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dodatni sklepi
Državnega zbora ob obravnavi programa dela DARS, d.d. za leto 1999

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 15.4.1999 ob
°bravnavi programa dela DARS, d.d. za leto 1999
(OdDARS99), na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
s
Prejel naslednje
DODATNE SKLEPE
1
n

Državni zbor Republike Slovenije pričakuje od najodgovornejših
osilcev uresničevanja nacionalnega programa, predvsem pa
DARS d.d., da pred pripravo strokovnih osnov za vsakoletne
Programe dela realneje ocenijo zatečeno stanje in s tem možnosti,
se bo določena investicija izvršila v okviru potrjenih investicijskih
Programov, temelječih na kakovostnejši projektnotehnični in
'■^vesticijski dokumentaciji. Pred tem naj odločitve izhajajo iz
Preverjenih variant tras v prostoru, ki so prometno čimbolj
Učinkovite in varne, prostorsko ekološko optimalne in stroškovno
ra
cionalne. V vsakoletnih planih razvoja in vzdrževanja avtocest
°z- v programih dela se mora zato jasneje odsevati primarni cilj 0
i® izgradnja avtocestnega križa. V sprejetem avtocestnem
nacionalnem programu so namreč določeni globalni finančni okviri,
' ne dopuščajo dodatnega širjenja programa, širjenja obsega
u
krepov na ostali državni cestni mreži in izpolnjevanja
ne
Predvidenih in nezadosti utemeljenih zahtev soglasodajalcev
ln
'°kalnih skupnosti. Za ostalo državno cestno omrežje pa naj
v
'ada čimprej predloži v obravnavo in sprejem ločen nacionalni

7. maj 1999

program, kot to zahtevajo določbe zakona o javnih cestah.
2. Državni zbor Republike Slovenije od Vlade pričakuje, da bo po
letošnjih petih mesecih predstavila realno oceno zatečenega
stanja - stopnjo priprave prostorskih dokumentov, investicijskih
presoj, projektov in drugih dokumentov, upravnih dovoljenj, obseg
pridobljenih zemljišč in opis izpolnjenih drugih pogojev in razpisnih
postopkov, da se gradnja določenega avtocestnega odseka
nadaljuje oziroma na novih odsekih lahko prične v skladu z
veljavnim rokovnikom in v okviru predvidenih investicijskih
vrednosti. Ugotovitve naj temeljijo na aktualiziranih podatkih in
ocenah odgovornega inženirja. V kolikor bodo odkloni od okvirov
nacionalnega programa občutni in v letu 1999 trendov ne bo
možno izboljšati, naj vlada pravočasno pristopi k pripravi ustreznih
sprememb in dopolnitev Nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji.
3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da razpiše supernadzor tuje oziroma mednarodne
konzalting inženiring družbe zaradi uspešnega nadziranja kvalitete
in vrednosti obračunanih del pri izgradnji slovenskega
avtocestnega programa. Pri tem naj se posluži tudi mnenja
Evropske investicijske banke.
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SKLEP, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varnosti v železniškem prometu
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. dne 15.4.1999 ob
obravnavi predloga zakona o varnosti v železniškem
prometu (ZVZP) - prva obravnava, na podlagi 173. člena in 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

- izhaja naj iz ponuđenih rešitev, ki so bile v obliki besedil
amandmajev, predložene s strani Vlade Republike Slovenije
dne 22.10.1998 (Poročevalec Državnega zbora št. 65 /98 z
dne 9.11.1998),

SKLEP

- upošteva naj mnenje Sekretariata Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 4.2.1999, ter

1. Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP) prva obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga za
drugo obravnavo.

- sledi naj potrebnim uskladitvam s predpisi Evropske unije.
Zbor je sprejel naslednji

2. Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu za drugo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije v skladu z
naslednjimi

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pripravi predlog zakona o varnosti v železniškem
prometu za drugo obravnavo v takšnem roku, da bo možna
primerjava in vzporedna obravnava tega zakona s predlogom
zakona o železniškem prometu.

stališči
- v 36. členu črta določbe, ki predvidevajo finančne obveznosti
za upravljalca ceste,

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o
gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
DODATNI SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 23.3.1999 ob
obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o
gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo In
Bosno in Hercegovino (BBHGS), na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Državni zbor Republike Slovenije poziva državne in druge
dejavnike Republike Slovenije, ki sodelujejo z Bosno in
Hercegovino, da pri tem v skladu z možnostmi in v čim večji meri
vključujejo Slovence in slovenske organizacije iz Bosne in
Hercegovine.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o žrtvah vojnega nasilja
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 13.4.1999 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D) - druga obravnava,
na podlagi 173. člena, drugega odstavka 194. člena in drugega
odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah
vojnega nasilja (ZZVN-D) za tretjo obravnavo pripravi predlagatelj
zakona Miran Potrč, poslanec Državnega zbora.

SKLEP IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o glasbenih šolah
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 31.3.1999 ob
obravnavi predloga zakona o glasbenih šolah (ZGla) - prva
obravnava, na podlagi 173. člena in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj v
skladu z naslednjimi

SKLEP

1. Predlagatelj naj prouči možnost enakovrednejše obravnave
baletnega izobraževanja z glasbenim izobraževanjem in s tem v
zvezi preveri primernost naslova zakona.

stališči:

1. Predlog zakona o glasbenih šolah (ZGla) - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo.
poročevalec, št. 29
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2. Predlagatelj naj preuči možnost določitve spodnje meje trajanja
ure individualnega pouka (13. člen).
3- Predlagatelj naj prouči možnost, da se za zasebne glasbene
šole zmanjša število obveznih predmetov oziroma instrumentov.
V kolikor je izvajanje obveznih predmetov mišljeno kot pogoj za
financiranje iz javnih sredstev, naj se temu ustrezno uredijo pogoji
financiranja.

tudi njihove posamezne določbe (3. člen).
7. Predlagatelj naj v zakonu uredi tudi tedensko učno obveznost
za učitelje ter ponovno preuči določbe, ki urejajo ocenjevanje.
8. Predlagatelj naj ponovno preuči ustreznost določbe, ki ureja
nivojski pouk (17. člen), in išče rešitve, po kateri bi se nivojski
pouk prenesel iz prve in druge triade v drugo in tretjo triado.

Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva pripombe in opozorila Sekretariata Državnega zbora
za zakonodajo in pravne zadeve.

9. Predlagatelj naj vgradi v zakonski predlog možnost obiskovanja
osnovnega glasbenega izobraževanja tudi adolescentom, ki so
že izpolnili osnovnošolsko obveznost.

5- Predlagatelj naj ponovno preveri cilje in naloge, opredeljene v 2.
členu, in ponovno oceni, ali je dovolj upoštevana vzgojna
komponenta kot sestavina glasbenega izobraževanja (2. člen).

10. Predlagatelj naj pri pripravi zakonskega predloga za drugo
obravnavo opravi ustrezne uskladitve predvsem z zakoni
oziroma drugimi predpisi s področja šolstva, ki so bili sprejeti po
predložitvi zakonskega predloga v zakonodajni postopek (npr.
člen 9, 13, 14, prehodne določbe ...).

6-V besedilu zakonskega predloga naj se dosledno navedejo vsi
Področni zakoni, ki veljajo tudi za glasbene šole ter po možnosti

SKLEP, stališča in dodatni sklep
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pokojninskem in invalidskem
Zavarovanju
državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 1.4.1999 ob
°bravnavi predloga zakona o pokojninskem in invalidskem
*lnaVarovanju (ZPIZ-pz) - prva obravnava, na podlagi 173. člena
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP

8. Prouči možnost, da bodo iz obveznega zavarovanja izvzete
osebe, ki opravljajo dejavnost domače in umetne obrti.
9. Ponovno prouči minimalne dohodke, ki so osnova za obvezno
zavarovanje samozaposlenih oseb in kmetov ter osnovo za
zavarovanje vajencev.

1

- Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona
*a drugo obravnavo.
Besedilo predloga zakona o pokojninskem in invalidskem
darovanju za drugo obravnavo pripravi predlagatelj v skladu z
nas|
ednjimi
stališči:
1

p

Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve
• Prouči sklepe Državnega sveta Republike Slovenije
Oceni učinke vseh predlaganih reform, njihov medsebojni
vpliv, njihovo socialno vzdržljivost in njihov učinek na
proračunsko potrošnjo in posamezne javne blagajne ter na
osnovi te ocene predlaga spremembe zakona za drugo
obravnavo.
Upošteva oziroma zagotovi v okviru pokojninskega in
invalidskega sistema usklajenost rešitev na drugih področjih
socialnih zavarovanj, socialnega varstva, zaposlovanja,
varstva in zdravja pri delu, delovnih razmerjih in plačah.
Prouči vse določbe o državni pokojnini.

6

Prouči uvedbo vdovskih pokojnin in predvidi, da se morebitna
vdovska pokojnina uveljavi zelo postopoma in ob upoštevanju
socialnih kriterijev na način, da se priznava samo do določene
višine skupnih prejemkov vdove ali vdovca.

10. Predvidi znižanje polne upokojitvene starosti, pri čemer naj
prouči, ali primernost znižanja za moške na 63 let in za ženske
na 61 let ter temu ustrezno prilagodi oziroma zniža starost
sorazmerno tudi v vseh ostalih določbah zakona, ki se
nanašajo na možnost upokojevanja.
11. Vgradi v sistem zavarovanja za primer brezposelnosti
posebno shemo nadomestil za čas brezposelnosti za delavce,
ki so dopolnili 35 let dejanske delovne dobe ob pogoju, da
delodajalec namesto teh delavcev zaposli dolgotrajno
brezposelne iskalce zaposlitve.
12. Ponovno prouči seznam delovnih mest, na katerih je delo
tako težko ali zdravju škodljivo oziroma zahteva takšne
psihofizične sposobnosti, da ga delavci praviloma ne morejo
opravljati do starosti, ki je po splošnih pogojih predpisana za
pridobitev pravice do starostne pokojnine in možnost vključitve
v dodatno obvezno zavarovanje,
13. Prouči in upošteva, da se zavarovancem, ki so pridobili,
pravice iz invalidskega zavarovanja po obstoječem zakonu,
ne bi prevedle, temveč bi se jim še naprej zagotavljale v
obsegu in na način, določen po predpisih, ki bi veljal do
sprejema novega zakona.
14. Prouči, ali so dovolj zaščiteni invalidi, pri katerih je invalidnost
nastala izven dela, kakor tudi invalidi, katerih invalidnost je
posledica dela pri delodajalcu.
15. Prouči in odpravi možnosti izjemnega upokojevanja
, posameznih kategorij zavarovancev po posameznih
predpisih.

Prouči, ali ne bi dodatna prostovoljna zavarovanja uredil s
Posebnim zakonom.
Vaj 1999
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število razredov tako, da bi bili zneskovno prehodi med
posamaznimi razredi počasnejši.

16. Ponovno prouči prehodne določbe tako, da se sistem ne bo
dražil in ne bo zahteval dodatnih finančnih sredstev niti v
prehodnem obdobju, ko se bodo uvajale ugodnosti, ki jih
predlagani sistem prinaša, ker je tudi tukaj postopnost pri
uveljavljanju, kot je že sicer predvidena v predlogu zakona.
Predlagani novi sistem ne sme dopuščati upokojevanja pod
ugodnejšimi pogoji, kot so sedanji.

33. Prouči možnost vgraditve v četrtem odstavku 84. člena
naslednje besedilo: "Primerno njegovim telesnim in duševnim
zmožnostim, strokovni izobrazbi, dodatni usposobljenosti ter
delovnim izkušnjam in če mu vožnja na delo z organiziranim
ali javnim prevozom v eno smer ne vzame več kot eno uro"
in hkrati tudi opredeli pojem "primerno njegovim telesnim

17. V 18. členu predloga zakona upošteva variantno besedilo, ki
se glasi: "Druga alinea 18. člena se črta."

34. Prouči in natančneje določi definicijo invalidnosti, kdaj se šteje,
da je delovna zmožnost "za svoj poklic" zmanjšana za več ali
manj kot 50%.

18. Ponovno prouči in uskladi z besedilom predloga zakona o
delovnih razmerjih dopolnjeno starost za obvezno
zavarovanje vajencev, ki so v učnem razmerju.

35. Prouči možnost, da se pravica prejemanja denarnega
nadomestila tudi po petih letih prizna invalidu, v primeru, če
poklicna rehabilitacija ni bila uspešna in delodajalec ne najde
primerne zaposlitve.

19. Prouči možnost zavarovanja za invalidnost, telesno okvaro
ali smrt, ki je posledica nesreče pri delu, tudi v primerih, ko je
oseba, ki dopolnilno opravlja samostojno kmetijsko ali
gozdarsko dejavnost, zavarovana na drugi podlagi.

36. Predvidi, da se odbitki za manjkajočo starost znižajo in da je
njihova višina različna glede na oddaljenost od ciljne starosti.
Hkrati pa naj se predvidi tudi povečanje pribitkov za vsako
nadaljnje preseženo leto glede na ciljno starost.

20. Ponovno prouči % povprečne plače na zaposlenega v državi,
s katerim se odmerja najnižja pokojninska osnova glede na
to, da se ponekod navaja številka 64% in ne 62%.

37. V 188. členu naj se vnese drugi odstavek, ki bo zavezoval
delodajalca za obveščanje zavarovancev o vplačilu
prispevka.

21. Oceni, ali lahko upoštevaje načelo pravne varnosti in
pričakovanih pravic, bistveno zmanjša razpon med najnižjo
in najvišjo pokojninsko osnovo tudi za že izračunane in
plačane prispevke po doslej veljavnem zakonu.

38. Prouči možnost izplačevanja družinske pokojnine tistim, ki
so na služenju vojaškega roka.

22. Ponovno prouči določbe, ki se nanašajo na komisijo iz 52.
člena predloga zakona, saj so pooblastila komisije, predvsem
pa dokončnost njenih sklepov, lahko sporna.

39. Ponovno prouči 126. člen predloga zakona ter ga uskladi
tako, da se v primeru, ko se upošteva tudi celotni dohodek
prevzemnika kmetije, upošteva tudi dohodek prevzemnikovih
družinskih članov (prevzemnikovega zakonca in otrok, glede
katerih obstoji dolžnost preživljanja) in ne samo prevzemnika.

23. Natančneje opredeli oziroma definira zmanjšano in omejeno
zmožnost za delo.
24. Prouči in vključi v 55. člen predloga zakona definicijo
invalidnosti.

40. Prouči tretji in četrti odstavek 144. in 166. člena predloga
zakona tako, da pri predaji kmetije kot pogoju za pridobitev
pravice kmeta do pokojnine upošteva tudi člana kmečkega
gospodarstva.

25. Predvidi mehanizme, ki bodo omogočali občasno izenačevanje
pravic upokojencev, ki so se upokojili v različnih obdobjih
tako, da se bodo zmanjšale razlike med višino pokojnin za
primerljivo plačo, dolžino delovne dobe ali starost samo zaradi
različnega časa odhoda v pokoj.

41. Prouči možnost črtanja drugega odstavka 193. člena predloga
zakona.
42. Prouči, ali je mogoče pravice iz zavarovanja za vse kategorije
zavarovancev bolj izenačiti z obveznostmi plačila prispevkov.

26. Predvidi poudarjeno odgovornost delodajalcev in ne
delojemalcev za sporočanje podatkov, pomembnih za odmero
oziroma obračun in plačilo prispevkov ter nadzor nad
plačevanjem in izterjavo prispevkov.

43. Prouči možnost črtanja besede "Zavod" v tretji alineji 2. točke
224. člena.

27. Ponovno prouči drugo alineo 174. člena z vidika upravičenosti,
da bi na podlagi zakona šteli določeno pokojninsko dobo tudi
brez plačila prispevkov.

44. Prouči, ali ne bi predvideli sodelovanja v organih kapitalskega
sklada tudi delodajalcev in delojemalcev.
45. Ponovno prouči ustreznost sestave skupščine zavoda.

28. Prouči in smiselno vključi v 176. člen naslednje besedilo:
"Gluhega in naglušnega".

46. Prouči 4. točko 247. člena predloga zakona v zvezi s
pristojnostmi oziroma nalogami skupščine zavoda, ki se
nanašajo na poslovno politiko nepremičninskega sklada.

