadamski izvedbi obstoječe širine 4- 
4,50 m. Na cesti ni rešeno odvodnjavanje. Upoštevana bo 
racionalizacija investicije in cesta izvedena brez večjih posegov 
v prostor na širino vozišča. Posebnih ukrepov zaradi komunalnih 
vodov ne predvidevamo, prav tako na sofinanciranja občine. V 
februarju je bila oddana vloga za razpis za pridobitev projektne 
dokumentacije. V marcu je bil na podlagi javnega razpisa izbran 
izvajalec ter v maju podpisana pogodba za pridobitev projektne 
dokumentacije. 
Projektant je pridobil pozitivno soglasje občine na zmanjšani 
karakteristični prečni profil ceste. MPZ pa nam je poslal negativno 
soglasje na zmanjšani karakteristični prečni profil. Projektna naloga 
je bila 12.6.1997 ponovno na komisiji za potrjevanje projektnih 
nalog, vendar je bilo dogovorjeno le to, da bo DRSC ponovno 
preučila širino vozišča. 
25.9. je bila revizijska razprava. Bistvenih pripomb ni bilo. Projekt 
je potrebno popraviti po pripombah revidentov. 
Vsa omenjena dela so se vodila iz skupne postavke projekti, saj 
nove postavke ni bilo mogoče aktivirati v začasnem financiranju. 

1586-471 R 336/1218 separacija v Zagorju 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Občina vodi aktivnosti pri izdelavi idejnega projekta preložitve 
regionalne ceste. Izdelan je osnutek projektne naloge, ki je v 
potrjevanju na DRSC. 

1587-471 M 10/300 Brezovica 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Ker je bil odsek za katerega pridobivamo lokacijsko dovoljenje v 
septembru 1996 preplaščen je bil narejen dodatek k tehničnem 
poročilu obstoječega PZI rekonstrukcije iz katerega je razvidno, 
kaj je po mnenju odg. projektanta "prinesla" preplastitev. 
1.04.97 je bil sestanek v zvezi s problematiko izhodišče za 
izdelavo projektne naloge za preprojektiranja obstoječega PZI 
rekonstrukcije (vabljeni ga. Brecelj, g. Gorenc, g. Prapotnik, ga. 
Lavrič). Ugotovili smo, da na desni strani ni možno "prilepiti" hodnik 
za pešce, saj bi to pomenilo poseg v zemljišča za cca 80 cm. 
Zaradi priključkov tudi ni možno nivelete še dodatno zvišati, da bi 
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pridobili ustrezen naklon cestišča potreben za rešitev 
odvodnjavanja. Potrebno bo vzpostaviti nov projektni poligon (pri 
preplastitvi so bili klini uničeni) ter narediti primerjavo, potrebnih 
višin po obst. projektu z dejanskimi. Dostavljen predlog 
karakterističnega profila - stanje po preplastitvi z dograditvijo oz. 
razširitvijo s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce in z zaimkom 
osi - enakim kot v obstoječem PZI projektu (v povprečju 80 cm). 
9.06.97 so bila dela naročena v aneksu že izvedena in dostavljeno 
dopolnilo. Iz tehničnega poročila je razvidno, daje bila preplastitev 
izvedena v povprečni deb. 10 cm (v PZI projektu je bilo predvideno 
13.5 cm) brez korekcije nivelete in sklonov vozišča v prečni 
smeri. Izmerjeni prečni skloni po preplastitvi ustrezajo 
projektiranim v PZI projektu rek. samo v območju od PO do P10 in 
od P36 do P45. Do večjih razlik nagibov vozišča prihaja v območju 
vijačenja, kjer so skloni manjši od projektiranih. Projektirane višine 
robov vozišča so praviloma višje od preplaščenih. 
Vsa omejena dela so se vodila iz skupne postavke projekti, saj 
nove postavke ni bilo mogoče aktivirati v začasnem financiranju. 

1588-471 R 339/1245 Višnja vas-Dobrna 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Predvidena je rekonstrukcija dela ceste, ki nima ustreznih 
tehničnih elementov za promet, ki se po njej odvija 

1589-471 R 335/1212 Črnomelj 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 1.000.000 

Izvedena bo ureditev Kolodvorske in Belokranjske ceste v naselju 
Črnomelj. v 
Projekt rekonstrukcije je izdelan prav tako geološko poročilo, da 
se določi obseg sanacijskih del na obstoječem opornem zidu 
vzdolž predvidene rekonstrukcije. Izdeluje se investicijski pro- 
gram. 

1853-471 M 10-3/328 železniški nadvoz v Laškem 

Veljavni prorac 1997: 49.284.858 Pod. pog. za leto 97: 49584.858 

V letu 1996 so se izvajala gradbena dela na predelavi starega 
črpališča, priprava mehanske opreme in nabava črpalk. Gradbena 
dela so dokončana. 
15.9. je bil izveden poizkusni zagon črpalk. V novembru je bil 
dobavljen in vgrajen rezervni agregat. Črpališča je v celoti 
opremljeno s hidromehansko opremo in električnim napajanjem. 
Pri Upravni enoti Laško je zaprošeno za izvedbo tehničnega 
pregleda. 

2600-471 R 355/1314-1315 Hodoš-Martjanci 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Iz skupne postavke se izdelujejo projekti za ureditev prometne 
varnosti skozi naselja ob regionalni cesti zaradi pričakovanega 
povečanega tovornega prometa v času gradnje železniške proge. 

2601-471 R 370/1355 Ribnica-Podvelka 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Gre za nova dela za katera se bo v letu 1998 izdelovala 
investicijsko-tehnična dokumentacija in glede na možnosti 
financiranja tudi gradnja 

2681-471 Obvozi v času gradnje objektov 

Veljavni prorac 1997: 15.000.000 Pod. pog. za leto 97: 15.000.000 
0 Realizacija 1997: 14.999.982 

Sredstva na zadevni proračunski postavka so bila izkoriščena 
za obvoz v času gradnje mostu čez Sušico v Lesičnem na cesti 
R 326/1169. 
Dela so izvedena in v celoti obračunana. 

2704-471 R 324/114 Todraž-Brebovnica 

Veljavni prorac 1997: 25.000.000 Pod. pog. za leto 97: 25.000.000 
0 Realizacija 1997: 25.000.000 

Od skupne dolžine 2.4 km je z do sedaj zagotovljenimi sredstvi 
odsek moderniziran na skupni dolžini 1.5 km. V letu 1995 je bil 
izveden javni razpis za dela od km 2.780 do km 5.180. Vrednost 
ponudbe izbranega izvajalca del je znašala 171.204.402.00 SIT. 
Pred letom 1995 je bila obnova že dokončana na naslednji 
pododsekih: 
• od km 2.780 do km 3.020 
• od km 3.520 do km 4.040 in 
• od km 4.560 do km 5.180 
V letu 1997 je bil tako v celoti dokončan tehnično najzahtevnejši 
del odseka na geološko nestabilnem delu od km 4.360 do km 
4.560. Zgrajen AB oporni zid dolžine 140 m in višine do 8 m in v 
nadaljevanju v smislu racionalizacije del, varovanje brežine s 
kamnito zložbo namesto AB zidu, urejeno je odvodnjavanje in 
vozišče asfaltirano. 

Dokončati pa bi bilo potrebno še dva pododseka v skupini dolžini 
0.9 km. Vključno s povozno muldo je možno z majhnimi stroški 
vozišče urediti v širini 4.5 do 5 m, razen na enem mestu dolžine 
približno 70 m, kjer bi bila širina vozišča od 3.5 do 4 m. Na celotni 
dolžini 0.9 km je potrebno urediti odvodnjavanje (drenaža, povozna 
mulda, propusti in postaviti varovalne ograje). Predvidoma bi 
stroški za dokončanje odseka v celoti po tako racionalizirani 
varianti znašali 90 mio SIT. Za izvedbo del bi bilo možno izvesti 
ponovni razpis oziroma skleniti aneks k pogodbi (vrednosti izbrane 
ponudbe 171.2 mio SIT, do sedaj zagotvljena sredstva 48,5 mio 
SIT). Dela na odseku je možno izvajati fazno v okviru možnosti 
vsakoletnega proračuna. 

2712-471 Študije 

Veljavni prorac 1997 16.000.000 Pod. pog. za leto 97: 15.903.454 
Realizacija 1997: 15.902.141 

Prometna analiza za obvoznico mesta Mengeš je bila izdelana v 
roku in oddana - sedaj poteka dodatna analiza še ene variante 
obvoznice. Izdelava predloga za omejitev težkega prometa na 
paralelnih cestah v koridorjih AC - prva faza dela je pregledana in 
vsklajena - sedaj poteka dokončanje naloge. Pridobivanje 
podatkov za prometne analize obvoznice Kanala, Bovca in Škofje 
Loke je izvršeno in podatki so na razpolago bodočim izvajalcem 
analiz. Trenske raziskave za cestno omrežje Bele Krajine so 
izvršene in trenutno poteka obdelava podatkov. 
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2714-471 Svetovalne storitve 2784-471 M 10/295 Domžale-Črnuče (EBRD) 

Veljavni prorac 1997: 42.500.000 Pod. pog. za leto 97: 44.500.000 
Realizacija 1997: 42.167.516 

Zaključen je projekt svetovanja Danske direkcije za ceste. 
Napisano je zaključeno poročilo in izveden sestanek, na katerem 
je bilo definirano nadaljnje sodelovanje. 

2717-47 R 372/1362 Rakitna-Cerknica 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Na moderniziranem odseku ni bila postavljena odbojna ograja. Za 
izvedbo bi bilo potrebno zagotoviti 4 mio SIT. 

2732-471 M 10-8/1274 obvoznica Šentjur 

Veljavni prorac 1997: 35.000.000 Pod. pog. za leto 97: 35.000.000 
Realizacija 1997: 35.000.000 

Plačana je bila pogodba o dokončanem plačilu za že izvedena 
dela med MPZ-DRSC, izvajalcem del Cestnim podjetjem Celje in 
občino Šentjur v višini 35 mio SIT. 

2770-471 R 363/1337 Impoljca-Zavratec 

Veljavni prorac 1997: 72.000.000 Pod. pog. za leto 97: 72.000.000 
Realizacija 1997: 72.000.000 

Rekonstrukcija cesta je bila razdeljena na dva dela: 1. odsek od 
km 0+275 do km 1 +925 v dolžini 1650 m in 2. odsek od km 1 +925 
do km 3+000 v dolžini 1075 m, K 1. odseku je bil priključen tudi 
nov most v km 0+260. 
1. odsek: 
Zgrajen je bil zgornji ustroj ceste s tamponom. Izvedene so vsa 
zemeljska dela, zavarovanje brežin ukopov in nasipov in kamnite 
zložbe. Izvedena je tudi regulacija potoka na vsej dolžini, tudi v 
območju mostu v km 0+990, ki omogoča dostop do kmetije in 
parceli na desnem bregu potoka. Zgrajen je most v km 0+990 in 
del struge ob Impoljskem potoku. Zgrajen je tudi most v km 0+550 
in zavarovanje brežin ob mostu. Vzdolž celotnega odseka so 
postavljene odbojne ograje. 
2. odsek: 
Izvedeno je bilo zavarovanje brežin potoka, propusti, tamponski 
sloj in nosilni asfaltni sloj (bitudrobir). Zgrajen je bil most v km 
1.925 in priključen na cesto. Še vedno se izvajajo se dela na 
gozdnih vlakah za spravilo lesa, ker ni več možen direktni dostop 
na rekonstruirano cesto iz gozda. Izdelati je še zaporni asfaltni 
sloj. Dosedanja vrednosti investicije je 296,9 mio SIT ter ocenjena 
dodatna dela zaradi sprememb 15,3 mio SIT. V celoti bodo dela 
končana v juliju 98. 

2771 -471 M 3/245 Vrbanski plato 

Veljavni prorac 1997 211.000.000 Pod. pog. za leto 97: 211.000.000 
Realizacija 1997: 211.000.000 

V mesecu maju smo pričeli z izgradnjo prve faze projekta, to je 
rekonstrukcijo magistralne ceste M 3 od Fontane do odcepa za 
Kamnico v skupini dolžini 900 m, ki je bila tudi zaključena. Tehnični 
pregled je predviden v januarju 98. V decembrzu so bila začeta 
pripravljena dela za naslednjo fazo v dolžini 1000 m. Z deli se bo 
nadaljevalo v sezoni 1998. Zaradi povečanega obsega del in 
priznavanja razlik v ceni je pričakovati povečanje investicije za 
cca 180 mio SIT. 

Veljavni prorac 1997: 371.000.000 Pod. pog. za leto 97: 361.080.288 
Realizacija 1997: 361.078.418 

Razpis za oddajo del je bil izveden za celo traso (ljubljanski in 
domžalski del), dela pa se bodo pričela na kilometru trase, kjer so 
pridobljena vsa zemljišča in za katerega bomo pridobili delno 
gradbeno dovoljenje. Razpis oziroma poziv predkvalificiranim 
ponudnikom za izdelavo ponudbe se je začel 27.6.1997. 

A - RAZPIS 

24.11.1997 je bila z izbranim izvajalcem (SCT+CP LJ) podpisana 
pogodba za izvedbo celotnega odseka (4007 m). Vrednosti 
pogodbe je 1.633.394.958.00 SIT, rok dokončanja vseh del pa je 
14 mesecev. Podpisana sta tudi sporazuma o sofinanciranju z 
občinama Domžale in Ljubljana. 
V novembru je bil s strani MPZ tudi potrjen noveliran investicijski 
program. 
Izvajalec je uveden v delo na 1 km trase, za katerega je pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, na ostali del trase pa mora biti uveden v 
roku 120 dni po podpisu pogodbe. Za del trase, kjer še ni GD se 
še vedno pridobiva manjkajoča zemljišča. 

B - ZEMLJIŠČA IN GRADBENO DOVOLJENJE 

Za odsek 295 v občini Domžale od km 2.074 km do km 3.074 so 
pridobljena vsa zemljišča, prav tako pa tudi vsa potrebna soglasja. 
Za preostali odsek v občini Domžale (od km 0.00 do km 2.074) 
vsa zemljišča še niso pridobljena in sicer niso pridobljeni objekti, 
ki se rušijo (štirje), proti sedmim lastnikom pa je v teku postopek 
razlastitve (medtem je eden od njih že podpisal pogodbo). Za 
pridobitev teh nepremičnin bo potrebno zagotoviti še cca 294 mio 
SIT. 

Za odsek v občini Ljubljana lokacijsko dovoljenje zaradi pritožbe 
ene stranke še ni pravnomočno. Ne glede na to, je do sedaj 
odkupljenih večina potrebnih zemljišč, med njimi tudi dva objekta 
predvidena za rušenje. Potrebna sredstva za pridobitev še 
preostalih nepremičnin in plačilo spremembe namembnosti 
znašajo cca 170 mio SIT. 

C - SOFINANCIRANJE 

Sofinancerski sporazum z občinama je podpisan. Vrednost 
sofinancerskih deležev je sledeč: 

- Domžale 147.401.936,00 SIT 
- MOL 50.965.931,00 SIT (vrednosti so iz PGD) 

D - INVESTICIJSKI PROGRAM 

Investicijski program je bil izdelan in potrjen s strani pristojne 
komisiježe v letu 1995. V septembru 1997 je bila izdelana novelacija 
investicijskega programa in posredovana komisija v pregled in 
potrditev. 

2906-471 M 3/248 Ptuj železniški nadvoz (EBRD) 

Veljavni prorac 1997: 354.000.000 Pod. pog. za leto 97: 353.426.788 
0 Realizacija 1997: 342.536.396 

Izgradnja podvoza je končana v roku. Dne 22.5.1997 je bil uspešno 
opravljen tehnični pregled. Razen postavitve protihrupne zaščite 
pri enem stanovanjskem objektu, so izpolnjeni vsi pogoji za 
pridobitev uporabnega dovoljenja. 

V zvezi s podvozom izvajalec del ureja: zadeve za pridobitev 
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uporabnega dovoljenja. 

Lokacijsko dovoljenje za izgradnjo podhoda je bila pridobljena. 
PGD, PZI podhoda je podpisana. Izdelava projekta je v teku. S 
projektno nalogo je bila definirana rekonstrukcija križanja 
magistralne ceste M 3, odsek 248 zželeznico v Ruju, ki predvideva 
izdelavo: študije variant izgradnje podhoda, PGD, PZI po izbrani 
variant in PZR. Izdelano je Geotehnično poročilo, ki ga je pregledal 
in potrdil Sektor za tehnologijo in razvoj ter Študija možnih načinov 
gradnje pod železniško progo. V študiji so predlagani trije načini 
gradnje pod železniško progo: Potiskanje škatle podhoda pod 
provizorijem, Podrivanje ter Polmontaža gradnje pod provizorijem. 
Po pregledu variant dne 25.8.1997, bo projektant natančneje 
opredeli možnost fazne gradnje, terminski plan del in finančne 
pokazatelje, na osnovi katerih se bo projektni svet odločil o izbiri 
variante. Na študijo variant je dne 25.7.1997 pridobljeno mnenje 
Slovenskih železnic. 

3812-471 Oprema za kontrolo cest 

Veljavni prorac 1997: 10.000.000 Pod. pog. za leto 97: 9.027.180 
Realizacija 1997: 9.027.180 

Plačali smo 4 prenosne računalnike za zajemanje podatkov na 
terenu in posodobili obstoječe namizne računalnike na Direkciji, 
ki so že zastareli in tudi knjigovodsko odpisani. 

3839-471 M 10-8/1257 Dravograd 

Veljavni prorac 1997: 12.000.000 Pod. pog. za leto 97: 12.000.000 
0 Realizacija 1997: 12.000.000 

Dela na podpornem zidu pod M 10-8/1257 so zaključena. Dela na 
podpornem zidu so v celoti zaključena. Dodatna in več dela so: 
- dodatni AB podporni zid ob mostnem oporniku 
- dodatna dela na podpornem zidu med profili 17-21 (sprememba 

projekta ter dodatna dela in več dela) 
- opustitev gradnje podpornega zidu pri odcepu za Trbonje 
Dela so končana razen signalizacije. Tehnični pregled bo spomladi 
98. 

4708-471 Investicijski programi 

Veljavni prorac 1997: 50.000.000 Pod. pog. za leto 97: 49.999.196 
0 Realizacija 1997: 43.919.088 

Na začetku leta so bile na tej postavki naročene tudi prometne 
študije in sicer: Prometna analiza na območju severnega dela 
Novega mesta - izdelana in oddana v roku. Ugotavljanje 
prevoženih kilometrov po osebnih avtomobilih in ocena varnosti - 
prva polovica anket je že obdelana in sedaj poteka druga faza. 
Prometna študija obalnega področja od Dekanov do državne 
meje pri Sečovljah in Dragonji - izvedeni obdelani so vsi podatki 
terenskih raziskav. Prometna preveritev ceste M 10-1 od Lenarta 
do Beltinec - obdelani so vsi terenski podatki in izdelana posebna 
študija za obvoznico Lenarta. Prometna analiza za obvoznico 
Solkana je oddana v roku. 
V nadaljevanju so se izdelovali investicijski programi za predvidene 
ivesticije. 

4762-47 R 326/1159 Žužemberk-Dobrava 

Veljavni prorac 1997: 30.000.000 Pod. pog. za leto 97: 29.999.120 
0 Realizacija 1997: 29.998.240 

Cesta med km 1,26 in 3,39 je v celoti končana. Na zahtevo lastnikov 
parcel je bilo potrebno dodatno narediti nekaj uvozov na 
posamezne parcele.Tudi ta dela so končana in plačana. Vrednost 
vseh del je bila 88,6 mio SIT. 
V pripravi je tehn. pregled. 

4822-471 R 321 C/1128 Vresje-Sorica 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997:; 0 

Dela na modernizaciji ceste od km 0,000 v dolžini 900 m iz smeri 
Vresja proti Soriški planini so bila končana v okviru sredstev 
proračuna 1996. V letu 1997 smo načrtovali nadaljevanje del po 
racionalizirani varianti. V začasnem financiranju nismo mogli 
zagotoviti sredstev, v decembru 97 v proračunu pa je bilo to 
prepozno. V letu 1997 je bil sicer uspešno izveden razpis za 
oddajo del. Komisiji za izbiro izvajalca je bi podan predlog za izbiro 
najugodnejšega izvajalca, to je CP Kranj ki je ponudil izvedbo del 
za vrednost 64.845.002,00 SIT. 
Ponudbena cena je zajemala modernizacijo odseka v dolžini 1.3 
km vključno s sanacijo podpornih zidov in ureditvijo odvodnjavanja. 
V kolikor bi bilo za nadaljevanje del v letu 98 predvidena sredstva, 
bi bilo močno za izvedbo del skleniti dvoletno pogodbo. 

Dolžina nemoderniziranega dela je še 3,6 km. 

4989-471 Osilnica-Čačič-Borovec-Kočevska 
Reka 

Veljavni prorac 1997: 36.307.000 Pod. pog. za leto 97: 36.306.607 
0 Realizacija 1997: 35.931.607 

Dokončana je bila modernizacija lokalne ceste L 3611 Kočevska 
Reka - Borovec od km 6,945 dolžine 4,585 km. Skupna vrednost 
v letu 1994 pričetih del modernizacije odseka znaša 149.031.451 
SIT. V letu 97 je bila izvedena ureditev brežin s kamnito zložbo na 
dveh kritičnih mestih, kjer se je pojavil lokalni zdrs brežine. 
Dokončana je bila tudi modernizacija lokalne ceste L 3619 Borovec 
- Dragarji od km 0,0 v dolžini 3,875 km. Skupna vrednost v letu 
1995, pričetih del znaša 109.736.453 SIT. V letu 1997 je bil izveden 
asfaltbeton, dokončano odvodnjavanje in urejene brežine. Dela 
so se izvajala na priglasitev, po projektu št. 93/95, ki ga je izdelala 
Dolenjska projektiva julija 95. Modernizacija obeh odsekov je 
končana, razen sanacije plazu na odseku. Kočevska Reka - 
Borovec, ki pa se rešuje z druge planske postavke. 

Odsek ceste Osilnica • Zg. Čačič je del povezave Osilnice s 
Kočevsko Reko. Cesta je na obravnavanem odseku širine 2 m in 
poteka po strmem plazovitem pobočju. Po izgradnji celotnega 
odseka Osilnica - Kočevska Reka je predvidena prekategorizacija 
obstoječe lokalne ceste v regionalno cesto R-391. Za 
nameravano rekonstrukcijo je izdelan I P, LD, pridobljena lokacijska 
odločba, trenutno pa se izdeluje projekt PGD, PZI, ki bo 
predvidoma končan v juliju. Na UE Kočevje je poslana vloga za 
izdajo odločbe o odmeri plačila sprememba namembnosti za 
posege na kmetijska zemljišča. Na podlagiže pridobljenih odstopnih 
izjav pa se izvajajo aktivnosti za pridobivanje potrebnih zemljišč 
za izvedbo investicije. Izdelava PZI projekta je v končni fazi. Razpis 
za gradnjo je možno izvesti takoj, ko bodo sredstva. Investicijske 
dokumentacije še ni. 

Odsek Čačič-Osilnica 
Izdelava geodetskega posnetka za potrebe izdelave dokumen- 
tacije za cestno povezavo Dragarji - Čačič. Geodetski posnetek 
je bilo potrebno dopolniti zaradi dodatnih preveritev poteka trase. 
V proceduri je aneks z dinamiko za leto 98. 
Nameravana novogradnja cestnega odseka je izdelana v dveh 
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variantah. TOPOS izdeluje še tretjo varianto poteka obravnavane 
trase ceste in primerjalno študijo variant, ki bi ovrednotila vse tri 
variante. Izdelan je detajlen geodetski posnetek terena za vsako 
varianto. Ravno tako so izdelane tudi potrebne študije: PVO, 
geološko - geotehnično poročilo, hidrotehnično poročilo, 
inventarizacija flore in favne in hidrogeološko poročilo. 
Dne 17.9.97 je bil opravljen terenski ogled tretje variante poteke 
cestne povezave s predstavniki MOP-a, občine in GG Kočevje. 
Vsi prisotni so se načeloma strinjali s potekom tretje variante, ki 
se izogiba vsem posegom v varovana področja in je s stališča 
izvedbe tudi manj zahtevna kot predhodno predlagani varianti. 
Na osnovi študije je bil sklican sestanek med investitorjem, 
predstavniki MOP-a in občino Osilnica, kjer je bila izbrana 
najugodnejša varianta. 

Zadnje odločitve gredo v smeri, da bi se celotni odsek od Dragarjev 
do Osilnice izvajali istočasno, saj bi na ta način lahko izravnali 
zemeljske mase in s tem pocenili izvedbo. 

4990-471 M 10-3/332 Vrhovo-Hotemež 

Zač. financ. 1997: 60.000.000 Pod. pog. za leto 97: 60.000.000 
Realizacija 1997: 60.000.000 

Izvajala se je rekonstrukcija ceste od km 3+100 v dolžini 2140 m. 
Cesta skozi Vrhovo je v celoti obnovljena, vključno z javno 
razsvetljavo in opremo. Za nadaljevanje del na cesti od konca 
vasi (do km 5+240) je bil sklenjen aneks. Dela so zajemala 
preplastitev ceste, izgradnjo avtobusnega obračališča ter nov 
AB propust preko potoka. Vsa dela so končana. Dokončno bodo 
plačana v letu 1998. Celotna vrednost bo znašala 160.8 mio SIT. 

4991-471 R 330 Radeče-priključek M 10-3 

Veljavni prorac 1997: 20.000.000 Pod. pog. za leto 97: 20.000.000 
Realizacija 1997: 19.866.183 

Izvajala se je rekonstrukcija ceste od km 27+300 v dolžini 710 m. 
Prvi odsek od Radeč do mostu preko Sopote so končana. Na 
drugem delu so dela izvedena do obrabnega asfaltnega sloja. 
Pločniki ostajajo v makadamu. Skupna vrednost del znaša 
100.373.571 SIT. Osnovana je bila poravnalna komisija, ki rešuje 
zahtevek Savskih elektrarn za vračilo vloženih sredstev v 
infrastrukturo na območju Radeč. 

Poravnalna komisija je pripravila osnutek poročila o poravnavi 
zahtevka SEL. Aktivnosti za pridobitev gradb. dovoljenja se 
nadaljujejo. Geodetske meritve so v teku. Problem pridobitve 
zemljišč ostaja nerešen. 

5558-471 M 10-1/322 Kapca-Hotiza 

Veljavni prorac 1997: 117.219.000 Pod. pog. za leto 97: 117.218.401 
Realizacija 1997: 117.218.400 

Izvajalec je položil nosilni in obrabni sloj asfalta ter izvedel vse 
priključke in talno signalizacijo na delu razpisanega odseka, na 
katerem smo izvajali rekonstrukcijo (od km 6.43 v dolžini 780 m). 
Odpravljene so pomanjkljivosti na izvedenem odseku in pritožbe 
krajanov. 

Izvajalec je v celoti zaključil z deli in o tem tudi obvestil naročnika. 
Tehnični prevzem bo v pričetku leta 1998. Skupna vrednost 
investicije je 131,2 mio SIT od tega sof. občine 14 mio SIT. 

5611-471 R 358C/1327 Stročja vas-Ljutomer 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Dela na rekonstrukciji ceste od km 0.200 do km 2,300, pričeta v 
letu 1993, so bila končana v letu 1996. Opravljen je bil tudi tehnični 
pregled. Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potrebno urediti 
križanje z železniško progo v skladu z izdanim soglasjem. 
Problematika z železnico (križanje) se bo reševala v letu 1998. 

6465-471 R 357/1318 most čez Bukovico v 
Oobrovniku 

Veljavni prorac 1997: 23.365.411 Pod. pog. za leto 97: 23.365.411 
Realizacija 1997: 23.365.411 

Nov most čez Bukovico in rekonstrukcija R 357/1318 v dolžini 
230 m je izvedena. Izveden je tudi tehnični pregled, v pridobivanju 
je uporabno dovoljenje. 

6466-471 M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi 
luknji 

Veljavni prorac 1997: 71.152.566 Pod. pog. za leto 97: 71.152.566 
Realizacija 1997: 71.152.566 

Zaradi dotrajanosti dveh obstoječih lesenih mostov čez reko Pako 
je bilo potrebno zgraditi nova mostova in izvesti prestavitev in 
navezavo obstoječe magistralne ceste v območju obeh mostov. 
Gradbeno dovoljenje je bilo izdano dne 25.02.1997. 
Izvedena so vsa dela na novi trasi in promet že poteka po 
novozgrajenem odseku. V območju navezave trase na obstoječo 
cesto je v smeri Velenja izvedena kamnita zložba za utrditev 
nestabilne brežine. Oba armiranobetonska mostova sta zgrajena 
skladno s projektno dokumentacijo. Ob mostu 2 je bil izveden 
začasni obvoz magistralne ceste in prestavitev komunalnih vodov. 
Izvedena je tudi regulacija Pake s talnimi pragovi in oblogo dna z 
naravnim kamnom. Dokončna ureditev je bila izvedena po 
odstranitvi začasnega obvoza. Vgrajevanje bitudrobirja na 
celotnem odseku je bilo izvedeno dne 07.06.1997 in vgrajevanje 
astaltbetona dne 08.06.1997. Vgrajevanje asfaltbetona se je 
izvajalo v celotni širini ob popolni zapori prometa. Za popolno 
zaporo si je izvajalec del pridobil odločbo Ministrstva za promet in 
zveze. Promet preko rekonstruiranega dela trase je bil po predlogu 
komisije za prometno varnost vzpostavljen 12.06.1997. Tehnični 
pregled novozgrajenega odseka in obeh mostov je bil izveden 
dne 11.12.1997. Izvajalec del CP Celje bo dokončno odpravil 
pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu ob ugodnih 
vremenskih pogojih. 

Na rekonstruiranem odseku ceste v letu 1996 in 1997 je prišlo do 
poškodbe zgornjega dela brežin pri regulaciji reke Pake gorvodno 
pri mostu 1, v dolžini cca 30 m in širini cca 3 m obojestransko. 
Obenem je prišlo do lokalnega rušenja podpornega zidu izven 
rekonstruiranega dela ceste. Sanacija poškodb je bila izvedena. 

6467-471 R 302/1029 most čez Sočo v Trenti 

Veljavni prorac 1997: 50.000.000 Pod. pog. za leto 97: 50.000.000 
Realizacija 1997: 50.000.000 

Zgrajen je bil nov ločni most in del ceste rekonstruiran. Pogodba 
je bila oddana izbranemu izvajalcu "NA KLJUČ". Ker se je pri 
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izkopu za temelje opornikov ugotovilo, da so temeljna tla v drugačni 
sestavi kot so kazale geološke vrtine je bil projekt preprojektiran 
in so bili temelji zgrajeni na pilotih. Ker piloti niso bili predvideni v 
ponudbenem popisu, je bil za izdelavo le teh sklenjen aneks za 
dodatna sredstva. V tem aneksu so bila upoštevana tudi dodatna 
geološka sidra katere je bilo potrebno vgraditi v oporne zidove, 
zaradi rezultatov raziskav poiskusnih vrtin za geološka sidra. 
Dela na objektu so končana in na MOP je bila vložena vloga za 
tehnični prevzem. 

6470-471 M 10-1/366 Gornja Radgona-Mele 

Veljavni prorac 1997: 61.589.000 Pod. pog. za leto 97: 61.588.133 
Realizacija 1997: 61.588.133 

Na navedenem odseku od km 2,155 do 2,655 se je izvajala 
rekonstrukcija ceste, sanacija plazu, korekcija krivine in ureditev 
križišča ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih GIRI 
d.o.o. št. 11 -009/95, oktober 1995. Za navedena dela je bila izdano 
priglasitveno dovoljenje. Tekom izvedbe so nastala dodatna dela 
(nenosilna tla, polaganje politlaka po navodilih geomehanika in 
tudi zamenjava nenosilnih tal v nekaj profilih, kar je razvidno iz 
gradbenega dnevnika). Dela so končana, obveznosti v celoti 
poravnane, opravljen je tehnični prevzem, uporabno dovoljenje 
še ni izdano. 

6471-471 M 1/212 Medvode 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Za križišče "na klancu" je izdelana lokacijska dokumentacija in 
projekt PGD vendar bo zaradi spremenjene zakonodaje potrebno 
začeti z postopkom sprejetja lokacijskega načrta. Razlog za to je 
sledeči; V novem Zakonu o stavbnih zemljiščih (UL št. 44/97 z 
dne 24.7.1997) je določeno, da je v slučaju razlastitve javna korist 
izkazana le v primeru, kadar tako gradnjo določa prostorski 
izvedbeni načrt (in ne lokacijska dokumentacija). Ker bo potrebno 
za rekonstrukcijo križišča porušiti tudi nekaj objektov obstaja 
velika verjetnost, da bi bilo potrebno za pridobitev potrebnih 
nepremičnin uporabiti razlastitev. To pa je možno le na osnovi 
sprejetega lokacijskega načrta. 

Za projekt štiripasovnice Ljubljana-Medvode se bo naročilo 
prometno študijo, študijo upravičenosti in dopolnitev idejnega 
projekta. 

6475-471 M 4/253 obvoznica Novo mesto 

Veljavni prorac 1997: 1.600.000 Pod. pog. za leto 97; 1.562.710 
Realizacija 1997: 1.562.710 

Izdelana je predinvesticijska zasnova in investicijski program za 
obe fazi obvoznice, ki je že bil obravnavan na komisiji za 
potrjevanje invest. programov. Za I. fazo obvoznice je bil v 
novembru 1996 izvršen razpis ter izbran izvajalec vendar bo 
razpis potrebno ponoviti ko bo investicija potrjena s sklepom 
MPZ na osnovi potrjenega investicijskega programa. V podpisu 
na MPZ je sporazum o sofinanciranju izgradnje obvoznice med 
občino Novo mesto in Republiko Slovenijo - MPZ. Za viadukt, ki 
se bo izvajal v sklopu I. faze obvoznice je pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, za traso obvoznice I. faze pa je podana nepopolna 
vloga za GD. Vloga je bila vložena brez dokazila o razpolaganju s 
tremi zemljišči, ki pa so bila v septembru pridobljena, tako, da bo 
možno vlogo dopolniti in pridobiti gradbeno dovoljenje za celo I. 
fazo obvoznice. Za drugo fazo obvoznice je pridobljeno 
pravnomočno lokacijsko dovoljenje. Trenutno se dokončuje projekt 
PGD in pridobivajo zemljišča. 

6476-471 M 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška- 
Goriška 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija1997: 0 

V lanskem letu je bila zavrnjena vloga za pridobitev odločbe o 
priglašenih delih. Vodi se postopek za pridobitev lokacijskega in 
gradbenega dovoljenja. Vloga za pridobitev lokacijskega dovoljenja 
je vložena na MOP - u. Lokacijska dokumentacija ježe popravljena 
po njihovih zahtevah, ni pa še pridobljena odstopna izjava 
tangiranoga lastnika g. Praprotnika. Občina Velenje nadaljuje 
aktivnosti v zvezi z zagotovitvijo zahtevane dovozne ceste za 
zgoraj omenjenega lastnika. Projekti PZI so bili izdelani že v 
lanskem letu. 
Dne 04.12.1997 je bil na občini Velenje sestanek v zvezi z 
navedeno problematiko. Že izdelani projekt ureditve križišča bo 
potrebno uskladiti s sprejetim zazidalnim načrtom občine Velenje. 