29. Zagotovi, da se ukrepi pozitivne diskriminacije v zvezi s
starševstvom ohranijo oziroma naj se ne zmanjšajo s tem v
zvezi predlaganih pravic.

47. Prouči sestavo upravnega odbora ZPIZ-a.

30. Prouči 186. člen in smiselno vključi besedo "gluhi".
31. Prouči in izloči iz 7. poglavja vse organizacijske vidike in jih
združi v posebnem novem poglavju.

48. Prouči spremembo tretje alineje drugega odstavka 261. člena
ter besedi "42 ur" nadomesti z besedilom "polni delovni čas v
skladu z zakonom in kolektivno pogodbo".

32. Prouči in ustrezno vgradi mehanizme za ugotavljanje osnove
za izračun prispevkov za socialno varnost na osnovi
ugotovljenega dobička, vendar pa je pri tem potrebno povečati

49. Prouči in dopolni prvi odstavek 262. člena z naslednjim novim
stavkom: "Prispevki za obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje imajo enak davčni status kot prispevki za

poročevalec, št. 29
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Slovenije na podlagi podatkov matične evidence
zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ter delodajalci, ki zaposlujejo osebe,
ki se bodo po določbah tega zakona vključile v obvezno
dodatno pokojninsko zavarovanje.

obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje".
50- Prouči in predvidi sestavo komisije iz 5. točke 262. člena.'
51. Prouči in ustrezno vgradi v 3. točki 262. člena naslednje
besedilo: "Ob sodelovanju socialnih partnerjev".

Do uveljavitve novega zakona, ki bo urejal matično evidenco,
je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
dolžan posredovati Skladu vse podatke v zvezi z novo
zaposlenimi delavci, ki se morajo na podlagi določb tega
zakona obvezno vključiti v dodatno pokojninsko zavarovanje.

52. Prouči in dopolni tretji odstavek 266. člena z naslednjim
besedilom: "Sindikati delavcev, ki so obvezno dodatno
zavarovani, imajo v skupščini svojega predstavnika.".
53. Prouči in vgradi v 273. člen nov drugi odstavek z naslednjim
besedilom: "Dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje
lahko tudi krije socialno varnost zavarovancev v času med
prenehanjem zavarovanja in uveljavitvijo starostne
pokojnine.".

400.b) člen:
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje se začne izvajati
dne 1.1.2000.

54. Prouči možnost, da se v tretjem odstavku 290. člena za
besedo "banka" doda še beseda "hranilnica".

62. Prouči in po možnosti uskladi izenačenost obremenitev s
prispevki tako zavarovancev kot delodajalcev.

55. Prouči možnost dopolnitve prvega odstavka 291. člena z
naslednjim besedilom: "V skladu s kolektivno pogodbo, sklenejo
fied delodajalcem in reprezentativnim sindikatom,
organiziranim pri delodajalcu.".

63. Upošteva čim krajši čas za uvedbo pokojninskega zakona.
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65. Prouči in izenači študente izrednega študija, ki niso zaposleni,
ali so iskalci zaposlitve, ali prijavljeni na Zavodu za
zaposlovanje, s študenti rednega študija pri dokupu delovne
dobe.

64. Prouči možnost uvedbe dodatnega obveznega stebra
zavarovanja.

Prouči 2. točko 331. člena predloga zakona.

7

5 - Prouči enakost limitov iz 281. člena in 361. člena predloga
zakona.
58. Prouči in dopolni 365. člen z naslednjim besedilom: "oziroma
teh podatkov ne sporoči zavarovancu.".

66. Prouči naj usmeritev, da se delovni dobi kot pogoju za
upokojevanje da pomembnejšo vlogo in da se zato tudi polna
starost, kot pogoj za upokojitev povečuje bolj postopno.

Prouči možnost podaljšanja roka iz prvega odstavka 338.
člena.

67. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo pri načinu usklajevanja pokojnin upošteva
ugotovljeno gibanje povprečnih plač z dinanimko, ki velja za
plače po kolektivnih pogodbah.

Prouči in dopolni prehodne in končne določbe z novim 399.a)
členom:
"399.a) člen

68. Predlagatelj naj prouči možnost, da se določanje meril in
kriterijev za oblikovanje in višino dodatka za rekreacijo uredi
s posebnim določilom v predlogu zakona.

Stanovanjski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
se preoblikuje v nepremičninski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.

69. Predlagatelj naj poruči možnost odprave vseh tistih določb, ki
v drugih predpisih urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter omogočajo drugačen način upokojevanja ali
izračunavanja pokojninskih osnov in sicer tako, da vsa
navedena vprašanja uredi v predlaganem zakonu.

Sklad iz prejšnjega odstavka je dolžan uskladiti svoje
Poslovanje z določbami tega zakona v 12 mesecih od
uveljavitve tega zakona.".
'• Prouči in dopolni predlog zakona z novima 400. a) in 400. b)
členoma:

Državni zbor je sprejel naslednji
DODATNI SKLEP

"400.a) člen:

Vlada Republike Slovenije naj do druge obravnave predloga
zakona pojasni razliko in finančne učinke, ki bodo nastali, ko se
bo prešlo iz sedanjega načina valorizacije na način, predlagan v
46. členu predloga zakona.

Podatke za vzpostavitev evidenc za izvajanje obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja so Skladu za dodatno
Pokojninsko zavarovanje Republike Slovenije dolžni
Posredovati Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

7
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga deklaracije v zvezi s položajem slovenske
manjšine v Italiji ter z uveljavljanjem njene zaščite

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 1.4.1999 ob
obravnavi predloga deklaracije v zvezi s položajem slovenske
manjšine v Italiji ter z uveljavljanjem njene zaščite, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da mu v roku enega meseca posreduje natančno
informacijo o možnostih za obravnavo vprašanja zaščite
slovenske manjšine v Italiji v okviru mednarodnih institucij.

SKLEP IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga dopolnitve poslovnika Državnega zbora
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 1.4.1999 ob
obravnavi predloga dopolnitve poslovnika Državnega zbora
(PoDZ-D) - prva obravnava, na podlagi 173. člena in 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Državnega zbora sklicujejo v času pomladanskega zasedanja
med 10. januarjem in 15. julijem ter v času jesenskega
zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom;.
- dopolni določbo o načinu določitve vrstnega reda postavljanja
poslanskih vprašanj in pobud (peti odstavek 23. člena
poslovnika) tako, da mora na prva tri vprašanja poslancev
opozicije odgovoriti predsednik vlade;

SKLEP
1. Predlog dopolnitve poslovnika (PoDZ-D) - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo predloga dopolnitve poslovnika za
drugo obravnavo.

- določbo poslovnika, ki opredeljuje možnost, da poslanec
opozori na napako ali odpravi navedbo, ki po njegovem mnenju
ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem
pojasnilu - replika (drugi odstavek 70. člena poslovnika) dopolni
tako, da lahko poslanec izkoristi pravico do replike na koncu
razprave. Hkrati pa ni mogoča replika na repliko;

2. Predlog dopolnitve poslovnika za drugo obravnavo pripravi
predlagatelj in pri tem upošteva naslednja
stališča:
Predlagatelj naj:

- preuči možnost, da lahko poslanska skupina zahteva prekinitev
dela (drugi odstavek 72. člena poslovnika) samo neposredno
pred odločanjem. Prekinitev dela državnega zbora lahko traja
največ eno uro."

- upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve glede 1. in 4. člena predloga dopolnitve poslovnika;
- v predlog vključi rešitev, s katero bo določil, da se redne seje

SKLEP IN STALIŠČE
Državnega zbora ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev nacionalnega
programa razvoja železniške infrastrukture
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 31.3.1999 ob
obravnavi predloga sprememb In dopolnitev nacionalnega
programa razvo|a železniške Infrastrukture (NPRSZI-A) prva obravnava, na podlagi 173. člena in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

2. Predlog sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja
železniške infrastrukture za drugo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije v skladu z naslednjim

SKLEP

Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga za drugo
obravnavo upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo m
pravne zadeve.

s t a I i š č em

1. Predlog sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja
železniške infrastrukture (NPRSZI-A) - prva obravnava je
primerna podlaga za drugo obravnavo.

poročevalec, št. 29
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SKLEP IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 31.3.1999 ob
obravnavi predloga nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (NPS) - prva obravnava, na podlagi 173.
člena in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji •

športa. Prouči naj razmerje financiranja na lokalnem in
državnem nivoju ter možnost povečanja deleža države. Poleg
tega naj predlagatelj prouči tudi finančno razmerje med
amaterskim in profesionalnim športom v Republiki Sloveniji in
ga finančno ovrednoti.

SKLEP
- Predlog nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(NPS) - prva obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga
drugo obravnavo.

4. Predlagatelj naj opredeli časovna obdobja za realizacijo
zastavljenih ciljev, tako kratkoročnih, srednjeročnih kot tudi
dolgoročnih, glede na njihovo izvedbo ter pri tem prouči, ali je
možno vse kratkoročne usmeritve realizirati v tem času.

2- Predlog nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za
drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije v skladu z
Naslednjimi

5. Predlagatelj naj do druge obravnave prouči možnost
vzpostavitve prioritet pri izvajanju nacionalnega programa
športa.

1

stališči

6. Predlagatelj naj prouči smiselnost statusa športnih šol.

1

- Predlagatelj naj do druge obravnave dopolni nacionalni program športa s podatki o športnih aktivnostih v zadnjih treh
letih, ga uskladi s sprejeto zakonodajo in redakcijsko popravi.

7. Predlagatelj naj do druge obravnave prouči možnost
povečanja števila športno aktivnega prebivalstva.
8. V nacionalnem programu športa naj bo določeno, da mora
Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru poročati o
uresničevanju Nacionalnega programa športa enkrat letno.

^ Vsebino in obseg nacionalnega programa športa je potrebno
proučiti z vidika možnosti za realno izvedbo tega programa,
še posebej pa financiranje le-tega.

9. Predlagatelj naj prouči in upošteva pripombe Sekretariata
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.

3

- Vsebino in obseg nacionalnega programa športa mora
predlagatelj finančno ovrednotiti po posameznih segmentih

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
^prometnem davku
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 31.3.1999 ob
°bravnavi
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
*akona o prometnem davku (ZPD-G) - prva obravnava, na
Podlagi 173. člena in 185. člena poslovnika Državnega zbora
s
Prejel naslednji

SKLEP
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prometnem davku (ZPD-G) - prva obravnava - EPA 453-II se ne
sprejme.

sklep
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
gjgferendumu in o ljudski iniciativi
'-'''žavni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 31.3.1999 ob
obravnavi
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
*a,«>na o referendumu In o ljudski Iniciativi (ZRLI-D) - prva
^ravnava, na podlagi 173. člena in 185. člena poslovnika
ržavnega zbora sprejel naslednji

?

inaj 1999

SKLEP
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-D) - prva obravnava EPA 168-11 se ne sprejme.
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SKLEP IN STALIŠČE
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davku na promet nepremičnin
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 24.3.1999 ob
obravnavi predloga zakona o davku na promet nepremičnin
(ZDPN-pz) - prva obravnava, na podlagi 173. člena in 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjim

SKLEP

Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

1. Predlog zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-pz) prva obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga zakona
za drugo obravnavo.

s t a I i š č em

SKLEP, STALIŠČA IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davku od iger na srečo
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 24.3.1999 ob
obravnavi predloga zakona o davku od iger na srečo (ZDIS)
- prva obravnava, na podlagi 173. člena in 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP
1. Predlog zakona o davku od iger na srečo (ZDIS), prva
obravnava, je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjimi
stališči
1. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.
2. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo prouči drugi odstavek 8. člena z vidika določitve
ustrezne evidence mesečnih obračunov oziroma plačil davka
med letom in na tej osnovi smiselnost roka za plačilo razlike
davka v naslednjem letu za preteklo leto.

3. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo zniža stopnjo davka od posebnih iger na srečo
tako, da bodo učinki tega davka, v povezavi z učinki davka na
dodano vrednost in koncesijsko dajatvijo po zakonu o igrah na
srečo takšni, da bodo koncesionarjem zagotavljali enakopravno
tekmo s tistimi v državah, ki mejijo na Slovenijo, obenem pa tudi
izvedbo investicij, predvidenih v Strategiji razvoja igralništva v
Sloveniji.
Državni zbor je sprejel naslednja
DODATNA SKLEPA
1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike
Slovenije, da ob predložitvi predloga zakona o davku od iger na
srečo za drugo obravnavo, pripravi oceno finančnih učinkov
obremenitve davka od iger na srečo v kombinaciji s koncesijsko
dajatvijo v igralnicah, pri katerih ta davek pomeni povečano davčno
obremenitev teh davčnih zavezancev glede na sedanje davčne
obremenitve.
2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi
podrobno analizo primerljivosti obdavčitve igralnic v sosednjih
državah, predvsem v Italiji in Avstriji ter jo posreduje Državnemu
zboru Republike Slovenije še pred drugo obravnavo predloga
zakona o davku od iger na srečo EPA 646-II.

SKLEP IN STALIŠČE
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davku od prometa zavarovalnih
poslov
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 24,3.1999 ob
obravnavi predloga zakona o davku od prometa zavarovalnih
poslov (ZDPZP) - prva obravnava, na podlagi 173. člena in 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjim

SKLEP

Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

1. Predlog zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov
(ZDPZP) - prva obravnava, je primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.

s t a I i š č em
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SKLEPA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 24.3.1999 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona (CZ-B) - druga obravnava, na podlagi 173.
člena, drugega odstavka 194. člena in drugega odstavka 195.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.
Državni zbor je sprejel naslednji
DODATNI SKLEP

SKLEP

Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi program za prenehanje poslovanja prostocarinskih prodajaln na
mednarodnih cestnih mejnih prehodih ob polnopravnem članstvu
Slovenije v EU. Vlada naj ob tem glede na velike ekonomske in
socialne posledice (analiza IER februar 1999) prouči način
uresničitve te naloge in po potrebi predlaga poseben zakon.

1

- Predlog zakona o spremmebah in dopolnitvah carinskega
zakona (CZB) za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
S|
ovenije.
2- Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim

SKLEP in stališča
težavnega zbora ob obravnavi predloga zakona o azilu
državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 24.3.1999 ob
Uravnavi
predloga zakona o azilu (ZAzil) - prva obravnava,
na
Podlagi
173. člena in 185. člena poslovnika Državnega zbora
s
Prejel naslednji

stališči:
1. Predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva konkretne pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEP
1

2. Predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva pripombe komisije
Državnega sveta za politični sistem.

- Predlog zakona o azilu je primerna podlaga za pripravo predloga
ona za drugo obravnavo.

al(

3. Predlagatelj naj prouči in ustrezno upošteva opozorila in
pripombe Upravnega sodišča Republike Slovenije.

Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v
*lu z naslednjimi

skl

4. Predlagatelj naj prouči primernost sedanjega naslova zakona
in v tej smeri razmisli o njegovi spremembi v zakonu o beguncih
oz. naj skuša poiskati takšno ustrezno dikcijo, ki bo jasneje
razločevala različne kategorije statusa tujcev.

s

klep, stališča in dodatni sklepi
javnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa varstva okolja
rzavni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 24.3.1999 ob
Uravnavi predloga nacionalnega programa varstva okolja
y"PVO) - prva obravnava, na podlagi 173. člena in 185. člena
°slovnika Državnega zbora sprejel naslednji

2.2. prouči in ustrezno upošteva mnenje Državnega sveta
Republike Slovenije;
2.3. prouči in ustrezno upošteva ugotovitve, stališča, priporočila
in predloge Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije;

SKLEP

2.4. v poglavju 4. Ocena stanja in pričakovanih sprememb okolja
naj pri sevanjih jasno razloči status skladišča nizko in
srednjeradioaktivnih odpadkov v Podgovici od statusa
skladišča v Zavratcu ter izraz "svetlobna polucija" nadomesti
z izrazom "svetlobno onesnaževanje";

' Predlog nacionalnega programa varstva okolja, ki ga je v
Prvo obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije, je
Pripravljen v skladu s 47. in 48. členom zakona o varstvu
okolja in je primerna podlaga za pripravo predloga programa
ža drugo obravnavo.