6478-471 R 319/1105 mostovi na Jezerskem (8) 

Veljavni prorac 1997: 20.000.000 Pod. pog. za leto 97: 19.746.798 
Realizacija 1997: 19.746.839 

Pridobljena je lokacijska dokumentacija in lokacijsko dovoljenje 
za 8 mostov. Izdelani so projekti za Grabnarjev, Hudinov in 
Taborski most. Vložena je zahteva za izdajo gradbenega 
dovoljenja. 

Izvedeno je bilo odpiranje ponudb za gradnjo Grabnarjevega 
mostu dne 26.8.1997. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran 
Gradbinec iz Kranja, kateri je ponudil izvedbo del za 59.116.709 
SIT. V mesecu novembru so se pričela izvajati pripravljalna dela 
pri izgradnji Grabnarjevega mostu in pod vodstvom inštruktorjev 
slovenske vojske montirati začasni objekt mostu Mabey & 
Johnson za obvoz. 

6480-471 R 314/1081 križišče v Mostah 

Veljavni prorac. 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Križišče v Mostah bo, v skladu s sporazumom med DARS in 
DRSC glede obnove obvoznih cest zaradi graditve avtoceste 
čez Trojane, zgradila DARS. 

Dosedanje aktivnosti pa so bile: 
Dopolnitev lokacijske dokumentacije zajema variantno (3) 
obdelavo križišča: 
1. brez zahtevanih protihrupnih ograj 
2. z zahtevanimi protihrupnimi ograjami H=2.5 m 
3. s parapetnim zidom H=0.5 m 
LUZ Ljubljana je delo dokončal v predvidenem roku. Izdano je 
lokacijsko dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno zaradi dveh 
pritožnikov (Plevel, Košir). Pritožbi je UE Kamnik dala v nadaljno 
obravnavo Ministrstvu za okolje in prostor. 
Pritožbi dveh tangiranih lastnikov (Košir, Plevel) sta začasno 
zaustavili proces pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pritožbi še 
vedno rešuje MOR 
Vlogi g. Mršiča za soglasje h gradnji garaže smo podali negativen 
odgovor, ker je predvidel gradnjo na lokaciji predvidenega 
krožnega križišča. 
Glede pritožbe še ni odgovora. 
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6481-471 R 322/1134 Mlaka-Kokrica 

Veljavni prorac 1997: 2.766.344 Pod. pog. za leto 97: 2.766.344 
Realizacija 1997: 2.766.344 

Lokacijsko dovoljenje je pravnomočno, vsi popravki morajo biti 
skladni s prostorskimi akti Občine Kranj. 
Odkupi zemljišč - se pridobivajo z lokacijskim dovoljenjem. Za I. 
fazo je bilo podpisanih s strani lastnikov šest pogodb, druge so v 
pripravi, razgovori z lastniki s v teku, vendar imajo zahteve, ki še 
niso usklajene. 
Za II. fazo je projektna dokumentacija izdelana in dana v revizijo. 
Pridobljena je zemljiško-knjižna dokumentacija za 76 lastnikov. 
Strošek odkupov bo znašal cca 31.000.000 vendar se pristopi k 
pridobivanju zemljišč, ko bodo potrjeni cenilci in z njimi sklenjene 
pogodbe. 
Projektivno podjetje Kranj, ki dopolnjuje projekt I. faze, skladno z 
pravnomočnim lokacijskim dovoljenjem in prostorskimi akti Občine 
Kranj, nas je seznanil, da župan Občine Kranj zahteva spremen- 
jeno izvedbo križišča ob Dežmanu, kar pa ni skladno z veljavnimi 
dovoljenji. Zaradi navedene problematike, je zaprošen upravni 
organ za preverbo. 

Revizijska razprava II. faze je bila 28.08.1997. V dogovoru z 
upravnim organom občine Kranj, je bilo zaprošeno za podaljšanje 
lokacijskega dovoljenja z opozorilom na zgoraj navedno 
problematiko (križišče Dežman). Pogodba za odkup zemljišča 
Dežman je bila s strani DP zavrnjena, narejena je nova cenitev. 

Izdelana in oddana v potrditev na Direkcijo RS za ceste je bila 
projektna naloga za idejni projekt I. faze na križišču K3. Predvidena 
rekonstrukcija ceste R322/1134 poteka od km 13+050 do 13+990 
za II. fazo in od km 13+990 do km 14+500 in zajema rekonstrukcijo 
ceste, odvodnjavanje, izgradnjo pločnikov in kolesarskih stez ter 
obnovo propusta v km 13+362. Rekonstrukcija obsega tudi obnovo 
križišč K2 in K3, križišče K1 pa se bo definiralo po potrditvi novih 
prostorskih aktov. 

Opravljen je bil sestanek na MO Kranj. Občina je podala nekatere 
pripombe na zasnovo rekonstrukcije. Predvsem je bila dana 
pripomba na smiselnost rekonstrukcije križišča K1. Prav tako 
ostro nasprotujejo zaprtju ceste na Brdo, ker nimajo interesa za 
graditev nove povezave med AC in cesto na Predoslje. Po mnenju 
g. Grosa je krožišče v K2 bolje izvesti s semaforiziranim križiščem. 
Na Direkciji RS za ceste je bil dosežen dogovor glede nove 
zasnove rekonstrukcije križišča K2. Idejni projekt bo obsegal dve 
varianti križišča K2 - semaforizirano štirikrako in rondo. Obe rešitvi 
bosta osnova za prometno študijo, ki bo tako podlaga za 
utemeljeno odločitev za eno ali drugo varianto. Dosežen je bil 
načelni dogovor z županom MO Kranj glede sprejemljivosti rešitve, 
z njihove strani. 

6482-471 R 315/1093 Zlatorog-Savica 

Veljavni prorac. 1997: 31.000.000 Pod. pog. za leto 97: 31.000.000 
Realizacija 1997: 31.000.000 

Dela od km 4,5 v dolžini 1 km so zaključena. Obsegala so 
zamenjavo tamponskega materiala, ureditev odvodnjavanja in 
asfaltiranje v obstoječi širini. Po dokončanih delih se je izkazalo, 
da bi bilo v izogib erodiranju zemlijšča, smortno podaljšati tlakovane 
jarke v podaljšku cestnih propustov preko najbolj strmega dela 
zemljišča. Dela so izvedena. 

Za preostali del odseka v dolžini 2,700 km je v izdelavi investicijski 
program. 

Upravno enoto Radovljica smo zaprosili za izdajo odločbe o 
priglasitvi del za modernizacijo odseka od km 5+500 do 8+200 

(Savica). Glede na dejstvo, da se cesta nahaja v ožjem območju 
Triglavskega narodnega parka je predvidena modernizacija v 
obstoječi širini, ureditev odvodnjavanja, ureditev signalizacije, 
predvidena so izogibališča. Vlogo za priglasitev smo dopolnili v 
skladu z zahtevo Upravne enote Radovljica. Pridobili smo odločbo 
o dovolitvi priglašenih del modernizacije ceste. 

6486-471 R 343B/1431 Limbuš-Laznica 

Veljavni prorac 1997: 95.000.000 Pod. pog. za leto 97: 95.000.000 
Realizacija 1997: 94.539.885 

Dela na enem pododseku v dolžini 860 m so končana, za preostalih 
380 m je potrebno nameniti sredstva v proračunu 98. 

6490-471 R 319/1109 Škofja Loka (Žabnica-Grenc) 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 1.000.000 

Dela na odseku od km 4,536 do km 5,400 so bila izvedena v letu 
1996. Za nadaljevanje del od km 5,4 do 6,5 je podpisana tristranska 
pogodba med MPZ-DRSC kot investitorjem. Občino Škofja Loka 
kot soinvestitorjem in CP Kranj kot izvajalcem za izvedbo del. 
Vrednost del znaša 112 mio SIT (sof. je 44 mio SIT). Izvedena so 
pripravljalna dela. V letu 98 ne bo mogoče zagotoviti vseh potrebnih 
sredstev. Potrebno se bo dogovoriti za spremembe rokov. 

6493-471 M 10-1/314-315 Lenart 

Veljav prorac 1997: 186.350.283 Pod. pog. za leto 97: 176.992.758 
0 Realizacija 1997: 176.992.758 

Pogodba za izvedbo del od km 13,64 do 14,76 v skupni vrednosti 
224 mio SIT (sof. občine 57 mio SIT) je bila sklenjena maja 97. 
Dela na rekonstrukciji so izvedena na vozišču, ureditev zelenic 
in pločnikov pa bo v aprilu 97. Problem financiranja telekomuni- 
kacijskih vodov s Telekom-om je povzročil pri gradbenih delih 
zamude. Položen je bitodrobir, če bovreme dopuščalo, bodo dela 
dokončana. 

6498-471 M 2/373 križišče Strunjan 

Veljav prorac 1997: 20.000.000 Pod. pog. za leto 97: 20.000.000 
Realizacija 1997: 20.000.000 

09.01.1997 je komisija za oddajo del izbrala najugodnejšega 
ponudnika SCT Ljubljana. Na podlagi izjave o pridobitvi zemljišča 
s strani DRSC ni bilo možno pridobiti gradb. dovoljenja. Glede na 
dodatne zahteve MOP-a je bila pridobljena še naslednja 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja: 
- s strani DRSC je bila pridobljena izjava, da se strinja da nastopi 

ko soinvestitor Občina Piran 
• s strani občine Piran je bila pridobljena izjava, da želi nastopiti 

kot soinvestitor 
- s strani občine Piran je bila pridobljena izjava, da ne bo vložila 

pritožbo proti odločbi o spremembi lokacijskega dovoljenja. 
- Dne 07.02.1997 je bila vložena vloga na MOP za spremembo 

lokacijskega dovoljenja št. 350-03-53/95-MG/DV z dne 
02.04.1996. 

- Dne 12.02.1997 smo dobili novo lokacijsko odločbo, v kateri 
nastopa kot soinvestitor občina Piran. 

- Dne 20.02.1997 smo pridobili "Gradbeno dovoljenje". 
Marec 1997 - Sofinancerska pogodba podpisana s strani občine 
Piran in poslana v podpis Ministrstvu za promet. Delež občine 
Piran naj bi bil 41,067.758 SIT. 
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Glede na dopis Ministrstva za promet in zveze v maju 97 smo 
strokovno preverili umetnost graditve križišča po izdelani projektni 
dokumentaciji. 17.07.199(7 je bila pripravljena strokovna 
obrazložitev. Preverili smo obveznosti sofinanciranja občine Piran 
in ugotovili, da je bila razdelitev stroškov napravljena oz. izdelana 
strokovno in korektno. 

Rekonstrukcija križišča Strunjan M2/373, na stacionaži v km 
6+730 se bo izvajala v dolžini 500 m. Rekonstrukcija obsega 
glavno križišče, vključno s cestnimi priključki za Strunjan, Beli 
Križ in Krabonar ter objekte na magistralni cesti (most 3), na cesti 
za Beli Križ (most 2) ter Karbanar (most 1). 
Obseg del: Zemeljska dela, Vozišče s kanalizacijo, Prestavitev 
vodovoda, Nizkonapetostno omrežje in javno razsvetljavo. Telefon 
(sofinancira Telekom), Semaforizacijo, Hortikulturo, Rušitev 
objekta KS, Objekt (mosti, most2, most3). 

Tripartitna pogodba za izvajanje del v vrednosti 233.793.818 SIT 
z izvajalcem del SCT d.d., Občino Piran in RS - MPZ je bila 
podpisana. Delež države bo 182.887.790 SIT, Občine Piran pa 
50.906.028 SIT. 
Dinamika financiranja: 

V letu 1997 Direkcija RS za ceste 17.476.000 
V letu 1998 Direkcija RS za ceste 82.887.790 

Občina Piran 27.706.028 
V letu 1999 DRSC 82.524.000 Občina Piran 23.200.000 

Dela se bodo pričela takoj po podpisu pogodbe. V letu 1997 so bila 
izvedena naslednja gradbena dela: 
Pripravljalna dela, Konsolidacija terena (nasip z predobre- 
menitvijo), Vertikalna drenaža 

V letu 1998 bodo izvedena naslednja dela: 
zemeljska dela (delno), 
voziščna konstrukcija (delno), 
odvodnjavanje - kanalizacija, 
oprema ceste (delno), 
pričetek gradnje mostov za Beli Križ in Karbonar, 
prestavitev optičnega kabla (sofinancira Telekom). 

V letu 1999 se bodo dokončala v letu 1998 začeta dela, ki bodo 
zaključena predvidoma do junija 1999. 

6691 -471 M 3/242 obvoznica Radlje 

Veljavni prorac 1997 3.946.000 Pod. pog. za leto 97: 3.945.250 
Realizacija 1997: 3.745.250 

Cestni del projekta in viadukta je revidiran, dopolnitev je v zaključni 
fazi. 

V skladu z zabeležko revizijske razprave je pripravljena ponudba 
za dodatna dela, ki so že izvedena in revidirana. Pridobitev dodatne 
tehnične dokumentacije PGD, PZI za akvadukt, PGD.PZI za 
propust v Zg. Vižingi z 200 m odseka regulacije potoka, PGD,PZI 
za izdelavo L zidu ter PGD,PZI protihrupnih ukrepov so predmet 
samostojnih javnih razpisov. 
Pridobivajo se strokovne podlage za potrebe izdelave protihrupne 
zaščite. Dela so v glavnem gotova, potrebno je še vskladiti 
projektno dokumentacijo med vsemi podizvajalci ter grafičnemu 
delu dodati še tekstualni. 
Z odkupi se še ni pričelo. Investicijski program je v teku. Lokacijsko 
dovoljenje poteče v mesecu aprilu prihodnjega leta. 

6692-471 M 10-8/1260 Huda luknja 

Veljavni prorac 1997: 46.245.629 Pod. pog. za leto 97: 46.245.629 
Realizacija 1997: 46.245.629 

Vsa dela so bila na celotnem odseku izvedena v skladu s 
korigiranim terminskim planom. Vgrajevanje asfaltbetona deb. 4 
cm je bilo na celotni dolžini rekonstruiranega odseka (660 m) 
izvedeno dne 12.10.1996. Asfaltbeton se je vgrajeval v celotni 
širini vozišča ob popolni prometni zapori. Tehnični pregled 
rekonstruiranega odseka ceste je bil uspešno izveden dne 
04.11.1996, uradna otvoritev pa dne 05.11.1996, Plačilo izvedenih 
del je bilo realizirano v skladu s finančnim planom za leto 1996 in 
s predlaganim začasnim planom financiranja za prvo polletje 1997. 
Dne 20.12.1996 in 10.04.1997 je izvajalec del Cestno podjetje 
Celje podal "zahtevek za priznanje dodatnih stroškov". Nadzor je 
podal poročilo s komentarjem o upravičenosti "zahtevka" 
investitorju. 
Dne 18.08.1997 je na področju Hude luknje divjalo neurje s 
poplavami. Ob mostu 2 v smeri proti Slovenj Gradcu je prišlo v 
dolžini cca 10 m na le vi polovici vozišča do dviga asfalta in poškodb 
zgornjega ustroja, ki so posledica preplavitve reke Pake in velike 
količine vode s pobočja nad cesto in s tem nastanka velikega 
vzgonskega nadpritiska. Cesta je prevozna z omejitvijo hitrosti. 
Sanacija naj bi bila izvedena do konca novembra 97. Dne 
25. 11. 1997 je bil ponovno opravljen ogled skupno z izvajalcem 
del. Glede na neugodne vremenske razmere je bila s strani nadzora 
sprejeta odločitev, da se dokončna sanacija poškodovanega as- 
falta izvede ob ugodnih vremenskih pogojih - predvidoma v aprilu 
1998. 

Finančni prikaz investicije: 
- kumulativna vrednost pogodbe in aneksa: 296.513.629 SIT 
- pogodbena izplačila: 

v letu 1995: 40.268.000 SIT 
v letu 1996: 210.000.000 SIT 
v letu 1997: 46.245.629 SIT 

6698-471 M 10-9/1182 Šentjakob-Radeče (Ribče- 
Litija) 

Veljavni prorac 1997: 3.400.978 Pod. pog. za leto 97: 3.400.978 
Realizacija 1997: 3.123.080 

Pripravljena je tehnična dokumentacija. Pridobljene so vse 
kupoprodajne pogodbe, oddana je vloga za pridobitev gradbenega 
dovoljenja na MOP (5. januar 98). Na MOP-u je bil sestanek z g. 
Prihodom glede izdaje gradbenega dovoljenja, ne glede na 

t negativno mnenje LRZVNKD. 

V pripravi je sporazum o sofinanciranju (osnutek). Pogodba za 
izdelavo predinvesticijskega programa je v pripravi. Program bo 
predvidoma dokončan do sredine februarja. 

Predvidena rekonstrukcija M10-9/1182 Šentjakob - Radeče na 
stacionaži od km 0t500 do km 5+250, dolžine 4,750 m je 
razdeljena na IV. faze. V I. fazi je predvidena rekonstrukcija ceste 
od km 2+520 do km 3+020, Ribče - Hotič, v vrednosti cca. 
200.000.000 SIT. Razpis za izvedbo del bo potrebno ponoviti. 
Dela na tem odseku obsegajo nasip (50,000m3), ki je potreben 
za dvig ceste nad gladino 100 letne vode Save, zaščito nasipa, 
odvodnjavanje, zgornji ustroj, hodnik za pešce in javno 
razsvetljavo. 
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6701-471 R 356/1317 Petrovci naselje 

Veljavni prorac 1997: 49.083.000 Pod. pog. za leto 97: 49.082.503 
Realizacija 1997: 49.082.448 

Na navedenem odseku od km 1700 do 2500 se je izvajala 
rekonstrukcija ceste, sanacija plazu, korekcija krivine in ureditev 
križišča ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih GIRI 
d.o.o. št. 11 -009/95, oktober 1995. Za navedena dela je bilo izdano 
priglasitveno dovoljenje. Občina G. Petrovci nastopa kot 
soinvestitor. Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem znaša 
60.520.480 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane. 
Opravljen je tudi prevzem obnovitvenih del. 

6705-471 M 10-1/318 Petanjci-Murska Sobota 
(Cankarjeva cesta) 

Veljavni prorac 1997: 3.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.951.100 
Realizacija 1997: 1.755.990 

Za odsek dolžine 800 m skozi Mursko Soboto je projekt za obnovo 
ceste izdelan in revidiran. Ker je predvidena vrednost 140 mio 
SIT je potrebno izdelati še investicijski program. Sofinancerski 
sporazum občina ni želela podpisati. Dokončna odločitev o ukrepu 
je v odvisnosti od izgradnje obvoznice in avtoceste, saj tri nove 
komunikacije na kratki razdalji niso smotrne. Primernejša bi bila 
samo minimalna obnova vozišča, čemur pa občina nasprotuje. 
Izdelana je bila tudi študija hrupne obremenjenosti ob magistralni 
cesti od km 8.985 do km 9.950. 

6706-471 R 326/1166 Sevnica-Planina 

Veljavni prorac 1997: 30.000.000 Pod. pog. za leto 97: 30.000.000 
0 Realizacija 1997: 28.482.153 

Končana bo sanacija plazu od km 18+970 v dolžini 140 m. 
Razširjena je bila cesta, izvedena kamnita peta in drenažni sistem. 
Problem odškodnine za tangirano zemljišče še ni v celoti rešen. 
Izvajalec del je VGP Novo mesto. 

Izvedenih je cca 80 % gradb. del. Pri izkopih so se pojavila več 
dela, ker je sloj vodonepropustne gline mestoma na večji globini 
od projektirane. Bistveno so se povečali odvodni jarki in drenaže, 
ker je bilo potrebno izvesti vodo izven območja plazu. Za nasipni 
material ni bilo možno uporabiti židko in razmočeno zemljino iz 
izkopov v plazini. Nasipi so zgrajeni iz peščenega materiala iz 
bližnjega kamnoloma. Dodatna in več dela sože izvedena. Skupna 
vrednost del je bila 36.4 mio SIT. 

6708-471 R 348/1292 Sp.Duplek-Zg.Duplek- 
Dvorjane 

Veljavni prorac 1997: 115.000.000 Pod. pog. za leto 97: 115.000.000 
0 Realizacija 1997: 115.000.000 

Dela so v glavnem končana na odseku od km 9,647 do 11,018 v 
skupni vrednosti 187 mio SIT (sof. občine 47 mio SIT). Spomladi 
bo tehnični prevzem. Povečan je obseg del na vodovodu (22 mio 
SIT) ter dodatnih 300 m ceste (52 mio SIT - 9,7 občina). Dela 
bodo izvedena v letu 1998. 

6717-471 R 343/1430 Zreče križišče 

Veljavni prorac 1997: 54.542.000 Pod. pog. za leto 97: 54.541.489 
Realizacija 1997: 54.541.489 

V letu 1997 je bila dokončana v letu 1995 pričeta rekonstrukcija 
križišča regionalne ceste z lokalno cesto L 7166. Regionalna 
cesta je rekonstruirana na dolžini 600 m, priključek na lokalno 
cesto pa v dolžini 130 m. Sočasno z rekonstrukcijo vozišča je bila 
zgrajena javna razsvetljava, pločniki in deloma obnovljena tudi 
ostala komunalna infrastruktura. Investitor rekonstrukcije vozišča 
je bila država, stroške za ostala dela pa je skladno s 
sofinancerskim sporazumom pokrivala občina Zreče. Vrednost 
vseh izvedenih del znaša 90.321.479 SIT, od česar znaša delež 
države 76.780.489 SIT (od tega v letu 1997 54.542.000 SIT). 

6792-471 L Zelena jama (Pungart, Črni potok) 

Veljavni prorac 1997: 3.725.000 Pod. pog. za leto 97: 3.725.000 
Realizacija 1997: 3.725.000 

Izdelan je PZI za del 833 m modernizacije odseka ceste Črni 
potok-Vurhi-Vici. 

Papeži - Žurge 2.300 m 
Izdelan in revidiran je PZI projekt rekonstrukcije obravnavanega 
odseka. 
Za odsek Črni potok Vurhi - Vici je izdelan PZI rekonstrukcije 
obstoječega kolovoza, geotehnično in hidrotehnično poročilo. 
Trenutno je v izdelavi PZI objektov, ki ga izdeluje GIRI Ljubljana. 
Občina Loški potok je maja letos samoiniciativno pripravila in 
izvedla javni razpis za rekonstrukcijo odseka Črni potok - most 
RH, izbrala izvajalca in pripravila osnutek sofinancerskega 
sporazuma, investitor takega načina ne more osvojiti. 
Sofinancerska pogodba, ki jo je pripravila občina ni potrjena, ravno 
tako ni sprejeta razpisna dokumentacija na osnovi katere je občina 
pripravila javni razpis za izbiro izvajalca del. 

V izdelavi je PZI objektov, ki ga izdeluje ing. Žugič in bo predvidoma 
oddan konec novembra 97. 

Izdelan je IP novogradnje, ki ga mora izvajalec še dopolniti po 
zahtevah revizijske komisije. 
Izdelan je bil I P, ki je vseboval dve varianti poteka nove cestne 
povezave. Na revizijski razpravi je bila določena kot najugodnejša 
tretja varianta, ki jo bo izvajalec projektno obdelal v I P. Za izdelavo 
tretje variante je bil dne 4.6.97 podpisan aneks za dodatna dela. 
Na osnovi izdelanih variant se izdeluje Primerjalna študija variant. 
Zaradi zahteve lastnika tangiranega zemljišča v Vurhih, je bila 
naročena dopolnitev PZI projekta modernizacije, ki ga je izdelal 
BNZ. V soglasju lastnika zemljišča je zahteva, da se spremeni 
potek trase v območju stanovanjskega objekta. Izdelan je predlog 
poteka trase na obravnavanem odseku, ki bo predložen 
tangiranemu lastniku (g. Volf) v usklajevanje. 

6794-471 R 320/1120 Sodražica-Žlebič 

Zač. financ. 1997: 10.000.000 Pod. pog. za leto 97: 990.000 
Realizacija 1997: 990.000 

Zemljiški problem pri g. Oberstarju še ni rešen. Dela se v letu 97 
niso izvajala. 

Razpis za rekonstrukcijo odseka R 320/1120 od km 3.000 do 
4.200 ni bil možen, ker ni bilo mogoče zagotoviti denarja, prav 
tako ni bilo možno odkupovati zemljišč. Obstoječa cesta je 
popolnoma uničena in konca zime ne bo dočakala. 

Sodražica - Zapotok od km 3.000 do km 1.200 
Vodnogospodarske smernice s podpisom del izdelane in 
posredovane projektantu rekonstrukcije ceste. Projekt po reviziji 
predan. Lokacijsko dovoljenje pridobljeno. Pridobivanje zemljišč 
bi se lahko pričelo. Izdeluje se investicijski program. 
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6796-471 R 330/1192 Radeče-Loka pri Zidanem 
mostu 

Zač. financ. 1997: 15.000.000 Pod. pog. za leto 97: 15.000.000 
Realizacija 1997: 15.000.000 

Izvaja se rekonstrukcija ceste od km 1+040 v dolžini 660 m. 
Izvedena so zemeljska dela, ploščati propust v dnu grape v km 
1,130, odvodnjavanje in zg. ustroj ceste. Sanirani so plazovi z 
izgradnjo kamnitih zložb in sistemom odvodnjavanja. Izdelan je 
elaborat s podrobnim prikazom več in dodatnih del, nastalih zaradi 
geoloških problemov v trasi ceste v višini 25 mio SIT. V oktobru je 
bil položen nosilni asfaltni sloj z namenom, da se preprečijo 
poškodbe že vgrajenega tamponskega sloja preko zime. Po 
močnem dežju v začetku decembra je zdrsnila brežina ukopa na 
prvem delu trase v km 0.750 na dolžini pribl. 10 m. Sanacija bo 
izvedena s kamnito zložbo. Dela bodo končana v maju 98. 
Osnovna vrednost je bila 52,6 mio SIT, končna pa bo 92,8 mio 
SIT. 

6798-471 M 10/282 Celje severna magistrala 

Veljavni prorac 1997: 6.000.000 Pod. pog. za leto 97: 6.000.000 
Realizacija 1997: 510.000 

Obstoječa magistralna cesta je na omenjenem odseku urejena 
kot dvopasovnica. Trasa novopredvidene ceste v maximalni meri 
ohranja obstoječo traso, predvideva se ureditev v štiripasovnico 
ter ustrezno vodenje peš in kolesarskega prometa, ureditev 
odvodnjavanja ter propusta čezTravniški potok. V karakterističnem 
prečnem profilu znaša širina vozišča 3,5 m. Predvideva se 
reševanje komunalnih vodov ter njihovo sofinanciranje, odkupe 
zemljišč ter objektov, ureditev kolesarskega in peš prometa. AP 
se predvideva sofinanciranje s strani občine. V februarju je bil 
potrjen predlog rešitve tega odseka. Istočasno se vodi tudi 
postopek pridobitve lokacijskega dovoljenja. V lanskem letu sta 
bili dve lokacijski obravnavi. 
Ob izdelavi projekta PGD.PZI so se pojavile spremembe, ki jih je 
bilo potrebno vnesti v lokacijsko dokumentacijo. Takrat smo tudi 
ločili rekonstrukcijo na dve fazi, da bomo ločeno pridobili upravna 
dovoljenja. I. faza poteka od Kovinotehne do vključno s križiščem 
s Trnoveljsko, to je od km 6,428 do 7,5 km, II. faza pa poteka od 
tu do križišča z Dečkovo. Popravljeno lokacijsko dovoljenje smo 
v maju ponovno vložili na MOR V tem času smo pridobili že požarno 
soglasje. Postopki na MOP-u trenutno mirujejo, ker čakajo 
obrazložitve novega zakona o cestah. 
Pridobili smo manjkajoče sanitarno soglasje na lokacijsko 
dokumentacijo, vendar postopki na MOP-u še vedno mirujejo. 
14.8. so oddane vmesne kopije projekta PGD.PZI v revizijski 
pregled, razen projekta semaforizacija križišč. Zahteve za dodatna 
dela pri projektiranju so se pojavile predvsem zaradi neprimerne 
idejne zasnove, ki je služila kot osnova za izdelavo projekta 
PGD.PZI ter dodatnih zahtev podizvajalcev. 25.9. je bila revizijska 
razprava celotnega projekta, razen projekta semaforizacije, ki 
še ni izdelan. Projektant mora vskladiti celoten projekt s 
popravljenimi projekti po reviziji vseh podizvajalcev. Na reviziji je 
bilo izpostavljeno vprašanje po posebnem projektu ureditve 
obvoza v času gradnje, ki bi ga bilo potrebno izdelati skupaj z 
mestno občino Celje. V aneks za dodatna dela je naknadno 
vključena tudi izdelava krmilnega programa za potrebe 
semaforizacije križišč. 

6799-471 R 314/1078 Škofja Loka (Stvari dvor- 
Petrol) 

Veljavni prorac 1997: 554.642 Pod. pog. za leto 97: 554.642 
Realizacija 1997: 554.642 

Za rekonstrukcijo R 314/1076 od km 15.550 v dolžini 150 m in R 
314/1077 od km 0.000 v dolžini 590 m je bila v letu 1996 izdelana 
tehnična dokumentacija. Predvidena je rekonstrukcija voziščne 
konstrukcije z izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in 
semaforizacije ter obnova in dograditev ostale komunalne 
infrastrukture v celoti. Lokacijsko dovoljenje je pridobljeno. Za 
izvedbo del je med Ministrstvom za promet kot investitorjem in 
zveze ter Občino Škofja Loka kot sofinancerjem sklenjen 
sporazum o sofinanciranju, ki podrobno določa delitev stroškov. 

V letu 1997 so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev zemljišč 
potrebnih za rekonstrukcijo ceste. Skladno z določili sporazuma 
o sofinanciranju se ti stroški delijo med investitorjem in 
sofinancerjem v razmerju 50/50. V letu 1997 je občina Škofja 
Loka že pridobila zemljišča v vrednosti 25 mio SIT, MPZ-DRSC 
pa je namenila pridobitvi potrebnih zemljišč sredstva v višini 1 mio 
SIT. Vsa zemljišča potrebna za rekonstrukcijo ceste še niso 
pridobljena (predvidoma bo znašel celoten strošek 40 mio SIT), 
zato gradbenega dovoljenja še ni bilo mogoče pridobiti. 

6975-471 Zelena meja (Bezgarji) 

Veljavni prorac 1997: 50.000.000 Pod. pog. za leto 97: 50.000.000 
Realizacija 1997: 50.000.000 

Izvajala se je gradnja lokalne ceste L 3612 Bezgarji - Bezgovica 
od km 0.0 v dolžini 2.075 km. Dela so se izvajala po projektu št. 
49/94, ki ga je izdelala Dolenjska projektiva januarja 95 in projektu 
št. 11-010/95-c, ki ga je izdelal GIRI v novembru 95. Investitor je 
v celoti država. Dela so se izvajala na podlagi priglasitve del. 
Pričela so se v septembru 1995. Dela so obsegala zemeljska 
dela, izvedbo zgornjega ustroja, odvodnjavanje, izvedbo dveh 
ploščatih propustov in izvedbo kamnitih zložb. Skupna vrednost 
investicije znaša 103.051.968 SIT. Dela se bodo v letu 98 
nadaljevala po aneksu v vrednosti 11.034.979 SIT. 

Dne 16.11. se je po hudem deževju sprožil nov zemeljski plaz v 
km 0,450 pod cesto. Plaz je dolžine 20 m in ogroža cestno telo in 
nekaj stanovanjskih objektov. Pregledal ga je predstavnik IGGG 
(geomehanski nadzor gradbišča). Izdelan je geodetski posnetek 
plazu, na podlagi katerega bo IGGG izdelal idejni projekt sanacije. 
Za sanacijo plazu bo v letu 98 potrebno zagotoviti dodatna sredstva 
v višini cca 50 mio SIT. 

6977-471 M 10-10/1040 Prapetno 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 1.000.000 

Januar 97 - Izdano lokacijsko dovoljenje. Projekt mostu INGRAD 
Celje PROJEKT v dolžini 19 m, projekt je revidiran; po projektu 
PGD/PZI predviden le 4 m most. 

Marec 97 - Ogled na terenu, sodelovanje s projektanti, ki so 
izdelovali lokacijsko dokumentacijo, projektanti mostu, geologom, 
hidrologom. Projekt je bil v reviziji koncem julija 9, ZRMK je zaključil 
geološke preiskave. Zemljišče je pridobljeno. 
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Razpis za izvedbo del je bil izveden v novembru. Vrednost del je 
ovrednotena na 128,0 mio SIT. Dela so oddana, vendar pogodba 
še ni podpisana in se bodo izvajala v letu 1998. Projekt je bil 
dopolnjen po zahtevah revizijske komisije. Glavni problem je 
geološko-geomehanski elaborat (berme in plaz), ki ga je izdelal 
ZRMK. Rok dopolnitve je bil 20.11.97. Investic. program je bil 
oddan v revizijo. 

6978-471 R 324/1144 Gorenja vas-Ljubljanica 

Veljavni prorac 1997: 50.000.000 Pod. pog. za leto 97: 50.000.000 
Realizacija 1997: 50.000.000 

Izvedena so zemeljska dela na odseku od km 10+300 v dolžini 
1500 m in planum spodnjega ustroja. Zaradi nenosilne podlage je 
bilo potrebno izvesti dodatni kamniti sloj. Izvedena je vzdolžna 
meteorna kanalizacija. Zaradi odstopanja dejanskega stanja od 
projekta (namesto lahke zemljine v projektu je na terenu pri izkopih 
večinoma zemljina V. kategorije), so se pojavila dodatna dela pri 
izkopih. Dela so izvedena do vrednosti pogodbe in prekinjena. 
V pripravi je dvoletni aneks za dokončanje odseka. Skupna 
vrednost del bo 101,5 mio SIT. 

Komisija DRSC je potrdila projektno nalogo za izdelavo PZI 
rekonstrukcije od km 12.000 do km 12.700 oz. racionalizacijo 
rešitve obstoječega projekta ceste in izvedbe dodatnih projektov 
v zvezi z podpornimi konstrukcijami. Izvršen je bil ogled in na 
osnovi tega bile naročene vodnogospodarske smernice (g. 
Fazarinc VGI) - na koncu doline se steka vsa voda s ceste, tam 
se nahaja sotočje dveh potokov in več hiš. 
Projektna naloga je bila v potrditev poslana ministrstvu. Prejeli 
smo odgovor g. Preglja - državnega sekretarja v katerem je 
zahteva, da je potrebno upoštevati zakonodajo - torej ne dovoli 
zoženja NPP. Naročeno je bilo dimenzioniranje zg. ustroja za II. 
fazo pri AKTIM-u. Dostavljene so bile tudi vodnogosp. smernice v 
zvezi z novonastalo situacijo po rekonstrukciji I. faze. Pridobili 
smo rekapitulacijo stroškov za izvedbo del v obstoječi širini 
vozišča in s širino 5 m (za 38 % je bil znesek večji). Prečni profil 
je bil dokončno definiran po odločitvi Ministrstva za obrambo, da 
se strinja z racionalnejšo rešitvijo. 