2.5. v podpoglavju 7.3.2. Energetika naj za izkoriščanje biomase
kot obnovljivega vira energije opredeli pomoč pri investicijah;

Predlagatelj naj pri pripravi predloga nacionalnega programa
arstva okolja za drugo obravnavo upošteva naslednja

v

2.6. v podpoglavju 7.2.2. Tla in gozd predvidi tudi sredstva za
sanacijo onesnaženih zemljišč (remediacija zemljišč) ter pri
tem upošteva memorandum, sprejet v Bonnu septembra 1998;

stališča:
2.1 uPošteva mnenje Sekretariata Državnega zbora za
*akonodajo in pravne zadeve;
Kaj 1999
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2.7. prouči in ustrezno upošteva razpravo na seji Odbora
Državnega zbora za infrastrukturo in okolje.

3. Vlada Republike Slovenije naj čimprej sprejme uredbo o
preprečevanju svetlobnega onesnaževanja.

Državni zbor je sprejel naslednje

4. Vlada Republike Slovenije naj v letu 1999 dokončno razreši
vprašanje odlagališča v Zavratcu.

DODATNE SKLEPE

5. Na področju uporabe plina za potrebe energetike je potrebno
doseči znižanje davčnih obremenitev, tako da bo njegova
končna cena v primerjavi z enako kalorično vrednostjo nižja
kot za kurilno olje ali električno energijo.

1. Za izvajanje nacionalnega programa varstva okol;a se je
potrebno v Sloveniji odločiti za učinkovitejši makro ekonomski
sistem planiranja, na podlagi katerega bodo odgovorni izvajalci
tega programa sprejemali obveznosti za posamezna obdobja
in kateremu bodo podrejeni tudi državni proračun in proračuni
lokalnih skupnosti za posamezna leta. Nacionalni program
varstva okolja bo' namreč imel po sprejemu izredno velik
vpliv na izvajanje nacionalnih programov oziroma, razvojnih
strategij posameznih dejavnosti, ki vplivajo na okolje. Njegovo
izvajanje bo imelo velik vpliv na nekatere strateške razvojne
usmeritve Slovenije (npr. turizem), njegovo neizvajanje pa bo
lahko tudi omejilo razvojne možnosti posameznih
infrastrukturnih in gospodarskih dejavnosti.

6. Vlada Republike Slovenije naj pripravi merila v skladu z 78.
členom zakona o varstvu okolja za določanje odškodnine
zaradi povzročenega razvrednotenja okolja in nevarnosti za
okolje, zaradi zmanjšanja uporabnih vrednosti nepremičnin
in zaradi zmanjšane kakovosti bivalnega okolja v vplivnem
območju NEK Krško ter drugih območij v Sloveniji, kjer se
skladiščijo radioaktivni odpadki, ter jih predloži v soglasje
Državnemu zboru Republike Slovenije do priprave predloga
nacionalnega programa varstva okolja za drugo obravnavo
oziroma pripravi alternativno rešitev.

2. Vlada Republike Slovenije naj čimprej pripravi in predloži v
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije predlog
zakona o vodah.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o kemikalijah
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 23.3.1999 ob
obravnavi predloga zakona o kemikalijah (ZKem) - druga
obravnava, na podlagi 173. člena, drugega odstavka 194. člena
in drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona kemikalijah (ZKem) za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugi"1
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

GRADITVI

OBJEKTOV

(ZGO-C)
■ EPA 794 -II- skrajšani postopek

ustavnosti zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/
84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96) sprejelo sklep št. U-l 14/
97-12 (Uradni list RS, št. 23/97) o začasnem zadržanju
izvrševanja 29. člena in petega odstavka 26.a člena zakona
že 3.4.1997, dokončne odločitve pa po več kot letu in pol ni
sprejelo. Ker pa je po tem, ko je bil zakonski predlog (ZGO-C)
že vložen v zakonodajni postopek (25.11.1998, Poročevalec
Državnega zbora RS, št. 71), ustavno sodišče odločilo, da
napadene določbe 26., 26.a, 26.b, 29., 49., 51., 63,76.b, 100.C
in 100.e člena navedenega zakona niso v neskladju z ustavo
(1. točka izreka), odločilo pa je tudi (3. točka izreka), da je
zakon o graditvi objektov v neskladju z ustavo, kolikor ne
določa roka za prilagoditev na nove izobrazbene pogoje
določenim projektantom in vodjem del na gradbiščih, (Uradni
list RS, št. 83/98, z dne 11.12.1998), so razlogi za sprejem
zakona torej sedaj drugačni. Ker predlagatelja zakona o
spremembah in dopolnitvah oziroma ZGO-C tudi nista bila
seznanjena z napotki iz odločbe Ustavnega sodišča
(obrazložitve), kako rešiti problem, ki je nastal zaradi prvotnega
sklepa US o začasnem zadržanju določenih določb ZGO,
menita, da je njun predlog za umik, za kar je podlaga v 180.
členu poslovnika DZ, in hkratno vložitev novega predloga
zakona utemeljen.

- Jakob Presečnik, poslanec Državnega zbora RS
• Davorin Terčon, poslanec Državnega zbora RS
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
48/92) in 174. in 180. člena poslovnika Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97)
Podpisana poslanca:
1 ■ umikata
predlog zakona o
• SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI
OBJEKTOV (ZGO-C) - EPA 627- II - skrajšani postopek
in hkrati
2. vlagata
predlog zakona o
• SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI
OBJEKTOV
ki ga pošiljata v obravnavo in sprejem na podlagi 204. a člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora bosta na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
sodelovala oba predlagatelja.
>

Predlagatelja umik zakonskega predloga in predlog
Državnemu zboru Republike Slovenije, da se na novo vloženi
Predlog zakona obravnava in sprejema po skrajšanem
Postopku utemeljujeta z naslednjim:

J. Presečnik, l.r.
D. Terčon, l.r.

Predlagatelja sta predlog zakona, ki ga sedaj umikata, vložila
utemeljitvijo, da je Ustavno sodišče v postopku za oceno

V Ljubljani, dne 6.4.1999
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opravljanje del odgovornega projektanta izpolnjevali pred
uveljavitvijo ZGO-B (sklep št. U-l-14/97 z dne 28.10.1998).

I. UVO D
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti napadenih
zakonskih določb in izvršilnega predpisa odločilo šele koncem
leta 1998, torej po več kot enem letu in pol. Odločba št. U-l-14/9712, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 83/98 (z dne
11.12.1998), se glasi:

Zakon o graditvi objektov iz leta 1984 je bil spremenjen in dopolnjen
koncem leta 1996, po skrajšanem postopku. Večina takrat
predlaganih sprememb in dopolnitev je bila potrebnih zato, ker je
Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo določbe 2. alineje
prvega odstavka 26. člena in 2. alineje prvega odstavka 50. člena
obstoječega zakona o graditvi objektov iz leta 1984 (Uradni list
SRS, št. 34/84) zaradi prekomernega omejevanja svobodne
gospodarske pobude na področju opravljanja projektiranja in
gradbene dejavnosti, zaradi česar je na področju projektiranja in
izvajanja del pri gradnjah obstajala zakonska praznina in nekatere
nejasnosti, ki jih je bilo treba odpraviti. Opravljanje dejavnosti
projektiranja in z njim povezanega tehničnega svetovanja ter
opravljanje gradbene dejavnosti je bilo potrebno v povezavi z
registracijskimi predpisi navezati na uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti, zaradi utemeljene skrbi za
kakovost gradenj pa tudi uvesti individualizacijo odgovornosti zlasti
projektantov v okviru inženirske zbornice. S spremembami in
dopolnitvami zakona je bila zato dana podlaga za ustanovitev
Inženirske zbornice Slovenije. Uvedena je bila tudi možnost izdaje
enotnega dovoljenja za gradnjo, za starejše objekte je bilo
omogočeno hitrejše pridobivanje uporabnih dovoljenj, ustrezno
spremenjeno pa je bilo tudi poglavje o inšpekcijskem nadzorstvu
in z njim povezane kazenske določbe.

1. Določbe 26., 26.a, 26.b, 29., 49., 51., 63, 76.b, 10O.c in 10O.e
člena zakona o graditvi objektov niso v neskladju z ustavo.
2. Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije ni v
neskladju z ustavo.
3. Zakon o graditvi objektov je v neskladju z ustavo, kolikor ne
določa roka za prilagoditev na nove izobrazbene pogoje
projektiranja tistim posameznikom, ki so do uveljavitve zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 59/96) izpolnjevali pogoje za opravljanje
del odgovornega projektanta po tretjem odstavku 28. člena in
projektanta po 79. členu zakona o graditvi objektov. Zakon o
graditvi je v neskladju z ustavo tudi, kolikor ne določa roka za
prilagoditev ali druge vrste možnosti za prilagoditev na nove
razmere za tiste tehnike s srednješolsko izobrazbo, ki so do
uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
graditvi objektov izpolnjevali pogoje za strokovno vodstvo pri
gradnji objektov občanov in civilnih pravnih oseb.

Ne dolgo po uveljavitvi ZGO-B pa so bile na Ustavno sodišče
Republike Slovenije že vložene tri pobude za oceno ustavnosti
navedenega zakona, kasneje pa še ena in sicer:

4. Zakonodajalec mora ugotovljena neskladja z ustavo odpraviti
v enem letu od dneva objave te odločbe v Uradnem listu RS5. Do odprave ugotovljenih neskladnosti zakona o graditvi
objektov z ustavo lahko posamezniki iz tretje točke tega izreka
še nadalje opravljajo dela odgovornega projektanta po 26členu oziroma odgovorno vodenje del po drugem odstavki!
51. člena zakona o graditvi objektov.

Prvo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti členov
26.a, 26.b in 29. člena zakona o graditvi objektov (ZGO,
Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96) so
dali Janez Božič iz Ljubnega ob Savinji, Jože Vrečko iz
Braslovč, Roman Omerzu in Celja in Marjan Grešak iz
Laškega. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-l-14/97-12 z
dne 3.4.1997 navedene pobude za začetek postopka sprejelo
in sklenilo, da se izvrševanje 29. člena in petega odstavka
26.a člena ZGO do končne odločitve zadrži v tistem delu, v
katerem onemogočata opravljanje del odgovornega
projektanta tistim inženirjem z višjo izobrazbo in tistim osebam
s srednješolsko izobrazbo, ki so pogoje za opravljanje del
odgovornega projektanta izpolnjevali pred uveljavitvijo ZGOB, torej pred 9.11.1996. Navedeni sklep je začel veljati
25.4.1997 (Uradni list RS, št. 23/97).

Temeljni razlogi za izdajo predloženega zakona so v naslednjem1
1. Zakon o graditvi objektov (ZGO) je treba čimprej dopolni"
tako, da bo z njim določen rok za prilagoditev na nove
izobrazbene pogoje projektiranja tistim posameznikom, ki so
do uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o graditvi objektov (ZGO-B), torej do 9.11.1996 izpolnjevali
pogoje za opravljanje del odgovornega in urejena možnost
za prilagoditev na nove razmere za tiste tehnike s
srednješolsko izobrazbo, ki so do uveljavitve ZGO-B (d°
9.11.1996) izpolnjevali pogoje za strokovno vodstvo pri gradnji
objektov občanov in civilnih pravnih oseb.

Drugo pobudo za oceno ustavnosti so dali Jadran Guštin iz
Sežane in drugi in sicer za prvi odstavek 26. člena, prvi
odstavek 26.b člena, drugi odstavek 49. člena, drugi odstavek
51. člena, drugi in tretji odstavek 63. člena in 100.c člen zakona
o graditvi pbjektov (ZGO).

2. Prilagoditev na nove izobrazbene pogoje projektiranja za tiste
posameznike, ki so do 9.11.1996 lahko nastopali kot odgovorni
projektanti in niso diplomirani inženirji in tako po zakonu ne
izpolnjujejo pogojev za pooblaščenega inženirja, a lahko še
vedno nastopajo kot odgovorni projektanti, je treba urediti
tako, da se lahko te osebe pod določenimi pogoji vpišejo v
ustrezni (posebni) imenik in se jim s tem omogoči opravljanje
poklica, a hkrati zagotovi tudi kontrola nad strokovnostjo
njihovega dela.

Tretjo pobudo je dala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani in sicer za oceno ustavnosti 25. in 26.f
člena zakona o graditvi objektov (ZGO).
Ko pa je 8.5.1998 minister, pristojen za graditev izdal pravilnik
o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Uradni list
RS, it. 35/98), so prvo navedeni pobudniki (Janez Božič in
ostali) vložili tudi pobudo za oceno ustavnosti tega izvršilnega
predpisa. Ustavno sodišče Republike Slovenije je tudi to
pobudo sprejelo in na seji 28.11.1998 sklenilo, da se
izvrševanje tega pravilnika do končne odločitve zadrži v tistem
delu, v katerem onemogoča opravljanje del odgovornega
projektiranja tistim inženirjem z višjo izobrazbo in tistim
osebam s srednješolsko izobrazbo, ki so pogoje za
poročevalec, št. 29

3. Razlog za izdajo zakona je tudi v tem, da je bilo s 104. členom
zakona o graditvi objektov iz leta 1984 določeno, da odgovorni
vodje del, ki niso bili diplomirani inženirji oziroma inženirji,
lahko opravljajo ta dela najdalj do konca leta 1995. Čeprav je
posameznikom s srednješolsko izobrazbo, ki so imeli
strokovni izpit, pravica biti odgovorni vodja vseh del potekla0
že dobrih enajst mesecev pred sprejetjem zakona
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prejšnjega zakona (ZGO-B) o varstvu investitorja in posredno
javnega interesa ohranja.

spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGOB), je še vedno veliko tehnikov, ki nastopajo kot odgovorni
vodje del in kot nadzorniki in ki jih ni mogoče kar naenkrat
nadomestiti z inženirji, je tudi zato treba obstoječi zakon čimprej
dopolniti tako, da se tudi njim omogoči opravljati dela
odgovornega vodje del in nadzornika. Na podlagi omenjenih
podatkov pa je potrebno obstoječi zakon dopolniti tudi tako,
da se tistim posameznikom s srednješolsko izobrazbo
ustrezne smeri, ki imajo strokovni izpit in dovolj let delovne
prakse na gradbiščih, omogoči biti celo odgovorni vodja del
na zahtevnih objektih.

Z dopolnitvami ZGO bodo lahko tudi posamezniki s srednješolsko
izobrazbo (tehniki) nastopali ne le kot odgovorni vodje del, ampak
tudi kot nadzorniki nad gradnjo. Ti posamezniki pa bodo morali
tako kot vsi drugi udeleženci pri gradnji seveda izpolnjevati s tem
zakonom predpisane pogoje. S tem bo v bistvu podaljšana določba
104. člena zakona o graditvi objektov iz leta 1984, po skoraj
dvoletni prekinitvi. Ker pa je Slovenija tudi socialna država, je s
predlaganim zakonom tudi določeno, da se tistim posameznikom
s srednješolsko izobrazbo ustrezne smeri, ki imajo strokovni
izpit in dovolj let delovne prakse na gradbiščih zahtevnih objektov
(12 let) in manj kot 12 let do pridobitve pravice do starostne
pokojnine, omogoči biti celo odgovorni vodja del na tistih zahtevnih
objektih, na katerih so bili odgovorni vodje del pred 31. decembrom
1995..

4

- Končni razlog za izdajo zakona pa je v tem, da se
visokošolskim in drugim, za razvoj gradbeništva
usposobljenim javnim zavodom omogoči opravljanje kontrole
brezhibnosti in računske pravilnosti načrtov gradbenih
konstrukcij, saj so te institucije tudi sicer najbolj strokovno
usposobljene za opravljanje tovrstnih revizij. Po določbah 26.f
člena obstoječega zakona lahko namreč revizijo načrtov
gradbenih konstrukcij opravljajo le projektivna podjetja, kar
pa je nelogično, saj so za tovrstno revidiranje najbolj
usposobljeni prav visokošolski in drugi javni zavodi, ki
opravljajo raziskovalno oziroma izobraževalno dejavnost s
področja gradbeništva. Ker pa tudi sicer opravljanje revizij ni
projektiranje, je nesmiselno, da bi se zato, da bi jo lahko
opravljali, morala npr. fakulteta za gradbeništvo ali zavod za
gradbeništvo registrirati kot projektivno podjetje.