6979-471 R 314/1085 most čez Dreto v Gornjem 
Gradu 

Veljavni prorac 1997: 45.000.000 Pod. pog. z leto 97: 45.000.000 
Realizacija 1997: 45.000.000 

Most in priključki so dokončani in rekonstruiranih je 400 m ceste 
v območju novega mostu. Po končani rekonstrukciji je bil porušen 
star most in del ceste, kjer je bila spremenjena trasa, naročena je 
odmera zemljišč po končani rekonstrukciji. Tehnični pregled bo 
opravljen predvidoma novembra. 

6982-471 R 351 1302 inundacije v Veržeju (5) 

Veljavni porac 1997: 80.000.000 Pod. pog. z aleto 97: 80.000.000 
Realizacija 1997: 80.000.000 

PGD na 5 nadomestnih objektov in 1,9 km ceste je bil izdelan. 
Javni razpis izveden. Dela so se pričela 27.10.97. 
odsek DOKLEŽOVJE - izvajalec Cestno podjetje Celje 
odsek VERŽEJ - izvajalec Nizke gradnje Maribor 
Obe pogodbi sta podpisani, dela se odvijajo po planu. 

Za izpolnitev pogoja v odločbi o popolni zapori ceste, je bilo potrebno 
predhodno izvesti obvoza okoli dveh objektov, da se omogoči 
obratovanje gramoznice, ki je drugače odrezana od komunikacij. 

Do konca leta 1997 je bilo izvedeno globoko temeljenje vseh petih 
premostitvenih objektov. 
Most MS 186 ima zabetonirano tudi mostno ploščo, ostali štirje pa 
grede in krajne ter deloma vmesne opornike. Na desnem bregu 
Mure so izdelani tudi cestni nasipi do kote obstoječe trase. 

7239-471 M 10-5/346 Ajdovščina križišča 

Veljavni prorac 1997: 58.275.912 Pod. pog. z leto 97: 58.253.331 
Realizacija 1997: 58.253.331 

Rekonstrukcija križišča Ajdovščina na ods+440 so so izvajala v 
skupni dolžini 230 m. 
Izvedena dela: 
1. Cestnogradbena dela, 
2. Voziščna konstrukcija, 
3. Odvodnjavanje, 
4. Pločniki, 
5. Kolesarske steze, 
6. NN omrežje, 
7. Javna razsvetljava 
8. Talna in vertikalna signalizacija, 
9. Protihrupna ograja. 
Celotna vrednost izvedenih del znaša 59.546.770 SIT. Tehnični 
pregled je bil opravljen dne 20.11.1997. 

Občina je sofinancirala pločnike s kolesarsko stezo, javno 
razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, prestavitev vodovoda in 
izvedbo semaforizacije 12.1.98. Izvjalec je podal izjavo o odpravi 
napak po tehničnem pregledu. Projekt Nova Gorica je izdelal PID, 
kar je bil pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja, za katerega bo 
zaprošeno po ogledu dne 15.01.1998. 

7240-471 M 10-10/1033 križišče Kalce 

Veljavni prorac 1997: 22.892.000 Pod. pog. za leto 97: 22.030.190 

1. faza križišča je končana. 
Za prometno ureditev in rekonstrukcijo križišča M 10-10/2378 je 
bila javna razgrnitev na Občini Logatec zaključena 31.05.97. 

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo, s katero se 
odpravi odločba Upravne enote Logatec. Oddelka za okolje in 
prostor za priglasitev del-obnovitvenega dela na križišču 
magistralne ceste M 10 in ceste M 10-10. Za II. fazo je zemljišče 
pridobljeno. Tudi občina Logatec je pridobila zemljišče za lokalni 
dovoz. Zaradi predvidenih pritožb dveh strank na gradbeno 
dovoljenje v izdajanju, je ZIL organiziral sestanek na MOP-u in 
UE Logatec. Dogovorjeno je, da se pridobi enotno gradbeno 
dovoljenje za obe križišči, ker pritožbe ne zadržijo izvajanje del, 
kar bi jih v primeru pridobivanja lokacijskega dovoljenja. Projekt je 
bil dopolnjen in oddan v revizijo 9.12.97, rok za dopolnitve je 
31.1.98. Rekonstrukcija II. faze obsega ureditev varnega križišča 
iz Y v štirikrako, zemeljska dela, odvodnjavanje, zgornji ustroj, 
opremo ceste ter avtobusno obračališče. 

7242-471 M 10-3/328 Debro-Laško 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Magistrala jug predstavlja pomen pri reševanju cestne 
problematike v Celju. Obstoječa cesta je urejena kot dvopasovnica. 
Idejna rešitev bo upoštevala ureditev I. faze kot štiripasovnico, to 
je od križišča s Kidričevo do križišča z Levstikovo. II. faza 
predstavlja ureditev magistraike kot dvopasovnico ter ureditev 
križanja s Savinjsko železnico kot izvennivojsko z urejenim cestnim 
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podvozom. Karakteristični prečni profil ceste znaša: vozišče 3.5 
m, levozavijalni pas 3.0 m, ločilni zeleni pas 1.5-2.0 m, zelenica 
2.0 m, kolesarska steza 1.6 m ter hodnik za pešče ca 2.0 m. 
Predvideva se reševanje komunalnih vodov ter njihovo 
sofinanciranje, prav tako sofinanciranje s strani Slovenskih 
železnic ter občine Celje. V lanskem letu je bil dvakrat neuspel 
javni razpis, zato smo oddajo del izvedli z direktno oddajo. 
Pridobljene so strokovne podlage za izdelavo cestnega dela 
projekta od Slovenskih železnic. Glavni del te rekonstrukcije bo 
podvoz z železnico. Vodi se postopek za pridobitev lokacijskega 
in gradbenega dovoljenja. Vloga za pridobitev lokacijskega 
dovoljenja je vložena v MOP-u. Lokacijska dokumentacija se je 
popravila po njihovih zahtevah. Na podlagi tega bo možno pripraviti 
odgovore na pripombe lastnikov tangiranih parcel ter mejašev. 
Projekti PGD, PZI so bili revidirani. Projektant je dopolnil projekte 
PGD, PZI po pripombah revidentov in revizijske komisije in oddal 
projekte v arhiv DRSC. 
Dne 20.10.1997 je bil pripravljen predlog sporazuma o 
sofinanciranju med MPH - DRSC in oblično Laško. Sporazum je 
bil dne 22.11.1997 dopolnjen in je podpisan. Dopolnjena je 
investicijsko projektna naloga (IPN), izdeluje se investicijski pro- 
gram. 

Aktivnosti za rekonstrukcijo ceste M 10-3/328 od km 10,230 do 
km 10,055 so v začetni fazi. Rekonstrukcija tega odseka se bo 
obravnavala kot 2. faza rekonstrukcije celotnega odseka. 

7244-471 R 326/1169 most čez Sušico v Lesičnem 

Veljavni prorac 1997: 10.500.000 Pod. pog. za leto 97: 10.500.000 
0 Realizacija 1997: 10.499.976 

V letu 1996 je bil zgrajen obvoz s propustom ter nov nadomestni 
objekt. V letu 1997 je bil odstranjen obvoz in urejena struga potoka 
Sušice. Opravljen je bil tehnični pregled in predaja mostu 
vzdrževalcu. Zgradil se je pločnik in oporni zid. Zaradi izredno 
slabega terena na delu trase pločnika so gradbena dela začasno 
ustavljena, dokler se ne pridobi mnenja geomehanika. 

7245-471 R 359A/1330 most čez Svečino v Plaču 

Veljavni prorac 1997: 12.461.000 Pod. pog. za leto 97: 12.461.000 
0 Realizacija 1997: 12.461.000 

Objekt, ki je bil v grobem stanju zgrajen v letu 1996, je v celoti 
dokončan. Objekt je v celoti dokončan z izjemo tehničnega 
pregleda, za katerega je bila dana zahteva že 26.5.1997 Dela se 
v celoti obračunana, za kar je bila izstavljena končna situacija. 
Sanacija ploščatega propusta na cesti R 359, odsek 1328, v km 
1.450 so tudi končana. 

7270-471 Geološke in geomehanske preiskave in 
študije * 

Veljavni prorac 1997 16.000.000 Pod. pog. za leto 97: 15.799.442 
0 Realizacija 1997: 15.799.442 

V letu 1997 so bile izvedene raziskave na 6 lokacijah in geodetska 
dela na 2 lokacijah. Vsa dela so končana in obračunana. Spisek 
raziskav je Ljubljanica-Vrhnika, Trbovlje-Marko, Col, Pavličevo 
sedlo, Sorica-Petrovo brdo, Zagorje-Renke, Geodetska dela pa: 
Trbovlje - pilotna stena in zid. 

7297-471 R 319/1111 Gorenja vas-Trebija 

Veljavni prorac 1997: 3.500.000 Pod. pog. za leto 97: 3.500.000 
0 Realizacija 1997: 3.500.000 

Rekonstrukcija ceste R319/1111 Gorenja vas - Trebija, na 
stacionaži od km 2+600 do km 4+800 je razdeljena na dve fazi. III. 
faza obsega stacionažo od km 2+600 do km 3+200, IV. faza pa 
od km 3+200 do km 4+800. Vrednost gradbenih del je po projektu 
201.200.000 SIT, investicijska vrednost pa znaša 220.000.000 
SIT. Rekonstrukcija obsega zemeljska dela, odvodnjavanje, 
izdelavo propustov, zgornji ustroj, zavarovanje brežin, izvedbo 
podpornih zidov in opremo ceste ter avtobusna postajališča in 
pločnike, kar bo financirala občina Gorenja vas. V izdelavi je 
investicijski program. Program bo predvidoma dokončan v marcu. 
Cenitve za odkup nepremičnin so potrjene. V pripravi so pogodbe 
za odkup. Popravljen in dopolnjen projekt po zahtevah revizijske 
komisije je pregledan. Zaprošeno bo za izdajo potrdila o soglasju 
investitorja k izdelani projektni dokumentaciji. 

7298-471 R 302/1029 most čez Limarico v Trenti 

Veljavni prorac 1997: 35.000.000 Pod. pog. za leto 97: 35.000.000 
Realizacija 1997: 35.000.000 

Do 18.10. je bilo poasfaltirano vozišče in zmontirane mostne ograje. 
Dela na samem objektu so končana. Izvedena so zaključna dela 
na ureditvi struge Limarice. 

7299-471 M 4/256 križišče Jugorje 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 98: 
Realizacija 1997: 

V projektiranju je dokončna varianta PZI za ureditev križišča z 
izboljšanjem prometne varnosti z levimi zavijalci. Projekt kasni 
zaradi problemov s pridobivanjem predhodnih soglasij lastnikov 
zemljišč je projekt še vedno v izdelavi. Projekt še ni predan kljub 
urgencam. Potrebno bo pridobiti gradbeno dovoljenje. 

Modernizacija lokalne ceste: NP 2X2,50 m. Pogodbeni obseg del 
se zmanjša tako, da je stacionaža začetka predlagane 
rekonstrukcije km 15.400 z dolžino posega 1.090 m. Na potezu 
od 12.990 so že v teku aktivnosti, ki jih financira občina Semič. 
Projekt je v izdelavi. 

7300-471 R 370/1353 Vuhred-Ribnica na Pohorju 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 
0 Realizacija 1997: 

Projektna dokumentacija je dokončana. Pripravlja se vloga za 
gradbeno dovoljenje. Izdelati je potrebno investicijski program. 

7301-471 R 357/1320 Lendava-Pince 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 
0 Realizacija 1997: 

Opravljanja je revizija projekta variant prestavitve Kranjčeve ceste. 
Dela na projektiranju so bila ustavljena zaradi odločitve, da bo 
mejna točka za avtocesto Pince, tako da preložitev regionalke ni 
aktualna. 
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7302-471 R 337/1234 Majšperk-Jurovci 7305-471 M 10-3/330 Širje-Zidani most 

Veljavni prorac 1997: 29.809.159 Pod. pog. za leto 97: 29.809.159 
0 Realizacija 1997: 29.808.178 

Rekonstrukcija se je izvajala od km 2,01 do 3,01. Dela so končana, 
cesta je predana v upravljanje. 

7303-471 R 329/1187 Moravče-Čatež 

Veljavni prorac 1997: 2.263.000 Pod. pog. za leto 97: 2.262.960 
Realizacija 1997: 0 

Cesta R 319/1187 Moravče-Čatež med km 6.500 in 8.550 je 
makadamska. Predvidena je njena modernizacija. Projektna 
naloga za modernizacijo je potrjena. Projekt PGD, PZI bo izdelalo 
podjetje IBT Trbovlje. 

V zvezi z sklepom Občine Litija z dne 7.1.97 naj se modernizira 
celoten odsek v dolžini 6.55 km v širini 5.00 m smo ugotovili 
naslednje: 

Aktivnosti vezane na odločitev v kolikšni širini in meri naj se 
Izvede modernizacija omenjenega odseka so potekale od februarja 
do septembra 1996. Na osnovi odločitve je bila v projektni nalogi 
predvidena modernizacija pododseka od km 6.550 v dolžini 2 km 
in v širini 3.5 m, ob upoštevanju ustreznih ukrepov za zaščito 
cestnega telesa pred občasnimi poplavami. Odločitev o zmanjšani 
širini je opravičljiva zaradi: 
- majhnega PLDP/ocena 250/ 
- ker bi preureditev oz. novogradnja premostitvenih objektov 

zahtevala dvig nivelete več kot 1 m, 
- ker bi z morebitno širitvijo "grobo" posegli v nedotaknjeno naravo, 
- stroški investicije za rekonstrukcijo presegajo trikratno vrednost 

obnove po obstoječi širini (ob modernizaciji celotnega odseka v 
širini 5.0 m bi morali izvesti novogradnjo vseh 4 mostov). 

Pridobili smo vodnogospodarske smernice in septembra 96 podali 
vlogo za razpis za izdelavo PZI projekta modernizacije R329/ 
1187 Vel. reka-Čatež-Trebnje od km 6.550 do 8.000 (Moravče- 
Tlaka). Po dveh neuspešnih razpisih smo podali predlog, naj dela 
izvede IBT NG Trbovlje. Prejeli potrditev projektne naloge s strani 
ministra g.A.Bergauerja. Na komisiji DRSC za potrditev proj.nalog 
so nam ponovno potrdili, da lahko nadaljujemo z začetnimi 
aktivnostmi, kljub sklepu Občinskega sveta občine Litija z dne 
7.01.97, da se mora celoten odsek izvesti v širini vozišča 2*2.5m, 
IBT-ing. Lapi je predlagal dodatne raziskave na dveh ugreznjenih 
mestih. Sestanek z ing.Mejakom(AKTIM) v zvezi z zahtevkom 
IBT in naročili smo presojo dostavljenega elaborata dim. zg. 
ustroja, ki ga je izvedel IBT. 3.10.97 je bila oddana vmesna kopija 
nepopolno in 6.10.97 zavrnjena z obrazložitvijo. Zaradi 
nezagotavljanja sredstev v začasnem financiranju projekt še ni 
končan. 

7304-471 R 314/1072 Hudajužna 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Izdelana je lokacijska dokumentacija in projekt za PGD, PZI za 
prestavitev ceste in reke Bače, ki je v postopku revizije. Niso 
zagotovljena sredstva za odkup zemljišč. Zemljišča potrebna za 
gradnjo še niso ocenjena oziroma je ocena v pripravi. Pridobitev 
enotnega dovoljenja za gradnjo bo mogoča po pridobitvi potrebnih 
zemljišč. Dosedanje aktivnosti so se vodile iz skupne postavke. 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Rekonstrukcija M 10-3/330 med km 3,250 in km 3,800. Predvidena 
je rekonstrukcija ceste v zoženem delu pod previsno steno pri 
Zidanem mostu. Projektiran je pomik ceste proti Savinji z gradnjo 
pilotne stene in na njej podporni zid. Vodi se postopek za pridobitev 
lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Vloga za pridobitev 
dovoljenja je vložena v MOP-u. Bila je že lokacijska obravnava na 
UE Laško. Odgovorov s strani MOP-a še nismo prejeli. Projekti 
PGD, PZI so revidirani. Odkupi in odškodnine tečejo. Možen 
pričetek del je v letu 1998 po predhodno izdelanem odobrenem 
investicijskem programu. 

7306-471 M 10-8/1185 Trbovlje-Hrastnik 

Veljavni prorac 1997: 40.000.000 Pod. pog. za leto 97: 40.000.000 
0 Realizacija 1997: 40.000.000 

Izvajala se je rekonstrukcija ceste. Dokončana so vsa dela na 
kamniti zložbi v km 4,060, popravljen je naklon brežin (blažji 
naklon), cevni propusti in kamnite zložbe (po projektu) na levi 
strani vozišča. Dne 6.11.1997 je bil opravljen komisijski pregled 
izvedenih del. Opravljajo se pomanjkljivosti po zapisniku komisije. 

Ostali del odseka: 
Obstoječa mag. cesta ima asfaltno vozišče zelo spremenljive 
širine od 4.15 do 5.5 m. Vozišče nima rešenega odvodnjavanja. 
Trasa poteka ob vznožju strmega pobočja, ki ga gradi tektonsko 
porušen in mestoma milonitiziran dolomit, prekit s tanjšo plastjo 
grušča in rušo. Predviden NPP znaša: 
- vozišče 2*3.00 m, 
- robna pasova 2*0.30 m, 
- bankina v nasipu 1+1.00 m, 
skupaj 8.60 m. 

Vertikalni potek trase je pogojen z vodnogospodarskimi pogoji in 
z dogovorom, da mora biti niveleta rekonstruirane ceste nad 
visoko vodo Q20 let. Ob trasi bo potrebno prestaviti tako TK kot 
elektro vode. V juliju 97 se je pričelo projektirati. 18.09.97 Sestanek 
na TET. Ugotovljeno je bilo, da je izvedba prioritetna na podlagi 
25.člena Zakona o izvrševanju proračuna. V prvi fazi bo potrebno 
izvesti deviacijo ob TET vključno z navezavami na obstoječe 
stanje. V naslednjih fazah pa oba odseka, ki mejita na to deviacijo. 
V zadnji fazi se bo izvedel odsek - edini, ki poseže v Hrastniško 
občino in meji na pododsek izveden v letu 1996. 
Informativni sestanek z vodarji je bil 29.09.97, pred izdajo vodno- 
gospodarskega mnenja, sprejeli smo sklep, da je potrebno dodatno 
narediti primerjavo pretočnega profila glede na obstoječe in 
izvedeno stanje. V kolikor se gladina vode v Savi zaradi podpornih 
konstr. dvigne za več kot 50 cm, bo potrebno spremeniti način ali 
obliko podpornih konstrukcij. V zvezi z zahtevkom na sestanku v 
TET glede navezave I. faze (deviacije ob TET) na obstoječe 
stanje smo ugotovili, da navezava na strani Trbovelj s pomočjo 
rampe ni možno izvesti tik ob koncu deviacije, ampak najmanj 
270 m nižje. Potekalo je tudi vsklajevanje s Telekomom in Elektro 
Trbovlje v zvezi s prestavitvijo kom.vodov. 

7325-471 R 365/1348 Grm-Radohova vas-Bič 

Veljavni prorac 1997: 712.298 Pod. pog. za leto 97: 712.298 
Realizacija 1997. 712.298 

Razpisan je bil odsek na R 365/1348 od km 1.750 v dolž. 810 m. 
Odpiranje ponudb je bilo 4.11.97. Izvedena so pripravljalna dela. 
Dela se bodo nadaljevala v letu 1998. 
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7756-471 Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve 
s hrupom 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu je bilo predvideno delo 
na tej podstavki do nadaljnjega prekinjeno. Opozoriti pa moramo, 
da zahtevki prizadetih prebivalcev prihajajo dnevno, predpisi o 
tem obstojajo in so za Direkcijo obvezujoči tako, da problematika 
ni za zanemarjati. Ocena sanacije posledic hrupa ob državnih 
cestah, narejena s študijo, je 30 mrd SIT. V to so všteti razni 
ukrepi (ograje, nova okna, izolacije fasad,...) 

7757-471 R 314/1079 križišče Valburga 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

V podpisu je pogodba za rekonstrukcijo križišča. 

7759-471 Kolesarske poti 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Investicije v izgradnjo kolesarskih poti so sicer zelo aktualna 
zadeva, predlogi, pobude, zahteve prihajajo; večino gre za ideje 
občin, za sofinaciranje; nekateri imajo celo dokumentacijo v 
precejšnji meri izdelano. Stvar odločitve Ministrstva je ali bo do 
tega novega segmenta zavzeto primerno stališče, to pa bi bil tudi 
pogoj za delo v naprej. Evidentirane investicije niso zanemarljive. 

7761-471 Zelena meja (Božakovo-Drašiči) 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997. 1.000.000 

Na odseku lokalne ceste L 5407 Božakovo - Drašiči 2.386 km so 
za vrednost 1 mio SIT izvedena zemeljska dela. Dela se bodo 
nadaljevala v letu 98. Vrednost je 46,5 mio SIT. 

7763-471 Zelena meja (Trlično-Dobovec) 

Veljavni prorac 1997. 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Eden izmed nerešenih probleruov na mejnih prehodih je MP 
Dobovec, kjer 27 gospodinjstev dnevno na svoji poti domov 
prestopa mejni prehod. Zato je potrebno urediti lokalno dovozno 
cesto oziroma prestaviti uvoz lok.c. na mag.c. pred MP Dobovec 
ter jo speljati mimo platoja ob mag.c. do naselja Trlično. Urediti je 
potrebno odvodnjavanje. Vozišče je široko 3.0 m. Posebnih ukrepov 
zaradi komunalnih vodov ne predvidevamo, prav tako ne 
sofinanciranja občine, predvidevajo pa se problemi pri ureditvi 
nivojskega železniškega prehoda. V lanskem letu je bila oddana 
vloga za razpis, po dveh neuspelih javnih razpisih je bila z direktno 
oddajo del sklenjena dvoletna pogodba z izbranim izvajalcem. V 
sredini decembra lansko leto je bil potrjen predlog tega odseka. V 
aprilu je bila oddana LD predana UE Šmarje pri Jelšah za pridobitev 
lokacijskega dovoljenja. Na SŽ smo ob prejemu njihovega soglasja 
k lokaciji urgirali in že pridobili novo soglasje. 23.6.1997 je bila v 
prostorih občine Rogatec lokacijska obravnava. Lokacijsko 
dokumentacijo moramo dopolniti z dvemi manjkajočimi soglasji 
(MNZ, Carina), za katerih smo vloge takoj oddali. Na MPZ smo 
oddali vlogo za razpis komisije po Zakonu o ureditvi varnosti v 

železniškem prometu, ki bo določila način in pogoje zavarovanja 
nivojskega križanja zželeznico. 12.8.97 je bila komisija za določitev 
načina in pogoje zavarovanja cestno-železniških križanj. 
Ugotovitve komisije so, da je potrebno zavarovanje redvidetiz 
avtomatskimi zapornicami. 19.8. smo dopolnili vlogo za izdajo 
lokacijskega dovoljenja z manjkajočima soglasjema Carine ter 
Policije ter z odstopnimi izjavami. Lokacijsko dovoljenje kljub 
večkratnim urgencam še ni izdano. Brez pravnomočnega 
lokacijskega dovoljenja ni mogoče dokončati projektne 
dokumentacije. 

7766-471 R 314/1076 Klančar-Podlubnik 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1197: 0 

Za obnovo odseka od km 12.500 v dolžini 2170 m je bila že v letu 
1996 izdelana tehnična dokumentacija, vendar urbanistični načrt 
za celotno območje še ni sprejet tako, da lokacijsko dovoljenje še 
ni pridobljeno, oziroma ni bilo možno pričeti s postopkom za 
pridobitev potrebnih zemljišč, za kar so bila namenjena sredstva 
proračuna. Izdelana je investicijsko-projektna naloga in izdeluje 
se invest program. 

7767-471 R 305D/1425 Kojsko 

Veljavni prorac 1997: 25.000.000 Pod. pog. za leto 97: 10.000.001 
Realizacija 1997: 10.000.000 

Izvajala so se dela na obnovi ceste od km 8.66 do 9.6 km. Izvedeni 
so zidovi in meteorna kanalizacija. Pridobljeno je soglasje za 
priglasitev del in delno zaporo ceste. Dela izvaja CP Gorica za 
58.8 mio SIT. 

7768-471 R 357/1318 most čez Ratišče v Filovcih 

Veljavni prorac 1997: 12.000.000 Pod. pog. za leto 97: 12.000.000 

Kompletna investicija je bila izvedena od julija do oktobra 1997. 
Zgrajena je bila nova polovica mostu in obnovljena stara polovica, 
obenem pa se je rekonstruirala cesta v dolžini 150 m. Pripravlja 
se tehnični pregled objekta. Vrednost del 11.911.297 SIT. Dela so 
končana, ne pa še obračunana. 

7769-471 R 336/1224 most čez Gračnico v 
Dežnem 

Veljavni prorac 1997: 2.000.000 Pod. pog. za leto 97: 2.000.000 
Realizacija 1997: 2.000.000 

Izveden je javni razpis za oddajo del. Izvajalec je pričel s 
pripravljalnimi deli. Investitor je pri upravni enoti Šentjur pri Celju 
zaprosil za izdajo odločbe o priglašenih delih. Predviden rok 
dokončanja del je 31.05.1998 

7770-471 R 356/1317 most čez Merak v Šulincih 

Veljavni prorac 1997: 2.000.000 Pod. pog. za leto 97: 2.000.000 
Realizacija 1997: 2.000.000 

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Investicija je zaključena. 
Zgrajen je bil nov AB most skupaj s cestnimi priključki. Zaradi 
zmanjšanih sredstev bo plačilo v višini 20.700.029 izvršeno v 1/ 
98. 

poročevalec, št. 19 54 9. marec 1998 



7771-471 R 338/1237 skozi Zgornje Poljčane 7776-471 M 10-8/1262 Velika Pirešica 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Na podlagi revizijske razprave je izdelana idejna rešitev primerjave 
poteka treh variant od km 1.100 do km 1.300. Dne 29.10.1997 je 
bil na občini Slovenska Bistrica sestanek, na katerem so bile 
dogovorjene nadaljne aktivnosti. Ključni dogovor je bil, da bo občina 
Slovenska Bistrica organizirala sestanek, na katerem bo sprejet 
dokončni dogovor o elementih sofinancerskega sporazuma med 
občino Slovenska Bistrica in MPZ - DRSC. 

7772-471 R 326/1162 most čez Mirno v Puščavi 

Veljavni prorac 1997: 2.000.000 Pod. pog. za leto 97: 2.000.000 
Realizacija 1997: 2.000.000 

Izveden je javni razpis za gradnjo nadomestnega mostu in 
priključnih cest. Podpisana je dvoletna pogodba z izbranim 
izvajalcem za vrednost 30.678.932 SIT. Vloženo je za pridobitev 
enotnega gradbenega dovoljenja. Izvajajo se pripravljalna dela. 
Rok dokončanja je april 98. 

7773-471 Zelena meja (Meje-Paradiž) 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Projektno dokumentacijo pridobiva občina. Gre za novo 
komunikacijo, saj morajo prebivalci Slovenije vsakodnevno prečkati 
državno mejo. 

7774-471 R 373/1364 Trava-Podplanina 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Izdelan je projekt PZI obnove obstoječe regionalne ceste. Glede 
na dolžino odseka smo projekt razdelili v dve fazi. I. faza poteka 
od km 14,075 do km 16,500 in II. faza od km 16,600 do km 
18,600. Za potrebe izdelave projekta je izdelano hidrotehnično in 
inženirsko geološko poročilo in dostavljeno projektantu. Projekt 
je bil oddan v revizijo dne 7.7.1997. Izredno štetje prometa je bilo 
naročeno na podlagi revizijskih zaključkov za primerjalno študijo 
variant rekonstrukcije ceste skozi Loški Potok. Študija je 
dopolnjena po zahtevah revizijske komisije. V pridobivanju je 
soglasje investitorja k izdelani dokumentaciji. 

Za potrebe izdelave projekta obnove obstoječe regionalne ceste 
smo naročili inž. - geološke raziskave. Pogodba še ni podpisana, 
izd. projekta je že bilo posredovano preliminarno poročilo. Delo je 
v celoti izvedeno in plačano. 

7775-471 R 346/1285 Spodnja Hajdina 

Veljavni prorac 1997: 42.612.000 Pod. pog. za leto 97: 42.611.582 
Realizacija 1997: 42.611.582 

Na navedenem odseku od km 11,960 do 13,760 se je izvajala 
rekonstrukcija ceste, izvedba pločnikov in signalizacija. Za 
navedena dela je bilo izdano priglasitveno dovoljenje občini Ptuj, 
ki je izvajala dela na kanalizaciji, obnovi javne razsvetljave in 
vodovodnega omrežja. Vrednost vseh del, ki jih je financirala 
DRSC znaša 42.611.582 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti 
Poravnane. 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97. 0 
Realizacija 1997: 0 

Idejni projekt rekonstrukcije ceste je izdelalo podjetje PVVC Celje. 
Na potezi je občina Žalec, da pripravi spremembo prostorskih 
dokumentov, kar je lahko vzrok, da letos ne bo prišlo do pričetka 
izvajanja del. Projekt PGD, PZI je v izdelavi. Na sestanku v 
prostorih občine Žalec dne 14.10.1997 je bil dokončno sprejet 
predlog sporazuma o sofinanciranju. Sporazum je bil dostavljen v 
potrditev na MPZ - DRSC in nam dne 16.10.1997 z MPZ vrnjen v 
dopolnitev. Dne 10.11.1997 smo po navodilih MPZ dopolnjen 
sporazum z dopisom dostavili na DRSC. 
Sporazum o sofinanciranju je v potrditvi in podpisu na MPZ. 
20.11.1997 je bil sporazum dostavljen v podpis na DARS, ki se s 
predlogom ni strinjal, zato je v pripravi nov večpartitni sporazum 
o sofinanciranju. Dne 27.01.1998 je bil sestanek vseh podpisnikov 
sporazuma, kjer je bilo dokončno vsklajeno financiranje. 

7777-471 M 10-10/1037 most čez Jesenice v Reki 

Veljavni prorac 1997: 50.000.000 Pod. pog. za leto 97: 50.000.000 
0 Realizacija 1997: 50.000.000 

Zabetonirani so v celoti podporni zidovi opornika mostu kakor 
tudi voziščna konstrukcija in obojestranska robna venca. V kolikor 
bodo dopuščale vremenske razmere bo do konca leta položena 
hidroizolacija in zaščitni in obrabni sloj asfalta preko nosilne in 
prehodne konstrukcije objekta. Dela na projektu potekajo po 
terminskom planu. 

7778-471 R 336/1226 most in nadvoz v Šentjurju 
(2) 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

V izvajanju je korekcija cestnega dela projekta glede na ugotovitve 
hidrološke študije. Oba objekta (most in nadvoz) sta v zaključni 
fazi izdelave PGD, PZI. Revizija projektov PGD, PZI se predvideva 
v februarju 1997. 

7779-471 R 364/1343 Sinji vrh-Radenci 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Pripravljen je projekt, izdelan je investicijski program. Ob 
zagotavljanju sredstev je možen razpis za modernizacijo odseka 
Sinji vrh-Radenci od km 7,460 v dolžini 0.920 km (deviacija pred 
Sinjim vrhom). 

7780-471 R 321/1121 Upniška dolina 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 1.000.000 

V letu 1997 je bila naročena tehnična dokumentacija za 
rekonstrukcijo odseka od km 6.0 v dolžini 3100 m. Projekt bo 
končan v letu 98. 
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7781-471 R 336/1219 Ruardi v Zagorju 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Kljub večkratnim dogovarjanjem o pomoči občine, se nikakor ne 
da pridobiti zemljišča za izvedbo novega mostu čez Kotredešico. 

7782-471 R 330/1191 Velika Reka-Velika Preska 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Obstoječa regionalna cesta je v makadamski izvedbi širine 4.5- 
5.5 m. Področje je nenaseljeno, potek ceste poteka ves čas skozi 
gozd. Upoštevana bo racionalna rešitev. Ureditev ceste mora 
slediti obstoječemu terenu brez posegov v prostor. Projektna 
naloga predvideva karakteristični prečni profil širine 2x2.50 m. 
Predvidevamo, da se bodo dela izvajala na priglasitev. Posebnih 
ukrepov zaradi komunalnih vodov ne predvidevamo, prav tako 
ne sofinanciranja občine z izjemno ureditev para AP. V lanskem 
decembru je bila oddana vloga za razpis, v marcu je bil izvršen 
javni razpis ter oddana vloga za sklenitev pogodbe z izbranim 
izvajalcem. Pogodba s projektantom je podpisana v mesecu juniju. 
Pridobljeno je soglasje občine Litija na zmanjšano širino 
karakterističnega profila ter predano projektantu. Opravljen je 
geodetski posnetek terena. 

Glede na dopis po oddaji delovne matrice gradbene situacije v 
pregled, je podjetje PA zaprosilo za podaljšanje roka za 45 dni. 
Rok za podaljšanje jim ni odobren, poslana jim je urgenca po 
takojšnji oddaji projektne dokumentacije, zaradi nujnosti pridobitve 
projektov. IPN predvideva vrednost 190 mio SIT, zato se izdeluje 
investicijski program. 

7783-471 R 302/1029 galerija Berebica v Trenti 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Izdelana je bila lokacijska dokumentacija in projekt v skladu z 
zahtevami revizijske komisije. Ocenjena so zemljišča in v pripravi 
so pogodbe za odkupe zemljišč in zgradb. Usklajene so zahteve 
prizadetih lastnikov zemljišč glede tehničnih rešitev dostopnih 
poti za obstoječe hiše. Nujno bi bilo zagotoviti vsaj 10.000.000 
SIT za odkup hiše z gospodarskim poslopjem in pripadajočim 
zemljiščem. V izdelavi je investicijski program. 

Ne glede na zemljišča bomo pričeli s postopkom pridobitve 
enotnega dovoljenja za gradnjo. 

7784-471 M 10-1/366 Mele-Šratovci-Radenci 

Veljavni prorac 1997: 1785.000 Pod. pog. za leto 97: 1785.000 
Realizacija 1997: 1.785.000 

S projektno nalogo je bila rekonstrukcija magistralne ceste M 10- 
1, odsek 366, ki poteka skozi naselja Mele, Šratovci in Radenci 
od km 2,74 do km 5,64. Namen rekonstrukcije je povečanje 
prometne varnosti, izboljšanje tehničnih elementov trase, 
povečanje varnosti prometa v križiščih, z dograditvijo pločnikov 
in kolesarskih poti pa tudi povečanje peš in kolesarskega lokalnega 
prometa med naselji. V ta namen je bila izdelana študija variant, 
lokacijska dokumentacija in javna obravnava je končana, projekt 
PGD, PZI. Lokacijsko dovoljenje še ni pridobljeno, ker je po novem 
zakonu o cestah pred tem potrebno pridobiti zemljišče. Z odkupi 
zemljišč se bo pričelo takoj, ko bodo na voljo finančn sredstva. 