Z dopolnitvami ZGO pa bo tudi omogočeno, da bodo lahko
visokošolski in drugi javni zavodi, ustanovljeni za opravljanje
raziskovalno in izobraževalno dejavnost s področja gradbeništva,
lahko opravljali revizije načrtov gradbenih konstrukcij projektne
dokumentacije za tiste objekte, ki so po določbah tretjega odstavka
51. člena ZGO oziroma pravilniku o merilih za določanje zahtevnih
objektov po zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS. št. 35/98)
zahtevni objekti.
Ker je k prvotnemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o graditvi objektov, ki sta ga predlagatelja zakona umaknila
oziroma nadomestila s predmetnim zakonom, Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora Republike
Slovenije sicer že podal svoje mnenje, pod št. 321-10/90-4/40 z
dne 4.3.1999, prav tako pa je tudi Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 351-04/98-2 (D) z dne 25.2.1999 že sprejela svoje
mnenje in določila besedilo amandmajev k navedenemu predlogu
zakona, predlagatelja v predloženih zakonskih rešitvah omenjenih
mnenj in amandmajev nisva (v celoti) upoštevala, saj ocenjujeva,
da je potrebno o njih na pristojnih delovnih telesih Državnega
zbora najprej opraviti ustrezno obravnavo z vsemi
zainteresiranimi (prizadetimi) subjekti in se šele nato, po širši
razpravi, odločiti o njihovem upoštevanju.

2

- CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA

S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Saditvi
objektov (ZGO-C) želiva predlagatelja v največji možni
rne
ri slediti obravnavani odločbi Ustavnega sodišča in njeni
obrazložitvi. Ustavno sodišče je namreč zaradi preglednosti glede
*ahtevane strokovne izobrazbe, opravilo tudi primerjavo med
z
akonom o graditvi objektov iz leta 1984 (ZGO-84) ter njegovo
n
°velo iz leta 1996 (ZGO-B). Ustavno sodišče je pri tem posebej
Poudarilo, pri katerih določbah novele bi bilo potrebno urediti
Prilagoditveno obdobje in omogočilo različne možnosti takšnih
Prilagoditev.

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
PREDLAGANIH REŠITEV

3

- OSNOVNE REŠITVE ZAKONA
Uveljavitev predlaganih zakonskih novel ne bo povzročila dodatnih
proračunskih obremenitev, ker se predvidena ureditev oziroma
predvideni postopki v celoti vključujejo v obstoječe postopke
oziroma jih racionalizirajo. Navedeno velja tudi za organe in
organizacijo Inženirske zbornice Slovenije.

^ dopolnitvami ZGO bo mogoče tudi posameznike, ki niso
^'Plomirani inženirji in tako po zakonu ne izpolnjujejo pogojev za
Pooblaščenega inženirja, a zaradi sklepa Ustavnega sodišča o
Začasnem
zadržanju izvrševanja zakonskih določb, ki določajo,
K
akšno izobrazbo mora imeti odgovorni projektant za posamezno
Vr
sto načrta, lahko še vedno nastopajo kot odgovorni projektanti,
v
Pisati v ustrezni imenik pri inženirski zbornici in jim dati s tem
brezno licenco (identifikacijsko številko), s tem pa jih tudi
Sankcionirati, če bi pri opravljanju svoje dejavnosti delali prekrške
sicer pod enakimi pogoji, kot je to z obstoječim zakonom že
določeno za pooblaščene inženirje. Na ta način se temeljno načelo

Predlog zakona pa tudi sicer nima nobenih učinkov na državni ali
občinski proračun, saj ohranja obstoječo ureditev izdaje gradbenih
oziroma enotnih dovoljenj za gradnjo in izdajo uporabnih dovoljenj.
Prav tako pa tudi v ničemer ne vpliva na utečeno prakso
inšpekcijskega nadzorstva
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v tem roku ne vložijo zahteve za vpis, izgubijo pravico nastopati
kot odgovorni projektanti.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

Določbe zakona, ki se nanašajo na imenik pooblaščenih inženirjev,
vpisovanje vanj, izdajo identifikacijskih številk pooblaščenim
inženirjem, sporočanje sprememb podatkov in disciplinske
ukrepe, se uporabljajo tudi za odgovorne projektante po tem členu."

V zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86,
Uradni list RS, št. 59/96 in 23/97 - sklep US) se v 26.f členu v
tretjem odstavku pika na koncu stavka črta in doda besedilo, ki
se glasi:

5. člen

"ali ustreznemu visokošolskemu oziroma drugemu javnemu
zavodu, ki opravlja raziskovalno ali izobraževalno dejavnost s
področja gradbeništva."

Za odgovornega vodjo del pri gradnji zahtevnih objektih javnega
pomena se lahko imenuje tudi tehnik, ki ima opravljen strokovni
izpit in z dnem uveljavitve tega zakona najmanj petnajst let delovnih
izkušenj pri gradnjah, od tega najmanj dvanajst let kot odgovorni
vodja del pri gradnji objektov iz tretjega odstavka 51. člena zakona
o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84), in manj kot dvanajst
let do pridobitve pravice do starostne pokojnine in pod pogojem,
da nastopa kot odgovorni vodja del le pri tisti vrsti zahtevnih
objektov, pri katerih je bil odgovorni vodja del pred 31. decembrom
1995."

V četrtem odstavku se za besedama "projektivno podjetje" dodajo
besede "oziroma zavod iz prejšnjega odstavka".
2. člen
V 51. členu se na koncu drugega odstavka črta pika in doda
besedilo, ki se glasi:
"ali posameznik s srednješolsko izobrazbo ustrezne smeri (v
nadaljnjem besedilu: tehnik) z opravljenim strokovnim izpitom in z
najmanj desetimi leti delovnih izkušenj pri gradnji objektov."

6. člen
Če je bil ukrep iz četrte alinee 2. točke 91. člena zakona po 1januarju 1996 začet, ker je izvajalsko podjetje za odgovornega
vodjo del imenovalo tehnika in do uveljavitve tega zakona ukrep
ni pravnomočno končan, v takšnem primeru organ, ki je z ukrepom
začel, po uradni dolžnosti izda odločbo o njegovi ustavitvi.

V četrtem odstavku se besede "delavec s končano štiriletno
srednjo šolo ustrezne smeri" nadomestijo z besedo "tehnik".
3. člen

7. člen

V 76.b členu se v 3. točki na koncu stavka drugega odstavka
podpičje črta in doda besedilo, ki se glasi:

Inženirska zbornica je dolžna uskladiti Statut Inženirske zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97 in 11/98) ter druge svoje akte z
določbami tega zakona najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.

"in druge evidence, ki jih določa ta zakon;"
4. člen

Inženirska zbornica je dolžna vzpostaviti posebni imenik
odgovornih projektantov najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona in o tem pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za
graditev. Ministrstvo v uradnem glasilu Republike Slovenije objavi,
da je imenik vzpostavljen.

V 100. e členu se dodajo novi 3, 4 in 5 odstavek, ki se glasijo:
"Odgovorni projektant posameznega načrta iz 27. člena zakona
lahko tudi tehnik ali inženir:
1. če je bil pred 9. novembrom 1996 imenovan za odgovornega
projektanta v skladu s tretjim odstavkom 28. člena zakona o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) ali

Minister, pristojen za graditev je dolžan uskladiti tiste določbe
izvršilnega predpisa iz 24. člena zakona, ki urejajo identifikacijske
številke in podpise odgovornih projektantov na zaključeni'1
sestavinah projektne dokumentacije, z določbami tega zakona
najpozneje do dne objave, da je posebni imenik odgovorni
projektantov vzpostavljen.

2. če je pred 9. novembrom 1996 kot poklic opravljal dejavnost
projektiranja v skladu s 79. členom zakona iz prejšnje točke
in ima to isto dejavnost brez sprememb ali dopolnitev še
vedno priglašeno pri pristojni davčni upravi.

8. člen

Posamezniki iz prejšnjega odstavka se morajo vpisati v posebni
imenik odgovornih projektantov pri inženirski zbornici in sicer
najpozneje v roku treh mesecev po vzpostavitvi tega imenika. Če

poročevalec, št. 29
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV

S 1. členom predlaganega zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o graditvi objektov (ZGO-C) se dopolnijo tiste določbe
26.f člena ZGO, ki določajo, kdo lahko opravlja revizijo gradbenih
konstrukcij v projektni dokumentaciji zahtevnih objektov in s
katerimi je onemogočeno, da takšne revizije opravljajo najbolj
Poklicani za to, to so tisti visokošolski zavodi, ki že dolga leta
razvijajo gradbeno stroko oziroma tehniko. Z dopolnitvijo tretjega
odstavka 26.f člena se določi, da lahko revizije gradbenih
konstrukcij opravljajo tudi tisti visokošolski oziroma drugi javni
zavodi, to je instituti in podobno, ki opravljajo raziskovalno ali
'zobraževalno dejavnost s področja gradbene tehnike. Z
dopolnitvijo tega člena pa se tudi omogoči, da bodo lahko takšne
revizije opravljali tudi tuji visokošolski oziroma javni zavodi, ki
°Pravljajo raziskovalno oziroma izobraževalno dejavnost s
Področja gradbene tehnike, seveda pod pogoji, ki jih določajo
zakoni in meddržavni sporazumi.

odstavkom 28. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS,
št. 34/84) in je še vedno v delovnem razmerju pri istem
projektivnem podjetju, ki ga je imenovalo za odgovornega
projektanta ali če je pred 9. novembrom 1996 kot poklic opravljal
dejavnost projektiranja v skladu s 79. členom zakona iz leta 1984
in ima to isto dejavnost še vedno priglašeno pri pristojni davčni
upravi. Ti posamezniki pa se bodo morali vpisati v posebni imenik
odgovornih projektantov pri inženirski zbornici. V nasprotnem
primeru bodo takšno pravico izgubili. Z navedeno določbo se
takšnim posameznikom torej pravno uredi sedaj nejasno stanje,
povzročeno z ustavnosodno odločbo oziroma njihova pravica, ki
jo sicer že sedaj uživajo, saj bodo tako lahko tudi oni prejeli
identifikacijsko številko in ustrezne žige, v skladu s pravili IZS in
jih tako kot pooblaščeni inženirji uporabljali oziroma odtiskovali na
ustreznih mestih v projektno dokumentacijo.
S 5. členom se je torej v največji možni meri poskušalo slediti
predlogom oziroma zahtevam združenjem in drugim subjektom s
področja inženirske stroke, zlasti pa tehnikov. Z njegovimi
določbami je sedaj namreč urejeno, da ne glede na določbe tretjega
odstavka 51. člena zakona lahko izvajalsko podjetje za
odgovornega vodjo del pri gradnji zahtevnih objektih javnega
pomena imenuje tudi tehnika, ki ima opravljen strokovni izpit,
najmanj petnajst let delovnih izkušenj pri gradnjah, od tega najmanj
dvanajst let kot odgovorni vodja del pri gradnji objektov iz tretjega
odstavka 51. člena (osnovnega) zakona o graditvi objektov iz
leta 1984 (Uradni list SRS, št. 34/84) in manj kot dvanajst let do
pridobitve pravice do starostne pokojnine in pod pogojem, da
nastopa kot odgovorni vodja del le pri tisti vrsti zahtevnih objektov,
pri katerih je bil odgovorni vodja del pred 31. decembrom 1995,
torej le pri gradnji hidro in termoenergetskih objektov, pristanišč,
letališč, avtocest, mostov z razpetino nad 15 m ter pri drugih
zahtevnih objektih.

V 2. členu, s katerim se dopolni drugi odstavek 51. člena ZGO, se
v
celoti sledi odločbi Ustavnega sodišča in uredi tisti del zahtev
Posameznikov s srednješolsko izobrazbo, s katerimi predlagajo,
da bodo lahko še vedno nastopali kot odgovorni vodje (vseh) del
Pri gradnjah, razen tistih, ki so po tem zakonu zahtevni objekti. Z
dopolnitvijo 51. člena se tudi ustrezno uredi poimenovanje takšnih
°seb, kot je to tudi sicer že bilo urejeno v preteklosti (tehniki).
Določene
izjeme so za tehnike, ki imajo dovolj prakse, nimajo pa
Se
izpolnjenih pogojev za polno pokojninsko dobo, urejene z
naslednjim členom in sicer tako, da bi lahko tudi oni, če imajo manj
kot dvanajst let do pridobitve 'pravice do starostne pokojnine, v
tem času tudi nastopali kot odgovorni vodje del pri zahtevnih
°bjektih. Predlagatelja omenjeno izjemo utemeljujeva s tem, da če
drugega ne, ne bi bilo humano, da bi se moral tehnik, ki ima
najmanj
15 let delovnih izkušenj pri gradnji in od tega najmanj 12
'e' kot odgovorni vodja del pri zahtevnih objektih, ko bi že krepko
Prekoračil štirideseta leta vpisati na visoko šolo oziroma začeti
študirati,.

S 6. členom, s katerim se začnejo prehodne določbe, je pravno
urejen tudi primer, če je bil oziroma bi bil pred uveljavitvijo
predlaganega zakona začet inšpektorski ukrep zoper izvajalsko
podjetje, ker je imenovalo za odgovornega vodjo (vseh) del
tehnika. V takšnem primeru organ, ki je z ukrepom začel, po
uradni dolžnosti izda odločbo o njegovi ustavitvi.

člen je potreben, ker je treba v nalogah zbornice, ki jih sicer
določa 76.b člen ZGO, določiti tudi, da zbornica vodi tudi druge
evidence, določene s predmetnim zakonom. To je tudi imenik
t'stih odgovornih projektantov, zaradi katerih je ustavno sodišče
Zadržalo
izvrševanje določb 29. člena in petega odstavka 26.a
č
'ena ZGO.

S 7. členom prehodnih določb je določeno, do kdaj se morajo
obstoječi izvršilni predpisi po ZGO uskladiti z določbami
obravnavanega zakona in kdaj je dolžna Inženirska zbornica
uskladiti svoj statut in druge svoje temeljne akte z določbami tega
zakona, torej tudi vzpostaviti nov imenik.

ž 4. členom se v 100.e členu ureja pravno stanje, povzročeno z
obravnavano odločbo Ustavnega sodišča. Z dopolnitvijo člena je
namreč določeno, da je odgovorni projektant posameznega
načrta iz 27. člena ZGO lahko tudi posameznik, ki ni diplomirani
'nženir, vendar le, če je bil pred 9. novembrom 1996 (uveljavitev
ZGO-B) imenovan za odgovornega projektanta v skladu s tretjim
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Z 8. členom je določen "vacatio legisZaradi nujnosti je predlagano,
da je to naslednji dan po objavi zakona.
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76.b člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO:

Zbornica skrbi za strokovni razvoj gradnje, projektiranja in
urbanističnega načrtovanja, zagotavlja skupne pogoje za delo
svojih članov in zastopa njihove interese ter izvaja strokovno
nadzorstvo nad delom svojih članov.

26.f člen

Zbornica opravlja zlasti tele naloge:

Projektivno podjetje se mora pred pričetkom opravljanja dejavnosti
zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati
investitorju v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

1. sprejme pravila dobre prakse gradnje, projektiranja in
urbanističnega načrtovanja ter druga pravila za delo svojih
članov;
2. sprejme pravila o tehničnih vsebinah natečajev, ki zagotavljajo
enake pogoje udeležbe in enakopravnost vseh udeležencev
natečaja;
3. vzpostavi, vodi in vzdržuje imenik projektivnih podjetij ter
imenik pooblaščenih inženirjev;
4. zagotavlja izvajanje strokovnih izpitov po določbah tega
zakona;
5. skrbi za izobraževanje članov in sodeluje pri oblikovanju
izobraževalnih programov;
6. določa višino članarine svojih članov;
7. vodi disciplinske postopke proti svojim članom in izreka ukrepe;
8. s soglasjem vlade določa minimalne tarifne pogoje, ki
zagotavljajo potrebno kvaliteto in nadzira njihovo upoštevanje.
Naloge iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka opravlja zbornica
kot javna pooblastila.