Projekt PGD, PZI je bil končan 29.7.97, dne 4.8.97 je bil poslan v 
revizijo. Dne 16.6.97 je bila izdelana investicijska projektna naloga. 
Predinvesticijska zasnova se izdeluje. 
Vloga za pridobitev lokacijskega dovoljenja, razen predloženih 
dokazil o pridobljenih zemljiščih, je popolna. Pričelo se je z odkupi 
zemljišč. GD je realno pričakovati v maju 98. 

7785-471 R 340/1249 Ljubno-Luče 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 0 

V izvajanju je priprava projektov PGD, PZI za nadaljni odsek 
rekonstrukcije ceste, od km 7+000 do km 10+815. Dva izvoda 
projektov sta bila predana v revizijo, ki je bila izvedena 08.05.1997. 
Po detajlnejši presoji projekta in preverjanju možnosti izvedbe 
asfaltnega vozišča v širini 5,50 m je bil dne 29.05.1997 opravljen 
ogled na terenu. Na osnovi usmeritev je podan predlog o racionalni 
izgradnji, upoštevajoč širino vozišča 5,50 m. Projektant bo izdelal 
spremembe in dopolnitve projektov PGD, PZI do 28.1.98. 
Investicijsko-projektno nalogo je potrebno dopolniti, ko bodo znani 
podatki iz projekta. Investicija je ocenjena na 400 mio SIT. 

7786-471 R 315/1089 obvoznica Bled 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 1.000.000 

Dodatni izvodi idejnega projekta so bili naročeni že decembra 
1996, ter tudi takrat dostavljeni. Zaradi manjkajočih sredstev konec 
lanskega leta, je bila sklenjena ta pogodba, da se poravnajo 
obveznosti investitorja do izvajalca PNZ d.o.o. Izdelana je presoja 
vpliva na zrak. Obdelani so ostali parametri (vodno okolje, 
rastlinstvo, tla, živalstvo, kmetijstvo, krajina, naravna in kulturna 
dediščina, hrup). Izdelano je končno poročilo. V decembru je bila 
potrjena sprememba dolgoročnega družbenega plana občine Bled 
in tako določen koridor za južno razbremenilno cesto (obvoznico), 
prav tako pa poteka usklajevanje z srednjeročnim in dolgoročnim 
planom Republike Slovenije. V teku je podpis pogodbe za izdelavo 
dopolnitev idejnega projekta, izdeluje se študija vplivov in lokacijski 
načrt. 

7787-471 R 319/1110 obvoznica Škofja Loka 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 1.000.000 

Ker programske zasnove še niso bile sprejete, teče v občini 
program priprav za ponovno razgrnitev programskih zasnov, 
istočasno pa tudi za osnutek lokacijskega načrta. Polega tega je 
v podpisovanju pogodba za izdelavo študije upravičenosti. Izdelana 
pa je tudi investicijska projektna naloga. 

7788-471 M 10-1/317 Petanjci-Tišina (2) 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 0 

S projektno nalogo je bila definirana rekonstrukcija magistralne 
ceste M 10-1, odsek 317, 318, ki poteka skozi naselje Petanjci, 
Tišino, Tropovci. Namen rekonstrukcije je povečanje prometne 
varnosti, izboljšanje tehničnih elementov trase, povečanje varnosti 
prometa v križiščih, z dograditvijo pločnikov in kolesarskih poti 
pa tudi povečanje peš in kolesarskega lokalnega prometa med 
naselji. V ta namen je bila izdelana študija variant, lokacijska 
dokumentacija in projekt PGD, PZI. Lokacijsko dovoljenje še ni 
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pridobljeno. Projekt PGD, PZI je bil končan, revidiran in popravljen. 
Dne 16.6.97 je bila izdelana investicijska projektna naloga. Glede 
na odločitve v Rebalansu AC programa, se ta rekonstrukcija ne 
bo izvajala, obnovljeno bo le vozišče v obstoječih gabaritih in 
poskrbljeno za prometno varnost. Projekt je potrebno popraviti. 

7789-471 Zelena meja (Marsiči-Mlini pri Sočergi) 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
0 Realizacija 1997: 0 

Projekt se izdeluje v treh etapah. Zaradi nedoločene meje z RH 
zadnje etape še ni mogoče izdelati. Projekt se odmika v leto 98. 

V fazi priprave je semaforizacija in osvetlitev v Šentjerneju, izvedba 
del se vsklajuje s končno rekonstrukcijo križišča. 

1153-478 Počivališča in avtobusne postaje 

Veljavni prorac 1997: 2.190.738 Pod. pog. za leto 97: 2.190.738 
Realizacija 1997: 2.190.738 

Izvedena so bila naslednja dela: 
- dokončanje ureditve počivališč ob državni cesti št. 1, 
- asfaltiranje počivališča ob državni cesti št. 390 in 
- projektna dokumentacija za počivališče ob državni cesti št. 10- 

4 pri kraju Ribnica. 

8291-471 PHARE CFCU Žaga - Učja - 002 1164-478 Dodatna dela po tehničnih pregledih 

Veljavni prorac 1997: 17.597.597 Pod. pog. za leto 97: 17.597.596 
Realizacija 1997: 17.597.596 

Dela na modernizaciji so končana in jih je treba le obračunati. 

1139-478 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 
(16) 

Veljavni prorac 1997: 66.000.000 Pod. pog. za leto 97: 65.888.700 
Realizacija 1997: 65.888.687 

Izvajala se je sanacija prometno nevarnega križišča regionalnih 
cest R 319 in R 322 na Primskovem pri Kranju; dokončno bo 
urejeno 1998. Končana so dela: 
- semaforizacija in ureditev križišča na M 10 na Vrhniki, 
- rekonstrukcija križišča Struževo pri Kranju na M1 
- postavitev sprememljive prometne signalizacije na M 10.5 v 

Vipavski dolini 
- postavitev sprememljive prometne signalizacije na M 1 med 

Novim mestom in Obrežjem 
- izboljšanje preglednosti na križišču Jagodje na M 2. 
Za ostala dela po predlogu plana za leto 1997 je v delu projektna 
dokumentacija. 

Zač. financ. 1997: 7.000.000 Pod. pog. za leto 97: 7.000.000 
Realizacija 1997: 6.999.987 

Zaradi nezagotavljanja denarja v začasnem financiranju so se 
nekatera dela začela izvajati šele v septembru. Izvedena ali v 
izvajanju so dela: 
R 349/1293 Videm ob Ščavnici 696.383 SIT 
R 330/1165 most čez Črni greben 79.038 SIT 
R 336/1222 Dol pri Hrastniku 225.950 SIT 
R 357/1318 most Dobrovnik 14.700 SIT 
R 321/1121 plaz Lancovo 1.607.575 SIT 
M 10-10/1036 Sp. Idrija - Želin 611.872 SIT 
M 10-8/1275 semafor Šentjur 1.937 842 SIT 
M 4/253 Siedlova c. Novo mesto 1.855.261 SIT 
R 333/1205 most Kostanjevica 3.016.046 SIT 
R 33271201 Škocjan - Dobruška vas 1.464.763 SIT 
Nekaj od ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih je bilo opravljenih 
iz sredstev posamezne planske postavke, če so bila še 
neporabljena. Na večjem številu pregledanih objektov ugotovljene 
pomanjkljivosti niso odpravljene, ker med letom usklajeni zmanjšani 
obseg sredstev ni zagotavljal izvedbe potrebnih dodatnih del. 
Večje število objektov, ki so bili dokončani in pregledani v letošnjem 
letu, tako še nima uporabnega dovoljenja. 

1146-478 Osvetlitev prehodov za pešce 

Veljavni prorac 1997: 12.143.128 Pod. pog. za leto 97: 12.143.128 
Realizacija 1997: 12.143.128 

Zaradi bistvene razlike med ocenjeno vrednostjo del, ki je bila 
pripravljena v okviru priprave predloga proračuna in sredstvi 
proračuna za leto 1997 je bilo možno izvesti le cca 40 % v začetku 
leta načrtovanih del. Izvedena je bila osvetlitev treh prehodov in 
sicer na državni cesti št. 6 v krajih Grič in Prigorica ter na cesti št. 
10 v Slivnici. 

1151-478 Oprema cest 

Veljavni prorac 1997: 40.000.000 Pod. pog. za leto 97: 40.000.000 
Realizacija 1997: 39.999.359 

Iz sredstev postavke so se financirala naslednja dela: 
- semaforizacija in osvetlitev križišča v Šentjerneju, 
- semaforizacija križišča v Postojni, 
- osvetlitev in oprema predora Ljubelj in 
- projekti opreme in semaforizacije. 
- semaforizacija prehodov za pešce na državni cesti št. 10 - 
Celovška cesta v Ljubljani. 

1167-478 Ostalo in sofinanciranje (6) 

Veljavni prorac 1997: 28.209.891 Pod. pog. za leto 97: 28.209.891 
Realizacija: 28.209.891 

R 327/1173 križišče Grosuplje (Kovinostroj-Bambič): 
S strani občine Grosuplje je podpisana tripartitna pogodba za 
obnovo ceste (R 327/1173 cesta na Krko), ureditev hodnikov za 
pešce, avtobusno postajališče in javno razsvetljavo. Glavni 
investitorje občina, republika pa soinvestitor. V pripravi je tripartitna 
pogodba. Pogodba je že podpisana s strani občine vendar ni 
usklajena s sofinancerskim sporazumom in je v fazi usklajevanja. 
Vrednost del po pogodbi je 19,1 mio SIT. 

M 6/264 Kočevje-Dolga vas: 
Izdelan je PZI po reviziji za izvedbo pločnika od 3.655 do km 
4,514. Sofinancerski sporazum je v fazi usklajevanje. Vrednost 
del po projektu znaša 29,5 mio SIT. 

R 349/1293 Videm ob Ščavnici: 
Občina je naročila izdelavo PGD, PZI projekta za gradnjo ceste in 
hodnikov za pešce ter PGD, PZI komunalnih objektov. Revizija 
projektov je bila dne 15.7.97. Projekti po reviziji so bili dopolnjeni. 
Na UE Gornja Radgona je bila poslana vloga za izdajo odločb o 
priglasitvi del. Vloga je bila zavrnjena, ker je bila predhodno izdana 
lokacijska odločba. Potrebno bo vložiti vlogo za izdajo gradbenega 
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dovoljenja. Trenutno so v pridobivanju potrebna zemljišča. 
Predračunska vrednost je 27.2 mio SIT. Sofinancerski sporazum 
je podpisan. Izbran je izvajalec del in podpisana tripartitna pogodba. 
Z deli bo pričel spomladi 1998. 

M 10/302 Logatec 
Gre za preplastitev betonskega vozišča skupno z izvedbo 
pločnikov, projektna naloga, ki jo je pripravila občina Logatec je 
bila obravnavana in je vsklajena. Projekt bo razdeljen v tri faze. 
Občina bo pripravila idejni projekt, predlog sofinancerskega 
sporazuma in investicijsko-tehnično dokumentacijo. Izvedba bo 
predvidena v posebni postavki 98. 

R 322/1139 Mengeš 
Izdelan je projekt označitve peš prehoda s semaforjem na tipko 
na cesti R322 odsek 1139 v km 0.132 in projekt obnove drsnega 
vozišča na cesti R322 odsek 1140 od km 0.033 do km 0.312. 
Izvedla so se dela na obnovi vozišča in izgradnji pločnika ter 
semaforizacija prehoda za pešce. Vrednost del je znašala 14 mio 
SIT. Saniran je tudi objekt čez Pšato. Vsa dela so končana. 

M 10-6/350 Sežana 
Na sestanku med DARS, občino in DRSC je bilo dogovorjeno, da 
DARS financira izvedbo križišča, DRSC pa preplastitev s 
predhodnim rezkanjem v dolžini cca 1000 m. Ker priključek za 
kamionsko cesto še ni izveden, bodo tudi dela na obnovi 
Partizanske ceste počakala na 98. 

R 333/1204 križišče v Mokrem polju: 
Dela so v fazi dokončanja, v kratkem bo položen asfaltbeton. Po 
dvoletni pogodbi je v letošnjem proračunu potrebno zagotoviti 
1.54 mio SIT. 

1174-478 Popravila lesenih mostov 

Veljavni prorac 1997: 20.000.000 Pod. pog. za leto 97: 19.978.802 
Realizacija 1997: 19.978.802 

1255-478 Elementar - naravne nesreče R ceste 

Veljavni prorac 1997: 110.000.000 Pod. pog. za leto 97: 110.000.000 
Realizacija 1997: 109.999.399 

V okvirju postavke so se odpravljale posledice snegoloma, ki je v 
zadnjih dneh decembra 96 in prvih dneh januarja 97 naredil veliko 
škodo na obcestju. Izvedena so bila dela na sanaciji plazu na RC 

S sredstvi na zadevni proračunski postavki so bili popravljeni 
naslednji leseni mostovi: 
R358/1322 inundacija Mure v Razkrižju 
R314/1084 dva objekta na cesti Strahovica - Černivc 
R340/1250 Pečovski most v Lučah 
R345/1281 most v Gorici pri Slivnici 
R345/1279 ograja na mostu Žiče-Dole 
R330/1193 most pri Jurkloštru 

1220-478 R 352/1307 Segovci- Podgrad 

Veljavni prorac 1997: 99.461.000 Pod. pog. za leto 97: 99.460.564 
Realizacija 1997: 99.460.564 

Na navedenem odseku od km 13.320 do 14.630 v dolžini 1310 m 
se je izvajala rekonstrukcija ceste, korekcija krivin in izvedba 
pločnikov ter signalizacija po projektih Lineal. Za navedena dela 
je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Vrednost vseh del je znašala 
125.885.374 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane 
skupaj s podražitvami. Tehnični prevzem še ni opravljen. 

1254-478 Elementar - naravne nesreče M ceste 

Veljavni prorac 1997: 30.000.000 Pod. pog. za leto 97: 30.000.000 
Realizacija 1997: 30.000.000 

Večina sredstev - približno 70 %, je bila realizirana z odpravo 
posledic na področjih CP Kranj in Novo mesto. Dela so že 
zaključena, vendar še ne obračunana. 
V pripravi je pogodba za plačilo vzpostavitve prevoznosti v Zasavju 
(po neurju v avgustu 1997); pogodba bo dvoletna, saj 97 ni bilo na 
voljo več sredstev. 

Rimske Toplice - Gračnica. Hudo neurje je v prvem tednu avgusta 
97 povzročilo veliko škodo na področju Zasavja, Laškega in 
Slovenskih Konjic. Poškodovani odseki cest so bili takoj zavarovani, 
prevoznost se je začela takoj vzpostavljati, manjša dela za 
vzpostavitev prvotnega stanja so v teku. Skoda je bila s strani 
nadzora DDC takoj popisana in ocenjena (po cenah rednega 
vzdrževanja). V Zasavju je znašala približno 9.6 mio SIT, na 
Celjskem pa približno 4 mio SIT. 

cesta odsek naziv odsek ukrep vrednost 
področje CP Novo mesto posledice snegoloma 6 362.737 
področje CP Kranj posledice snegoloma 14.160 205 

O
 

o
 

2 1031 Robič - Staro selo odstranitev plazu - Robič 1 790.711 
področje Zasavja deževje - avgust 1997 7.686.347 
področje Zasavja deževje - avgust 1997 1.700.000 

M 10 268 Šentilj - Pesnica sanacija zem. plazu 1.886.600 
(plačilo v letu 1998 !!!!!) 
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cesta odsek naziv odsek ukrep vrednost 
R 336 1223 Rimske toplice - Jurklošter sanacija usada 9 640 553 

M 10- 10 1031 Robič - Staro selo odstranitev plazu - Robič 1.325.948 
področje CP Nova Gorica posledice snegoloma - jan. 97 25 010.140 

M 10-9 1183 Litija - Zagorje sanacija podora 1.225 092 
področje CP Ljubljana posledice snegoloma - jan. 97 36.349 346 
področje CP Celje popravilo vozišč - sept. 96 2.933 943 
področje CP Novo mesto posledice snegoloma - jan 97 7.671.978 
področje CP Koper posledice snegoloma - jan 97 14.930 000 

R 318 1104 Javornik - Gorje skalni podor v km 2,800 3.390 760 
področje CP Kranj posledice snegoloma - jan 97 5.520.930 

R 322 1132 Begunje - Bistrica odstran. plazu - Boh Bela 2.001.310 

1590-478 R 308/1413 Col 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 0 
predobrem: 83.000.000 

Realizacija 1997: 0 

Po izdelanem PZI za sanacijo obseženega plazu, so bila ob koncu 
leta oddana dela, ki se bodo izvajala v letu 98. Priglasitve del še ni. 

1591-478 R 333/1205 Kostanjevica (otok) 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
predobrem: 63.000.000 

Realizacija 1997: 999.615 

Predvidena je rekonstrukcija ceste, pločnikov in vseh komunalnih 
vodov skozi Kostanjevico (otok) v dolžini 940 m. Občina Krško je 
izdelan je PGD-PZI, sklenjen je bil sporazum o sofinanciranju del. 
Občina je vodila tudi vse upravne postopke. Dela se oddana 
podjetju Kostak iz Krškega in so se pričela izvajati v decembru 
97. Ker gre za mesto spomenik je sanacija zahtevna, vrednost 
pa 244.7 mio SIT (država le 63.4 mio SIT). 

1639-478 Manjša intervencijska popravila 
objektov 

Veljavni prorac 1997: 70.500.000 Pod. pog. za leto 97: 70.500.000 
Realizacija 1997: 70.499.999 

Zadevna postavka se uporablja za manjša intervencijska 
popravila objektov (ograje, dilatacije, robni venci, asfalt, 
hidroizolacija). Podpisanih je bilo 17 pogodb za popravila mostov 
M in R cestah. Vsa dela so izvršena in obračunana, le sanacija 
mostu čez Savo Dol, v Mojstrani se bo dokončala v letu 98. 
Spisek opravljenih del je naslednji: 
popravilo mostov in propustov na R 314/1074 in 319/1106, 326/ 
1414, 1166 in 345/1281, 336/1224 
več dela na mostu čez Dreto v Gornjem Gradu 
popravilo vozišča na mostu v Ločah (337/1232), v Jurkloštru 
(330/1193) 
sanacija opornih zidov 10/291,10-8/1260,10/278 in brežine 342/ 
1268 
sanacija mostu čez Savo Dolinko v Mojstrani 317/1102 
sanacija propusta in zidu 434/1270 Ruta-Pesek, propusta 345/ 
1279 
izgradnja obvoza za most Bučlen 338/1242 
izdelava podpornega zidu 306/1050 
popravilo zgornjega ustroja mostu čez Savo v Trbovljah 336C/ 
1229 
obnova asfalta na nadvozu v Šentilju 10/267 

1655-478 Sanacija brežin na M in R cestah 

Veljavni prorac 1997: 44.000.000 Pod. pog. za leto 97: 44.000.000 
Realizacija 1997: 44.000.000 

Končane so sanacije Godovič-Zala, Vidrgar in Mlinše, Izlake, Na 
sanaciji brežin Grahotje so nastale dodatne zahteve občine in 
Zavoda za spomeniško varstvo Celje zato je bil na Grahotrju 
zmanjšan obseg del. Priloga! 

2602-478 Obnova odsekov M in R cest 

Veljavni prorac 1997: 60.871.000 Pod. pog. za leto 97: 60.825.000 
Realizacija 1997: 60.825.000 

Obnove cest iz spiska poškodovanih vozišč so se nadeljevala 
na odsekih, ki niso prišli na vrsto iz sredstev interventnega zakona. 
V okviru finančnih sredstev te postavke se je nadaljevala obnova 
v zimi 1996/97 uničenih M in R cest. Sklenjena je bila dvoletna 
pogodba z dinamiko 60.825.000,00 SIT v letu 1997 in 
21.675.000,00 SIT. Izvedene so bile sanacije naslednjih odsekov: 

R 306D/1056 Grojansko - Klariči od km 3.700 dolžine 1650 m 
R 340/1249 Radmirje - Ljubno 0.000 693 
R 361/1332 Hoče - Areh 9.400 1000 
R 337/1235 Tržeč - Zg.Leskovec 0.000 1000 
R 351/1301 Renkovci - Beltinci 6.000 520 
R 362/1335 Brežice - Dobova 6.000 400 

2626-478 Obnova v zimi 1996/97 uničenih M in R 
cest 

Veljavni prorac 1997:2.000.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.999.999.133 
Realizacija 1997: 1.999.146.541 

Razpis za oddajo del na sanaciji uničenih in poškodovanih 
odsekov v višini 1.5 mrd SIT je bil izveden spomladi 97. V okviru 
te postavke je bil izveden ločen razpis za sanacijo R 311 a 
Sečovlje-Mlini. 
Izdelana je bila minimalna tehnična dokumentacija po prioritetni 
listi, ki je bila potrjena od Vlade RS. Pogodba za izvedbo del je bila 
podpisana šele po izdaji soglasja MF v septembru 97, ko je bila 
izvedena že polovica obnov. 

Dela na obnovah vozišč po spisku so končana in bodo 
obračunana. Prav tako so plačane kontrole kvalitete in nadzor 
nad izvajanjem del. 
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odsek stac dolžina šifra OPIS POSTAVKE 
občine 

vrednost del v SIT 

1095 490 530 3 Gorje-Krnica 7 328.707 
1095 1850 310 3 Gorje-Krnica 3.857.943 
1002 9250 3.550 6 Predel-Bovec 44,179.661 
1003 1100 370 6 Žaga-Kobarid 5 116.267 
1042 4600 1.300 7 Plave-Dobrovo 17 976.075 
1426 10000 630 7 Solkan-Gonjače 15.826.671 
1426 7700 300 7 Solkan-Gonjače 6 835.080 
1242 10000 1.700 9 Bizeljsko-Čatež 37.280.541 
1242 12800 1 600 9 Bizeljsko-Čatež 35.581.968 
1335 100 2.100 9 Brežice-Dobova 42.809.555 
1335 2400 1 000 9 Brežice-Dobova 20 385.503 
1335 3800 1.100 9 Brežice-Dobova 22 424.053 
1143 1600 600 12 Sp.Brnik-Krvavec 11 522.610 
1118 9965 980 13 Cerknica-BI Polica 16.261 434 
1036 0 1 000 14 Želin-Sp.Idrija 13.827.750 
1214 5800 2.000 17 Kanižarica-Vinica 33.186 600 
1214 8100 900 17 Kanižarica-Vinica 16.093.647 
1369 13170 660 21 Ljubljanica-LJ(Vič) 11 983 514 
1263 300 600 25 Dravograd-Libeliče 9 126.315 
1263 7350 1 300 25 Dravograd-Libeliče 14 380.860 
1112 2300 1.500 27 Trebija-Sovodenj 20 741 625 
1144 0 1.800 27 Gorenja vas-Ljubljanica 19 911.960 
1307 3050 5 950 29 Trate-G Radgona 103 841.304 
1379 0 800 38 Podgrad-ll.Bistrica 14 380.860 
1379 1400 1 600 38 Podgrad-ll Bistrica 28 761.720 
1380 1500 1 000 38 II Bistrica-Pivka 19 358.850 
1380 4450 670 38 II.Bistrica-Pivka 12 970 429 
1380 8750 1.750 38 II.Bistrica-Pivka 33.877.988 
1174 13700 1.530 39 Mlačevo-Krka 33.547.995 
205 0 300 41 Kraje-Hrušica 4.977.990 

1008 13140 370 44 Ušnik-Plave 6.139.521 
6643 10400 6.100 48 Dol.vas-Kočevska Reka 127.309.288 
1050 5180 300 49 Stanjel-Manče 3.733.493 
1050 1600 500 49 Štanjel-Manče 6.913.875 
312 0 1.300 50 Črni kal 93 479.607 

1340 0 1.950 54 Drnovo-Križaj 26 964.112 
1286 14300 2.720 58 Rogoznica-Senarska 59.481.190 
1187 4600 1.750 60 Vel.Reka-Čatež-Trebnje 19.358.850 
1360 900 900 61 Ljubljanica-lg 17.638.261 
1303 0 1.800 63 Križevci-Žihlava 54.747.000 
1331 250 1.050 63 Žihlava-Rogoznica 16.830.844 
1119 6135 1.977 65 Bl.Polica-Sodražica 35.538.700 
1366 100 700 65 Pudob-Babno polje 10.647.368 
1366 2100 600 65 Pudob-Babno polje 9.126.315 
1250 0 1.680 67 Luče-Seste Logar 29.330.280 
1233 14500 1.770 69 Poljčane-Majšperk . 26.138.475 
428 0 470 70 Maribor (desni breg) 24 .093 657 

1292 0 300 70 Maribor-Vurberg-Ptuj 16 233.315 
1210 7700 600 73 Drašiči-Metlika 8 296 650 

347 2800 690 84 Selo-Nova Gorica 13.357.606 
253 700 400 85 Novo mesto 20.548.500 

1427 0 3.050 90 Mlini-Sečovlje 58 421.982 
1105 0 4.000 95 Zg.Jezersko-Sp.Jezersko 90.617 340 
1105 5850 450 95 Zg.Jezersko-Sp.Jezersko 8 641.957 
1291 5500 2 400 96 Spuhlja-Zavrč 58.660.560 
208 7960 600 102 Lesce-Podtabor 23.045.220 

1296 10500 2.400 105 Cankova-Kuzma 72.996.000 
245 3250 650 108 Ruta-MB(Slavija) 13.617.630 

1273 8300 300 113 Oplotnica-Ložnica 5.392.855 
1273 6500 1.000 113 Oplotnica-Ložnica 16.593.300 
1232 0 450 114 Žiče-Poljčane 6.844.736 
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1204 10250 500 119 Novo mesto-Šentjernej 
1110 800 250 122 Škofja Loka-Gorenja vas 
1239 1400 1.700 124 Mestinje-Golobinjek 
1239 3500 4 400 124 Mestinje-Golobinjek 
220 9900 625 130 Bič-Trebnje 
261 13200 500 134 Škofljica-Rašica 

1050 6020 300 136 Štanjel-Manče 
1350 11600 2.200 137 Zg.Dolič-Stranice 
300 7700 1.700 140 Brezovica-Vrhnika 
300 5505 720 140 Brezovica-Vrhnika 

1145 12730 1.160 140 Ljubljamca-Vrhnika 
1375 3520 510 147 Žiri-Trebija 
1222 3650 1004 34 Hrastnik-Šmarjeta 
1429 1930 960 102 Gobovce-Črnivec 
1296 1300 2300 10 Cankova-Kuzma 

8.511.405 
3 916.575 

30.559.327 
79 094.730 
17.458.500 
8.988.038 
4 148.325 

39 547.365 
50 407.788 
20 112.192 
51.077.700 

5.641.722 

97.222 1.978 557.629 

Najpogostejši tip ukrepa je bil preplastitev (84 %), ki je bil mestoma 
kombiniran z rezkanjem. Ukrep globinske sanacije je bil izveden 
na 10 % odsekov. Preostalih 6 % so bile kombinacije glede na 
stanje vozišča. 

2680-478 R 301 A/1019 cesta na Mangart 

Veljavni prorac 1997: 22.480.000 Pod. pog. za leto: 22.479.621 
Realizacija 1997: 22.479.621 

Dne 25.7.97 je bil v Uradnem listu RS objavljen razpis za 
nadaljevanje del od km 3.950 do km 5.850, t.j. modernizacija- 
asfaltiranje ceste vključno s postavitvijo oz. obnovitvijo obcestnih 
kanalov. 
Dne 17.09.97 je na osnovi obvestila o izboru izvajalca CP Nova 
Gorica pričel z deli. 
Dela asfaltiranja In urejanja odvodnjavanja in bankin so končana. 
Spomladi 98 bo izvajalec postavil obcestne kamne. 13.11.97 je bil 
izveden delni komisijski pregled zaradi lanskoletne odsotnosti 
cestno prometnega inšpektorja, hkrati se bo opravil pregled že 
letos izvedenih del. 

2698-478 M 1/207 Žirovnica-Lesce 

Veljavni prorac 1997: 27.000.000 Pod. pog. za leto 97: 27.000.000 
0 Realizacija 1997: 27.000.000 

Dela na obnovi vozišča M1/207 za pododsek od km 3.660 do 
5.000 so bila v grobem končana že v letu 1996, vendar ne v celoti 
plačana. Višina izbrane ponudbe je bila 45.7 mio SIT, pogodba pa 
je bila podpisana v vrednosti 31.6 mio SIT. Odseka ni bilo mogoče 
krajšati. Obnovljen je odsek od Izvoza AC do priključka na Bled. 
Tehnični pregled je bil opravljen, pomanjkljivosti so odpravljene. 
Na prvem odseku od km 2.580 do km 2.880 dela še niso pričeta 
in bodo izvedena 98. 

2721-478 R 326/1162 Trebnje-Mokronog 

Veljavni prorac 1997: 16.918.650 Pod. pog. za leto 97: 16.918.648 
Realizacija 1997: 16.918.648 

Izvedena je rekonstrukcija ceste med km 3.100 v dolžini 940 m. 

Zgrajen je kompletni spodnji in zgornji ustroj ceste, dve avtobusni 
postaji in dostopi na parcele ter odvodnjavanja zaradi 
poddimenzionarnih odvodnih muld in jarkov. Izvedena je bila 
opremo ceste in signalizacijo, vključno s svetlečim opozorilnim 
znakom za pešce. Skupna vrednost del znaša 39.694.523 SIT. V 
pripravi je tehnični pregled. 

2726-478 R 333/1205 Kostanjevica-Križaj 

Veljavni prorac 1997: 287.044 Pod. pog. za leto 97: 287.044 
Realizacija 1997: 287.044 

Dela na obnovi ceste od km 8.075 v dolžini 945 m so v celoti 
končana in plačana. 

2728-478 Program PHARE (Učja) 

Veljavni prorac 1997: 6.285.000 Pod. pog. za leto 97: 6.284.161 
0 Realizacija 1997: 5.719.161 

Modernizacija se je izvajala na 1940 m dolgem odseku in sicer od 
km 5.400 do km 7.340. Saniran je bil spodnji ustroj, ter izdelan 
zgornji ustroj. Urejeno je bilo odvodnjavanje, delno obnovljene 
krone zidov in montirane odbojne ograje. Vsa dela, razen talne 
signalizacije so končana. Dne 21.10.1997 je bil tehnični pregled 
objekta. Za plačilo opravljenih del je bila sklenjena tudi pogodba v 
vrednosti 99.000 ECU, ki so bila na razpolago iz programa Phare. 

2735-478 R 364/1343 Vinica-Stari trg 

Veljavni prorac 1997: 48.000.000 Pod. pog. za leto 97: 48.000.000 
Realizacija 1997: 48.000.000 

Izvajala so se dela v okviru dvoletne pogodbe. Na odseku od km 
17+200 v dolžini 2940 m je bil izveden bitudrobir. Prišlo je do 
dodatnih del. Zaradi nenosilne podlage (ugotovljeno s strani 
Investitorskega nadzora kvalitete) je bilo potrebno vgraditi dodatni 
kamniti sloj pod tamponskim slojem. Manjka še asfaltbeton, ki bo 
vgrajen 98. 
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2752-478 R 352/1306 Šentilj-Trate 

Veljavni prorac 1997: 51.000.000 Pod. pog. za leto 97: 51.000.000 
Realizacija 1997: 51.000.000 

Objekt od km 0.2 v dolžini 800 m je prezimil v bitudrobirju. V letu 97 
so bila izvedena dela na odvodnjavanje, nasipavanje bočnega 
nasipa in položen je bil asfaltbeton. Na sami trasi pribl. v km 0.7 se 
je pojavila razpoka v bitudrobirju v dolžini pribl. 30 m, ki je posledica 
rahlega plazenja terena pod voziščem. Geomehanik je problem 
evidentiral že pred pribl. enim letom in ponovno v novembru 97, 
vendar zaenkrat ni predpisal večjih sanacijskih ukrepov. 

2754-478 R 301/1004 Žaga-Kobarid 

Veljavni prorac 1997: 34.000.000 Pod. pog. za leto 97: 34.000.000 
Realizacija 1997: 34.000.000 

Dela obnove so bila izvedena že v letu 1996 od km 3.8 do 5.5 km 
in samo plačana 1997. 

2755-478 R 336/1221 Trbovlje-Hrastnik 

Veljavni prorac 1997: 119.158.000 Pod. pog. za leto 97: 119.157.250 
Realizacija 1997: 119.157.157 

(Marko) 

V km 1+400 je bila izdelana kamnita zložba, dela na izdelavi 
odpornega zidu v km 1 +700 in dveh objektov za odvodnjavanje 
(krila, kamenomet). Po projektu so bili predvideni trije tovrstni 
objekti, s pristankom projektanta pa enega od njih ni potrebno 
izvesti. Izdelan je bil oporni zid v km 1.200 in s tem so vsi tovrstni 
zidovi in kamnite zložbe na tem odseku zaključeni. Izvedla se je 
zamenjava tampona in izkop cestišča ter urejanje brežin in 
odvodnjavanja. 

Izveden je bil tampon, položeni robniki in asfalt, oprema ceste in 
urejane brežine. Približno 80.0 m pred koncem odseka smo 
zaključili asfaltiranje, ker se vozišče na tem odseku dvigne za 
80-100 cm in bi bila navezava na obstoječo niveleto na koncu 
odseka problematična saj v tem projektu ni obdelan most v km 
1.840 in navezava na obstoječo niveleto. Zato se bo nasipavanje 
in asfaltiranje tega dela opravilo hkrati, ko se bo urejal naslednji 
odsek, za katerega se že pripravljajo projekti. Med izvajanjem del 
so se pojavljala več in manj dela. Odpravljajo se še zadnje 
pomanjkljivosti pred komisijskim pregledom. Le-ta še ni razpisan, 
čeprav je bila vloga s strani izvajalca že poslana. 

2757-478 Obvozi v času sanacij objektov 

Veljavni prorac 1997 8.108.000 Pod. pog. za leto 97: 8.108.000 
Realizacija 1997: 8.108.000 

Sanacija obvoza mostu čez Lahinjo v Primostku je izvedena in 
obračunana. 

2764-478 Sanacija propustov (5) 

Veljavni prorac 1997: 55.000.000 Pod. pog. za leto 97: 55.000.000 
Realizacija 1997: 55.000.000 

Izvedeni so bili: 

• sanacija ploščatega propusta na R 359/1328 v Kungoti in 342/ 
1265 v Črni 

• propust če Ljubevščico pri Idriji na M10-10 

• podvoz na R 381/1378 v Harijah skupaj s podpornimi zidovi 
• sanacija propusta in podpornega zidu M 10/343 Ilirska Bistrica- 

Jelšane 
• nov propust na R 378/1375 Trebija-Žiri 
• sanacija propusta na 333/1204 v Gradišču 
• dva propusta v Jurkloštru na cesti R 336/1223 
• sanacija propustov in kamnitega podpornega zidu na R 324/ 

1146 v Bistri 

2766-478 R 342/1265 Črna- Šentvid 

Veljavni prorac 1997: 50.000.000 Pod. pog. za leto 97: 50.000.000 
Realizacija 1997: 50.000.000 

Po končani zimi je izvajalec konec marca 1997 pričel z deli na in 
ob trasi R 342/1265 od km 16,652 v dolžini 2016 m. Izvajalec je 
zaradi pomanjkanja fin. sredstev v začasnem financiranju dne 
30.07.1997 začasno prekinil z deli. Do tega dne je izvedel 
zemeljska dela na pribl. 820 m trase in na celotnem odseku sanacijo 
plazov, kamnite zložbe, kašte, podporne zidove, zaščito brežin z 
mrežami, prestavitev Javorskega potoka, kot tudi sanacijo 
mostička in prepust na trasi. V novembru 97 so bila potem izvedena 
še nekatera manjša dela, preostala pa se bodo nadaljevala in 
dokončala v letu 98. Vrednost osnovne pogodbe je 217.1 mio SIT. 

Črna-Šentvid od km 18.700 v dolžini 5.250 m 
Modernizacija ceste ima velik pomen za Mežiško ter Šaleško 
dolino, saj njena ureditev pomeni boljšo ter krajšo povezavo obeh 
dolin. Obstoječa cesta je v slabi makadamski izvedbi širine 3.5- 
4.0 m. Na cestišču so nastale številne poškodbe, katerih vzroki 
so v glavnem v plazovitem terenu, slabem vzdrževanju 
odvodnjavanja ter neurejenih bankin. Obravnavan odsek ceste 
se v zimskem času ne pluži, zato je praktično neprevozen. Širina 
vozišča je 2 x 2.5 m. Posebnih ukrepov zaradi komunalnih vodov 
ne predvidevamo, tudi ne sofinanciranje občine. Opravljen je 
geodetski posnetek terena. Izdelane so situacije, prečni in 
vzdolžni profili. Projekt je v zaključni fazi. Iz geološkega poročila 
je razvidno, da je na trasi aktivni plaz. Naročena bo projektna 
dokumentacija za sanacijo plazu, ki bo služila za osnovo za 
kasnejši projekt PGD, PZI. 

2769-478 R 338/1241-1242 Bizeljsko 

Veljavni prorac 1997: 80.000.000 Pod. pog. za leto 97: 80.000.000 
Realizacija 1997: 80.000.000 

Na prvem delu trase v dolžini 300 m je položena nosilna in obrobna 
plast asfalta. Zgrajen je bil most preko Bizeljskega potoka v trasi 
ceste in 4 mostovi do stanovanjskih hiš na desni strani potoka in 
prestavljeni komunalni vodi. Rekonstrukcija ceste in regulacija 
potoka je doslej izvedena med k. 6.945 in km 7.479. Za ta odsek 
je bilo izdano gradb. dovoljenje. 

Med km 5.889 in km 6.945 še ni pridobljeno grad. dovoljenje 
zaradi nerešenih odškodninskih zadev (Berkovič. Veršec i. dr.). 

Med km 6.812 in km 6.944 je bila izvedena korekcija projekta. 
Niveleta je bila spuščena za pribl. 30 cm zaradi obstoječih višin 
vhodov v stan. zgradbe. Ker je ponudbeni predračun zajemal v 
stroških le eno večjo premostitev, zgraditi pa jih bo potrebno 9 za 
dohode na parcele in v hiše locirane preko potoka potrebno skleniti 
aneks za dodatna dela. 

Grad. dela med km 6.945 in 7.479 za cesto in regulacijo potoka 
so izvedena. V teku je postopek za priglasitev del od km 5.889 do 
km 7.479. Sporazum med občino Brežice in DRSC še ni podpisan. 

Dne 15.11.96 je bila sklenjena pogodba za izvedbo preplastitev in 
odseku 1242 med km 0.600 in km 3.000 v znesku 22.600.177 
SIT. Ta dela so bila v celoti izvedena. 
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2777-478 Zaporni sloji in površinske prevleke 

Veljavni prorac 1997: 444.000.000 Pod. pog. za lelo97: 438.901.500 
Realizacija 1997: 438.901.434 

cesta 
M 1 
M 1 

M 10 
M 10-4 
M 10-9 

M 1-1 
M 1-1 
M 1-1 

M 3 
R 301 
R 305 
R 306 
R 315 
R 315 
R 326 
R 326 
R 334 
R 334 
R 334 
R 338 
R 338 
R 346 
R 346 
R 346 
R 351 
R 356 
R 365 
R 378 
R 378 

odsek naziv odsek začetek 
215 Kari. most - Škofljica 4.200 
215 Kari. most - Škofljica 1.860 
301 Vrhnika - Logatec 1.650 
339 Pivka - Ribnica 1.300 
1183 Litija - Zagorje 6.600 
231 Bistrica (Tržič - Žvirče) 0 000 
232 Ljubelj - Bistrica 12.300 
422 priključek Bistrica 
244 Brezno - Ruta 2.200 
1010 Solkan - Nova Gorica 0,320 
1046 Plave - Dobrovo 5.900 
1042 Šempeter - Miren 3.170 
1090 Soteska - Bitnje 8.460 
1091 Bitnje - Bohinska Bistrica 0.000 
1157 Stari Log - Dvor 10.350 
1159 2užemberg - Pluska 0.695 
1208 Livold - Brezovica 5.430 
1208 Livold - Brezovica 7.065 
1208 Livold - Brezovica 12.760 
1239 Mestinje - Golobinjek 8.945 
1241 Bistrica - Bizeljsko 435 
1286 Rogoznica - Senarska 10.000 
1286 Rogoznica - Senarska 10 400 
1286 Rogoznica - Senarska 13.000 
1299 Dobrovnik - Kobilje 2 000 
1317 Petrovci - Kuzma 15.070 
1347 Šmartno - Radohova vas 7.800 
1372 Postojna - Unec 3.350 
1372 Postojna - Unec 3.870 

dolžina ukrep 
2.900 rez v deb. 4cm; prepl EAB 11(100%) deb 4cm 

480 rez in prepl. z AB 11 v deb 4cm, šir. 2,40m 
760 izrav.v deb 4cm, prepl. EAB 11 (100%) deb 4cm 

4.678 tankoplastna prevleka v deb. 1,2cm 
1.750 prepl EAB 11 (50%) deb. 4cm 

420 san.mrež.razpok z BD22, preplast.z DBM 8s 
200 san.mrež.razpok z BD22, preplast.z DBM 8s 
140 san.mrež.razpok z BD22, preplast.z DBM 8s 

1.000 prepl. EAB 11 (100%) deb 4cm. izrav BD 0/22 
660 rez , AB 0/8 deb 3cm in delna izravnava 

1.000 delno rez.neravnin ; AB 0/8+BD deb 3cm 
1.050 delno rez.neravnin ; AB 0/8+BD deb 3cm 

50 prepl EAB 11 (50%) deb 4cm 
130 prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm 

2.550 AB 0/11e/50/50 deb. 4cm in izravnave 
505 AB 0/11e/50/50 deb 4cm in izravnave 

1.635 AB 0/11e/50/50 deb. 4cm in izravnave 
3 470 AB 0/11e/50/50 deb. 4cm in izravnave 

350 AB 0/11e/50/50 deb 4cm in izravnave 
1.000 še v delu 

995 še v delu 
400 prepl. EAB 11 (100%) deb 4cm, izrav BD 0/22 

1.000 rez : AB 0/8+BD deb 3cm in izravnave 
1.300 prepl. EAB 11 (100%) deb. 4cm, izrav. BD 0/22 
2.050 preplas EAB 50%, deb 3,5 cm 
1.500 rez. ; AB 0/8+BD deb 3cm in izravnave 
3 400 tankoplastna asfaltna prevleka DBB 8s 

350 prepl. EAB 11 (50%) deb 4cm 
785 prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm 

2782-478 Sanacije zidov (2) 

Veljavni prorac 1997: 100.000.000 Pod. pog. za leto 97: 100.000.000 
Realizacija 1997: 100.000.000 

Izvedena dela so bila na: 
R 314/1072 Kneža-Podbrdo, 336/1221 Trbovlje-Hrastnik, 10-10/ 
1036 Želin-Sp.Idrija, 336/1217 Drtija-lzlake, 306/1050 Štanjel- 
Manče, 372/1326 v Cerknici. Dela na vseh zidovih so izvedena in 
obračunana v skladu s pogodbami. 

2783-478 R 314/1076 Selca-Praprotno (2) 

Veljavni prorac 1997: 49.000.000 Pod. pog. za leto 97: 49.000.000 
Realizacija 1997: 49.000.000 

Dela pri modernizaciji odseka od km 4.2 do km 9.4 so bila pričeta 
že v letu 1994. Do leta 1996 so bila dela v grobem (ne v celoti) 
dokončana na tehnično najzahtevnejšem delu odseka od km 6.5 
do km 9.4 (podporni in oporni zidovi, sanacija mostu preko Luše). 
Vrednost izvedenih del je znašala 194 mio SIT. 
V letu 1996 je bil izveden ponovni razpis za dokončanje vseh še 

neizvedenih del za celotni odsek od km 4.2 do km 9.4. Vrednost 
izbrane ponudbe je znašala 184.7 mio SIT. Z do sedaj 
zagotovljenimi sredstvi (proračun 96 in 97) skupaj 100.150.000,00 
SIT je cesta modernizirana od km 5.0 do km 9.4, dočim na odseku 
od km 4.2 do km 5.0 še niso pričeta. O vsebini tega dela se bo 
občina še odločila, saj mora dela sofinancirati. 

4022-478 Sanacije plazov (po spisku) (21) 

Veljavni prorac 1997: 300.000.000 Pod. pog. za leto 97: 300.000.000 
Realizacija 1997: 299.324.957 

Dokončana in prevzeta so dela na gradbiščih v Šentilju in na 
Rovanovem klancu ter na plazu na R 314 Stahovica-črnivec, 
Bohinjska Bela in Pivka, Dolič, Zavrč, Govejek, Senovo, Apat, 
Leše, Podplanina in Robič. Pričeto je z deli na sanacijah: PEČICA, 
KUZMA, PLANINA III, PLANINA IV, pri RENKAH. Za sanacijo 
SOČERGA niso pridobljena soglasja lastnikov, v pripravi je aneks 
za podaljšanje roka in spremembo dinamike, sredstva so 
prenešena v predobremenitev za leto 1998, v tem času bo pravna 
služba morala pridobiti manjkajoča soglasja. V pripravi so aneksi 
za več dela na lokacijah ROBIČ in PIVKA. 

9. marec 1998 63 poročevalec, št. 19 



4023-478 Zasaditve in ozelenitve brežin (4) 

Veljavni prorac 1997 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

4081-478 R 324/1148 Ig 

Veljavni prorac 1997: 525.000 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Izdelan je projekt, v teku je preverba potrebnih soglasij za pričetek 
del (gradbeno dovoljenje oz. priglasitev del). Projekt je šel v revizijo, 
pripravlja se vse potrebno v zvezi z odkupi zemljišč. Izdelati je 
potrebno investicijski program. 

4854-478 R 315/1089 Bled-Soteska 

Veljavni prorac 1997: 80.000.000 Pod. pog. za leto 97: 80.000.000 
Realizacija 1997: 80.000.000 

V preteklih letih je bila v teku modernizacija R 315 na odseku 
1089. Zaradi zahtevnih geoloških razmer na področju Mačkovca 
so dela potekala več let. Nestabilno področje v Mačkovcu je bilo 
sanirano s sidranimi AB slopi razporejenimi v tri horizontalno 
zamaknjene etaže. Pred zaključkom del na eni etaži ni bilo možno 
pričeti z deli na naslednji etaži. Samo vrtanje sider je bilo zaradi 
neugodnega terena izjemno počasno, saj je bilo v enem dnevu 
možno uvrtati eno do največ dve sidri, nakar je bilo možno betonirati 
slope. Sidra pa je bilo možno napeti šele mesec dni po betoniranju. 
Na vseh treh etažah je bilo vgrajenih preko 170 sider. Vsa dela pri 
obnovi odseka so bila v grobem zaključena v oktobru 1997. 
Vrednost vseh izvedenih del je znašala 188.452.096 SIT (od 
česar v letu 1997: 80 mio SIT). Dela so v celoti fizično in finančno 
zaključena. 

4984-478 R 301 F/1024 Zalošče 

Veljavni prorac 1997: 25.000.000 Pod. pog. za leto 97: 25.000.000 
Realizacija 1997: 25.000.000 

Na tem delu trase od km 0 + 800 do km 1 + 500 so dela končana. 
Izvedeni so vsi oporni zidovi, konzolni hodnik, zamenjava 
komunalnih vodov, izgradnja nižjih zidov in pločnikov. Položen je 
bitudrobir in asfaltbeton. Izvedena je horizontalna in vertikalna 
signalizacija. 
Dela se nadaljujejo od km 0.250 do km 0.800. Izvajalec del jeVGP 
Soča iz Nove Gorice. Vrednost njihove najugodnejše ponudbe je 
bila 70.160.371 SIT. 2.10. smo imeli na trasi sestanek z vsemi 
izvajalci infrastrukturnih vodov zaradi dogovora glede izvedbe 
le-teh. Pri izvajanju kanalizacije ne prihaja do večjih odstopanj 
glede na terminski plan. Še vedno niso pridobljene vse odstopne 
izjave. V drugi polovici januarja se bodo začela izvajati dela na 
opornih zidovih. 

4987-478 R 345/1279 Žiče-Dramlje 

Veljavni prorac 1997: 17.411.763 Pod. pog. za leto 97: 17.411.763 
Realizacija 1997: 15.719.671 

Zaradi neustrezne konstrukcije in neustreznega odvodnjavanja, 
so nastale poškodbe na obstoječem vozišču, poleg tega pa so 
bili neustrezni nekateri obstoječi elementi ceste. V ta namen so na 
cesti izvedena dela 1. in 2. faze modernizacije ceste. Dela so 
zajemala posek drevja in čiščenje zaradi razširitve trase, 
zemeljska dela in zaščito nestabilnih brežin z lomljencem, izvedbo 

objektov odvodnjavanja, izvedbo priključkov, izkop nenosilnih 
materialov, valjanje temeljnih tal, vgrajevanje nasipov spodnjega 
in zgornjega ustroja v voziščne konstrukcije ter zavarovanje pete 
brežine potoka z lomljencem. 
Odsek je v celotni dolžini asfaltiran. Dela na gradbišču so 
zaključena. Kvalitetni pregled izvedenih del bo izveden ob ugodnem 
vremenu. Vrednost pogodbe je bila 42.466.379 SIT 

4988-478 R 349/1293 Videm ob Ščavnici- 
Okoslavci 

Veljavni prorac 1997: 66.000.000 Pod. pog. za leto 97: 66.000.000 
Realizacija 1997: 66.000.000 

Na odseku od km 0,760 do 2,360 se je izvajala rekonstrukcija 
ceste, korekcija krivin in ureditev avtobusnih postajališč ter 
signalizacija po projektih Lineal julij/95. Za navedena dela je bilo 
izdano priglasitveno dovoljenje, opravljen je bil tudi prevzem 
obnovitvenih del. Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem znaša 
102.483.938 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane, 
razen podražitev v skladu s pogodbo, ki bodo še posredovane. 

5557-478 M 1/368 Jesenice 

Veljavni prorac 1997: 90.000.000 Pod. pog. za leto 97: 90.000.000 
Realizacija 1997: 90.000.000 

V letu 97 je bila zaključena prva faza obnove M1 skozi Jesenice 
in sicer na odseku od km 3.0 do 3.9 (križišče za Golico do žel. 
postaje). Obnova je zajemala ureditev infrastrukture z odvodnja- 
vanjem, ureditev pločnikov z avtobusnimi postajališči ter 
kompletno zamenjavo voziščne konstrukcije. Soinvestitor del je 
Občina Jesenice. Na predmetnem odseku je bil dotrajan podhod 
za pešce, na katerem s projektom niso bili predvideni nikakršni 
posegi, bil pa je v tako slabem stanju, da je ogrožal varnost 
prometa. Stroški za rušenje podhoda bi znašali cca 9 mio SIT. 
Podhod je bil zato sočasno z obnovo ceste v celoti obnovljen s 
tem, da država krije stroške v višini 9 mio SIT, preostanek pa 
občina v višini 7 mio SIT. Dodatni stroški so nastali še zaradi 
povečane globine izkopa (nenosilna tla - ugaski) in dodatnih del 
pri izgradnji meteorne kanalizacije 10 mio SIT. Tako je bila skupna 
vrednost 148,7 mio SIT (država 116,8 mio SIT). Dela so 
zaključena, ne pa tudi plačana, za kar bomo zagotovili sredstva 
v letu 98. 

V nadaljevanju bi bilo potrebno pričeti z obnovo popolnoma uničene 
magistralne ceste na drugi fazi in sicer od km 3.9 do 4.8 (od žel. 
postaje do gimnazije). 

6484-478 R 330/1189 Sostro-Besnica 

Veljavni prorac 1997: 45.000.000 Pod. pog. za leto 97: 45.000.000 
Realizacija 1997: 45.000.000 

Dela se izvajajo na stacionaži od km 0 + 745 do km 3 + 316 v 
pogodbeni vrednosti 114.465.803 SIT. Do km 1 + 800 so izvedena 
vsa zemeljska dela, kašte in zgornji ustroj. Zaradi obstoječega 
TT omrežja, ki poteka po celi dolžini trase in ga je po soglasju 
Telekoma potrebno prestaviti, je bil izvajalec dalj časa 
onemogočen izvajati dela. 
Pridobljena so soglasja lastnikov zemljišč za poseg na 
spremenjeni trasi od km 1650 do km 1.800. Izveden je podporni 
zid na serpentini v km 1.500. 
Do km 3 + 316 so izvršene cenitve zemljišč. Sklepanje pogodb je 
v pripravi. Izvršen je bil geološki ogled za sanacijo plazov. 
Nadaljujejo se dela na zaščiti brežin. 
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6488-478 R 368/1351 Podmeja 6570-478 R 338/1236 Križni vrh 

Veljavni prorac 1997: 43.966.420 Pod. pog. za leto 97: 43.966.420 
Realizacija 1997: 43.966.420 

Razpis za oddajo je bil izveden v letu 1995. V tem letu so bila 
izvedena dela v vrednosti 41,13 mio SIT. Dela so se nadaljevala 
v letu 1995 v okviru proračunskih sredstev. V letošnjem letu so se 
dela pričela v marcu in sicer na odvodnjavanju in opornem zidu 
pri gostišču "Lovec" v dolžini cca 30 m. 
Zid pri gostišču "Lovec" je izdelan le delno zaradi neurejenih 
odkupov zemljišč (lastnik ne dovoli, dokler ne dobi plačila). Izdelan 
je podporni zid in urejeno odvodnjavanje. Pri tem bodo nastopila 
dodatna dela zaradi prestavitve električnega droga. V mesecu 
juniju so se uredile sporne zadeve z lastnikom zemljišča, tako da 
se je dokončal zid pri gostišču Lovec in se izvajajo zaključna 
dela. 
V okviru razpoložljivih finančnih sredstev so bila opravljena dela 
na izgradnji podpornih in opornih zidov. Do konca je potrebno 
izdelati še 110 m pilotne stene in 48 m podpornega zidu. Pod 
gostilno Jager je podporni zid zaključen cca 8,0 m prej kot je 
predvideno s projektom, ker se občina Trbovlje dogovarja s 
krajevno skupnostjo, da bi zgradili pilotno steno. V tem primeru 
našega podpornega zidu ne bi bilo potrebno nadaljevati, ker bi se 
pilotna stena nadaljevala od zdajšnega zaključka zidu. 

Dela so opravljena do pogodbene vrednosti in trenutno stojijo. 
Srajčka za aneks za dokončanje skrajšanega odseka je bila 
oddana, vendar aneks (še) ni podpisan. 

Dela od km 12,465 do km 12,850 bodo izvedena po ponovnem 
razpisu in izbiri izvajalca. 

6492-478 M 10-5/347 Selo-Nova Gorica (Črniče) 

Veljavni prorac 1997: 31.937.863 Pod. pog. za leto 97: 31.937.863 
Realizacija 1997: 31.937.863 

05.06.1997 Dela so zaključena, končna vrednost izvedenih del 
znaša 84.416.358 SIT. V letošnjem letu je plačana končna situacija 
v vrednosti 31.937.863 SIT. Finančne obveznosti so poravnane. 

25.08.1997 Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno. 

6495-478 R 315/1092 Bohinjska Bistrica-Jezero 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 1.000.000 

Vozišče regionalne ceste je popolnoma dotrajano od Bohinjske 
Bistrice km 0.0 do vasi Kamnje km 2.9. V letu 1996 so bila 
dokončana dela na rekonstrukciji odseka od km 0,250 do km1,350. 
Za nadaljevanje del od km 1.350 do km 2.850 je pripravljen projekt. 
Za odsek od km 1.3 do vasi Kamnje so podpisani vsi odškodninski 
sporazumi za pridobitev potrebnih zemljišč za rekonstrukcijo 
ceste, ne pa tudi plačane odškodnine. Vsa tehnična dokumentacija 
je pripravljena. Izdeluje se investicijski program. Predvidoma bodo 
stroški rekonstrukcije znašali cca 134 mio SIT. 

Za pododsek od km 0.0 do km 0.250 bi bilo potrebno v letu 98 
pripraviti tehnično dokumentacijo. 

6497-478 M 1/221-229 Višnja gora-Obrežje 

Veljavni prorac 1997: 52.971.205 Pod. pog. za leto 97: 52.971.205 
Realizacija 1997: 52.971.205 

Položen je tudi obrabni asfaltni sloj na preostalem kilometru ceste 
do priključka Drnovo. Dela so v celoti izvedena in obračunana. 

Veljavni prorac 1997: 30.000.000 Pod. pog. za leto 97: 30.000.000 
Realizacija 1997: 30.000.000 

Objekt (ne v celotni dolžini) je prezimil v bitudrobirju. Zaradi 
nerešenih zemljiških zadev ni bilo možno posegati v zadnjih cca 
300 m trase. 
Izvajalec je po realizaciji vseh razpoložljivih sredstev iz leta 1996 
in 1997 začasno prekinil z deli. Konec leta 97 so bili rešeni še 
zadnji zapleti z lastnikom zemljišča, zaradi katerega ni bilo mogoče 
pridobiti gradbenega dovoljenja za celoten odsek rekonstrukcije. 
Ko bo le to pridobljeno, bo izvajalec nadaljeval z deli na preostalem 
delu trase. Izvajalec je v izogib zdrsa dela cestišča dokončal 
sanacijo plazu pod deponijo odvečnega materiala, ki je bil posledica 
preobremenitve z deponijo. Prav tako je v zaključni fazi 
pridobivanje lokacijskega in gradbenega dovoljenja za omenjeno 
deponijo. Stroške za pridobitev potrebne dokumentacije za 
deponijo in sanacijo plazu nosi izvajalec del rekonstrukcije ceste. 
Za dokončanje del na celotnem razpisanem odseku pa bi 
potrebovali 36.935.073 SIT in še pribl. 15 mio SIT zaradi dodatnih 
in več del na že izvedenem odseku (večji izkopi in zamenjava 
slabo nosilnih tal, povečan obseg odvodnjavanja, dodatni podporni 
zidovi oz. ograje). 

6695-478 M 6/263 Ribnica-Dolenja vas 

Veljavni prorac 1997: 5.000.000 Pod. pog. za leto 97: 5.000.000 
Realizacija 1997: 5.000.000 

Po projektni dokumentaciji PGD/PZI v km 4.700 (P-4.7) je 
projektirana cesta situacijsko in niveletno priključena na obstoječe 
vozišče, vendar je na tem delu stanovanjska hiša, ki je na robu 
cestišča, z napuščem pa v cestnem svetu. Zaradi odmika je bilo 
potrebno premakniti os ceste v radiju za navezavo na projektirano 
os, priključitev na obstoječe vozišče pa podaljšati za ca 20-25 m 
(v km 4.680). 
Dela se izvajajo po pogodbi za rekonstrukcijo ceste M6/263 
Ribnica - Dolenja vas na stacionaži od km 4 + 600 do km 5 + 000 
v pogodbeni vrednosti 22.853.276 SIT. Ta dela obsegajo obnovo 
cestišča z minimalnimi spremembami osi, rezkanje obstoječe 
asfaltne obloge, tampon, novo asfaltno oblogo, odvodnjavanje, 
prestavitev komunalnih vodov (financirajo upravljalci) in izgradnja 
pločnika (financira Občina Ribnica). Dela so zaradi vremenskih 
pogojev prekinjena. 

6696-478 R 335/1214 Črnomelj-Vinica 

Veljavni prorac 1997: 22.000.000 Pod. pog. za leto 97: 22.000.000 
Realizacija 1997: 22.000.000 

V letu 1996 je bil položen bitudrobir. V maju 1997 je bil izveden 
asfaltbeton. V izvedbi so zaključna dela. 
23.7.97 je bil tehnični pregled objekta. Za dokončanje po projektu 
je potrebno tlakovati jarke. Potrebno je odpraviti pomanjkljivosti 
po tehničnem pregledu. Dela bodo izvedena po pogodbi v letu 98. 

6699-478 R 345/1281 Črnolica-Lesično 

Veljavni prorac 1997: 31.000.000 Pod. pog. za leto 97: 31.000.000 
Realizacija 1997: 21.804.690 

Izdelani so projekti PZI za nadaljevanje del in sicer od km 13,020 
do km 15,020. V lanskem letu so se že izvedla dela v dolžini 500 
m. Javni razpis je bil objavljen 25.07.1997. Odpiranje ponudb je 
bilo izvedeno 27.08.1997. 
Na javnem razpisu je bil izbran najugodnejši ponudnik Cestno 
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podjetje Celje. Dovoljenje za gradnjo je bilo s strani Upravne enote 
občine Šentjur izdano dne 6.10.1997. Izvajalec del je z izvajanjem 
del pričel 20.11.1997. V izvajanju je izdelava prepustov in zemeljska 
dela z ureditvijo odvodnjavanja. Zaradi neugodnih vremenskih 
pogojev so dela prekinjena in se bodo nadaljevala ob ugodnih 
vremenskih pogojih. 
Projekti PGD, PZI za dokončanje rekonstrukcije ceste od km 
15,020 do km 17,250 so v izdelavi. Revizija projektov PGD, PZI v 
februarju 98. Izdelati bo potrebno investicijski program. 
Predvidevamo, da bomo pridobili vsa soglasja in dovoljenja za 
gradnjo do junija 1998 in lahko razpisali izvedbo del pri nadaljevanju 
rekonstrukcije ceste. 

6703-478 R 374/1365 Pudob 

Veljavni prorac 1997: 30.000.000 Pod. pog. za leto 97: 30.000.000 
Realizacija 1997: 30.000.000 

V letu 1996 so se izvajala dela na odseku ceste od km 6,810 do 
km 8,250 skozi Pudob. V maju 1997 je bil izveden asfaltbeton na 
vozišču in pločnikih, ki ga je potrebno še plačati. Skupna vrednost 
del je 71 mio SIT. 

6704-478 R 314/1081 križišče Podgorje 

Veljavni prorac 1997: 23.840.000 Pod. pog. za leto 97: 23.839.374 
Realizacija 1997: 23.839.374 

V letu 1997 je bilo rekonstruirano križišče regionalne ceste 314 z 
lokalno cesto v kraju Podgorje pri Kamniku. Dela je izvajalo CP 
Ljubljana. Namesto prometno nevarnega štirikrakega križišča je 
zgrajeno krožno križišče. Za izvedbo del je bila sklenjena 
tristranska pogodba med investitorjem državo, soinvestitorjem 
Občino Kamnik in izvajalcem del. Pri tem v času razpisa še niso 
bili izdelani projekti javne razsvetljave in prestavitve vodovoda in 
je v ponudbo izvajalca vključena le ocena stroškov za ta dela, 
katerih je po določilih sporazuma o sofinanciranju del Občina 
Kamnik. Stroški komunalnih naprav so znašali: 
- prestavitev vodovoda 822.497, 
- javna razsvetljava 4.916.164 SIT oz. skupaj: 9.738.691 SIT. 
Več dela so se pojavila tudi pri dodatni sanaciji temeljnih tal. V 
preteklosti so komunalni vodi zlasti vodovod potekali izven 
vozišča in na teh mestih niso bili zasuti z ustreznim materialom, 
zato je bilo potrebno, povsod na teh mestih, kjer je novo križišče 
lokacijsko poseglo izven obstoječega, kompletno nasutje nad 
puščenimi komunalnimi vodi globine di 1.2 m zamenjati. Dopolniti 
je bilo potrebno sistem za odvodnjavanje v izogib zastajanju vode 
na vozišču oziroma zatekanju na privatna dvorišča. Več dela so 
se pojavila še pri površini asfaltov in dolžini robnikov. 
Dela so fizično in finančno zaključena, razpisan je tehnični pregled 
objekta. 

6707-478 R 336/1224 Jurklošter-Dežno 

Veljavni prorac 1997: 22.983.361 Pod. pog. za leto 97: 22.983.361 
Realizacija 1997: 22.983.361 

Na obravnavanem odseku je bilo zaradi šibke konstrukcije in 
neurejenega odvodnjavanja vozišče poškodovano. Trasa ceste 
poteka mestoma ob potoku Gračnica, zato je bilo izvedeno tudi 
delno zavarovanje brežine potoka. Nestabilne vkopne brežine so 
mestoma zavarovane z betonsko kamnito zložbo. Na trasi je bilo 
potrebno izvesti propuste za prevajanje vode z vozišča in iz 
izvirov na pobočjih ter objekte odvodnjavanja, izkope v terenu III. 
do IV. kategorije, vgradnjo nasipov v trasi pridobljene težke Zemljine 
ter izvesti nosilne plasti voziščne konstrukcije z razširitvami trase 
v krivinah. 
Asfaltiranje moderniziranega odseka je bilo izvedeno 10. in 
11.07.1996, dela so dokončana. Kvalitetni in kolavdacijski 

komisijski ogled izvedenih del je bil opravljen. Pri tem je komisija 
zahtevala, da se odpravijo nekatere pomanjkljivosti, ki v projektu 
niso bile obdelane. Izvajalec del bo za odpravo navedenih 
pomanjkljivosti pripravil predračun, na podlagi katerega bodo 
izvedene aktivnosti za sklenitev aneksa k osnovni pogodbi. 
Finančni prikaz investicije: 
v letu 1995: 5.681.927 SIT, 
v letu 1996: 18.600.000 SIT, 
v letu 1997:22.983.361 SIT. 
Priprava projektov PGD, PZI za nadaljnji odsek na cesti R 336 je 
v zaključni fazi. 

6712-478 R 355/1315 plaz Dankovci 

Veljavni prorac 1997: 5.000.000 Pod. pog. za leto 97: 4.985.359 
Realizacija 1997: 4.985.359 

Dela na sanaciji plazu Dankovci od km 7,45 v dolžini 100 m, so 
končana. 

6787-478 R 314/1074 Petrovo Brdo-Podrošt 

Veljavni prorac 1997: 133.000.000 Pod. pog. za leto 97: 133.000.000 
Realizacija 1997: 133.000.000 

V septembrskih poplavah leta 1995 je bila huje poškodovana 
regionalna cesta 314 zlasti na odsekih 1074 in 1075 med Železniki 
in Petrovim Brdom. 
Na odseku 1074 med Podroštom in Petrovim Brdom so bile 
poškodbe tako hude, da je bila cesta neprevozna oziroma na več 
posameznih mestih komajda prehodna. Najslabše je bilo stanje 
med km 3.2 in km 6.0. Za vzpostavitev prevoznosti je bila takoj 
naročena in v najkrajšem času tudi izdelana tehnična 
dokumentacija, ki je že predvidevala tudi modernizacijo 
neustreznega makadamskega vozišča v širini 5.5 m. Skladno s 
tehnično dokumentacijo so bila že v letu 95 pričeta pripravljalna 
dela, sama prevoznost pa je bila zaradi skrajno neugodnih zimskih 
(plazovi) in pomladanskih razmer (visok vodostaj) vzpostavljena 
šele v juliju 96. Vozišče je bilo urejeno v makadamski izvedbi 
širine najmanj 3 m. Dela so bila izvedena s sredstvi namenjenimi 
odpravi elementarnih nesreč, rednega vzdrževanja in prora- 
čunske postavke št. 6787-478. S sredstvi namenjenimi odpravi 
elementarnih posledic elementarnih nesreč oziroma rednega 
vzdrževanja (skupaj 147 mio SIT) so bila izvedena naslednja 
dela: 
Na odseku 1075 (Železniki-Podrošt) sta bila zgrajena podporna 
zidova v dolžini 108 in 36 m ter AB propust v km 1.350, v skupni 
vrednosti 59 mio SIT. 
Preostala sredstva pa so bila namenjena odpravi posledic neurja 
na odseku 1074 (Podrošt-Petrovo Brdo) za izvedbo naslednjih 
del: 

AB podporni zid dolžine 89 m z zaključno kamnito zložbo 
dolžine 12 m v km 5.309, 
kamnita zložba dolžine 40 m v km 3.630, 
AB zid dolžine 30 m v km 3.670. 

Rekonstrukciji ceste (odsek 1074, Podrošt-Petrovo Brdo) so bila 
po proračunski postavki 6787-478 namenjena naslednja sredstva: 

v letu 96, 17.6 mio SIT in kot predobremenitev leta 97, 102 
mio SIT, 
v letu 97 še dodatno 31 mio SIT. 

V okviru sredstev te postavke so bila izvedena tudi naslednja 
večja dela: 
V obstoječi širini je kot možnost obvoza v celoti modernizirana 
cesta med vasjo Sorica in Petrovim Brdom v dolžini 4,6 km. 
Urejeno je odvodnjavanje deloma sanirane oporne in podporne 
zložbe in vozišče asfaltirano v BNOS debeline 7 cm. 
Na najbolj izpostavljenih mestih pa so urejene odbojne ograje, 
širina vozišča vključno s povozno muldo je od 4.5 do 5 m. 
Navedena dela so v celoti zakjučena v letu 97 v skupni vrednosti 
48 mio SIT. V nadaljevanju bo potrebno na tem delu sanirati še tri 
podore. 
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Na odseku 1074 Podrošt-Petrovo Brdo je v km 4.588 zgrajen v 
dolžini 250 m AB podporni zid v vrednosti 82 mio SIT. Podporni zid 
je v smislu racionalizacije skrajšan. S preostalimi razpoložljivimi 
sredstvi (20 mio SIT) so bile deloma že v letu 96 oziroma 97 na 
najbolj izpostavljenih mestih zgornje kamnite zložbe v betonu. 

NADALJEVANJE SANACIJE CESTE 

V nadaljevanju bi bilo smotrno cesto med km 3.2 in km 6.0 ščititi 
z AB podpornim zidom dolžine 40 m le še v km 4.920. Na 
preostalem delu je možno cestno telo varovati s kamnitimi zložbami 
(deloma v betonu) in ukrepi za umiritev toka (talni pragovi) v 
skupni dolžini cca 700 m. Sanirati bi bilo potrebno cca 300 m 
obstoječih kamnitih podornih zidov (jezbice, podbetoniranje, 
betonski venec). Ob pobočju bi bilo, potrebno postaviti cca 300 m 
opornih kamnitih zložb višine do 2 m. Dva lesena in en betonski 
propust bi bilo potrebno nadomestiti z armiranobetonskimi, ter na 
dolžini cca 1800 m postaviti odbojne varovalne ograje, urediti 
odvodnjavanje in vložišče asfaltirati v širini 5.5 m z lokalnimi zoženji 

OCENA STROŠKOV v mio SIT 
AB zid v km 4.920 20 
kamnite zložbe 180 
sanacija obstoječih zidov 30 
AB propusti 40 
varovalne ograje 10 
kamnite zložbe ob pobočju 30 
odvodnjavanje in ureditev v BNOS 60 

SKUPAJ 370 
Ocena stroškov je zgolj informativna. 