Projektivno podjetje mora tudi poskrbeti za kontrolo brezhibnosti
in računske pravilnosti načrtov gradbenih konstrukcij za objekte
iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona.
Kontrolo iz prejšnjega odstavka (v nadaljevanju: revizija načrtov
gradbenih konstrukcij) mora projektivno podjetje poveriti drugemu
projektivnemu podjetju.
Revizijo načrta gradbenih konstrukcij lahko za projektivno podjetje
opravi pooblaščeni inženir ustrezne stroke, ki ni sodeloval pri
izdelavi načrta, ki je predmet revizije, kar potrdi s svojo
identifikacijsko številko in podpisom na vseh zaključenih
sestavinah načrta.
51. člen
Izvajalsko podjetje, ki gradi objekt ali izvaja posamezna dela,
mora imenovati odgovornega vodjo del.

100. e člen

Odgovorni vodja del je lahko diplomirani inženir ali inženir ustrezne
stroke z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti
delovnih izkušenj pri gradnji objektov.

Šteje se, da diplomirani inženirji z najmanj tri leta delovnih izkušenj
in inženirji z najmanj deset let delovnih izkušenj, ki imajo stalno
bivališče v Republiki Sloveniji ter opravljen strokovni izpit po
dosedanjih predpisih o graditvi objektov, izpolnjuijejo pogoje za
pooblaščenega inženirja po tem zakonu do končne odločitve o
njihovem članstvu v zbornici, če po prejemu obvestila zbornice o
vpisovanju v njeno članstvo, vložijo zahtevo za vpis v roku, ki ga
v obvestilu določi zbornica.

Odgovorni vodja del pri gradnji energetskih objektov, pri gradnji
pristanišč, letališč, sistema za vodenje zračnega prometa,
avtocest, mostov z razpetino nad 15 m, zaklonišč osnovne
zaščite ter pri drugih zahtevnih objektih javnega pomena, mora
biti pooblaščeni inženir ustrezne stroke z najmanj petimi leti delovnih
izkušenj pri gradnji.

Osebe iz prvega odstavka tega člena so kot pooblaščeni inženirji
usposobljeni za tisto vrsto projektiranja in z iijim povezanega
tehničnega svetovanja, oziroma za vodenje del pri tisti vrsti gradnje
oziroma za strokovno nadzorstvo nad tisto vrsto gradnje, za
katero so opravili posebni del strokovnega izpita po dosedanjih
predpisih o graditvi objektov.

Odgovorni vodja del za izvajanje posameznih del na objektu, je
lahko delavec s končano štiriletno srednjo šolo ustrezne smeri, z
opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti delovnih
izkušenj.
Program in pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov ter
podrobnejša merila za to, kaj se šteje za zahtevne objekte javnega
pomena po tem zakonu predpiše minister, pristojen za graditev.

poročevalec, št. 29
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Predlog zakona o

DAVKU

OD

IGER

NA

SREČO

(ZOIS)

- EPA 646 -II- druga obravnava

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:

Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 29/4-1999 določila
besedilo:
• PREDLOGA ZAKONA O DAVKU OD IGER NA SREČO,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/31999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

udeležbo pri klasični igri na srečo, zmanjšana za vrednost
izplačanih dobitkov.

PREDLOG ZAKONA O DAVKU OD IGER
NA SREČO

Pri posebni igri na srečo je davčna osnova vrednost prejetih
vplačil za udeležbo pri posebni igri na srečo, zmanjšana za
vrednost izplačanih dobitkov, pri posebni igri na srečo, ki jo igralci
igrajo drug proti drugemu, pa prihodek od te posebne igre.

1. člen
^ tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja
davka od iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: davek) na območju
^fipublike Slovenije.

Davčna osnova se ugotavlja za vsako vrsto iger na srečo
posebej.

2. člen

6. člen
Davek od klasičnih iger na srečo se plačuje po stopnji 6,5% od
davčne osnove.

Prihodki od davka pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
^avek se obračunava in plačuje od posebnih in od klasičnih iger
a srečo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo.

Davek od posebnih iger na srečo v igralnicah ter od posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic se plačuje po
stopnji 18% od davčne osnove.

4. člen

7. člen

n

Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost za
koledarski mesec.

Zavezanec za davek od iger na srečo je:
prireditelj klasičnih iger na srečo,
prireditelj posebnih iger na srečo oziroma koncesionar,
prireditelj posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj
igralnic

Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o
davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek.
Na podlagi podatkov iz evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi
davčni zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti
davčnemu organu v petih dneh po poteku meseca, za katerega
je sestavil obračun.

5. člen
r

^ i klasični igri na srečo je osnova za davek od iger na srečo (v
adaljnjem besedilu: davčna osnova) vrednost prejetih vplačil za

n

?
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Ce davčni zavezanec ne predloži obračuna davka od iger na
srečo ali ga predloži v nepopolni obliki ali če davčni organ ugotovi,
da davčna obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede
zamudnih obresti, pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka in
pristojnosti' davčnega organa, ki niso določeni s tem zakonom se
uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno
službo.

Davčni zavezanec, prireditelj klasičnih iger na srečo, mora poleg
mesečnega sestaviti še letni (v nadaljnjem besedilu: dokončen)
obračun davka.
Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka sestavi dokončen
obračun davka za preteklo leto na podlagi podatkov o davčni
osnovi za preteklo leto in ga mora predložiti davčnemu organu do
20. marca tekočega leta za preteklo leto.

10. člen

Iz obračuna davka morajo biti razvidni obdobje, za katero plačuje
davek, davčna osnova, davčna stopnja in znesek obračunanega
davka. *

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000
do 12.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od
1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če:

Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun
davka ne glede na to, ali je dolžan plačati davek ali ne.

1. davčne osnove ne določi na predpisan način (5. člen);
2. v svojih evidencah ne zagotovi podatke o davčnih osnovah,
na podlagi katerih obračunava in plačuje davek in ne obračuna
davka ter ne sestavi in ne predloži obračuna davka davčnemu
organu v skladu s 7. členom tega zakona;
3. ne plača davka v rokih iz 8. člena tega zakona.

8. člen
Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v petih dneh
po poteku meseca, v katerem je prejel vplačila za udeležbo pri
igrah na srečo oziroma prihodke od posebnih iger na srečo, ki jih
igrajo igralci drug proti drugemu.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

Če je na podlagi mesečnih obračunov med letom plačan davek
od klasičnih iger na srečo nižji od davka, obračunanega po
dokončnem obračunu, mora davčni zavezanec plačati razliko
najpozneje do 20. marca tekočega leta za preteklo leto.

11. člen

9. člen

Ta zakon začne veljati 1. julija 1999.

Obračunavanje in plačevanje davka od iger na srečo nadzoruje
davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in
zakonom, ki ureja davčno službo.

OBRAZLOŽITEV:
Predlog zakona o davku od iger na srečo v prvi obravnavi je
Državni zbor obravnaval na 12. seji dne 24.3.1999 in sprejel
sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo. Državni zbor je s sklepom zadolžil
predlagatelja, da naj pri pripravi predloga zakona:

upoštavat pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo.
Prav tako je upošteval pripombe Sekretariata k:
3. členu in besedilo ustrezno popravil oziroma dopolnil;
4. členu, kjer je med davčne zavezance vključil poleg
prireditelja iger na srečo tudi koncesionarje;
5. členu, kjer je v prvem odstavku določil, da je davčna osnova
vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri klasični igri na srečo,
zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov;
tretjemu odstavku 7. člena, kjer je določil, da sestavi davčni
zavezanec mesečni obračun davka na podlagi podatkov iz
evidenc;
9. člen, kjer je vključil tudi druga vprašanja, za katera se
uporabi druga zakonodaja, vključno z določbo o nadzoru.

upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve;
prouči drugi odstavek 8. člena z vidika določitve ustrezne
evidence mesečnih obračunov oziroma plačil davka med letom
in na tej osnovi smiselnost roka za plačilo razlike davka v
naslednjem letu za preteklo leto;
zniža stopnjo davka od posebnih iger na srečo tako, da bodo
učinki tega davka v povezavi z učinki DDV in koncesijsko
dajatvijo po zakonu o igrah na srečo takšni, da bodo
koncesionarjem zagotavljali enakopravno tekmo s tistimi v
državah, ki mejijo na Slovenijo, obenem pa tudi izvedbo
investicij, predvidenih v Strategiji razvoja igralništva v Sloveniji,
ter
da naj ob predložitvi predloga zakona pripravi oceno finančnih
učinkov obremenitve davka od iger na srečo v kombinaciji s
koncesijsko dajatvijo v igralnicah, pri katerih ta davek pomeni
povečano davčno obremenitev teh davčnih zavezancev glede
na sedanje davčne obremenitve in
pripravi podrobno analizo primerljivosti obdavčitve igralnic v
sosednjih državah, predvsem v Italiji in Avstriji, ter to posreduje
Državnemu zboru Republike Slovenije, še pred drugo
obravnavo predloga zakona o davku od iger na srečo EPA
646-11.

Predlagatelj je nadalje proučil tudi določbe o prekrških oziroma
denarnih kaznih in ugotovil, da so razponi oziroma razmerja med
zagroženimi kaznimi v skladu z zakonom o prekrških.
Predlagatelj je proučil tudi rok za plačilo razlike davka v naslednjem
letu za preteklo leto, ki je določen v drugem odstavku in ugotovil,
da enako določbo vsebuje tudi 41. člen zakona o igrah na srečo.
Predlagatelj je nadalje v drugem odstavku 6. člena znižal stopnjo
davka od posebnih iger na srečo od 20% na 18% na podlagi
anahze nekaterih učinkov spremembe davčnih oblik na
gospodarsko uspešnost igralništva, ki jo je pripravil Ekonomski
inštitut pravne fakultete. Povzetek analize je sestavni del te
obrazložitve

Predlagatelj je proučil nomotehnične pripombe Sekretariata in jih
poročevalec, št. 29
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POVZETEK
ANALIZE NEKATERIH UČINKOV
SPREMEMBE DAVČNIH OBLIK NA
GOSPODARSKO USPEŠNOST
IGRALNIŠTVA

ostale nespremenjene, inputi, razdrobljeni po sektorjih pa bi se
podražili v skladu z modelskimi ocenami učinka modela davka na
dodano vrednost.

Zakon o davku na dodano vrednost igre na srečo uvršča med
oprostitve,
kar pomeni, da so gospodarske družbe, ki se ukvarjajo
z
igrami na srečo uvrščene v sistem davka na dodano vrednost
'e pri transakcijah s prodajo vstopnic in gostinskih storitvah.

Sektor igralništva bo lahko tako kot vse dejavnosti, ki so uvrščene
med oprostitve davka na dodano vrednost, potencialno prizadet
predvsem zaradi neupravičenosti do povračil davka na dodano
vrednost, ki obremenjuje investicijske transakcije.
Zaradi tega je analiza narejena v dveh variantah, in sicer enkrat,
da so investicije enake 0 in drugič, da družbe investirajo v obsegu
dejanske amortizacije v konkretnem letu.
V analizi je tudi predpostavljeno, da je obseg povračil, do katerih
so upravičene obravnavane gospodarske družbe, določen z
deležem potencialnih (celotnih) povračil, ki je enak deležu
realizacije iz prodanih vstopnic in gostinskih storitev v celotni
realizaciji.

Prav tako pa je tudi predpostavljeno, da je nadomestitev
veljavnega posebnega prometnega davka z novo koncesijsko
dajatvijo davčno nevtralna za sektor igralništva kot celoto.

Ukinitev prometnega davka in uvedba davka na dodano vrednost
ter novega davka za igre na srečo bo spremenila obdavčitev
vstopnine, gostinskih storitev in iger na srečo. Uvedba davka na
dodano vrednost bo povzročila spremembo cene inputov in
'nvesticijskih
dobrin ter izvajalskih del. Gospodarske družbe, ki
Se
ukvarjajo z igrami na srečo bodo torej le delno vključene v
sistem davka na dodano vrednost in le za ta del bodo tudi
upravičene do povračila vstopnega davka na dodano vrednost,
vsebovanega v inputih in investicijah.

Analiza rezultatov pokaže, da bi sprememba obdavčitve (uvedba
davka na dodano vrednost in novega davka na posebne igre na
srečo po stopnji 20 % in klasične igre na srečo po stopnji 6,5 %)
v letih 1996 in 1997 povečala obremenitev obravnavanih
gospodarskih družb za približno 1,4 % celotne realizacije. Zaradi
sedanje nizke efektivne obdavčitve gostinskih storitev (približno
3 %), bi k povečani obremenitvi največ prispevala spremenjena
obdavčitev gostinskih storitev.

Analiza učinkov spremembe davčnih oblik na gospodarsko
uspešnost igralništva je narejena na podlagi podatkov bruto bilanc
*a leti 1996 in 1997 naslednjih igralnic: Casino Bled, Casino
Portorož, Casino Ljubljana, HIT Nova Gorica ter Casino Maribor.
Ocenjene so ravnotežne spremembe v cenah in davčnih
obremenitvah igralništva ter analizirana odstopanja ravnotežnih S|
rriuliranih gospodarskih dosežkov od dejanskih vrednosti v letih
t996 in 1997. Z razdrobitvijo inputov igralništva na sektorje
standardne klasifikacije dejavnosti tako, da so lahko uporabljene
^odelske ocene sektorskih učinkov, so ocenjene skupne
s
Premembe cen inputov in investicij, ter velikost potencialnih
Povračil davka na dodano vrednost, vsebovanega v inputih
'9ralništva. Pri tem so uporabljene ocene sprememb cen in neto
obdavčitve produktov po sektorjih standardne klasifikacije
dejavnosti, ki jih bo povzročila uvedba davka na dodano vrednost,
dobljene z modelsko simulacijo.

Sprememba relativnih cen in ravni cen, ki jo bo povzročila uvedba
davka na dodano vrednost, bi v sektorju igralništva povečala
stroške za 1,8% realizacije v letu 1996 oziroma 1,4 % realizacije
v letu 1997.
Izdatki za investicije (letna anuiteta investicijskih kreditov) pred
upoštevanjem pripadajočih povračil bi se povečali za 0,9 %
realizacije v letu 1996 in 1 % realizacije v letu 1997, seveda ob
predpostavki omejitve dolgoročne investicijske aktivnosti (anuiteta
investicijskih kreditov) z obsegom amortizacije.

Predpostavke modela davka na dodano vrednost , ki je bil
uporabljen
pri oceni učinkov uvedbe davka na dodano vrednost
ln
novega davka na igre na srečo na gospodarske družbe, ki se
ukvarjajo z dejavnostjo igralništva, so enake kot so bile
Uporabljene
za oceno makroekonomskih učinkov uvedbe davka
n
a dodano vrednost ob pripravi zakona. Model torej predpostavlja
Sistem davka na dodano vrednost s stopnjama in oprostitvami
k
ot jih predpisuje zakon, nespremenjeno strukturo trošenja po
uvedbi davka, povečanje mase plač in transferjev za 5%, mesečni
strošek financiranja v letu 1996 1,7 % ter 1,2 % v letu 1997, raven
'ečaja tolarja pa bi bila nespremenjena.

Dejanska povračila davka na dodano vrednost vsebovanega v
inputih in investicijskih izdatkih bi dosegala 0,5 % realizacije, če
gospodarske družbe igralništva ne bi investirale in 0,7 % oziroma
0,6 % če bi investirala letno (na daljši rok) do obsega amortizcije.

Poleg teh predpostavk analiza predpostavlja še, da negativnih
učinkov spremenjenih davčnih oblik igralništvo ne more prenesti
v cene svojih produktov, medtem ko bi moralo sprejeti ocenjene
spremembe cen inputov. Z drugimi besedami, cene produktov in
celotna realizacija igralništva bi zaradi uvedbe novih davčnih oblik

Analiza simulacij različnih stopenj davka na igre na srečo, skupaj
z davkom na dodano vrednost pokaže, da bi predlagana stopnja
18 % za posebne igre na srečo omogočila ob vseh navedenih
predpostavkah modela, nevtralnost v davčni obremenitvi
obravnavanih gospodarskih družb iz sektorja igralništva.

7

• maj 1999

Celotni učinek analizirane spremembe davčnih oblik na
poslabšanje ravnotežnega poslovanja gospodarskih družb iz
sektorja igralništva bi tako dosegel med 2,3 % do 2,6 % realizacije
v primeru, če bi bile investicije enake nič, oziroma 3,2 % realizacije,
če bi se investicije dolgoročno dvignile na raven letne amortizacije.
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Predlog zakona o

DAVKU

OD

o POSLOV

PROMETA

ZAVAROVALNIH

(ZDPZP)

- EPA 647 -II- druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 29/4-1999 določila
besedilo:

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:
*
- Mitja GASPARI, minister za finance,
-Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU OD PROMETA
ZAVAROVALNIH POSLOV,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/31999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

besedilu: davčni zavezanec) je zavarovalnica, ki opravlja
zavarovalne posle na območju Republike Slovenije v skladu z
zakonom.

PREDLOG ZAKONA O DAVKU OD
Q

PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV

5. člen
1. člen

Obveznost obračuna davka od zavarovalnih poslov nastane za
davčnega zavezanca takrat, ko je opravljen zavarovalni posel.

® 'em zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja
a
avka od prometa zavarovalnih poslov (v nadaljnjem besedilu:
fl
avek od zavarovalnih poslov) na območju Republike Slovenije.

Šteje se, daje zavarovalni posel opravljen, ko zavarovalna premija
dospe v plačilo ali ko je izdan račun za plačilo zavarovalne premije.

2. člen

6. člen

prihodki od davka od zavarovalnih poslov pripadajo proračunu
^publike Slovenije.

Osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov (v nadaljnjem
besedilu: davčna osnova) je premija oziroma prispevek, ki se
plačuje na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe (v nadaljnjem
besedilu: zavarovalna premija).

3. člen
^avek od zavarovalnih poslov se plačuje od opravljenih
^varovalnih poslov.

. V davčno osnovo iz prejšnjega odstavka se všteva tudi udeležba
na dobičku, ki se pripiše zavarovalni vsoti.

Varovalni
posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje
Po
9odb o premoženjskem in osebnem zavarovanju.

7. člen
Davek od zavarovalnih poslov se plačuje po stopnji 6,5 % od
davčne osnove.

4. člen
Rezanec za davek od zavarovalnih poslov (v nadaljnjem
7

-maj 1999
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obračunati in plačati davek v petih dneh po razdrtju pogodbe od
do tedaj plačanih zavarovalnih premij s pripadajočimi obrestmi.

8. člen
Davka od zavarovalnih poslov se ne plačuje od:

12. člen

1. obveznih pokojninskih in invalidskih zavarovanj ter obveznih
zdravstvenih zavarovanj;
2. osebnih zavarovanj, sklenjenih za dobo, daljšo od 10 let;
3. zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike
Slovenije;
4. pozavarovanj.

Obračunavanje in plačevanje davka od zavarovalnih poslov
nadzoruje davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni
postopek in zakonom, ki ureja davčno službo.
Če davčni zavezanec ne predloži obračuna davka od
zavarovalnih poslov ali ga predloži v nepopolni obliki ali če davčni
organ ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, kot
tudi glede zamudnih obresti, pravnih sredstev in vseh vprašanj
postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določeni s tem
zakonom se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in zakon,
ki ureja davčno službo.

9. člen
Davčni zavezanec plačuje davek od zavarovalnih poslov od
opravljenih zavarovalnih poslov v koledarskem mesecu.
10. člen

13. člen
Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o
davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek
od zavarovalnih poslov.

Od zavarovalnih premij oziroma izdanih računov na podlagi
zavarovalnih pogodb, ki so sklenjene pred uveljavitvijo tega
zakona, se plača davek od zavarovalnih poslov po določbah
tega zakona.

Na podlagi podatkov iz evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi
davčni zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti
davčnemu organu v petih dneh po poteku meseca, za katerega
je sestavil obračun.

14. člen
Zavarovalnica se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če:

Iz obračuna iz prejšnega odstavka morajo biti razvidni: obdobje,
za katero se plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja in
znesek obračunanega davka.

1. ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži mesečnega
obračuna davka davčnemu organu v skladu z 10. členom
tega zakona;
2. ne plača davka v roku iz 10. in 11. člena tega zakona*

Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun
davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun,
dolžan plačati davek ali ne.
v
Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v petih dneh
po poteku meseca, za katerega je sestavil mesečni obračurr.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

11. člen

15. člen

Če se pogodba o osebnem zavarovanju iz 2. točke 8. člena tega
zakona razdre pred potekom 10 let, mora davčni zavezanec

Ta zakon začne veljati 1. julija 1999.

OBRAZLOŽITEV:

tako je upošteval pripombe k 1. členu in v besedilo vključil
obveznost obračunavanja davka. Prav tako je v 4. členu
nedvomno opredelil, da je zavezanec zavarovalnica, kar izhaja
posredno tudi iz opredelitve davčne osnove (to je zavarovalna
premija oziroma prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene
zavarovalne pogodbe). Predlagatelj je smiselno upošteval
pripombe k 8. in 10. členu predloga tega zakona. Predlagatelj je
pri ponovni proučitvi besedila vpeljal novo besedilo 5. člena kjer
je natančneje določil nastanek davčne obveznosti, ki v predlogu
zakona za prvo obravnavo ni bit natančneje opredeljen.

Predlog zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov v prvi
obravnavi je Državni zbor obravnaval na 12. seji dne 24.3.1999 in
sprejel sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo. Državni zbor je s sklepom
zadolžil predlagatelja, da pri pripravi predloga zakona upošteva
pripombe Sektretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne
zadeve.
Predlagatelj je proučil nomotehnične pripombe sekretariata in jih
upošteval pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo. Prav

poročevalec, št. 29
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Predlog zakona o

PROIZVODNJI

IN

PREPOVEDANIMI

PROMETO

DROGAMI

S

(ZPPPD)

- EPA 1243 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 106. seji dne 22/4-1999 določila
besedilo:

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:

• PREDLOGA ZAKONA O PROIZVODNJI IN PROMETU S
PREPOVEDANIMI DROGAMI,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč 7.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19/11-1997
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med. državna sekretarka
v Ministrstvu za zdravstvo,
- Tatja KOSTNAPFEL RIHTAR, mag. farm. svetovalka Vlade
Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami - druga obravnava.

'■ SPLOŠNE DOLOČBE

3.člen

"l.člen

Prepovedane droge so razvrščene v eno od naslednjih treh skupin
glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica
njihove zlorabe ter glede na uporabo v medicini:

zakon določa pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvodnja
'n Promet s prepovedanimi drogami.

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje
ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in
se ne uporabljajo v medicini;

2.člen
^povedane droge so rastline in substance naravnega ali
®lfitetskega izvora, katerih uporaba lahko povzroči zasvojenost,
' 'Tia lahko škodljive posledice za zdravje ali lahko kako drugače
°9fozi človekovo integriteto v telesnem, duševnem ali socialnem
P°menu.

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih
posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko
uporabljajo v medicini;
Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi
posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko
uporabljajo v medicini.

Razvrstitev prepovedanih drog sprejme Vlada Republike Slovenije,
"a predlog ministra, pristojnega za zdravstvo (v nadaljnjem
°6sedilu: minister).

4. člen

^eznam iz prejšnega odstavka mora vsebovati za vse substance
^sdnarodno
nezaščiteno ime v latinski verziji ali drugo priznano
ln
ie ter kemijsko ime, empirično formulo in molekulsko težo.

Za proizvodnjo prepovedanih drog se po tem zakonu šteje gojenje
prepovedanih drog in vsi postopki, kjer se pridobivajo substance
iz 2.člena tega zakona, vključno z njihovo dokončno izdelavo.

zakon se smiselno uporablja tudi za prepovedane droge, ki se
"Porabljajo v veterini, kolikor poseben zakon ne določa drugače.
maj 1999

Gojenje prepovedanih drog po prejšnjem odstavku obsega gojenje
25
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rastlin kanabis, rastline koke, opijskega maka, khata ter
pridobivanje opija z zarezovanjem makovih glavic.

Natančnejši postopek izdajanja dovoljenja za promet in obrazec
vloge predpiše minister.

Za promet s prepovedanimi drogami se po tem zakonu štejejo
uvoz, izvoz, tranzit, prodaja in vsak drug način dajanja
prepovedanih drog v promet.

11.člen
Promet s prepovedanimi drogami na debelo lahko opravljajo pravne
in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo prepovedanih drog
ter pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s
posebnim zakonom za opravljanje prometa z zdravili na debelo-

5.člen
Proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami sta prepovedana.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepovedanimi
drogami na debelo iz skupin I in II, morajo poleg pogojev iz
prejšnjega odstavka izpolnjevati še naslednje pogoje:

Prepovedana je posest prepovedanih drog.
Ne glede na prejšnji odstavek, poseben zakon lahko določi pogoje,
pod katerimi posest prepovedanih drog ni prepovedana.

1. da imajo ustrezne prostore in opremo za hrambo in izdajanje
prepovedanih drog, ki ustrezajo tehničnim in sanitarnim pogojem;
2. da hranijo prepovedane droge v posebnih prostorih, v katerih
ne sme biti drugih proizvodov, ti prostori pa morajo biti
zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb.

6.člen
Prepovedi iz prejšnjega člena se ne nanašajo na prepovedane
droge, ki se v skladu s posebnimi predpisi štejejo za zdravila.
7. člen

Minister, podrobneje določi tehnične in sanitarne pogoje ter način
zavarovanja prostorov iz prejšnjega odstavka.

Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz skupine I se
lahko opravlja le v znanstveno-raziskovalne in učne namene.

12.člen

Prepovedane droge iz skupine II in III se lahko proizvajajo, dajejo
v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in
znanstveno-raziskovalne namene.

Promet s prepovedanimi drogami iz skupin II in III na drobno
opravljajo lekarne v skladu z zakonom, ki ureja opravljanje
lekarniške dejavnosti.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena izda minister, na podlagi ocene letnih potreb.

13.člen
Prostori, v katerih se hranijo prepovedane droge iz skupin I in jl>
morajo biti zaklenjeni in zavarovani pred dostopom nepooblaščenih
oseb.

II. PROIZVODNJA PREPOVEDANIH DROG

Ključe prostorov oziroma posebnih omar, v katerih so
prepovedane droge, razvrščene v skupino I in II, sme hraniti le
delavec, ki je pooblaščen za hrambo in izdajanje.

8.člen
Proizvodnja prepovedanih drog se lahko opravlja na podlagi
dovoljenja ministra.

14.člen

Prepovedane droge lahko proizvajajo pravne in fizične osebe, ki
izpolnjujejo pogoje za izdelavo zdravil, določene s posebnim
zakonom.

Prepovedane droge smejo uvažati in izvažati le pravne in fizične
osebe, ki so registrirane za opravljanje proizvodnje ali prometa z
zdravili na debelo ter na podlagi dovoljenja ministra.

9. člen

15.člen

Vrtni mak (Papaver Somniferum) in konoplja (Cannabis Sativa I.)
se lahko gojita samo za prehrambene in industrijske namene na
podlagi dovoljenja, ki ga izda minister, pristojen za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. O vsakem nasadu je potrebno obvestiti
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve v 30 dneh po setvi.

Dovoljenje za uvoz prepovedanih drog se izda, če sta izpolnjena
naslednja pogoja:
1. da so prepovedane droge, ki se uvažajo, namenjene za
medicinske, veterinarske, učne ali znanstveno-raziskovaim
namene;

Natančnejše pogoje za pridobitev dovoljenja iz prejšnega
odstavka predpiše minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in
ministrom, pristojnim za notranje zadeve.

2. da je količina prepovedanih drog, za katero se zahteva
uvozno dovoljenje v skladu z oceno letnih potreb.
v
16.člen
Dovoljenje za izvoz prepovedanih drog se izda, če sta izpolnjena
naslednja pogoja:

III. PROMET S PREPOVEDANIMI DROGAMI
10-člen
Prepovedane droge se lahko dajo v promet le na podlagi dovoljenja
ministra.

1. da so prepovedane droge, ki se izvažajo, namenjene za
medicinske, veterinarske, učne ali znanstveno-raziskovalne
namene;

Vloga za izdajo dovoljenja za promet s prepovedanimi drogami
se vloži pri ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo.

2. da je vlogi za izvozno dovoljenje priloženo uvozno dovoljenje
pristojnega organa države uvoznice.
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17.člen

vrsto in količino prepovedane droge, ki ga je izdal pristojni organ
države, v kateri je vozilo registrirano.

vdovoljenje
n

za uvoz oziroma izvoz neha veljati z dnem, ko poteče
jem določen rok.

23.člen

18.člen

Carinarnice morajo v vsako dovoljenje za izvoz oziroma dovoljenje
za uvoz vpisati številko deklaracije, datum in kraj carinjenja.

^Saka pošiljka prepovedanih drog, ki se uvaža oziroma izvaža
^ora vsebovati tudi kopijo uvoznega oziroma izvoznega
Moljenja.

Pravna in fizična oseba, kateri je bilo izdano dovoljenje za izvoz
oziroma uvoz mora kopijo dovoljenja s podatki iz prejšnjega
odstavka v petnajstih dneh po carinjenju posredovati ministrstvu,
pristojnemu za zdravstvo.

^'listrstvo, pristojno za zdravstvo posreduje kopijo izvoznega
0v
°ljenja pristojnemu organu države uvoznice.

Za vsako pošiljko prepovedanih drog v tranzitu mora carinarnica
preveriti pravilnost predložene carinske listine ter o vrsti in količini
prepovedanih drog, državi izvoza in državi uvoza obvestiti
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

19.člen
'°9a za izdajo uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja mora
ebovati naslednje podatke:

s

24.člen

^
j
'
j
■
'
'
'
y

irne oziroma firmo in sedež osebe, ki želi uvoziti ali izvoziti
Prepovedane droge;
n
aziv prepovedane droge in namen, za katerega se uvaža
oziroma izvaža;
Predvideno količino prepovedane droge;
odstotno količino baze prepovedane droge;
skupno količino baze prepovedane droge;
'irmo oziroma ime in sedež tuje firme, ki je posrednik pri
Uvozu oziroma izvozu prepovedane droge;
označbo carinarnice, preko katere se uvaža oziroma izvaža
j Prepovedana droga;
g' r_°k, v katerem bo opravljen uvoz oziroma izvoz;
številko uvoznega dovoljenja in navedbo organa države
uvoznice, ki je izdal dovoljenje.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na promet s prepovedanimi
drogami, veljajo tudi za uvoz in izvoz prepovedanih drog v proste
carinske cone ali v carinska skladišča v Republiki Sloveniji.

IV. EVIDENCE O PREPOVEDANIH DROGAH
25.člen
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo in opravljajo promet s
prepovedanimi drogami na debelo, morajo voditi evidenco, ki
obsega naslednje podatke:
1. uvožene oziroma izvožene količine ter vrste prepovedanih
drog;
2. ime oziroma firmo in sedež prodajalca oziroma kupca;
3. številko uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja, na podlagi
katerega je bila prepovedana droga uvožena oziroma
izvožena;
4. datum nabave oziroma dobave prepovedane droge;
05. količine in vrste prepovedanih drog, ki so na zalogi.

20.č!en
^anzit prepovedanih drog čez carinsko območje Republike
I ovenije je dovoljen le, če ima pošiljka izvozno dovoljenje države,
katere se prepovedano drogo izvaža ter uvozno dovoljenje
*ave uvoznice.
? Poteku tranzita se morata medsebojno obvestiti vstopna in
'opna carinska izpostava.

26.člen

.^šiljke prepovedanih drog med tranzitom ne smejo biti
Postavljene postopkom, ki bi spremenili ali utegnili spremeniti
av
o prepovedane droge.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepovedanimi
drogami na debelo morajo posredovati redna poročila o prometu
s prepovedanimi drogami ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo,
in sicer:

r

9ani za notranje zadeve zagotavljajo varnost pošiljke
P°vedanih drog med tranzitom.