Dela bi bilo možno izvajati fazno v okviru možnosti vsakoletnega 
proračuna. 

V pripravi je popis del za racionalizirano varianto, na podlagi 
katerega bo možno izvesti razpis za dokončanje vseh del na 
odseku od km 0.800 do km 6.000. 

6790-478 R 346/1284 Rogatec-Stoperce 

Veljavni prorac 1997: 34.000.000 Pod. pog. za leto 97: 34.000.000 
0 Realizacija 1997: 34.000.000 

Z do sedaj zagotovljenimi sredstvi vključno s sredstvi iz leta 97 je 
odsek v celoti dokončan od km 1 do km 3, od km 3 do km 4,1 pa 
so izvedena zemeljska dela in planum sp. ustroja. Vrednost 
izbrane ponudbe je znašala 87.5 mio SIT, od česar je do sedaj 
zagotovljeno 40.6 mio SIT. Dela bodo končana v letu 98. 

6791-478 R 387/1412 Kalce-Hrušica 

Veljavni prorac 1997: 80.000.000 Pod. pog. za leto 97: 80.000.000 
Realizacija 1997: 79.999.985 

Dela so se nadaljevala na odseku km 8.500 do km 10.000 na 
obstoječi regionalni cesti na podlagi Odločbe za splošno prepoved 
prometa izdano od Ministrstva za promet in zveze. 
Za izvajanje del ni bila izdana Odločba o proglasitvi del, ker še 
vedno ni podpisana pogodba za pridobitev zemljišča. 
17.06.97 je republiški inšpektor za ceste sklical sestanek v zvezi 
z gradnjo modernizacije ceste na odseku od km 11.135 do km 
11.285 zaradi nestrinjanja poteka trase prizadetih lastnikov 
zemljišč, oz. Gozdnega gospodarstva Tolmin. Ugotoviti je 
lastništvo z mejno zakoličbo. Občina sprovede postopek za 

določeno traso regionalne ceste, investitor mora pridobiti 
lokacijsko in gradbeno dovoljenje za projektirano oz. variantno 
traso. 

V km 10.100 pod cesto v globini 2.5 poteka Rimska cesta, katero 
bi ob modernizaciji ceste, v sodelovanju z Zavodom za varstvo 
naravne in kulturne dediščine v dolžini 30 m obnovili in prezentirali. 

Modernizacija ceste R387/1412 Kalce-Hrušica na stacionaži od 
km 7+700 do km 10+000, v dolžini 2.300 m in pogodbeni vrednosti 
108.918.149 SIT, je zaključena. Dokončana so zemeljska dela, 
zgornji ustroj, odvodnjavanje, propusti in oprema ceste (varnostne 
ograje). Pogodba za izvedbo nadaljevanja del je bila podpisana 
dne 18.12.97. Izvajalec del AGP Primorje Ajdovščina je pričel z 
deli. Dela na prestavitvi vodovoda so bila zaključena in predana 
uporabniku. S skladom kmetijskih zemljišč in gozdov še vedno ni 
doseženega sporazuma. 

6795-478 R 330/1191 Sopota (Podkum)- 
Jagnjenica 

Veljavni prorac 1997: 55.080.298 Pod. pog. za leto 97: 55.080.298 
Realizacija 1997: 55.080.298 

Izvedena je razširitev ceste R 330/1191 od km 17,140 v dolžini 
645 m z dograditvijo napisov, zgraditvijo kamnitih zložb in 
prestavitvijo elektrovoda nizke napetosti. 
Dela niso v celoti končana. Potrebno je vgraditi odbojno ograjo, 
zaščititi brežine ukopov in opremiti cesto s horizontalno in vertiklano 
signalizacijo. Dodatna in več dela so se pojavila pri rušenju 
obstoječih zidov, nasipov in njihovi zaščiti z lomljencem in dodatni 
opremi z odbojnimi ograjami, ki jih projekt ni predvideval. Vrednost 
teh del 9.708.972 SIT. Končana bodo spomladi 98. 

6800-478 M 10-10/1034-1039 Bača-Godovič 

Veljavni prorac 1997: 65.000.000 Pod. pog. za leto 97: 65.000.000 
0 Realizacija: 65.000.000 

Izvedla so se dela na odseku 1036 od km 3+000 do km 4+000. 
Končane so vse kamnite zložbe, podporni zidovi in vsa asfalterska 
dela. Dne 19.6.1997 je bil izveden komisijski pregled. Izvajalec del 
je bilo CP Nova Gorica. Cesta je predana upravljalcu. 

Dne 18.7.97 je bil v Ur. listu RS objavljen razpis za rekonstrukcijo 
ceste na odseku 1037 od km 13.050 do km 13.150 in na odseku 
od km 0.000 do km 0.650. Predvidena je zamenjava sp. in zg. 
ustroja, oporni in podporni zidovi in odvodnjavanje. Izbrani izvajalec 
je VGP Soča. Vrednost izbrane ponudbe je 104.342.041,92 SIT. V 
kolikor se v drugi polovici meseca januarja vremenske razmere 
ne bodo bistveno poslabšale, bo izvajalec del VGP Soča nadaljeval 
v jeseni začetimi deli. 

6801-478 Manjše sanacije objektov (24) 

Veljavni prorac 1997: 158.800.000 Pod. pog. za leto 97: 158.800.000 
Realizacija 1997: 158.799.910 

Pregled porabe sredstev za posamezne sanacije objektov je 
razviden iz preglednice: 
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Ime premostitve Kraj 

MOTNIŠNICA 
SKRALSKA 
PERAČICA 
BABNIŠNICA 
BAJDINSKI POTOK 
REKA 
BUCLEN 
TREBUSlCA 
POLSKAVA 
OPLOTNICA 
PŠATA 
HUDOURNIK 
KANAL PŠATE 
MERAK 

LOĆICA 
ZG SVEČA 
POSAVEC 
MEDNO 
TURJAK 
DOBROVO 
ZAKOT 
DOL.TREBUŠA 
ZG.POLSKAVA 
TEPANJE 
MENGEŠ 
PODČELA 
JARŠE 
ŠULINCI 

Vrednost 
sanacije 1996 

Pogodbeni 
znesek 1997 

Znesek za leto 
1998 

OPOMBE 

28.307.235 
20.000.000 

1.000.000 
25.902.418 
11 436.954 

36.563.273 
7 019 434 

14.000.000 
4 902 640 
2.471.226 
6 798.766 

14.523.725 
34 000 000 

1.000.000 
1.000.000 

15.660,192 
2 456.744 
1 000.000 

Zgrajen 
Zgrajen 

20.402.766 Zgrajen 
Zgrajen 
Zgrajen 

40.720.786 V gradnji 
Zgrajen 
Zgrajen 

32.592.975 V gradnji 
38.445.567 V gradnji 

Zgrajen 
15.153.256 Vgradnji 
27 898 253 V gradnji 

Zgrajen 

6802-478 Večje sanacije objektov (po spisku) (16) 

Veljavni prorac 1997: 450.000.000 Pod. pog. za leto 97: 450.000.000 
Realizacija 1997: 450.000.000 

Pregled porabe sredstev za posamezne sanacije objektov je 
razviden iz preglednice: 

Ime premostitve Kraj Vrednost 
sanacije 1996 

Pogodbeni 
znesek 1997 

Znesek za leto 
1998 

OPOMBE 

SAVA BOHINJKA MOKRI LOG 
TREBČANE 
ŽABICE 
NOVOKRAČINE 

55.000000 42.859.533 V gradnji 
REKA 
REKA 
SUSAĆKI POTOK 
DRAVA 
LAHINJA 
LJUBLJANICA 
BAČA 
SOČA 
INUNDACIJA 
SAVA 
VIPAVA 
PODPORNI ZID 

75 000 000 
0 
0 

DRAVOGRAD 
PRIMOSTEK 
VRHNIKA 
PODBRDO 
PERŠETI 
PERŠETI aneks 
GOZD MARTULJEK 
MIREN 
ŽELEZNIKI 

48.000 000 
61.964 849 

94 561.031 
0 
0 

87.351.442 
8.167.785 

25.375.215 
12.255.470 
69 500.000 
20 514 460 
20.000.000 
56.915.064 
12 500.000 

Zgrajen 
Zgrajen 
Zgrajen 
Zgrajen 
Zgrajen 

25.000.000 Vgradnji 
Zgrajen 
Zgrajen 
Zgrajen 

34.780 658 Vgradnji 
10.787.978 Vgradnji 
 Zgraien 

Skupaj: 450.000.000 70.568.636 

6803-478 R 361/1332 Hoče-Areh 

Veljavni prorac 1997: 20.000.000 Pod. pog. za leto 97: 19.999.901 
Realizacija 1997: 19.999.901 

Dela po pogodbi so končana na odseku od km 5,3 do 5,855. 
Podpisan je aneks za dodatna dela v izdelavi je končna situacija. 

Obstoječa regionalna cesta je v nadaljevanju odseka v zelo 
slabem stanju in je potrebna večjih obnovitvenih del. Na vozišču 
so nastale poškodbe, katerih vzroki so v glavnem v plazovitem 
terenu, slabem odvodnjavanju ter neurejenih bankinah. Zaradi 
manjše obstoječe širine vozišča se je zaradi racionalizacije 
investicije pristopilo k zoženju karakterističnega profila s širino 
vozišča 2X2,50 m. Potrditev karakterističnega prečnega profila s 
strani MO Maribor smo pridobili po obrazložitvah šele v aprilu 97. 

24.7.97 je bila oddana vloga na UE Maribor za pridobitev 
lokacijskega dovoljenja ter 18.8. dopolnjena še z manjkajočimi 
odstopnimi izjavami lastnikov tangiranih parcel, ki nam jih je poslala 
KS Reka - Pohorje ter naknadno pridobljenim vodnogospodarskim 
mnenjem. Vmesne kopije projektov so bile revidirane. Na revizijski 
razpravi je bilo dogovorjeno, da je potrebno pilotno steno izdelati 
na podlagi novih geoloških raziskav za potrebe projekta PGD, 
PZI. Pilotna stena je ponovno revidirana, celoten projekt bo po 
realizaciji oddan v začetku oktobra. Glede avtobusnega 
postajališča na začetku tega odseka, ki v tej projektni 
dokumentaciji ni obdelano, pa je potrebno pridobiti samostojno 
projektno dokumentacijo, kar je bilo izvršeno. 
Projekt za nadaljnjih 2500 m ceste je izdelan, revidiran, odkupi 
zemljišč so v teku. IPN je potrjen, investicijski program izdelan. 
Vrednost del bo znašala cca 180 mio SIT. 
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6976-478 R 349/1296 Cankova infrastruktura, urejeni pločniki in javna razsvetljava 

Veljavni prorac 1997: 76.057.000 Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

76.056.439 
76.056.439 

Na navedenem odseku od km 0.000 do 1.430 se je izvajala 
rekonstrukcija ceste skozi naselje Cankova, korekcija krivin in 
ureditev križišča s pasom za zavijanje v levo, avtobusno 
obračališče zaradi zaprtja ceste v križišču (Nova prometna 
ureditev) ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih Lineal 
162 B/95 julij 95. Za navedena dela je bilo izdano priglasitveno 
dovoljenje. Občina Cankova-Tišina je nastopala kot soinvestitor. 
Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem je znašala 159.453.862 
SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane. Prevzema 
obnovitvenih del še ni bilo. 

6986-478 M 3-3/1290 Šikole-Hajdina 

Veljavni prorac 1997: 30.726.984 Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

30.726.984 
30.726.984 

Dela pri obnovi vozišča od km 11.66 v dolžini 1433 m so 
dokončana, sredstva pa v celoti realizirana. Tehnični pregled je 
opravljen. 

6987-478 M 10/300 Brezovica-Sinja Gorica 

Veljavni prorac 1997: 40.705.516 Pod. pog. za leto 97: 40.705.516 
Realizacija 1997: 40.705.516 

Finančna sredstva proračuna 1997 so bila angažirana za plačilo 
izvedene preplastitve v letu 1996. 

Na zahtevo občine in KS bo potrebno cesto v celoti rekonstruirati 
skupno s pločniki in kolesarsko stezo. V ta namen se pridobiva 
lokacijsko in gradbeno dovoljenje. To bo nova postavka za 
investicije. 

6988-478 R 339/1245 Višnja vas-Dobrna 

Veljavni prorac 1997: 19.349.196 Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

19.349.196 
19.349.196 

Obnova ceste je bila predvidena zaradi večjih poškodb na cesti 
in neustreznega odvodnjavanja. Dne 28.10.1996 je bilo na 
celotnem odseku izvedeno vgrajevanje bitudrobirja in asfaltbetona. 
Vgrajevanje asfaltbetona je potekalo v celotni širini ceste s popolno 
zaporo prometa. Vsa gradbena dela na trasi so zaključena. Tehnični 
pregled in prevzem objekta je bil izveden. 

Finančni prikaz investicije: 

- vrednost pogodbe 
- pogodbena Izplačila 

v letu 1996 
v letu 1997 

65.849.196 SIT 

46.500.000 SIT 
19.349.196 SIT 

6989-478 R 323/1143 Spodnji Brnik-Cerklje 

Veljavni prorac 1997: 53.595.000 Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

53.594.120 
53.594.120 

V letu 1997 je bila v celoti zaključena v letu 1996 pričeta 
rekonstrukcija regionalne ceste na odseku skozi Cerklje od km 
2.200 v dolžini 1300 m. Sofinancer del je bila Občina Cerklje, ker 
je bila poleg voziščne konstrukcije v celoti obnovljena tudi ostala 

Stroški obnove so bili večji od pogodbene vredaosii za cca 25 
mio SIT, od česar pa je po sporazumu dolžna del kriti obč na 
Cerklje. Do povečanja vrednosti je prišlo zla: ' 

I 
1. prestavitve meteorne kanalizacije v vozišče (po p. oje la 
locirana na trasi vodovoda izven vozišča) 
2. povečane globine izkopa (meritve Aktim) 
3. povečanega obsega del pri J.R. (občina) 
4. povečanega obsega del pri izgradnji pločnikov (občina) 

Vrednost vseh izvedenih del znaša 93.837.907 SIT. Od če ar 
delež države 69.494.120 SIT (od česar v letu 199 1 0 
SIT in v letu 1996 pa 15.900.000 SIT). Dela so s ah. C 
fizično v celoti zaključena. 

6990-478 R 381/1379 Podgrad-iiirska Bistrica 

Veljavni prorac 1997: 60.000.000 Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

60.000.000 
60.000.030 

Dela na gradbišču v dolžini 2030 m so v zaključni fazi. Urejeno je 
odvodnjavanje, izkopi brežin. Na celotnem od :- i u jo palo.' >n 
bitudrobir in oprema ceste. Izdelana je že. u<j; a. 
Dela so bila prekinjena, zaradi pomanjkanja src , m 
financiranju. V novembru so se dela nadaljevala. Že po razpis je 
projektant popravil projekt v skladu s pripombami revizijs ke 
komisije. Glavno povečanje stroškov je nastalo zaradi naslednjih 
dodatnih del: 
- dvig nivelete ceste za mostom za pribl 40 cm v dolžini 180 m 
(4,7 mio sit) 
- namestitev odbojnih ograj (3,7 mio sit) 
- odvodnjavanje (7,0 mio sit) 
- razna dodatna dela, ki so razvidna iz predračunov (5,0 mio t). 

Odpravljajo se še zadnje pomanjkljivo: d m 
pregledom. Le-ta še ni razpisan, čeprav je viOij i.ani ica 
že poslana. 

6991-478 R 381/1380 Ilirska Bistrica 

Veljavni prorac 1997: 17.799.001 Pod. pog. za leto 97: 
Realizacija 1997: 

Dela na obnovi vozišča od km 0,040 do c 
22.5.1997 opravljen komisijski pregled Izvedenih, 
vosti še niso odpravljene. 

6992-478 R 313/1069 Prem-Obrov 

Veljavni prorac 1997: 75.000.000 Pod. pog. za I'■ j 9/: 
Realizacija 1997 

17.799.001 
17.795 001 

na. 
kiji« 

75.000.001 
75.000.000 

Na celotnem odseku od km 8,2 do 10,5 v ■ ■!: on n so 
urejene brežine nasipov in ukopov, izveden , • '; on, 
položeni robniki, izvedeno odvodnjavanje in asfaitranje. Dela so 
v celoti zakjučena, opravljen je bil komisijski preylcJ. !zvsijnlc - je 
preložil predračun za dodatna dela, ki so na: t■ .en . . .in 
še predračun za dodatna dela po komisijskem i ci 
vremenskih razmer vsa dela za odprav )o 
komisijskem pregledu še niso opravljena " i. lec 
predvideva da bodo vsa dela izvedena. An:. 

Dodatna dela, ki so nastopila med gradi:p s- '">0.t22 
SIT in po komisijskem pregledu 577.39/ S: i ; r to aj 
8.517.820 SIT. 
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7290-473 R 362/1333 Senovo (naselje) 7308-478 R 322/1134 Tržič-Križe 

Veljavni prorac 1997: 44.329.288 Pod. pog. za leto 97: 44.329.288 
Realizacija 1997: 44.329.288 

Izvedena je rekonstrukcija ceste skozi naselje Senovo od km 
11+180 v dolžini 873 m. Razen dela opreme in signalizacije ceste 
so vsa dela končana. 

7291-478 R 323/1143 Cerklje-žičnica Krvavec 

Veljavni prorac 1997: 29.000.000 Pod. pog. za leto 97: 30.000.000 
Realizacija 1997: 29.000.000 

Dela na odseku so v celoti zaključena. V letu 1997 je bila obnovljena 
regionalna cesta od križišča z lokalno cesto v Cerkljah (km 3.480) 
v dolžini 0.6 km in skozi naselje Grad od km 4.360 v dolžini 0.4' 
km. Odvodnjavanje obstoječega vozišča v preteklosti ni bilo 
urejeno, kar je tudi povzročilo propadanje vozišča. Projekt obnove 
je izdelal projektivni biro Ozing zgolj za nadgraditev vozišča tako, 
da odvodnjavanje praktično ni bilo obdelano. Dela je izvajal SCT. 
Naselje Grad leži na nepropustnih zemljinah (poskusna vrtanja 
do globine 15 m) tako, da meteorne vode z vozišča ni bilo možno 
lokalno ponikati. Naselje leži neposredno pod gorsko pregrado 
Kamniških planin in so zanj značilne pogoste kratkotrajne padavine 
velike jakosti, ter v zimskem času pogosti zmrzlinski ciklusi. Vso 
meteorno vodo z vozišča je bilo zato potrebno voditi do bližnjega 
potoka po novem kanalizacijskem sistemu, ker odprtih jarkov 
preko privatnih dvorišč ni bilo možno speljati. 
Za odvod meteorne vode z vozišča je bilo potrebno zgraditi: 276 
m kanalizacije premera 60 cm, 97 m kanalizacije premera 40 cm, 
56 m kanalizacije premera 30 cm s pripadajočimi izpusti v potok, 
revizijskimi jaški in peskolovi, ter izdelati preko 1000 m asfaltne 
mulde. Stroški izvedbe sistema odvodnjavanja tako znašajo preko 
11 mio SIT, dočim je bilo po ponudbenem predračunu za izvedbo 
kanalizacije predvidenih le 1.5 mio SIT. Pogodba je bila sklenjena 
na ponudbeno vrednost za odsek v skupni dolžini 1.6 km v 
vrednosti 23.8 mio SIT, zato je bilo potrebno, zaradi gradnje 
meteorne kanalizacije, drugi pododsek skrajšati. 
Iz vidika prometne varnosti je bilo nujno obnoviti krivino v km 4.7 
(neustrezen prečni sklon in neurejeno odvodnjavanje, ki je 
povzročalo poledico v zimskem času in s tem pogoste nezgode) 
in na tem mestu obnovo zaključiti. Stroški obnove so za 6.2 mio 
SIT presegli vrednost pogodbe. Skupni stroški obnove 1 km 
dolgega odseka tako znašajo 30 mio SIT. Dela so obračunana. 
Tehnični pregled je opravljen. 

7307-478 R 320/1117 Rakek (skozi naselje) 

Veljavni prorac 1997: 37.498.074 Pod. pog. za leto 97: 37.498.074 
Realizacija 1997: 37.497.241 

Dela so se izvajala na odseku od km O-t-350 do km 1 +150. Končana 
so vsa dela. 
Povečan je bil obseg del: strojni izkopi v V. kategoriji, -izvedba 
kamnite založbe, -dodatno odvodnjavanje in druga manjša dela. 
V mesecu avgustu je bilo na področju naselja Rakek več močnih 
neurij, posledica teh so bile zalite kleti v večih stanovanjskih hišah. 
Z izvedbo rekonstrukcije ceste so se bistveno povečale količine 
zbranih vod, ki na določenih mestih prelije rob vozišča, tako da 
se voda prelije na dovozne poti do hiš -zaradi tega sta bila na 
dveh mestih (izvozih) dodatno nameščena dva linijska požiralnika 
po celotni širini izvoza. Dne 30.09.97 je bil opravljen komisijski 
pregled ceste skozi Rakek. Na pregledu je bilo določeno, da je 
potrebno izvesti poleg manjših pripomb še cca 60 m odbojne 
ograje (nasproti bencinskega servisa) in linijski požiralnik v dolžini 
6 m na enem izmed priključkov. Dela so končana. 

Veljavni prorac 1997: 21.200.000 Pod. pog. za leto 97: 21.200.000 
Realizacija 1997: 21.200.000 

Zakjučena je obnova 2 km dolgega odseka. Deloma je urejeno 
odvodnjavanje (meteorna kanalizacija, drenaže, mudle) korigiran 
je vzdolžini in prečni sklon (deloma odstranjen zgornji ustroj, 
deloma nadgradnja s tamponom) in vozišče asfaltirano po 
obstoječi širini. Skupina vrednost vseh izvedenih del je znašala 
39 mio SIT. 
V nadaljevanju je potrebno dokončati sistem za odvod meteornih 
vod z vozišča (zaradi plazovitega terena vgraditev betonskih 
kanalet in dograditev kanalizacije), izvesti najbolj nujno sanacijo 
kamnitih podpornih zidov in dograditi robne vence, ter sanirati 
stare lesene oziroma namestiti nove varovalne ograje. V podpisu 
je aneks z dinamiko plačil v letu 1998. S sredstvi po tem aneksu 
bo možno dela v celoti zaključiti. 

7309-478 R 387/1412 Kalce-Hrušica 

Veljavni prorac 1997: 20.479.749 Pod. pog. za leto 97: 20.479.749 
Realizacija 1997: 20.479.749 

Izvedena je bila modernizacija ceste od km 1 +300 v dolžini 420 
m. Dela so bila začeta jeseni 1996. Vsa dela so končana. Vgrajena 
je tudi signalizacija in oprema. Opravljen je bil tehnični pregled. 
Sledi odprava pomanjkljivosti. 

7310-478 R 356/1317 Martinje-Dolič (2) 

Veljavni prorac 1997: 76.300.000 Pod. pog. za leto 97: 76.234.328 
Realizacija 1997: 76.234.328 

Na navedenem odseku od km 10.920 do 13.110 v dolžini 2190 m 
se je izvajala modernizacija, korekcija krivin in ureditev križišča 
ter signalizacija po projektih PPK štev. 4873 julij 1993. Za navedena 
dela je bilo izdano priglasitveno dovoljenje. Vrednost vseh del 
skupaj 79.884.328 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti 
poravnane. Opravljen je tudi prevzem obnovitvenih del. Na tem 
odseku je ostalo še cca 1200 m v makadamu za katerega pa 
obstoja projektna dokumentacija in ga je možno izvesti takoj 
nadaljevati. 

7311 -478 R 374/1365 Lož-Stari trg 

Veljavni prorac 1997 14.635.335 Pod. pog. za leto 97: 14.599.553 
Realizacija 1997: 14.563.771 

V letu 1996 je bila na odseku R 374 od km 6,400 v dolžini 410 m 
izveden bitudrobir. V maju 1997 je bil položen asfaltbeton. Dela na 
odseku so v celoti končana in obračunana. 

7312-478 M 10-10/1033 Hotedršica-Podstrane 

Veljavni prorac 1997: 36.701.165 Pod. pog. za leto 97: 36.701.165 
Realizacija 1997: 36.701.060 

Asfalterska dela so bila končana v letu 96. Potrebno je bilo popraviti 
in urediti bankine ter zmontirati manjkajoče odbojne ograje. Dela 
je izvedlo SGP Primorje Ajdovščina. 19.6.1997 je bil opravljen 
komisijski pregled. Izveden je bil komisijski pregled, odpraviti je 
potrebno pomanjkljivosti in sicer: 
- urediti bankine 
- izvesti oporno zložbo na katero se namesti odbojna ograja 
- zaliti razpoke v vozišču 
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Naštete pomanjkljivosti po komisijskem pregledu so odpravljene. 
Dela so zakjučena. 

7313-478 R 358/1322 Črenšovci-Razkrižje 

Veljavni prorac 1997: 63.523.000 Pod. pog. za leto 97: 63.522.434 
Realizacija 1997: 63.522.434 

Izvajalec je končal z obnovitvenimi deli na trasi v celotni dolžini od 
km 0.010 v dolžini 2050 m že v juniju 97. Izvajalec je poslal obvestilo 
o dokončanju del na celotnem odseku. Pregled obnovitvenih del 
bo možno izvršiti v začetku leta 98. 

7314-478 R 357/1318, 1319 Martjanci-Dobrovnik- 
Dolga vas 

Veljavni prorac 1997: 64.701.675 Pod. pog. za leto 97: 64.697.560 
Realizacija 1997: 64.227.323 

Na navedenem odseku od km 1,700 do 2,500 se je izvajala 
rekonstrukcija ceste, korekcija krivine in ureditev dveh križišč 
ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih Lineal 163/95 
marec 1995. Za navedena dela je bila izdano priglasitveno 
dovoljenje. Občina Moravske Toplice je nastopala kot soinvestitor. 
Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem znaša 94.437.086 
SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane. Opravljen je 
tudi prevzem obnovitvenih del. 

7315-478 M 10-10/1005 Kobarid 

Veljavni prorac 1997: 14.500.000 Pod. pog. za leto 97: 14.500.000 
Realizacija 1997: 14.500.000 

Dela so se izvajala na odseku od km 0+000 do km 0+800. Izvedena 
je bila drenaža, asfaltirani pločniki in vozišče. Opravljen je bil 
komisijski pregled. Večjih pripomb ni bilo, razen problem 
odvodnjavanja na začetnem delu odseka (od 0.000 do 0.150), 
kar je izvajalec tudi rešil. 

7316-478 R 308/1058 Črni vrh-Col 

Veljavni prorac 1997: 20.820.225 Pod. pog. za leto 97: 20.820.225 
Realizacija 1997: 20.820.225 

Dela na obnovi ceste od km 5,600 v dolžini 1 km so končana. 
Izvedena je bila delna razširitev ceste in zamenjava zg. ustroja. 

7317-478 R 306/1048 Opatje selo-Komen 

Veljavni prorac 1997: 30.562.349 Pod. pog. za leto 97: 30.562.349 
Realizacija 1997: 30.562.349 

Dne 30.7.97 je bil opravljen komisijski pregled, kateri ni uspel. Za 
razširitev ceste je bila investitor Občina Komen, ki pa ni imela 
potrebne dokumentacije za izvedbo pregleda. Predstavniku 
Občine Komen je bila dana naloga, da v najkrajšem možnem 
času pridobi manjkajočo dokumentacijo. Na osnovi urejene 
dokumentacije se ponovno skliče komisija za izvedbo pregleda. 
Dela so zaključena in obračunana. 

7318-478 M 10-3/336 križišče Krško 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Projekt rekonstrukcije križišča pri "Podmornici" 
V soglasju z Direkcijo RS za ceste je Občina naročila izdelavo 
PGD, PZI projekta ureditve krožnega križišča v Krškem, izdelala 
lokacijsko dokumentacijo, pridobila lokacijsko dovoljenje in 
pripravila sofinancerski sporazum. Trenutno pridobiva zemljišča 
potrebna za izvedbo hodnika za pešce in kolesarske steze. Po 
pridobitvi le teh bo vložila vlogo za izdajo GD na UE Krško. Izdelan 
PGD, PZI projekt je bil revidiran in dopolnjen po zahtevah revizijske 
komisije. 
Razpis gradbenih del je bil izveden, prav tako podpis 
sofinancerske pogodbe z občino Krško. Dela so oddana CP NM 
in se bodo izvajala v letu 98. 

Obvoznica Krško 
Idejni projekt prestavitve M 10-3 in prečne povezave M 10-3 z 
R-362 s križišči in priključki: NP vozišča = 2X3,00 + robni pas 
2X0,30 m + enostranski hodnik za pešce š=1,55 m se izdeluje za 
približno 1 km nove regionalne ceste z mostom čez Savo in 
približno 0,6 km nove magistalne ceste M 10-3 ter izgradnja 
novega križišča pri mostu čez Savo. Hidravlično študijo vplivov 
prestavitve M 10-3 in prečne povezave na visoke vode Save je 
naročena. 
Revizijski pregled IP je opravljen, projekt popravljen in predan v 
arhiv. 

7319-478 R 366/1349 Kamnik-Ločica 

Zač. financ. 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 
Predi. pror. 97 (Amand. 16.11.) Realizacija 1997: 
Dela izvaja DARS! 

7758-478 R 376/1369 Ljubljanica-Briše 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Potrebna je korekcija starega projekta PGD, PZI za modernizacijo 
odseka. 
Pridobljena je bila projektna dokumentacija: 
- PZI most čez potok Mala voda v km 6.069.33 
- PZI most čez potok Mala voda v km 6.443.06 
- vmesna kopija PZI predlog modernizacije R-376 Ljubljanice- 
Briše od km 5.895 do km 7.088 
V skladu z zaključkom revizijske razprave so bile dodatno 
naročene geološke raziskave. 20.03.97 je bil sestanek v zvezi s 
preučitvijo možnosti racionalizacije projekta (obstoječi projekt iz 
leta 1994 je bil bogato zastavljen - širina vozišča je 2*2.75 + 
2x0.75 bankine) z naročilom ponudbe za dodatna dela za izdelavo 
projektov konstr. za ščitenje brežin. Zaradi reakcije MOP v zvezi 
z zoženim profilom na podobnem projektu, smo se odločili, da se 
projekt zaključi v skladu s prvotno projektno nalogo. 30.09.97 
smo prejeli projekt popravljen po reviziji. Izdeluje se inv. program 
na osnovi cestnega projekta in dveh projektov mostov. Dela so 
se izvajala in skupne postavke projektov. 

7760-478 R 327/1174 Plešivica-Luče 

Veljavni prorac 1997: 2.000.000 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Potrebna je korekcija starega projekta PGD, PZI za modernizacijo 
odseka. 
Obstoječa reg. cesta je na tem pododseku še v makadamski 
izvedbi. Širina cestišča je od 4.0 do 5.0 m in strogo sledi naravnim 
terenskim oblikam, teren je gričevnat. 
Predviden NNP znaša: vozišče 2*2.75 m, - utrjena bankina 0.75m, 
skupaj 7.00 m. 
Pododsek se nahaja med dvema asfaltiranima pododsekoma. 
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Zajetje v dveh obstoječih projektnih dokumentacijah Ocenili smo, 
da sta ti dokumentaciji neustrezni - ažurirati katasterski elaborat, 
predračunski elaborat, širina vozišča 2*2.50 m ne ustreza, izdelati 
je geološko-geomehansko poročilo. 
V juniju je bila na potrjena projekta naloga s širino vozišča 2*2.75 
m. Projekt se izdeluje. 

7762-478 Cestno-železniška križanja 

Veljavni prorac 1997: 1.600.000 Pod. pog. za leto 97: 1.600.000 
Realizacija 1997: 1.600.000 

V okviru postavke so bili letos obnovljeni cestnoželezniški prehodi 
Rakek (R 378, odsek 1373), Ormož (M 3, odsek 25, v km 0.432) 
in Hajdina (R 346, odsek 1285, v km 10.620). Dela na slednjih 
dveh so končana, plačana pa le 5 %; preostanek bo plačan v letu 
1998. 

7764-478 R 321 C/1129 sanacija plazov Sorica- 
Petrovo brdo 

Veljavni prorac 1997 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 1.000.000 

Izvedene so geološke raziskave. P2I sanacij je pripravljen. Dela 
so oddana CP Nova Gorica. Vložena je vloga za odločbo o 
priglasitvi del. Izvedena je zakoličba in zavarovanje od km 1.4 do 
3.4. Predvidena je sanacija 7 odsekov. Dela se bodo glede na 
vreme predvidoma pričela še v letu 1998. 

7790-478 R 302/1027 Jasna-Erika 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Cesta R 302/1027 Kranjska gora-Vršič na obravnavanem 
pododseku (od km 1+900 v dolžini 1300 m) poteka v območju 
ene izmed najbolj vitalnih turističnih lokacij v Sloveniji. V tem 
območju so združene značilnosti: 
- Kranjske gore kot turistične destinacije skozi celo leto 
- Jasne kot priljubljene turistično-rekreacijske točke 
- v tem območju je vstop v Triglavski narodni park ter cesta čez 

Vršič 
- poleg turističnega značaja ima cesta tudi regionalni pomen, saj 

povezuje zgornjesoško dolino z zgornjesavsko dolino. 

Obstoječa cesta ne ustreza glede tehničnih karakteristik 
(neustrezni prečni in vzdolžni skloni, neustrezne rešitve v 
krivinah), neurejeno je odvodnjavanje vozišča, varnost 
udeležencem v prometu ni zagotovljena (ker ni pločnika je 
predvsem poleti precej pešcev na vozišču, zaradi skromnih širin 
vozišča so v nevarnosti kolesarji). 

Predvideni normalni prečni profil bo znašal: od km 1 +900 do 2+700 
(meja TNP) 

- vozišče 2 x (2.75+0.20) 5.90 m 
- vozni pas 2.75 m z ustreznimi razširitvami v krivinah 
- robni pas 0.20 m 
- bankina 1.00 m 
- pločnik 1.60 m 

od km 2+700 do 3+200 (v TNP) 
- vozni pas 2.50 m z ustreznimi razširitvami v krivinah 
- bankina 1.00 m 
- peš pot 1.20 m 

Pridobljeno je lokacijsko dovoljenje, odkupujejo se zemljišča brez 

večjih zapletov s strani strank. Izdelan je projekt dveh ploščatih 
prepustov in je bil revidiran. Podpisan je sofinancerski sporazum 
z občino Kranjska gora, ki bo financirala pločnik, peš pot, javno 
razsvetljavo in komunalne vode, vendar je bil na MPZ zavrnjen. 
Izvedene so določene doplonitve, kot jih je zahteval MPZ. 
Sporazum je dostavljen občini v podpis. 