1. trimesečna poročila o uvoženih in izvoženih količinah ter vrstah
prepovedanihdrog in državah uvoznicah oziroma izvoznicah
v 15 dneh od izteka trimesečja, za katerega se pošlje poročilo;

St r

°ške varovanja plača pošiljatelj.
21.člen

2. letna poročila o uvoženih in izvoženih količinah, vrstah
prepovedanih drog indržavah uvoznicah oziroma izvoznicah
v 60 dneh po izteku koledarskega leta.

ki prestopijo mejo Republike Slovenije, smejo imeti v
t®sti zdravila, ki vsebujejo prepovedane droge iz skupine II,
in |jh nujno potrebujejo za zdravljenje, vendar morajo njihovo ime

27.člen

0r

9a ^'n° Z c^0'<az''' za upravičenost uporabe prijaviti carinskemu

Obliko in način vodenja evidenc in poročil iz 25. in 26. člena tega
zakona predpiše minister.

22.člen
p0

as- n e

^ i prepovedanih drog iz skupine II, namenjenih za prvo
v prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu v
2ai,
ki so nujne za ta namen, se ne šteje za promet po tem
*°nu.
|J
'istine o registraciji prevoznega sredstva je potrebno
°*iti carinskemu organu verodostojno listino za določeno

7
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28.člen
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vodi evidenco o primerih
nedovoljene proizvodnje in nedovoljenega prometa s
prepovedanimi drogami.
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Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in Carinska uprava
Republike Slovenije neposredno sodelujeta s pristojnimi tujimi
organi in mednarodnimi organizacijami pri odkrivanju in zatiranju
nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

32. člen
Upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih predpisov,
izdanih na njegovi podlagi opravlja ministrstvo, pristojno za
zdravstvo.

O primerih kršitev prepovedi proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami sta Ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve in Carinska uprava dolžna obveščati ministrstvo, pristojno
za zdravstvo.

33. člen
Pravne in fizične osebe, katerih poslovanje je pod nadzorstvom,
morajo organom iz 30. in 31.člena tega zakona omogočiti
nadzorstvo in neovirano delo ter vpogled v evidenco in
dokumentacijo in jim posredovati podatke in gradivo, ki so potrebni
za izvajanje tega zakona.

29.člen
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo skrbi v sodelovanju z
ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve za izpolnjevanje
mednarodnih obveznosti, ki izvirajo iz ratificiranih konvencij.

34.člen
Vlada Republike Slovenije imenuje medresorsko komisijo, ki je
odgovorna za pripravo, pospeševanje in usklajevanje nadzora
nad zlorabo prepovedanih drog in trgovino s prepovedanimi
drogami, zlasti z naslednjimi ukrepi:

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo pripravlja in posreduje organom
Združenih narodov, ki so pristojni za kontrolo prepovedanih drog,
naslednje podatke:
1. poročila o izvajanju mednarodnih pogodb o prepovedanih
dragih na območju Republike Slovenije;
2. ocene letnih potreb po prepovedanih dragih;

-

3. statistična poročila o proizvodnji, prometu, porabi, zaplembi
in zalogah prepovedanih drog.

V. NADZORSTVO

z razvijanjem in izvajanjem akcijskega načrta države za
nadzor nad prepovedanimi drogami;
z izvajanjem določil konvencij Združenih narodov;
s pospeševanjem preprečevanja zlorabe prepovedanih drog;
z vzpostavitvijo sistema za zbiranje in analiziranje podatkov
o zlorabi prepovedanih drog in trgovini s prepovedanimi
drogami;
z razvojem programov zdravljenja in rehabilitacije;
s pospeševanjem in zagotavljanjem mednarodnega
sodelovanja.

30.člen
Carinsko nadzorstvo nad uvozom, izvozom in tranzitom
prepovedanih drog opravljajo pristojni carinski organi.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

31 .člen

35.člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na proizvodnjo in promet
s prepovedanimi drogami, opravlja zdravstveni inšpektorat.

Z denarno kaznijo od 500 000 SIT do 1 000 000 SIT se kaznuje
za prekršek pravna ali fizična oseba, ki v nasprotju z določili
prvega odstavka 8.člena in prvega odstavka 10.člena tega
zakona opravlja proizvodnjo oziroma promet s prepovedanimi
drogami.

Pri inšpekcijskem nadzoru ima zdravstveni inšpektorat pravico
in dolžnost izvajati naslednje ukrepe:

Z denarno kaznijo od 50 000 SIT do 120 000 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prejšnega odstavka.

1. prepovedati pravnim in fizičnim osebam, ki proizvajajo in
opravljajo promet s prepovedanimi drogami, opravljanje te
dejavnosti, če ne izpolnjujejo pogojev iz tega zakona, dokler
ti pogoji niso izpolnjeni;

36.člen

2. začasno zaseči prepovedane droge in odrediti druge ukrepe,
potrebne zaizvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov ter o temobvestiti ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, če gre za carinsko blago pa o tem obvestiti carinski
organ;

Z denarno kaznijo od 100 000 do 500 000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna ali fizična oseba:

3. v primeru kršitve določb tega zakona predlagati postopek o
prekršku.

2. če prostorov ali posebnih omar, v katerih so prepovedane
droge iz skupine I in II, ne zavaruje tako, kot je predpisano, a i
če ključev od prostorov omar, v katerih so prepovedane droge
iz skupine I in II ne varuje delavec, ki je pooblaščen za hrambo
in izdajanje prepovedanih drog iz skupine I in II (11 .člen),

1. če v določenem roku ne obvesti pristojni organ o zasejanih
površinah (9. člen);

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi v upravnem postopku
zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero pritožba ne zadrži
izvršitve.

3. če v petnajstih dneh po carinjenju ne pošlje ministrstvu,
pristojnemu za zdravstvo kopije dovoljenj za uvoz in izvoz
prepovedanih drog (23. člen);

Če pomanjkljivosti iz 1. točke drugega odstavka tega člena niso
odpravljene v določenem roku, minister odvzame dovoljenje za
proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.

4. če ne vodi predpisane evidence ali je ne vodi pravilno (25člen);

poročevalec, št. 29

28

7. maj 1999

če v predpisanem roku ne pošlje ministrstvu, pristojnemu za
zdravstvo poročila ali drugih predpisanih podatkov, ki jih mora
voditi na podlagi tega zakona ali če pošlje nepravilne podatke
(26. člen);
b
- če organom ne omogoči nadzorstva in neoviranega dela ter
v
Pogleda v evidence in dokumentacijo in če jim ne pošlje
Podatkov in gradiva, potrebnih za opravljanje inšpekcijskih
del (33.člen).

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za prepovedane droge,
ki so bila odvzete kot predmet kaznivega dejanja.
Ravnanje z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami
podrobneje predpiše minister, pristojen za notranje zadeve v
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

2 denarno kaznijo od 50 000 SIT do 120 000 SIT se kaznuje za
Prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
Prejšnjega odstavka.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

42.člen

2 denarno kaznijo od 50 000 SIT do 120 000 SIT se kaznuje za
Prekršek, kdor ima v posesti prepovedane droge (drugi odstavek
•Člena tega zakona).

Razvrstitev prepovedanih drog iz 2.člena tega zakona določi
Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

38.člen

43.člen

Pre
P°vedane
s

droge, ki so predmet prekrška po tem zakonu ali
° bile uporabljene pri storitvi teh prekrškov, se odvzamejo.

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ter pravne in fizične osebe,
ki opravljajo promet s prepovedanimi drogami na dan uveljavitve
tega zakona, morajo uskladiti svojo organiziranost in delovanje s
tem zakonom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
44. člen

p"' RAVNANJE z zaseženimi in odvzetimi
PREPOVEDANIMI DROGAMI

Ministri, pristojni za izvajanje tega zakona izdajo izvršilne predpise
po tem zakonu v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

39.člen
r»
. ® se prepovedane droge, odvzete po 38.členu tega zakona,
"ko uporabijo kot surovine za proizvodnjo in nadaljnjo predelavo,
9an, ki je odločil o odvzemu po končanem kazenskem postopku
' Postopku za prekršek, odvzete prepovedane droge proda
avni ali fizični osebi, ki ima dovoljenje za proizvodnjo
pre
Povedanih drog.

45. člen
Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnega člena se uporabljajo,
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji izvršilni predpisi:
Pravilnik o pogojih in postopku za izdajo dovoljenja za uvoz in
izvoz mamil (Uradni list SFRJ, št. 50/79);

®r9an, ki vodi postopek lahko odloči, da se prepovedane droge
, Prejšnjega odstavka, ki se zaradi svojih lastnosti ne morejo
ap
iti dalj časa, prodajo ali komisijsko uničijo še pred koncem
s
'opka,
vendar ob predhodnem dodatnem zavarovanju
v
*orcev.

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc in poročil, ter o
rokih za pošiljanje podatkov o proizvodnji in prometu mamil
(Uradni list SFRJ, št.54/79 in 4/80);

^edstva, pridobljena s prodajo prepovedanih drog po prejšnjem
stavku, so prihodek državnega proračuna.

Odločbe o mamilih, ki se smejo dajati v promet za medicinske
in veterinarske namene (Uradni list SFRJ, št. 70/78, 52/83,
47/85);

40.člen

Odločba o seznamu mamil (Uradni list RS, 5/98 in 69/98).

Prepovedanih drog, odvzetih po 38,členu tega zakona, ni
Soče uporabiti kot surovino za proizvodnjo in nadaljnjo
, delavo, se na podlagi odločbe organa, ki vodi postopek,
Orn
'sijsko uničijo.
KQ Misijo j prejšnjega odstavka sestavi organ, ki je odločil o
2
v
*emu prepovedanih drog.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati Zakon
o proizvodnji in prometu mamil (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/
85).

41.člen

47. člen

ki zasežejo oziroma odvzamejo prepovedane droge,
, 'i°
evidenco,
v katero vpišejo tudi podatke, ki se nanašajo na
e
9. odvzem oziroma način uničenja prepovedanih drog.

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

46. člen

r an
Vo ^. ''
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maka za pridobivanje prepovedanih drog potrebno izvajati nadzor
nad vsemi zasejanimi površinami.

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji dne 19. 11. 1997
opravil prvo obravnavo in sklenil, da je predlog zakona o mamilih
in psihotropnih snoveh primerna podlaga za pripravo besedila za
drugo obravnavo. Vladi Republike Slovenije kot predlagateljici je
naložil, da pripravi predlog zakona za drugo obravnavo in pri tem
upošteva stališča Državnega zbora Republike Slovenije, ter
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. V zvezi z
obravnavo predloga zakona je Državni zbor Republike Slovenije
sprejel tudi dodatne sklepe.

Predlagatelj je še enkrat proučil možnost, da pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo z znanstvenim in raziskovalnim delom,
lahko v te namene gojijo konopljo in vrtni mak, če pridobijo dovoljenje
ministra, pristojnega za zdravstvo. Glede na to, da sta konoplja in
vrtni mak uvrščena v skupino I. ter, da ne bi bila onemogočena
uporaba prepovedanih drog skupine I. v znanstvene oziroma
raziskovalne namene je predlagatelj dopolnil besedilo 7. člena
predloga zakona ter določil, da se lahko opravlja proizvodnja,
promet in posest prepovedanih drog iz skupine I. le v znanstvenoraziskovalne in učne namene na podlagi dovoljenja ministra,
pristojnega za zdravstvo. S tem je upošteval stališče Državnega
zbora ter na tej podlagi spremenil oziroma dopolnil tudi določila
11. in 13. člena in druge točke prvega odstavka 36. člena predloga
zakona.

Predlagatelj je preučil vse pripombe in stališča Državnega zbora.
Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve ter redakcijsko popavil posamezne člene. Glede
načelnega mnenja, da bi bilo potrebno še dodatno pretehtati
nekatera pooblastila ministrom in drugim upravim organom, je
predlagatelj spremenil besedilo 2 člena tako, da razvrstitev
prepovedanih drog s seznamom sprejme Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra.

Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora in dopolnil 35.
člen tako, da se z denarno kaznijo kaznuje za prekršek tudi
fizična oseba, ki v nasprotju z določili prvega odstavka 8. člena in
prvega odstavka 10. člena opravlja proizvodnjo in promet s
prepovedanimi drogami.

Predlagatelj je v celoti upošteval stališče Državnega zbora
Republike Slovenije in besedo "kanabis" nadomestil z besedo
"konoplja", besedi "opijski mak" pa z besedama "vrtni mak" (9.
člen). Latinski imeni bo predlagatelj upošteval tudi pri pripravi
seznama o prepovedanih drogah.

V 37. členu je predlagatelj upošteval stališče Državnega zbora
Republike Slovenije in spodnjo mejo denane kazni za posest
prepovedanih drog z 30.000 SIT dvignil na 50.000 SIT.

Predlagatelj je upošteval tudi stališče Državnega zbora Republike
Slovenije v zvezi z gojenjem konoplje in vrtnega maka v industrijske
in prehrambene namene. Besedilo 9. člena je dopolnjeno tako, da
se vrtni mak in konoplja lahko gojita samo za prehrambene in
industrijske namene na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister,
pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. O vsakem nasadu
bo potrebno obvestiti tudi Ministrstvo za notranje zadeve. V
navedenem členu je določena tudi pravna podlaga za izdajo
predpisa, ki bo določil natančnejše pogoje v zvezi z gojenjem
konoplje in vrtnega maka, ki ga bo izdal minister, pristojen za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom in
ministrom, pristojnim za notranje zadeve.

Stališče k 3. členu, da se upoštevajo tako imenovane designerske
droge ter, da se kot izhodišče za proizvodnjo nekaterin
psihotropnih snovi upoštevajo tudi določene rastlinske vrste, t>°
predlagatelj upošteval pri pripravi odločbe o razvrstita
prepovedanih drog v posamezne skupine, ki jo bo izdal minister,
pristojen za zdravstvo.
Predlagatelj je redakcijsko popravil določila 2.,7., 10., 19., 44. in 45člena predloga zakona.
Predlagatelj je proučil tudi dodatne sklepe Državnega zbora
Republike Slovenije k predlogu zakona o mamilih in psihotropni
snoveh.

V skladu s stališčem Državnega zbora, da dosledno upošteva
strokovno terminologijo, je predlagatelj v vseh členih zakona
besede »mamila in psihotropne snovi« nadomestil z besedama
»prepovedane droge« ter v tem smislu spremenil tudi naslov
zakona tako, da se glasi: "Predlog zakona o proizvodnji in prometu
s prepovedanimi drogami." Z navedeno spremembo je strokovna
terminologija zakona usklajena tudi s Predlogom zakona o
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi
uživalcev prepovedanih drog, ki ga je Vlade Republike Slovenije
že posredovala v Državni zbor.

V zvezi z dodatnim sklepom naj Vlada Republike Slovenije priprav/
in predloži Državnemu zboru predlog zakona, ki bo ureja
preventivno dejavnost, zdravljenje odvisnosti, terapevsk
programe, socialno rehabilitacijo in reintegracijo uživalcev drog,
je Vlada Republike Slovenije posredovala Državnemu Zboru
prvo obravnavo predlog zakona o preprečevanju uporab
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drogGlede dodatnega sklepa, ki se nanaša na gojenje konoplje v
industrijske namene je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo
gojenju navadne konoplje (Ur.list RS, št. 34/98), ki določa P°9®
pod katerimi je v Republiki Sloveniji dovoljeno gojiti navadn
konopoljo.

Glede stališča Državnega zbora, da izjemoma ni potrebno
izupolnjevati pogojev za gojenje vrtnega maka v prehrambene
namene na povrčini 10 m' na gospodinjstvo, je predlagatelj ocenil,
da je zaradi nadzora oziroma možnosti zlorabe gojenja vrtnega
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"Za prepovedane droge se ne štejejo substance, ki se v skladu s
posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila."

amandmaji vlade republike
Slovenije

Obrazložitev
1

-Arnandma k 1. členu

Amandma je redakcijske narave.

Na koncu stavka se črta pika in doda naslednje besedilo :
'er posest prepovedanih drog."

6. Amandma k 8. členu

Obrazložitev

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi :
" Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ne more pridobiti
oseba, če je bila obsojena za kaznivo dejanje neupravičene
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami v skladu z 196.
členom Kazenskega zakonika, v roku petih let od dneva
pravnomočnosti obsodbe."