Občina je pridobila delno gradbeno dovoljenje za izgradnjo fekalne 
kanalizacije in že gradi kanalizacijo saj se naselje hitro širi in je 
zato smotrno, da se investicija usklajeno izpelje. 

Trenutno poteka promet po posebej zgrajenem obvozu. Po 
končani gradnji kanalizacije bi bilo smotrno v letu 98 pričeti z 
rekonstrukcijo ceste. Predvidoma bodo skupni stroški znašali 
120 mio SIT, od česar bo občina kot soinvestitor krila stroške v 
višini 30 mio SIT. Sporazum o soinvestiranju je podpisan. 

7791-478 M 6/263 Mala Hrovača 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

V izdelavi je lokacijska dokumentacija za ureditev križišča na 
M 6. 

7792-478 M 10/281, 282 križišče Višnja vas 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Obstoječe križišče dveh mag. cestnih odsekov z reg. c. ni urejeno 
prometno varno. Priključek na reg.c. (zdravilišče Dobrna) je brez 
levozavijalnega pasu. Prav tako neurejeno je avtobusno 
postajališče v območju križišča ter odvodnjavanje. IP je predvidel 
ureditev nove zasnove križišča. 

Širina vozišča na mag.c. je 2X3,50 m, na reg.c. 2X3,00 m ter 
levozavijalni pasovi 3,00 m. Predvidena je prestavitev oz. zaščita 
komunalnih vodov, sofinanciranje občine za ureditev AP ter 
pločnikov. 

Potrebno je bilo naročiti prometno analizo križišča. Po usklajevanju 
variant je na predlagano rešitev pridobljeno pozitivno soglasje 
občine Vojnik. Idejni projekt je bil revidiran. Projektant usklajuje 
projekt s pripombami revidentov, oziroma revizijske komisije. Idejni 
projekt bo osnova za izdelavo projekta PGD, PZI, ki bo izdelan 
spomladi 98. 

7793-478 R 324/1145 Ljubljanica-Vrzdenec 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Potrebna je korekcija starega projekta PGD, PZI, ki je bil narejen 
v letu 1992. 
Obstoječa makadamska cesta širine 4-5 m poteka v hribovitem 
terenu, začetek je v dolini, po 100 pa se začne vzpenjati z vzponom 
7-9 %. V km 0.800 je prekop, trasa se do konca spušča s 4 do 
max. 6 %. V začetku trase seka cesto potok Mala voda. 
Predviden NPP-znaša: 
- vozišče 2*2.75 m, 
- asfaltna koritnica 0.50 m, 
- pregledna berma 0.50 m (zaradi velikih zem.del), 
- utrjena peščena bankina 2+0.75 m, 
skupaj 7.00 m 
Maja 97 so bile naročene dodatne preiskave in rešitev "plazu", ki 
se je medtem sprožil na tem pododseku. 
Oddan dodaten projekt-po reviziji-PZI most čez Malo vodo v 
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Ljubljanici v km 0.1375. Dodatno je bilo potebno izdelati katasterski 
el. (obstoječi je bil nepopoln; ugotovljeno je bilo, da vrhnje križišče 
ni bilo obdelano v obeh variantah, kot je bilo to zahtevano na 
reviziji; bil je ažuriran s spremembo priključka R376 v km 0.000 v 
skladu z dogovori z lastnikom zemljišča. 
Izvdelan je bil elaborat "Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
R324/1145 Ljubljanica-Vrhnika od km 0.000 do km 1.533". V 
elaboratu je navedeno, da je potrebno obstoječe mak. vozišče 
nasuti s tamponom min. debeline 20 cm na sredini obstoječega 
vozišča in 30 cm na robovih obstoječega vozišča. V projektu 
predviden tampon v debelini od 0 do 20 cm je torej nezadosten in 
,bo potrebno projekt temu ustrezno korigirati. Preverili smo 
projektantski predračun z našimi cenami; rekap. je bila bistveno 
večja od projektantske, tako daje potrebna izdelava inv.programa. 
Na terenu se izvajajo vrtanja (Geološki zavod) zaradi preventive 
parametrov, uporabljenih pri statističnih izračunih tipiziranih 
objektov ob cesti. Izdeluje se tudi elaborat sanacije plazu na koncu 
serpentine. Plaz se je sprožil, zaradi vodnega zajetja (bazena) 
nekega lastnika na brežini. Naročena je izdelava vodnogospo- 
darskih smernic v zvezi s sanacijo plazu. 

7794-478 R 340A/1252 Pavličevo sedlo (PHARE) 

Veljavni prorac 1997: 17.519.180 Pod. pog. za leto 97: 17.519.180 
Realizacija 1997: 17.488.859 

Za odsek od km 0 do 2 je dokumentacija izdelana. Za preostali del 
pa je stanje naslednje: 

Na zahtevo investitorja je potrebno upoštevati racionalizacijo 
investcije in modernizirati cesto brez večjih posegov v prostor. 
Širina vozišča je 4.0 m. Posebnih ukrepov zaradi komunalnih 
vodov ne predvidevamo, prav tako ne sofinanciranja občine. Zaradi 
potrebe mednarodnega razpisa za celoten odsek modernizacije 
te reg.c. je potrebno pridobiti projekt za razpis, zato je v juniju 
oddana vloga za pridobitev projekta PZR. Zaradi potrebe zaščite 
in prestavitve TK vodov, da pridobimo soglasjeTelekoma, je oddana 
vloga za sklenitev pogodbe s predlaganim pooblaščenim 
predstavnikom za Telekom - Tegrad. Izdelal se bo projekt zaščite 
in prestavitve TK vodov za celoten odsek. Javno odpiranje dne 
3.7.97 je bilo uspešno. Zaradi potrebe zaščite in prestavitve elektro 
vodov, da pridobimo soglasje Elektro Celje, je oddana vloga za 
sklenitev pogodbe s predlaganim pooblaščenim predstavnikom 
za Elektro Celje - Elektroenergetski inženiring Juvan. Izdelal se 
bo projekt zaščite in predstavitve elektro vodov za celoten odsek. 
Na podlagi idejnega projekta se izdeluje lokacijska dokumentacija. 
Projektantu moramo priskrbeti geološko-geotehnično poročilo za 
potrebe izdelave projekta. Izdelavo le-tega vodi ing. Vlaj. Poročilo 
bo v kratkem oddano in predano projektantu. 
Pogodba je podpisana, opravljena so geodetska dela, izdeluje se 
projekt PGD, PZI. 
Glede na dogovor med podjetjem Logarska dolina ter DRSC, je 
bilo potrebno popraviti priključek v km 0+000. Nov predlog 
pripomore k ohranitvi krajinskega parka Logarska dolina in nudi 
možnost, da se umiri promet ob dolini. Sprememba priključka 
predstavlja največji poseg v prostor, saj bo vseboval: novogradnjo 
regionalne ceste v dolžini cca 150 m, novo ureditev križišča, 
regulacijo vodotoka s podporno konstrukcijo, prestavitev 
transformatorske postaje. Za potrebe pridobitve projektne 
dokumentacije so zbrane za ureditev novega priključka, ki mora 
vsebovati dodatno geološko-geotehnično poročilo, dodatno 
hidrotehnično poročilo, spremembo lokacijske dokumentacije ter 
spremembo projekta PGD, PZI ceste. 

7795-478 R 381/1380 Knežak 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 384.000 
Realizacija 1997: 384.000 

Ureditev ceste R381/1380 skozi Knežak na stacionaži od km 
8+660 do do km 9+580 v pogodbeni vrednosti 63.616.587 je v 
fazi čakanja, ker Občina Ilirska Bistrica pogodbe še ni podpisala 
(nima zagotovljenih finančnih sredstev za plačilo njihovega 
deleža). Predvidena dela obsegajo zemeljska dela, rušenje 
vozišča, izgradnjo meteorne kanalizacije, odvodnjavanje, zgornji 
ustroj in opremo ceste, osvetlitev prehoda za pešce ter 
prestavitev nizkonapetostnega omrežja in izgradnjo pločnika 
(Občina financira in pridobi zemljišča ter ustrezno dovoljenje). V 
primeru nepodpisanih izjav se pločniki na njihovih parcelah ne 
bodo zgradili, to pa pogojuje spremembo projekta. Naročilo in 
plačilo te spremembe je po sporazumu obveznost občine, vendar 
po njeni izjavi tega ne bo storila. Zato je potrebna takojšnja odločitev 
oz. naročilo projektantu, ker to pogojuje izdajo GD. 
Javni razpis za izdajo del je bil izveden. Izvajalec bo uveden v 
delo skladno z določili pogodbe. 

7796-478 M 10-3/331 nadvoz za železnico v 
Zidanem mostu 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Idejni projekt za poglobitev nadvoza in rekonstrukcijo ceste na 
cesti M 10-3/331 v km 0.150 v Zidanem mostu je v izdelavi. 
Izdelanih bo več variantnih rešitev. V februarju 1998 se predvideva 
sestanek o izboru variant. 

7797-478 R 333/1205 Šentjernej 

Veljavni prorac 1997: 0 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Lokacijska dokumentacija in PGD, PZI je v izdelavi. Izdelati je 
potrebno tudi geodetske podloge. 
Gre za rekonstrukcijo križišča v centru Šentjerneja in trije kraki 
raznih dolžin (tudi do 700 m) regionalnih in en krak lokalne ceste. 
Projektant pridobiva soglasja. Pri pripravi LD je občina bistveno 
razširila nalogo brez sodelovanja Direkcije, kar povzroča kasnitev 
pri oddaji projekta. Sredi novembra je bil zato sestanek vseh treh 
strank, kjer je bilo dogovorjeno, da je potrebna nova identifikacija 
projekta, ki bo zajela celovito rekonstrukcijo vseh krakov regionalk 
skozi Šentjernej in dokončno dologoročno uredila stanje v naselju. 
Ta je bila tudi oddana. Ocena vrednosti investicije je 180 mio SIT, 
pri čemer bo občina sofinancer za vse svoje komunalne in druge 
zahteve. Po končanem projektu bo izdelan tudi investicijski pro- 
gram. Pričetek investicije je načrtovan za jesen 98. 

7798-478 M 1/206 viadukt Završnica 

Veljavni prorac 1997: 5.000.000 Pod. pog. za leto 97: 5.000.000 
Realizacija 1997: 5.000.000 

Izveden je bil javni razpis za izvedbo sanacije mostu. Pogodba je 
podpisana s tem, da je vrednost del v letu 1997 5.000.000 SIT, v 
letu 1998 pa 68.482.342 SIT. Izvajalec je pričel s pripravljalnimi 
deli, sanacija bo končana do 30.6.98. 

7799-478 L 3610 Petrina-Mirtoviči 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 0 
Realizacija 1997: 0 

Novo asfaltno urejena cesta Kuželj - Srobotnik ob Kolpi - Mirtoviči 
služi kot povezava Osilnica - Petrina. Cesta je široka 3.50 m. 
Zaradi velikih usekov so nastale odprte brežine, strme in visoke. 
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Pod vplivom vetra in padavin je erozija močna in preprečuje 
navravno sanacijo (ozelenitev). Na mestih kjer je cesta zelo blizu 
reke pa je tudi bojazen zdrsa brežine v vodo. 22.4.97 smo 
organizirali ogled stanja na terenu. Projekt je izdelan in revidiran. 
Dela so oddana, pogodba je v podpisovanju. Dela se bodo 
predvidoma pričela v letu 1998. 

7800-478 R 362/1334 most čez Savo v Krškem 

Veljavni prorac 1997: 1.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.000.000 
Realizacija 1997: 1.000.000 

V letu 1997 je bila podpisana troletna pogodba za izvajanje del. 
Izvajalec je pričel s pripravljalnimi deli. Investitor je pri upravni 
enoti Krško zaprosil za izdajo odločbe o priglašenih delih. 
Predviden rok dokončanja del je 30.11.1998. Vrednost sanacije je 
275 mio SIT in je bila preverjena z variantnimi rešitvami (tudi z 
novogradnjo), izdelan je tudi investicijski program. 

7801-478 M 1-1/232 predor Ljubelj 

Veljavni prorac 1997: 734.000.000 Pod. pog. za leto 97: 734.000.000 
Realizacija 1997: 734.000.000 

V letu 1997 (30.6.1997) je bila dokončana rekonstrukcija predora 
v celoti, to je: izvedba novega armiranobetonskega notranjega 

plašča, rekonstrukcija hodnikov za pešče in vozišča, obnova 
drenaž in kanalizacije. Investitor je pri Ministrstvu za okolje na 
osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja zaprosil za izvedbo 
tehničnega pregleda. 

7802-478 R 342/1266 Šentvid-Šoštanj 

Veljavni prorac 1997: 640.000 Pod. pog. za leto 97: 640.000 
Realizacija 1997: 0 

Lokacijsko dovoljenje je izdelano. Projekti PGD, PZI so bili izdelani 
že v lanskem letu. Pospešeno potekajo aktivnosti za pridobivanje ' 
zemljišč in soglasja za gradnjo. 

8710-478 R 354/1313 Središče ob Dravi 

Veljavni prorac 1997: 5.409.000 Pod. pog. za leto 97: 5.408500 
Realizacija 1997: 5.408.500 

Na navedenem odseku od km 7.755 do 8.355 se je izvajala 
rekonstrukcija ceste skozi naselje, izvedba meteorne kanalizacije 
ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih Lineal 114/94 
1994. Za navedena dela je bilo izdano priglasitveno dovoljenje. 
Občina Ormož je bila soinvestitor. Vrednost vseh del skupaj s 
soinvestitorjem je znašala 58.658.500 SIT. Obveznosti do izvajalca 
so v celoti poravnane. Dela so bila končana že v letu 1996. 
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I. ORGANIZIRANOST IN KADRI 

Število zaposlenih delavcev In njihov status na dan 31.12.1997 je 
razvidno iz priložene tabele I.1 in se od 31.12.1996 ni spremenilo 
; tem, da se je s 1.1.1998 upokojil namestnik v Kopru. 

II. VARSTVO DRUŽBENE LASTNINE 

1. Aktivnosti v zvezi z revizijskimi poročili 

letu 1997 je Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: družbeni pravobranilec) prejel 20 novih revizijskih 
poročil in 21 prenesel v reševanje iz leta 1996, torej je skupno 
obravnaval 41 revizijskih poročil. Na podlagi 9 revizijskih poročil 
i j vložil 20 tožb, v primerih 3 revizijskih poročil so pravne osebe 
na poziv družben^' pravobranilca same odpravile ugotovljena 
oškodovanja družbene lastnine v roku 30 dni, tako da ni bilo 
potrebe, da bi družbeni pravobranilec vlagal tožbe, dočim pa v 
primeru 27 revizijskih poročil družbeni pravobranilec ni ugotovil 
oškodovanja po določilih 48. čl. ZLPP. Dve revizijskih poročili pa 
sta bili prenešni v ukrepanje v leto 1998.2 

Med primeri 21 prenešenih zadev iz leta 1996 gre za 20 začasnih 
oziroma delnih revizijskih poročil, ki ne vsebujejo hlkakršnih 
ugotovljenih podatkov o oškodovanju družbene lastnine po 48. čl. 
ZLPP, ker pooblaščeni revizijski organ Iz razno raznih vzrokov ni 
mogel opraviti pravni, finančni in računovodski pregled ter preveriti 
pravilnost in zakonitost poslovanja. Največkrat zaradi posledic 
uvedbe stečaja ali spremembe odgovornih oseb ni mogel pridobiti 
relevantne dokumentacije za revidiranje lastninskega preobli- 
kovanja pravne osebe, ker je le-ta izginila ali pa je bila uničena. V 
teh primerih tudi družbeni pravobranilec ni mogel pridobiti 
dokumentacije, zato ni mogel ukrepati na podlagi ugotovitev o 
ošk . i|ih družbene lastnine po določbah 48. čl. ZLPP. 

Tekom leta 1997 jo nružbeni pravobranilec v 16 primerih umaknil 
tožbe, ki jih je vjoi;i v prejšnjih poročevalskih obdobjih, ker je s 

•• ; n;:sklenil sodne ali izvensodne poravnave v 
posledici dejstva, da so tožene stranke po vložitvi tožbe odpravile 
ugotovljena .oškodovanja družbene lastnine ali pa je družbeni 
pravobranilec na podlagi sodišču predloženih verodostojnih 
dokazov moral ugotoviti, da v revizijskih poročilih zatrjevana 
oškodovanja družbene lastnine niso podana. 

K Poročilu družbenega pravobranilca o stanju, pojavih in problemih 
na področju varstva družbene lastnine v letu 1997 prilagamo 
"Zbirno poročilo št. 6 za obdobje od 1.7.1993 do 31.12.1997.3 

Iz navedenega zbirnega poročila je moč ugotoviti za vsako 
revidirano pravno osebo način in učinke odprave oškodovanja 
družbenega kapitala po 48. čl. ZLPP, kot seveda tudi posplošene 
zaključke. 

' Število zaposlenih na dan 31.12.1997 
! vsi statistični podatki Iz tega poglavja so zbrani v priloženi tabeli II. 
3 Zbirno poročilo št. 6 o razreševanju oškodovanj družbenega kapitala po 48. 
čl. ZLPP za obdobje od 1.7.1993 do 31.12.1997. 

2. Značilnosti reševanja sporov pred sodišči 

V letu 1997 so sodišča na prvi stopnji izdala 17 odločb v zadevah, 
ki jih je po 50. čl. ZLPP začel družbeni pravobranilec. Višja sodišča 
so po pritožbah pravdnih strank izdala 11 odločb ter Vrhovno 
sodišče, na podlagi izrednega pravnega sredstva revizije po 
določbah zakona o pravdnem postopku, 3 odločbe. 

Navedeni statistični podatki zajemajo odločbe, ki jih je družbeni 
pravobranilec prejel v letu 1997, nanašajo pa se na tožbe, ki jih je 
vložil v letu 1997 in v prejšnjih letih. V letu 1997 je postalo 
pravnomočnih 12 sodnih odločb. 

Ugotovimo lahko, da ni sprememb glede stališč in ugotovitev 
sodišč, kot so navedena v poročilih družbenega pravobranilca 
za prejšnja leta. Izpostaviti pa je potrebno stališče Vrhovnega 
sodišča RS glede aktivne legitimacije v pravdi, po katerem lahko 
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije utemeljuje svojo 
legitimacijo biti stranka na določbah Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij samo v situacijah iz 48. čl. citiranega zakona, 
do katerih je prišlo v postopku lastninskega preoblikovanja podjetjih. 
V vseh ostalih primerih družbeni pravobranilec utemeljuje svojo 
aktivno legitimacijo samo na določbah Zakona o družbenem 
pravobranilcu Republike Slovenije, ki pa mu ne daje drugih 
materialno pravnih ali procesno pravnih upravičenj, kot jih imajo 
druge pravdne stranke. V takih primerih tu revizijsko poročilo 
nima dokazne moči javne listine po 230. čl. Zakona o pravdnem 
postopku. 

3. Varstvo družbene lastnine - drugo 

Družbeni pravobranilec je v skladu z določbo 8. čl. Zakona o 
Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije deloval za varstvo 
družbene lastnine tudi izven postopkov po 50. čl. ZLPP v skupaj 
56* primerih in sicer jih je zaključil 39 in 17 prenesel v reševanje v 
leto 1998. Z namenom razreševanja istih je družbeni pravobranilec: 

- na podlagi opozoril o verjetnem oškodovanju družbene lastnine 
in kršitvah predpisov o finančno materialnem poslovanju pravnih 
oseb Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij podal 9 zahtev za uvedbo postopka 
revizije po 49.a čl. ZLPP in 1 zahtevo za redni inšpekcijski 
pregled poslovanja pri nekaterih pravnih osebah in pri stečajnih 
dolžnikih, pri katerih naj bi pred ali po uvedbi stečaja prišlo do 
oškodovanja družbene lastnine oziroma stečajnega dolžnika, 
ter vložil 7 ovadb zaradi suma, da je bilo oškodovanje družbene 
lastnine storjeno s kaznivim dejanjem; 

- ukrepal po 2. odst. 74. čl. zakona o gospodarskih javnih službah 
z vložitvijo tožbe na ugotovitev ničnosti sklepa mestne občine, 
da je vse družbeno premoženje določenega podjetja last občine 
ter z vložitvijo tožbe na ugotovitev ničnosti sklepa Vlade 
Republike Slovenije o ugotovitvi deleža državne lastnine v 
javnem podjetju; 

- podal več mnenj na zaprosilo v zvezi s sklepanjem pogodb o 
zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi glede določenih bonitet in pravic, ki 
so bile predmet teh pogodb. Vložil je tudi 6 tožb na razveljavitev 
zavarovalnih polic za življenjsko in nezgodno zavarovanje 
vodilnih delavcev, kjer so bili sklenitelji in plačniki zavarovalnih 
premij podjetja, koristniki oz. upravičeni za Izplačilo zavarovalnih 
vsot pa navedeni delavci; 

' Statistični podatki iz te točke so zbrani v priloženi tabeli III 
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- v treh primerih priglasil udeležbo v pravdah, kjer je bil podan 
sum oškodovanja družbenega premoženja ter nastopil v treh 
primerih kot stranski intervenient, ko so tožbe vložili upniki 
stečajne mase, bivši zaposleni delavci, pa je bilo s pravnimi 
posli oškodovano družbeno premoženje; 

- v več primerih podal mnenje glede zakonitosti delovanja oz. 
odločanja organov upravljanja podjetij, ko gre za podjetje v 
družbeni lastnini, za katera se po določbi 2. odst. 578. čl. Zakona 
o gospodarskih družbah še naprej uporablja zakon o podjetjih; 

- v štirih primerih podal stališča glede zakonitosti pravilnika o 
volitvah organov javnega zavoda ter izločitvi in ustanovitvi 
novega zavoda; 

- nadaljeval s postopki po vloženih tožbah zaradi oškodovanja 
družbene lastnine pri prodaji družbenih stanovanj. 

III. VARSTVO PRAVIC DELAVCEV 

Družbeni pravobranilec je v letu 1997 v postopkih varstva pravic 
delavcev iz delovnega razmerja obravnaval 611 zadev, od tega 
je ostalo nerešnih 11 zadev. Število obravnavanih zadev se je v 
odnosu na leto 1996 (590 zadev), povečalo za 3,5 %. Dejansko 
je obravnavanih s področja delovnih razmerij bistveno več zadev, 
kot je prikazano, ker se evidentira le pomembnejše zadeve, ki 
zahtevajo ukrepanje družbenega pravobranilca (zahtevnejši pravni 
nasveti, zahteve in ugovori na organe v podjetjih oz. v 
gospodarskih družbah, tožbe).5 

Večina kršitev pravic in dolžnosti delavcev iz delovnega razmerja, 
ki jih je obravnaval družbeni pravobranilec, zadeva sklepanje in 
prenehanje delovnega razmerja, razporejanje na drugo delovno 
mesto, prerazporeditev na delo k drugemu delodajalcu, 
ugotavljanje trajnega prenehanja potreb po delu delavca, varstvo 
določenih kategorij delavcev in uveljavljanje materialnih pravic iz 
dela in po delu. Nezakoniti posegi v plače, druga nadomestila in 
materialna povračila, ki gredo delavcu po veljavnih predpisih iz 
delovnega razmerja, so v porastu, ter v številnih primerih razlog, 
za večja nezadovoljstva delavcev izražena v stavki. 

K družbenemu pravobranilcu se pogosto obračajo tudi občani za 
nuđenje pravne pomoči na drugih pravnih področjih, v katera 
stopajo zaradi uveljavljanja svojih pravic pri državnih in drugih 
organih, ki izvajajo javna pooblastila. V teh primerih, posebej še, 
če družbeni pravobranilec ugotovi, da zaradi materialnih razlogov 
občan ne bo deležen pravne pomoči, se tudi daje pomoč v obliki 
nasveta, pred katerimi organi ali organizacijami lahko uveljavijo 
pravice in na kakšen način. Neredko se občanu pri tem pomaga 
tudi tako, da se mu sestavi zasebno vlogo. 

Pri obravnavanju pritožb mora družbeni pravobranilec opravljati 
svoje delo z veliko mero posluha, ker se nanj obračajo delavci in 
občani z različnimi zahtevami, v različnih situacijah in z različno 
stopnjo prizadetosti. Velikokrat se lahko stranko pomiri že z izčrpno 
pravno razlago njegovega primera. Z obravnavanjem očitnih 
kršitev zakona in drugih predpisov tako, da pri tem sodelujeta 
obe prizadeti strani, se v številnih primerih razrešijo sporna 
vprašanja dokaj hitro, brez obravnavanja zadev na sodišču. 

8 Statistični podatki iz tega poglavja so zbrani v priloženi tabeli III 

V nadaljevanju v kratkem navajamo nekaj ugotovitev v zvezi z 
najbolj številnimi kršitvami delovno pravno zakonodaje in drugih 
predpisov: 

- V porastu so predvsem denarni zahtevki zaposlenih glede plač, 
regresa za letni dopust, plačila za nadurno delo in odpravnine, 
kar vse kaže na pripravljenost delodajalcev, da kršijo sprejete 
oziroma določene obveznosti zaradi lastnega zaslužka brez 
bojazni, da jim tako ravnanje lahko škodi. 

- Pri sklepanju delovnega razmerja je največ kršitev pri sklenitvah 
delovnega razmerja za določen čas izven okvirov, ki jih določa 
zakon. Ta oblika sklenitve delovnega razmerja v praksi vedno 
bolj postaja že pravilo. To še posebej velja za sklepanje delovnih 
razmerij pri manjših podjetnikih in obrtnikih. 

- V porastu so tudi kršitve pravic delavcev v zvezi s prenehanjem 
delovnega razmerja. Tudi teh kršitev je največ pri manjših 
podjetnikih in obrtnikih. V zvezi z navedenimi kršitvami, delavcem 
največkrat preneha delovno razmerje brez zakonitih razlogov, 
celo brez pisnega sklepa o prenehanju delovnega razmerja 
tako, da se delavcu enostavno vroči že zaključeno delovno 
knjižico. 

- Pri določanju delavcev, katerih delo postane nepotrebno, 
delodajalci po pravilu kršijo zakon in veljavne kolektivne pogodbe. 
Delavcem se dajejo v podpis akti, ki največkrat pomenijo kršitev 
veljavnih predpisov. Zaradi nepoučenosti delavci pristajajo tudi 
na rešitve, ki pomenijo kršitev njihovih pravic. 

- Disciplinski postopki, zaradi kršitev obveznosti in odgovornosti 
zaposlenih v zvezi z njihovim delom niso številni. Zaradi 
nepoznavanja zakona, kako ukrepati v takih primerih, se 
neredko tolerira kršitve, ki bi po svoji vsebini in škodljivosti 
morale biti disciplinsko obravnavane. 

- Pri prerazporejanju delavcev k drugemu delodajalcu se neredko 
delavce izigra tako, da kmalu ostanejo brez dela na listi 
presežnih delavcev. Pri tem se prizadete delavce tudi ne seznani 
z vsebino sporazuma o prevzemu delavcev na delo tako, da bi 
lahko še pravočasno ukrepali in zaščitili v skladu z veljavno 
zakonodajo svoje pravice. 

- Pogosti so tudi delovni spori zaradi razporejanja znotraj podjetja 
iz razlogov ukinjanja delovnih mest, po mnenju prizadetih, 
neutemeljeno. Večji posegi v organizacijo dela in s tem povezanim 
prerazporejanjem delavcev ima večkrat za posledico tudi nižje 
plače. 

- Zaposlovanje in razporejanje invalidov na dela, ki ustrezajo 
njihovim delovnim sposobnostim povzroča številne spore, kateri 
so največkrat težko rešljivi, tudi zaradi nepripravljenosti za 
rešitev problemov s strani vodstev podjetij. 

Ocena, da se pravna varnost delavcev ne izboljšuje, je utemeljena. 
Številni delavci, ki iščejo pri družbenem pravobranilcu nasvet ali 
pravno pomoč, prosijo za anonimnost, ker se bojijo šikan s strani 
delodajalca. Učinkovita odprava ugotovljenih kršitev zakonov in 
drugih predpisov je preveč odvisna od odločitve sodišča, 
predvsem pa od izvršljivosti sodne odločbe. Dogaja se, da tožena 
stranka zaradi likvidacije ali stečaja ne obstoja več in da je brez 
premoženja. V takih primerih je delavec, kljub zanj ugodno 
rešenemu delovnemu sporu brez pravic, ki izhajajo iz sodne 
odločitve. V takih primerih delavec nima tudi nobenih drugih 
možnosti, da bi uveljavil svoje pravice z izjemo tega, kar v zvezi 
z navedenim v manjšem obsegu omogoča zakon o jamstvenem 
skladu RS, kar predstavlja, v primerjavi s prejšnjimi obdobji, 
določeno večjo varnost delavcev. 
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Ocenjujemo, da nekatera podjetja, ko delavce napotijo na delovno 
sodišče, izkoriščajo sedanje stanje glede dolgotrajnosti sodnih 
postopkov. Zavedajo se namreč dejstva, da bo minilo kar nekaj 
časa, ko bo sodišče začelo obravnavati zadeve in če upoštevamo 
še možnost pritožbe, običajno mine več kot leto dni ali celo več, 
da je določeni spor rešen. 

Ugotovitev, da so v večini primerov, ko je družbeni pravobranilec 
pravočasno izvedel za kršitev pravic delavcev, delodajalci 
upoštevali njegovo intervencijo in sporne odločitve odpravili tako, 
da so jih nadomestili z odločitvami v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi, daje utemljen zaključek, da družbeni pravobranilec svoje 
delo uspešno opravlja v interesu doslednega spoštovanja veljavne 
zakonodaje in pravnega varstva zaposlenih. Tako delo je tudi 
bistveni prispevek k temu, da se spori iz delovnih razmerij razrešijo 

takoj, ko nastanejo, brez obravnavanja zadev na sodišču. 

Nova delovna zakonodaja, ki je že v postopku sprejemanja lahko 
zato, da bo doseženo učinkovitejše izvajanje zakona o delovnih 
razmerjih in spremljajočih predpisov, bogate izkušnje družbenega 
pravobranilca, ki jih ima ta v zvezi z razreševanjem zelo občutljivih 
sporov iz delovnega razmerja, družbenega pravobranilca 
učinkoviteje vključi v razreševanje teh problemov. Možnost, da bi 
lahko družbeni pravobranilec tako kot sedaj ali pa še učinkoviteje 
posegal v spoštovanje delovne zakonodaje in predpisov iz tega 
področja pri delodajalcih, predno pride do razreševanja spora na 
sodišču, bi brez dvoma pomenila velik prispevek k utrjevanju 
pravnega reda v državi na tem področju. 

t 
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TABELA I. 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PK1 URUZBENEM PRAVOBRANILCU RbPUBLlKE 

SLOVliN 1 JE NA DAN 31. 12. iyy/ 

1 • Na sedežu organa 

DP RS Namestnik Svetovalec, strok, soci .Acim.de i .fom.de 1 .Skupaj 

1 2 1 14 "T 10 

2. izven sedeža organa 

Zap. Sedež delovanja Namestnik Pomočnik Sir.sod.Adm.d.Skupaj 

1 . Koper 1 - 1 2 
2. Novo mesto 1 - - 2 3 
3. Postojna 1 - 1 
4. Radlje ob Dravi 1 - 1 

Skupaj: 4 - - 3 

J . SKUPAJ 

UP RS i 
Namestnik DP RS t> 
Pomoćnik DP RS 
Svetovalec DP RS 1 
strokovni sodelavec 1 
Administrativni delavec 7 
pomožni delavec 1 

K U P A J 1 7 
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Tabela II 

PREGLED OBDELAVE REVIZIJSKIH POROČIL, 
VLOŽENIH TOŽB IN DRUGIH AKTIVNOSTI 

DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

v letu 1997 

za čas od 1. 1. 1997 do 31.12.1997 

Zap.štev. Vsebina Število 

1. Prejeta rev. poroč. 
v 1997 20 

2. Prenos iz leta 1996 21 

3. Skupaj (1+2 = 5+6) 41 

4.* Revizijska poročila, 
na podlagi katerih je 
DP vložil tožbo 9 

4.a Revizijska poročila, 
kjer DP ni ugotovil 
oškodovanja 27 

4.b Revizijska poročila, 
kjer DP ni pristojen 
ukrepati 0 

4.c Revizijska poročila, kjer 
so pravne osebe odpravile 
s-'.«. V odo vrtnje družb. last. 
*\i\ zv.htevo DP RS brez 
vložitve tožbe 3 

SKUPAJ zaključena rev. 
poročila (4+4a+4b+4c) 39 

6. Revizijska poročila 
v obdelavi 

7.* Vložene tožbe 20 

Umiki tožb 16 

* Podatka pod zaporedno številko 4 in 7 nista 
identična, saj je !ahko na posamezno revizijsko 
poročilo vloženih ena ali več to2b, lahko pa je 
na več revizijskih poročil vložena le ena tožba 

poročevalec, št. 19 80 9. marec 1998 



Tabela III 

OBRAVNAVANE ZADEVE PO VSEBINI V LETU 1997 

Vsebina 
ZakljuCene 
zadeve v 
letu 1997 

Prenešene 
zadeve v 
leto 1998 

Skupaj 

I. Varstvo družbene 
lastnine 78 19 97 

- po ZLPP 39 2 41 

- drugo 39 17 56 

II. Varstvo pravic 
delavcev 600 11 611 

Skupaj 678 30 708 
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ŠTEV. 6 

ZBIRNO POROČILO 

O RAZREŠEVANJU OŠKODOVANJ 

DRUŽBENEGA KAPITALA PO 48. 
ČLENU ZLPP 

(ZA OBDOBJE OD 1.7.1993 DO 

31.12.1997) 

OCENA DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA RS GLEDE 
NA UGOTOVITVE REVIZIJSKIH ORGANOV 

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije je v obravnavanem 
obdobju proučil ugotovitve pravnega, finančnega in računovod- 
skega pregleda, zapisane v revizijskih poročilih, pri skupno 1008 
pravnih osebah. Pri tem je ocenil, da je domneva o oškodovanju 
družbene lastnine po 48. členu ZLPP utemeljena pri skuono 405* 
revizijskih poročilih oz. v 40 odstotkih vseh revizijskih poročil. 

Oškodovanja po 48.a členu, ki niso v pristojnosti družbenega 
pravobranilca, so po podatkih Agencije RS za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja ugotovljena pri 59 % revizijskih 
poročil. 

JE 
OŠKODOVANJE 
po 48 Členu 

ZLPP 
40% 

OŠKODOVANJE 
PO 48. ČLENU 

ZLPP 
60% 

* Podatki o ukrepih družbenega pravobranilca v primeru posameznih 

revizijskih poročil so razvidni iz priloženega tabelaričnega pregleda 
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1. V primeru 52 revizijskih poročil ali pri 13 odstotkih je družbeni 
pravobranilec ugotovil, da zaradi izvajanja stečajnega ali 
likvidacijskega postopka ne more neposredno sam ukrepati po 
48. oz. 50. členu ZLPP. V teh primerih je družbeni pravobranilec 
odstopil revizijsko poročilo stečajnemu oz. likvidacijskemu 
upravitelju s pisno zahtevo, da na podlagi pooblastil, ki jih ima po 
zakonu, z vlaganjem pravnih sredstev zagotovi odpravo z revizijo 
ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. V teh primerih gre 
namreč pogosto za terjatev stečajnega dolžnika oz. pravne osebe, 
ki je v reviziji, do upnikov, za kar pa je po specialni določbi zakona 
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji dolžan poskrbeti stečajni 
oz. likvidacijski upravitelj. Družbeni pravobranilec ni seznanjen z 
morebitnimi ukrepi likvidacijskega oz. stečajnega upravitelja. 

V primerih ko je družbeni pravobranilec že vložil tožbo in je nato 
prišlo do uvedbe stečaja ali likvidacije v revidiranem podjetju, se 
je po zakonu pravdni postopek prekinil in se nadaljuje, če in ko 
stečajni oz. likvidacijski upravitelj prevzame pravdo. 

2. Pri skupno 353 revizijskih poročilih je družbeni pravobranilec z 
dopisom in v neposrednem pogovoru takoj po izdaji revizijskega 
poročila pozval pravno osebo, naj posreduje morebitna dodatna 
posojila (in listinske dokaze), oz. naj že v 30-dnevnem roku po 
prejemu revizijskega poročila sama odpravi ugotovljena 
oškodovanja družbene lastnine in se izogne sporu pred sodiščem. 

Družbeni pravobranilec je tako ukrepal ne glede na okoliščino, da 
lahko po določbah ZLPP tudi pravna oseba v istem roku pripravlja 
in vloži pripombe na samo revizijsko poročilo iz razloga, ker je po 
50. členu ZLPP prekluzivni rok za vložitev tožbe družbenega 
pravobranilca 30 dni po prejemu revizijskega poročila. 

Družbeni pravobranilec je pri tem postopku naletel na različno 

odzivnost, od odločnega zavračanja ugotovitev, podanih v 
revizijskem poročilu, do pripravljenosti pravnih oseb, da na 
primeren način sporazumno odpravijo očitana oškodovanja 
družbene lastnine. Pri tem je bilo na strani revidiranih pravnih 
oseb pogosto tudi poudarjeno, da tako ravnajo zaradi časovne 
stiske v postopku lastninjenja, čeprav se ne strinjajo z ugotovitvami 
revizijskega poročila. 

Družbeni pravobranilec je v 30-dnevnem roku pravnim osebam 
pojasnjeval in utemeljeval prednosti takojšnje odprave očitanih 
oškodovanj družbene lastnine. Seveda pa je bila končana odločitev 
o uporabi postopka za sporazumno odpravo oškodovanj 
družbene lastnine vedno odvisna od volje revidirane pravne osebe. 

3. Ravnanje in postopki družbenega pravobranilca, izpeljani v 
30-dnevnem roku in tudi ustrezno sodelovanje pravnih oseb so 
omogočili, da je bilo v primeru 107 revizijskih poročil oz. 30 
odstotkov od skupno 353 revizijskih poročil, oškodovanje 
odpravljeno že pred potekom 30-dnevnega roka. Pravna oseba 
je lahko v takšnem primeru takoj pristopila k lastninskemu 
preoblikovanju. Pri tem ugotavljamo, da v tej skupini revizij ne gre 
le za lažje oz. manj zapletene primere, saj je med njimi tudi 21 
primerov revizij z enim ali več bv-pass podietii (skupno 37 by- 
passov). 

4. Posebna pozornost, ki jo je družbeni pravobranilec namenjal 
razreševanju oškodovanj družbene lastnine že v 30-dnevnem 
roku po prejemu revizijskega poročila, je vplivala na manjše število 
vloženih tožb. Tako so bile tožbe do 2. odst. 50. čl. ZLPP vložene 
V primeru 246 revizij ali 61 odstotkih vseh primerov, ko je družbeni 
pravobranilec ocenil, da je podan utemljen sum oškodovanja 
družbene lastnine po 48. členu ZLPP. 

Ugotovitve revizijskih organov, na podlagi katerih so vloženi 

tožbeni zahtevki družbenega pravobranilca po 48. členu ZLPP 

Alineja Elementi oškodovanja družbene lastnine Pogostotst % 
48. člena 

1. Zmanjšanje premoženja 53 9 

2. Nakup premoženja s krediti brez revalorizacije 3 0,5 
3. By-pass podjetje 128 22 
4. Prodaja podjetja 4 0,7 

5. Podjetje v zasebni ali mešani lasti 82 14 

6. Sklenitev škodljivih pogodb 267 47 
7. Prednostne delnice za družbeni kapital 4 0,7 
8. Neupravičena prednost skupine ali posameznika 9 1,6 
9. Brezplačni prenos družbenega kapitala 7 1,3 

10. Neustrezna upravljalska razmerja 9 1,6 
11. Nadtretjinsko oškodovanje 9 1,6 

Skupaj : 575 100 
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Tožbeni zahtevki so oblikovani ob upoštevanju načela, da je 
domneva o oškodovanju utemljena v primerih, ko sporno ravnanje 
oz. ugotovljene transakcije niso bile dopustne po takrat veljavni 
zakonski ureditvi, Revizijskih organ tudi sicer ugotavlja le elemente 
domnevnih oškodovanj družbene lastnine, ki so podani v 48. čl. 
ZLPP (enajst alinej), kot je razvidno iz priložene tabele. Tožbeni 
zahtevki družbenega pravobranilca v skupno 246 revizijah 
temeljijo na skupno 575 takšnih elementih o domnevnih 
oškodovanjih družbene lastnine. V primeru posamezne revizijske 

tožbe se le-ta nanaša povprečno na 2,3 v 48. členu našteta 
elementa oškodovanja družbene lastnine. 

Najpogosteje, skoraj v polovici primerov, nastopa sklenitev 
škodljivih pogodb (47 %), sledijo očitki o ustanavljanju by-pass 
oz. o zasebnih ali mešanih podjetjih (36 %) ter očitek o zmanjšanju 
premoženja (9 %). Ostali elementi oškodovanja družbenega 
kapitala, našteti v preostalih sedmih alinejah, se pojavljajo le 
izjemoma (skupno 8 %). 

ELEMENTI IZ 48. ČLENA ZLFP V TOŽBENIH ZAHTEVKIH 

DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA 

SKLENITEV 
ŠKODLJIVIH 

BY-PASS, 
ZASEBNO ALI 

MEŠANO 
PODJETJE 

36% 

ZMANJŠANJE °SJ„/L0 

PREMOŽENJA — 

Kljub vloženim tožbenim zahtevkom za razveljavitev ali ugotovitev 
ničnosti posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo 
družbenega kapitala, je družbeni pravobranilec nadaljeval 
neposredne pogovore s pravno osebo za sporazumno odpravo 
ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Glede na številne že 
izpeljane postopke poravnav je pri tem družbeni pravobranilec 

pogosto pravnim osebam lahko ponudil tudi praktično že 
preverjene rešitve. Stališče družbenega pravobranilca pri tem je, 
da ima sporazumna verodostojna odprava oškodovanj družbene 
lastnine prednost pred dolgotrajnimi in zapletenimi postopki pred 
sodišči, tudi iz razloga, ko je po več letih pravdanja takšna 
oškodovanja skoraj nemogoče v celoti odpraviti. 
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UKREPI PRI OŠKODOVANJU PO 48. ČLENU ZLPP 

OŠKODOVANJE 
ODPRAVLJENO 

V 30 DNEH 
26% 

DP NI 
PRISTOJEN 
UKREPATI 

13% 

VLOŽENA 
TOŽBA PO 50 
ČLENU ZLPP 

61% 

5. Na podlagi takšne aktivnosti je bilo v primeru 122 revizijskih 
poročil ali v 50 % primerov, ko je bila vložena tožba, oškodovanje 
družbene lastnine odpravljeno 5 sklenitvijo sodne ali izvensodna 
poravnave, 

6. Podatki o prejetih pravnomočnih sodbah kažejo, da se spori na 
podlagi tožb po 2. odstavku 50. člena ZLPP po sodni poti končajo 
le izjemoma. Na takšen način se je po vloženih tožbah družbenega 
pravobranilca namreč spor doslej razrešil le v primeru 21 
revizijskih poročil oz. v 9 odstotkih takšnih revizijskih poročil. 
Glede postopkov pred sodišči ugotavljamo, da le-ti ne sledijo 
dinamiki procesa lastninskega preoblikovanja, oz. da določba 50. 

člena ZLPP, ki pravi, da so postopki hitri, nt uveljavljena. 

7. Sorazmerno kratek 30-dnevni rok, ki ga ima na voljo pravna 
oseba, da odpravi očitana oškodovanja družbene lastnine, če se 
hoče izogniti uveljavitvi določbe 2. odstavka 50. člena ZLPP, tj. 
sporu pred sodiščem, ima določene prednosti pa tudi 
pomanjkljivosti. Pospešuje namreč postopke za odpravo 
oškodovanj, vendar družbenemu pravobranilcu hkrati ne 
omogoča, da bi lahko v slehernem primeru v tem sorazmerno 
kratkem roku dokončno ocenil utemeljenost v revizijskem poročilu 
podanih domnev o oškodovanju družbene lastnine. 
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I? toga razloga je družbeni pravobranilec v primeru 31 -ih oz. 13% mnenj ocenil, da domneva o oškodovanju družbene lastnine ni 
% revizijskih poročil že vloženo tožbo kasneie umaknil, saj je po utemeljena, 
pridobitvi odgovorov, pojasnil, verodostojnih listin ali izvedeniških 

RAZREŠEVANJE OŠKODOVANJ PO 48. ČL. ZLPP 

PO VLOŽENIH TOŽBAH 

TOŽBA JE 
UMAKNJENA 

13% PRAVNO- 
MOČNA 
SODBA 

9% 

POSTOPEK NI 
KONČAN 

28% 

SODNA ALI 
IZVENSODNA 
PORAVNAVA 

50% 

8. Družbeni pravobranilec je ocenil, da je med skupno 405 
revizijskimi poročili, pri katerih gre za oškodovanje po 48. členu 
ZLPP tudi 112 primerov oz. 28 odstotkov takšnih poročil, ko je 
oškodovanje povezano z organiziranjem enega ali več bv-pass 
podietii. Skupno je ugotovljeno 227 bv-pass podjetij ali povprečno 
dve by-pass podjetji na vsako revidirano podjetje, v katerem so 
se odločili za takšno obliko predhodnega lastninjenja. 

Ob podatkih o številu by-pass podjetij ugotavljamo, da zgolj 
domneva o organiziranju by-pass podjetja še ne razkrije obsega 
oškodovanja. Dejanska oškodovanja namreč v teh primerih segajo 
od by-passov, pri katerih gre zgolj za verjetno možnost 
oškodovanja, do druge skrajnosti, ko so praktično vse poslovne 
funkcije in pripadajoče učinke z različnimi spornimi transakcijami 
prenesli na by-pass podjetja. Matičnemu podjetju v slednjih primerih 
ostaja največkrat le še pravica razpolaganja z večjo ali manjšo 
vrednostjo družbenega kapitala, praviloma z vrednjostjo 
nepremičnin, včasih pa je matično podjetje iz lastnika postalo 
celo najemnik svojih nepremičnin. Revizijska poročila kažejo, da 
so se med tema dvema skrajnostima v praksi uveljavile številne 
izpeljanke različnih zamisli oz. modelov prehodnega lastninjenja, 
ki se med drugim med seboj razlikujejo predvsem po izpeljanem 
obsegu "divje" privatizacije. 

9. Zakon o lastninskem preoblikovanju ne določa nobenih 
podrobnejših meril za oceno dejanskega obsega oškodovanja 

pri domnevah o organiziranju by-pass podjetij. Družbeni 
pravobranilec je zato za svoje ravnanje tudi na podlagi obdelave 
številnih primerov revizijskih poročil za oceno obsega oz. za 
utemeljenost takšnih oškodovanj uveljavil naslednje kriterije: 

- podatke o dejanskem prenosu poslovnih funkcij na by-pass 
podjetje (in ne le primerljivost dejavnosti, vpisanih v sodni regis- 
ter) s presojo morebitnih pogodb o takšni transakciji, sklenjenih 
med matičnim in by-pass podjetjem, 

- obseg poslovanja by-pass podjetja ter delež prihodka, ki ga bv- 
pass v strukturi vseh prihodkov ustvarja iz naslova prenešenih 
poslovnih funkcij, 

- primerjavo obsega ter uspešnosti poslovanja matičnega ter bv- 
pass podjetja v revidiranem obdobju s posebnim poudarkom na 
morebitnem nazadovanju uspešnosti poslovanja matičnega 
podjetja v razdobju po prenosu poslovnih funkcij in učinkov na 
by-pass podjetje ter 

- obseg in način vplačila in morebitna kasnejša povečanja 
osnovnega kapitala v by-pass podjetju ter odnos upravljalskih 
in drugih razmerij glede na strukturo osnovnega kapitala (zlasti 
izdajo navadnih delnic za zasebni ter prednostnih delnic za 
družbeni kapital). 
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Na podlagi tehtanja naštetih bistvenih kriterijev ter drugih okoliščin 
in specifičnih podatkov v primeru posameznega revizijskega 
poročila se družbeni pravobranilec praviloma ni odločil za 
ukrepanje po 48. oz. 50. členu ZLPP zaradi domneve o 
organiziranju by-pass podjetij v naslednjih primerih: 

- kadar je šlo za prenos dejavnosti, ki so po obsegu prihodka, 
donosnosti, perspektivnosti ipd. povsem nepomembne za 
matično podjetje, 

- kadar je očitno, da se je predvsem zaradi sprememb na trgu 
konglomerantna dejavnost družbenega podjetja razdelila oz. 
specializirala v novo organiziranih delniških družbah oz. družbah 
z omejeno odgovornostjo, ki so prevzele tudi vse (ali skoraj 
vse) zaposlene delavce matičnega podjetja in se je ob tem 
vzpostavil v strukturi osnovnega kapitala le manjšinski ali 
nepomemben delež zaposlenih - fizičnih oseb, 

- kadar gre za primere ustanavljanja podjetij v mešani lasti skupno 
s tujimi pravnimi ali fizičnimi osebami za dejavnost, področje ali 
predmet poslovanja, kot ga določa pogodba, sklenjena s 

poslovnimi partnerji iz tujine in pri tem ne gre za prenos določene 
poslovne funkcije in pripadajočih učinkov na takšna podjetja, 

- kadar gre za ustanavljanje by-pass podjetij brez vednosti in 
soglasja matičnega podjetja s strani zaposlenih oz. bivših 
zaposlenih in ježe matično, tj. oškodovano podjetje samo sprožilo 
ustrezne postopke (tudi tožbe) oz. je naknadno z ustrezno 
pogodbo zavarovalo svoje poslovne interese ter preprečilo 
oškodovanje družbene lastnine. 

Iz vsebine opisanih kriterijev oz. primerov je moč ugotoviti, da 
družbeni pravobranilec poleg formalnih okoliščin tehta oz. ocenjuje 
predvsem prisotnost in obseg dejanskega oškodovanja družbene 
lastnine. Takšen pristop se je lahko uveljavil, ker je revizijski or- 
gan ob takšnih primerih praviloma posredoval tudi podatke o 
poslovanju za obdobje po 31.12.1992, čeprav le-to ni bilo predmet 
revidiranja. Za končno presojo pa je bilo pri kompleksnejših 
primerih uporabljeno tudi izvedeniško gradivo z analitično 
razčlembo poslovanja oz. prihodkov in odhodkov by-passa in 
matičnega podjetja za celotno obravnavano obdobje. 

POGOSTOST BY-PASS PODJETIJ 

OŠKODOVANJE 

PO 48 ČLENU 

Z BY-PASS 

PODJETJI 

28% 

PO 48 ČLENU 

BREZ BY-PASS 

PODJETIJ 

72% 
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10. Odprava oškodovan) družbene lastnine s podružblianiem by- 
pass podjetja je bila izvedena v primeru 21 revizij. Na ta način so 
bila po oceni družbenega pravobranilca na sorazmerno preprost 
način z eno samo transakcijo odpravljena praktično vsa 
oškodovanja družbene lastnine. 

Prednost takšnega postopka je, da v celoti odpravlja tudi tista 
oškodovanja, ki so sicer nastala po 31.12.1992. Slednjih namreč 
ni bilo mogoče razreševati po določbah ZLPP, saj je bila njihova 
uporaba do leta 1995 omejena le na razdobje treh let, tj. 1990, 
1991 in 1992. 

S postopkom podružbljanja se v by-pass podjetju na dan 1.1.1993 
v celoti vzpostavlja nominirani družbeni kapital v lasti matičnega 
podjetja. Za nesporno vplačani zasebni kapital fizičnih oseb, se 
praviloma v takšnih primerih vzpostavi obveznost na strani 
podjetja oz. terjatev na strani fizičnih oseb. V programu lastninskega 
preoblikovanja pa se določi način uporabe oz. kapitalizacije (notranji 
odkup, dokapitalizacija) teh sredstev. 

11. Model pripojitve by-pass podjetja za odpravo ugotovljenih 
oškodovanj družbene lastnine ie bil uporabljen v primeru 18 revizij. 
Razlika od postopka podružbljanja je v tem, da družbeniki, tj. 
fizične in pravne osebe, zadržijo nesporno vrednost zasebnega 
kapitala oz. vplačanih deležev ali delnic, preostali kapital by-pass 
podjetja pa se s pripojitvijo k matičnemu podjetju v družbeni lasti 
podružbi. 

12. Oba opisana postopka, tj. podružbljanja ali pripojitev by-pass 
podjetja sta bila uporabljena v primeru 39 revizij ali skupno 35 
odstotkih primerov takšnih oškodovanj, ki so nastala zaradi 
prenosa poslovnih funkcij in pripadajočih učinkov na vzporedno 
oz. by-pass podjetje. Pri tem so pravne osebe, odvisno od svojih 
razvojnih namer, zapisanih v program lastninskega preobliko- 
vanja, lahko same izbrale prvo aii drugo obliko poravnave. 

Prednost obeh postopkov je zlasti v tem, da se z njima odpravljajo 
tudi oškodovanja po 31.12.1992. "Divja" privatizacija z 
organiziranjem by-pass podjetij se je namreč nadaljevala tudi po 

letu 1992. Včasih so bile po tem roku izpeljane celo odločilne 
privatizacijske transakcije, vendar glede na zakonsko ureditev, 
zapisano v ZLPP, vse do ustanovitve Agencije RS za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij, (28. oktobra 1995), torej skoraj 
v triletnem razdobju, ni bilo mogoče uvesti ustrezne revizije 
predhodnega lastninjenja oz. ukrepati po ZLPP oz. vlagati tožb po 
50. členu tega zakona. 

Podrobnejši podatki za posamezne primere revizij so razvidni iz 
priloženega tabelaričnega prikaza (oblike in učinki odpravljanja 
oškodovanj družbene lastnine (kolona 5 - 14)). Iz slednjega je 
moč tudi povzeti, da so oškodovanja zaradi organiziranja by- 
pass podjetij v drugih primerih odpravljena z različno kombinacijo 
drugih ukrepov, in sicer z vzpostavljanjem terjatev, plačilom 
dobička, likvidacijo, izbrisom dejavnosti, izbrisom by-pass podjetja 
ipd. Vsi opisani postopki so v primerih revizij z ugotovljenimi 
oškodovanji zaradi organiziranja by-pass podjetij uporabljeni kar 
osemindevetdesetkrat (98-krat). V primeru treh revizij z by-passi 
je družbeni pravobranilec tožbo zaradi neutemeljenosti domneve 
o oškodovanju umaknil, v primeru petih revizij pa je izdana 
pravnomočna sodba. 

13. Usmeritev družbenega pravobranilca, da je namen njegovega 
ukrepanja v realnem času doseči verodostojno odpravo 
oškodovanj družbene lastnine po 48. členu ZLPP, se je sedaj, ko 
je bistveni del procesa lastninjenja opravljen, izkazala kot pravilna. 
Od skupno 405 revizijskih poročil, pri katerih je bilo ugotovljeno 
oškodovanje po 48. členu ZLPP, je bilo namreč v 30 dneh, tj. pred 
vložitvijo tožbe, oškodovanje sporazumno odpravljeno v primeru 
107 revizijskih poročil, po vloženi tožbi pa s sklepanjem sodnih ali 
izvensodnih poravnav v primeru 122 revizijskih poročil. Skupaj je 
bilo torej oškodovanje družbene lastnine po 48. členu ZLPP 
sporazumno, brez dokončnega odločanja sodišč, odpravljeno v 
229 primerih, ali 57 odstotkih revizijskih poročil, za katera je 
družbeni pravobranilec ocenil, da so domneve o oškodovanju 
družbene lastnine utemeljene. Na ta način proces lastninskega 
preoblikovanja ni bil blokiran oz. bistveno moten, prihranjeni so 
nemajhni pravdni stroški, že sicer obremenjenim sodiščem pa ni 
bilo treba razreševati številnih kompleksnih pravdnih primerov. 

IZBRIS UMIK LIKVI- 
DEJAV- TOŽBE DACIJA 
NOSTI 3% 4% 

3% 

VZPOSTAVLJENA 
TERJATEV 

15% 

RAZREŠEVANJE OŠKODOVANJ 

ZARADI ORGANIZIRANJA BY-PASS PODJETIJ 

PRIPOJITEV 
BY-PASSA 

15% 

PLAČILO 
DOBIČKA 

11% IZBRIS 
BY-PASSA 

5% 

PODRUŽBLJANJE 
BV-PASSA 

17% 
POSTOPEK NI 

KONČAN 
23% 

PRAVNOMOČNA 
SODBA 

4% 
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14. V manjšem številu revizijskih poročil pravna oseba po vloženi 
revizijski tožbi ni sprejela predloga družbenega pravobranilca za 
sporazumno odpravo (izvensodna ali sodna poravnava) očitanih 
oškodovanj družbene lastnine, temveč so odločili, da se spor 
razrešuje pred sodiščem. Določba ZLPP, po kateri naj bi se 
postopki v zvezi z revizijskimi tožbami hitro odvijali, je kolikor 
toliko upoštevana le pri razpisu prvega naroka, vsi nadaljnji 
postopki pa se, to kaže sodna praksa, odvijajo z enako dinamiko 
(počasi), kot vsi drugi primeri. 

Iz podatkov o doslej izdanih sodbah oz. sklepih sodišč izhaja, da 
so okrožna sodišča izdala sodbo v posamezni zadevi v 
poprečnem roku 9,3 mesecev, višja sodišča v poprečnem roku 
5,3 mesecev, Vrhovno sodišče Republike Slovenije pa v 
poprečnem roku 8,4 mesecev. V primeru, da se je o posamezni 
revizijski zadevi odločalo na vseh treh stopnjah, je bilo npr. v 
poprečju potrebnih kar 23 mesecev, da je ista zadeva, kadar je 
bilo reviziji ugodeno, prišla v ponovno odločanje na pristojno 
okrožno sodišče. Navedeni roki predstavljajo seveda le poprečne 
vrednosti, od katerih so v posameznih primerih velika odstopanja, 
kot npr. odločitev okrožnega sodišča (ugodeno tožbenemu 
zahtevku družbenega pravobranilca) v neki revizijski zadevi, ko 
je bila sodba izdana po nekaj več kot štirih letih. Je pa nekaj 
primerov "starih" revizij, ko okrožno sodišče sploh še ni izreklo 
sodbe. 

15. Sodišča so v zvezi s tožbami družbenega pravobranilca po 
50. členu ZLPP v obravnavanem razdobju sprejela doslej skupno 
116 sodb. Okrožna sodišča so na prvi stopnji razsodila 88-krat. V 
52 primerih so tožbene zahtevke zavrnila, v šestnajstih primerih 
pa je bilo tožbenim zahtevkom v celoti ali delno ugodeno. 

Število sporov, o katerih so po pritožbi razsojala višja sodišča - 
skupno je bilo izdanih 39 sodb - kažejo, da je družbeni 
pravobranilec praktično v 75 odstotkih primerov, ko so okrožna 
sodišča zavrnila zahtevke, vložil pritožbo na višje sodišče. Izid 
teh sporov kaže, da sodišča praviloma ne sprejemajo ugotovitev 
oz. podatkov o domnevnem oškodovanju družbene lastnine, 
kakor so zapisana v revizijskih poročilih. Višja sodišča so namreč 
le osemnajstkrat delno ali v celoti ugodila pritožbi družbenega 
pravobranilca, v triindvajsetih primerih pa je bila pritožba 
zavrnjena. 

O uporabi izrednega pravnega sredstva po zakonu o pravdnem 
postopku, tj. revizije, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
odločalo devetkrat, štirikrat je bilo zahtevi družbenega 
pravobranilca v celoti ali delno ugodeno, sodbe sodišča prve oz. 
druge stopnje delno razveljavljene, primeri pa vrnjeni v ponovno 
sojenje okrožnim sodiščem, v enem primeru je bila v reviziji 
uspešna tožena stranka, v štirih primerih je bila zahteva po reviziji 
zavrnjena, v enem pa zavržena kot nedovoljena zaradi prenizke 
vrednosti spornega predmeta. 

Revizije so bile vročene tudi Državnemu tožilstvu Slovenije, ki pa 
se o njih ni izjavilo. 

Podatki o predhodno opisanih postopkih pred sodišči se, 
razumljivo, nanašajo le na primere v sodnem postopku 
obravnavanih revizijskih poročil in jih ni mogoče posploševati na 
vse revizijske postopke. 

16. V primerih tistih revizijskih poročil, ko spornih vprašanj iz 
različnih razlogov ni bilo mogoče sporazumno razrešiti ali pa se 
je pravna oseba odločila, da o sporu odloči pristojno sodišče, 
številni postopki še niso končani. Takšnih primerov je skupaj 70 
oz. 28 odstotkov, glede na skupno Število vloženih tožb, 

17. V priloženem tabelaričnem prikazu so za sleherno revizijsko 
poročilo navedeni vsi pomembnejši podatki o postopkih in ukrepih, 
ki so bili uporabljeni za odpravo oškodovanj družbene lastnine po 
48. členu ZLPP. Iz tabele je mogoče razbrati tudi osnovne podatke 
o učinkih takšnih postopkov. V grafikonu na strani 15 (Načini in 
učinki odprave oškodovanj po 48. členu ZLPP) so prikazani izbirni 
podatki za skupno 229 revizijskih poročil. Vendar pa, kot je razvidno 
iz priložene tabele, učinka vseh ukrepov na dan 31.12.1992 ni 
mogoče v slehernem primeru izraziti tudi vrednostno. Pri nekaterih 
ukrepih vrednostnega učinka uporabljenega ukrepa ni mogoče 
neposredno ugotoviti (npr. sprememba prednostnih delnic v 
navadne in aneks k managerski pogodbi v korist sklenitelja 
zavarovanja, tj. pravne osebe), pri drugih pa je takšen podatek 
mogoče razbrati šele iz otvoritvene bilance oz. programa samega 
lastninskega preoblikovanja revidirane pravne osebe (npr. 
podružbljanje oz. pripojitev by-passa, povečanje deleža 
družbenega kapitala), ki pa v času sklepanja poravnav še ni bil 
pripravljen oz. Še ni bilo izdano ustrezno soglasje Agencije RS za 
prestrukturiranje in privatizacijo. 

Ni dvoma, da so največji vrednostni učinki doseženi ravno pri 
postopku podružbljanja ali pripajanja by-pass podjetij, takšnih 
postopkov ie bilo 39. Vendar v času sporazumnega odpravljanja 
by-pass podjetij, tj. sklepanja poravnav, ki vključujejo postopke 
podružbljanja ali pripajanja by-pass podjetij niso poznani končni 
podatki o vrednosti povečanja družbenega kapitala. Že samo po 
sebi pa je pomembno dejstvo, da so s takšnim postopkom 
odpravljena praktično vsa oškodovanja družbene lastnine. Vse 
prenešene poslovne funkcije ter pripadajoči učinki so namreč na 
dan 1.1.1993 znova povrnjeni družbenemu kapitalu oz. matičnemu 
podjetju. Ob tem je treba omeniti še eno pomembno praktično 
prednost postopkov pripajanja ali podružbljanja by-pass podjetij. 
S takšnim postopkom so bila odpravljena tudi oškodovanja, ki so 
nastala po 1.1.1993, čeprav formalno pravno od 1.1.1993 pa vse 
do 28. oktobra 1995 - začel je veljati zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Agenciji za plačni promet, nadziranje in 
informiranje, po katerm je začela delovati Agencija RS za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij - družbeni 
pravobranilec ni mogel ukrepati po ZLPP. Revizij prehodnega 
lastninjenja oz. tovrstnih tranksacij od leta 1992 pa vse do oktobra 
1995 zakonsko namreč ni bilo mogoče uvesti. 
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NAČIN IN UČINKI ODPRAVE OŠKODOVANJA PO 48. ČLENU ZLPP 

1.838 mio SIT 
VZPOSTAVLJEN^ 

TERJATVE 
80 rev. 
34% 

ANEKS K 
MANAGERSKI 

POGODBI 
24 rev. 

10% 

SPREMEMBE 
PREDNOSTNIH V 

NAVADNE DELNICE 
5.rev. 
2% 

156 mio SIT 
PLAČILO 
KUPNINE 

22 rev. 
11% 

133 mio SIT 
PLAČILO 
DOBIČKA 

15 rev. 
6% 

DVEČANJE DELEŽA 
DRUŽBENEGA 

KAPITALA 
49 rev: 
21% 

17 mio SIT 
TERJATVE IZ 

MANAGERSKE 
POGODBE 

10 rev. 
5% 

2.173 
mio SIT 

POVEČANJE 
VREDNOSTI 

DRUŽBENEGA 
KAPITALA 

25 rev. 
11% 

Osnovni podatki o tem, kateri ukrepi so bili uporabljeni v primeru 
posamezne revidirane pravne osebe oz. kakšni učinki so doseženi 
s temi ukrepi, so razvidni iz priloženega tabelaričnega pregleda. 

Pripravila: 
Janez Krnc, namestnik 
Meta Hčfferle 

/ 
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LEGENDA 

K TABELARNEMU PRIKAZU 
PODATKOV 

Štev, kolone Vsebina podatkov v koloni 

1. Zaporedna številka revizije 
2. Matična številka pravne osebe 
3. Naziv pravne osebe 

V primerih revizije po letu 1992 je pripisana oznaka 17. 
93 

4. Primeri, ko je oškodovanje odpravljeno v 30 dneh 
5. Primeri, ko je bila po 30-dnevnem roku vložena 18. 

tožba 
6. Število by-pass podjetij pri določeni pravni osebi 
7. Odprava by-pass podjetja s postopkom podru- 19. 

žbljanja 
8. Odprava by-pass podjetja s postopkom pripojitve 
9. Odprava by-pass podjetja s postopkom likvidacije 
10. Odprava oškodovanja z izbrisom dejavnosti, enake 

dejavnosti matičnega podjetja 
11. Odprava by-pass podjetja z njegovim izbrisom 
12. Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene 

lastnine s plačilom ustrezne kupnine 
13. Odprava ugotovljenega oškodovanja družbene 

lastnine s plačilom dobička by-pass podjetja 
14. Odprava oškodovanja družbene lastnine je 

izvedena z vzpostavitvijo dolžniko-upniškega 
razmerja 

15. Prednostne delnice za družbeni kapital so 
spremenjene v navadne delnice z upravijalskimi 
pravicami 

16. Oškodovanje družbenega kapitala je odpravljeno 
s povečanjem deleža družbenega kapitala; 
navedeni so podatki v SIT ali v odstotkih 
Posebnosti: 
- vrednost "100" označuje vzpotavitev nomlnira- 
nega družbenega kapitala (podružbljanje by-pass 
podjetja) 

• vrednost "90" označuje pripojitev by-pass podjetja 
matičnemu podjetju, s čimer se delež zasebnega 
kapitala minimizira 
- vrednost "51" označuje vzpostavitev večinskega 
deleža družbenega kapitala 
Oškodovanje zaradi sklenjene managerske 
pogodbe je v primeru že izplačane police odprav- 
ljeno, z vzpostavitvijo ustrezne terjatve 
Pri spornih managerskih pogodbah je sklenjen 
aneks k pogodbi, po katerem se polica izplača v 
korist sklenitelja - podjetja (in ne zavarovanca) 
V tej koloni navajamo naslednje opombe: 

• postopek nI končan: spor zaradi oškodovanja 
družbene lastnine po revizijski tožbi družbenega 
pravobranilca 
- postopek ni končan 93; spor zaradi oškodovanja 
družbene lastnine po reviziji za obdobje po letu 
1992 do vpisa v sodni register ni razrešen 
• poravnava: v sporni zadevi je sklenjena 
poravnava; njena vsebina je razvidna deloma iz 
podatkov v kolonah 6-18 
- poravnava - by-pass: spor je razrešen s 
poravnavo, vendar je njena vsebina razvidna iz 
podatkov, zapisanih pri matičnemu podjetju 
- pravnomočna sodba: izdana je pravnomočna 
sodba oz. sklep sodišča 
- tožba umaknjena: tožbeni zahtevek je zaradi 
kasneje izkazane neutemeljenosti domnevnih 
oškodovanj umaknjen 
- by-pass: oškodovanje zaradi by-pass podjetja je 
odpravljeno v 30 dneh, podatki pa so zapisani pri 
matičnem podjetju 
• postopek ni po ZLPP; tožba je vložena na 
podlagi določb zakona o Družbenem pravobranilcu 
RS. 
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POPRAVEK 

BESEDILA PREDLOGA ZAKONA 0 

ZAKLJUČKU LASTNINJENJA IN 

PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V LASTI 

SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE 

- EPA 176 - II - tretja obravnava v okviru hitrega postopka 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi popravek besedila 
predloga zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih 
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe - tretja obravnava v 
okviru hitrega postopka (EPA 176) na podlagi sklepa Komisije 

za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije 
Državnega zbora z dne 26/2-1998. 

Borut Šuklje, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

POPRAVEK 

PREDLOGA ZAKONA O ZAKLJUČKU 

LASTNINJENJA IN PRIVATIZACIJI 

PRAVNIH OSEB V LASTI SLOVENSKE 

RAZVOJNE DRUŽBE - TRETJA 
OBRAVNAVA 

V predlogu zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih 
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije predložila Državnemu zboru Republike Slovenije 12/2- 
1998 sta pomotoma izpadli dve določili zakona, ki ju je Državni 
zbor sprejel v drugi obravnavi. 

V nadaljevanju sta podana ustrezna popravka: 

K 4. členu: 

V prvem odstavku člena se za besedami "v pravni osebi iz 3. 
člena tega zakona" dodajo besede: 

"v razmerju prenešenega družbenega kapitala do celotnega 
kapitala podjetja". 

K 7, členu; 

Doda se četrti odstavek, ki se glasi: 

(4) Vlada Republike Slovenije poroča o izvajanju Slovenske 
razvojne družbe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena Državnemu zboru Republike Slovenije vsake tri mesece 
od uveljavitve tega zakona. 

Opomba uredništva: 
Predlog zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji 
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (EPA 
176-11) tretja obravnava v okviru hitrega postopka, je bil 
objavljen v Poročevalcu št. 18, dne 2.3.1998. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje:. 

Je. 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61 -222 - Tisk SET Vevče, 
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. 
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