Amandma je redakcijske narave.
Amandma k 2. členu
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev

^povedane droge so rastline ali substance naravnega ali
izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo
J telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo socialno blagostanje
M in so opredeljene v posebnem zakonu."

Z predlaganim amandmajem se zaostrujejo pogoji za pridobitev
dovoljenja za proizvodnjo prepovedanih drog .

S|
ntetičnega
13

7. Amandma k 13. členu

Obrazložitev

Člen se črta.

Amandma je redakcijske narave .

Obrazložitev
Amandma k 4. členu

Z amandmajem se predlaga črtanje 13. člena glede na to, da bo
minister, pristojen za zdravstvo, skladno z zadnjim odstavkom
11.člena predpisal tehnične in sanitarne pogoje ter način
zavarovanja prostorov v katerih se hranijo prepovedane droge.

e

^' n se spremeni tako, da se glasi :
proizvodnjo prepovedanih drog se štejejo vsi postopki, kjer
pridobivajo substance iz 2. člena tega zakona, vključno z
3°jenjem, predelavo in njihovo končno izdelavo.
a
Promet s prepovedanimi drogami se po tem zakonu štejejo
°z, izvoz, tranzit, prodaja in vsak drug način dajanja
^Povedanih drog v promet,
oz je vsak vnos prepovedanih drog na carinsko območje
®Publike
Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je
I va v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to blago.
°z je vsak iznos prepovedanih drog iz carinskega območja
^Publike Slovenije.
Dr t ' 'e vsak Prenos prepovedanih drog pod carinskim nadzorom
c r|. o carinskega območja, ali od enega do drugega kraja na
nskem območju Republike Slovenije.
e

8. Amandma k 17. členu
Člen se črta.
Obrazložitev
Amandma je redakcijske narave.
9. Amandma k 20. členu
Četrti odstavek se nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:

®brazložitev

"Špediter je dolžan zagotoviti varnost pošiljke."

^Car|amandmajem se besedilo 4. člena pojasnjuje ter usklajuje s
nskimi predpisi.

Obrazložitev
Amandma je redakcijske narave.

Amandma k 5. členu
ćlen

10. Amandma k 21. členu

se črta.

Člen se spremeni tako, da se glasi :
"Osebe, ki prestopijo mejo Republike Slovenije smejo imeti pri
sebi za lastno uporabo prepovedane droge iz skupine II, ki se v
skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila.

°brmiožitev
^andmajem se predlaga črtanje 5. člena glede na to, da je že
Pro °'9nu določeno, da so proizvodnja, promet in posest
2
ako°VeClan'^ dr°9 c'ovo'ieni le P01^ P°9°i'' ki iih določa predlog

v

Od oseb iz prejšnjega odstavka carinski organ lahko zahteva
dokazila o upravičenosti njihove uporabe".
Obrazložitev

5 At,

' iandma k 6.členu
Č|6n Se
spremeni tako, da se glasi:

*,lr,ajl999

Z predlaganim amandmajem se besedilo predloga zakona
usklajuje z 6. členom .
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11. Amandma k 24. členu

Obrazložitev

Člen se črta.

Amandma se predlaga glede na to, da je Vlada Republike Slovenije
sprejela sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije
za droge.

Obrazložitev
Amandma je posledica predlaganega amandmaja k 4. členu.

15. Amandma k 35. členu
12. Amandma k 28. členu

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Z denarno kaznijo od 500 000 do 1 000 000 se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če proizvaja oziroma da
v promet prepovedane droge brez dovoljenja ministra (prvi
odstavek 8. člena oziroma prvi odstavek 10. člena )."

a) Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi :
"Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vodi evidenco o številu
in vrsti kaznivih dejanj in prekrškov v zvezi z proizvodnjo in
prometom prepovedanih drog in o količini zaseženih prepovedanih
drog."

Obrazložitev

b) V drugem odstavku se za besedo "pristojnimi" dodata besedi
"domačimi in".

Amandma je redakcijske narave.

Obrazložitev
16. Amandma k 36. členu

Amandma je redakcijske narave.

V uvodnem besedilu prvega odstavka se za besedo " pravna
doda beseda "oseba", besedi "fizična oseba " pa se nadomestita
z naslednjim besedilom: "posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti."

13. Amandma k 29. členu
a) Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi :

Obrazložitev

"Ministrstvo, pristojno za zdravstvo skrbi v sodelovanju z
pristojnimi organi za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo na področju prepovedanih drog."

Predlagani amandma je redakcijske narave.

b) V drugem odstavku se besede "organom Združenih narodov"
nadomestijo z besedami "mednarodnim organom in mednarodnim
organizacijam."

a) Številka "120 000 " se nadomesti s številko " 150 000 ".

V istem odstavku se za 3.točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
" 4. Druge podatke, za katere zaprosijo mednarodni organi in
organizacije."

b) Za besedo "droge" se besedilo v oklepaju do konca stavka
nadomesti z naslednjim besedilom:
"v nasprotju z določbami tega zakona."

Obrazložitev

Obrazložitev

Amandma je redakcijske narave.

Amandma je redakcijske narave.

14. Amandma k 34. členu

18. Amandma k 41. členu

Člen se spremeni tako, da se glasi:

V zadnjem odstavku se črta pika in doda naslednje besedilo,
"in ministrom, pristojnim za finance."

17. Amandma k 37. členu

"34. člen

Obrazložitev

Vlada Republike Slovenije ustanovi medresorsko komisijo za
droge.

Z določitvijo pristojnosti ministra za finance je omogočena
doslednejša izpeljava postopkov s prepovedanimi drogami, pri
izvedbi katerih imajo tudi carinski organi pomembne pristojnosti,
glede na to, da so droge lahko tudi carinsko blago.

Komisija iz prejšnjega odstavka opravlja riaslednje naloge :
pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe, ki
jih sprejme Vlada Republike Slovenije za preprečevanje
uživanja drog, zmanjševanje povpraševanja po drogah,
zmanjševanje škode zaradi uporabe drog, zdravljenja in
rehabilitacije;
spremlja izvajanje določil konvencij mednarodnih organov in
mednarodnih organizacij;
predlaga Vladi Republike Slovenije nacionalni program in
ukrepe pri izvajanjunacionalnega programa za preprečevanje
uživanja drog, zmanjševanje povpraševanja po drogah,
zmanjševanje škode zaradi uporabe drog, zdravljenja in
rehabilitacije."

poročevalec, št. 29

19. Amandma k 46. členu
Za oklepajem se črta pika in doda naslednje besedilo:
"ter preneha veljati Uredba o gojenju navadne konoplje (Uradni
list RS št. 34/98 )."
Obrazložitev
Vlada Republike Slovenije je na podlagi stališč Državnega zbora
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z dne 27.11.1997 sprejela Uredbo o gojenju navadne konoplje
(Uradni list RS št.34/98), na podlagi katere je bilo omogočeno
9°jenje navadne konoplje za predelavo semen, za nadaljnje
ra
*množevanje, za stiskanje olja, za pridobivanje substanc za
0z
Wetične namene, za hrano živali ali za pridelavo vlaken.

'"V 1999

Z amandmajem se predlaga prenehanje veljavnosti navedene
uredbe, glede na to, da je v skladu s stališči Državnega zbora
dopolnjeno besedilo 9.člena predloga zakona, ki določa, da se
konoplja lahko goji le na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister,
pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Tel.: 061/ 178-60-01
Fax. 061/ 178-60-58

Številka: 5808-3/98:6
Datum: 15.4.1999

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOG ZAKONA O PROIZVODNJI JN PROMETU S PREPO VE DANIMI DROGAMI

1.

Naslov predloga akta:

PREDLOG ZAKONA O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI

2.

Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružili«

a.
Navedba odločb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo
gradivo:
Evropski sporazum o pridružitvi v 97 členu deklarativno določa da pogodbenice v okviru svojih
pooblastil m pristojnosti sodelujejo pri povečevanju učinkovitosti usmeritev in ukrepov proti
nezakonitemu dobavljanju in trgovanju z mamili in psihotropnimi snovmi, ter pri zmanjševanju
zlorabe teh izdelkov.
Četrta alineja v 98. členu sporazuma določa, da pogodbenice vzpostavijo okvir za preprečevanje
nezakonitega trgovanja z mamili in psihotropnimi snovmi

b.

V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpoln jene:

O ureditvi proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, EU ni sprejela posebnih predpisov' To
področje so posamezne članice uredile s svojimi zakoni na podlagi mednarodnih konvencij o drogah.
kar velja tudi za Republiko Slovenijo v procesu sprejemanja prevnega reda EU.
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c.

Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

-?•

Skladnost predloga akta s predpisi ES

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

b.

Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

Predlog zakona je v celoti usklajen z ostalimi viri (obema konvencijama) prava ES
♦
c

-

Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

Navedba roka predvidene popolne usklajenosti akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri
ES
Usklajevanje z zgoraj navedenimi pravnimi viri EU na področju drog bo uresničeno s
sprejemom zakona
Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
ne
Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
ne
I
'■
Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TA1EX, Komisija ES, države članice
S, SIGMA, OECD, Univerza...)
Op ravljena je ustrezna konzultacija s strokovno službo Programa OZN za droge (UNDCP
^egal Advisory Programine)
E

/

Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za
kladitev.

Us

*■1)ajiggg
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Predlog zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, je predviden v Državnem
programu v področju Varovanje zdravlja, pod zaporedno številko 383. Predvideva se rok za sprejem
v Državnem zboru v IV. tromesečju 1999 z uveljavitvijo v I. tromesečju leta 2002.

Mojca Mahkota, univ.dipl.prav.
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p

oročilo

IZVAJANJU

LETNEGA

DELA

D.D.

DARS

SEPTEMBER

V

PROGRAMA

OBDORJU

JANUAR

1998

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

Vlada Republike Slovenije je na 106. seji dne 22/4-1999 potrdila:
• POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA DELA
°ARS D.D. V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998,
ki 9a pošilja na podlagi 7. člena Zakona o Družbi za avtoceste
v
Republiki Sloveniji.

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- mag. Janez BOŽIČ, predsednik Uprave DARS d.d.

V'ada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

3

1999
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d.d.

POROČILO O IZVAJANJU

LETNEGA PROGRAMA DELA DARS d.d.

V OBDOBJU

♦

JANUAR - SEPTEMBER 1998

CELJE, december 1998
29.04 99
poročilo 1 -9 1998, vsebina
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REALIZACIJA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 30.09.1998
V MIO USS
upoštevana je fakturirana realizacija (predhodni podatki)
ŽELEZNICE
DRŽAVNE CESTE
DOKONČANJA AVTOCEST
PROJ DO KUM. IN INŽENIR
PRIKLJUČEK RAZDRTO
NAVEZAVA NA LUKO KOPER
PRIKLJUČEK LJUBEČNA
PRIKLJUČEK LOPATA
JAGODJE - LUCIJA
IZOLA - JAGODJE
KOPER • IZOLA
Škofije - srmin
BELTINCI - PINCE
LENART - BELTINCI
MARIBOR - LENART
FRAM-HAJDINA
KRŠKA VAS - OBREŽJE
SMEDNIK - KR&KA VAS
KRONOVO - SMEDNIK
HRASTJE - KRONOVO
BlC - TREBNJE - HRASTJE
VIŠNJA GORA - BlC
ŠENTVID - KOSEZE
NAKLO-KRANJ V
PODTABOR • NAKLO
PERACICA • PODTABOR
VRBA - PERACICA
HAJDINA • ORMOŽ
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
ZADOBROVA -TOMACEVO
ŠENTILJ; PESNICA
PESNICA - SLIVNICA
SLIVNICA - FRAM • BDC
HOČE • ARJA VAS
ARJA VAS • VRANSKO
VRANSKO - BLAGOVICA
BLAGOVICA • ŠENTJAKOB
ŠENTJAKOB • MALENCE
DANE - FERNETlCl
DIVAČA - DANE
SELO - ŠEMPETER
VIPAVA - SELO
RAZDRTO - VIPAVA
KLANEC-SRMIN
KOZINA - KLANEC
DIVAČA - KOZINA
Čebulo vi ca - divaCa
RAZDRTO - CEBULOVICA
50

100

150

200

■ vrednosti po NP

maj 1999

250

300

350

400

450

500
mio USS

I fakturirana realizacija
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REALIZACIJA NACIONALNEGA PROGRAMA NA DAN 30.09.1998
V ODSTOTKIH
upoštevana je fakturirana realizacija (predhodni podatki)
VSE SKUPAJ
ŽELEZNICE
DRŽAVNE CESTE
DOKONČANJA AVTOCEST
PROJ DO KUM. IN INŽENIR
PRIKLJUČEK RAZDRTO
NAVEZAVA NA LUKO KOPER
PRIKLJUČEK LJUBEČNA
PRIKLJUČEK LOPATA
JAGODJE - LUCIJA
IZOLA • JAGODJE
KOPER - IZOLA
Škofije - srmin
BELTINCI - PINCE
LENART - BELTINCI
MARIBOR - LENART
FRAM - HAJDINA
KRŠKA VAS - OBREŽJE
SMEDNIK • KRŠKA VAS
KRONOVO - SMEDNIK
HRASTJE - KRONOVO
BIČ - TREBNJE - HRASTJE
VIŠNJA OORA • BIČ
ŠENTVID • KOSEZE
NAKLO • KRANJ V
PODTABOR - NAKLO
P ERA Čl CA - PODTABOR
VRBA • PERA Čl CA
HAJDINA - ORMOŽ
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
ZADOBROVA • TOMAČEVO
Šentilj • pesnica
PESNICA - SLIVNICA
SLIVNICA - FRAM - BDC
HOČE - ARJA VAS
ARJA VAS - VRANSKO
VRANSKO • BLAGOVICA
blaoovica • Šentjakob
Šentjakob • malence
DANE - FERNETIČl
DIVAČA • DANE
selo - Šempeter
VIPAVA • SELO
RAZDRTO - VIPAVA
KLANEC SRMIN
KOZINA - KLANEC
DIVAČA - KOZINA
ČEBULO VICA - DIVAČA
RAZDRTO - ČEBULOVICA
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0.

UVOD

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je v obdobju januar - september 1998 izvajala naloge v skladu z
Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur. list RS 57/93), v skladu z Nacionalnim programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.list RS 13/96 in 41/98), ter na podlagi Letnega programa dela
DARS, d.d. za leto 1998, s katerim seje na svoji 30.redni seji, dne 23.3.1998, seznanil Nadzorni svet DARS,
d.d., in ki gaje sprejela skupščina DARS, d.d. (Vlada Republike Slovenije) ter dal nanj soglasje Državni zbor
dne 25.3.1998.
Pričujoče poročilo je narejeno po 7. členu Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji.

1.

OPRAVLJENO DELO DRUŽBE

V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, je DARS, d.d v obdobju
januar - september 1998 opravila naslednje naloge:

1.1.

Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in iždelave investicijskih programov,
projektno tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in nepremičnin za avtocestne
odseke, ki se pričnejo graditi v letu 1998 ali se bodo pričeli graditi pozneje

Pri tem je DARS, d.d.:
- organizirala in vodila izdelavo vseh študij in raziskav, potrebnih za odločitve pri načrtovanju in
gradnji avtocest;
- organizirala in vodila izdelavo študij upravičenosti in investicijskih programov;
- organizirala in vodila pripravo projektno tehnične dokumentacije za te avtocestne odseke, pri čemer
je :
-

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

- Ministrstvu za okolje in prostor zagotavljala potrebne strokovne podlage za postopke določitve
poteka avtocestnih tras v prostoru;
- organizirala in vodila odkupe zemljišč in nepremičnin ter sklepala odškodninske pogodbe.
Izvajalci študij, projektno tehnične dokumentacije in izvajalci odkupov zemljišč in nepremičnin so bili
izbrani na podlagi javnih razpisov.

1.2.

Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se pričeli graditi v letih
1994,1995, 1996 in 1997

Pri tem je DARS, d d.:
- organizirala in vodila postopke oddaje del za še neoddana dela,
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji,
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- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.

1.3.

Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so bili končani v obdobju med
januarjem in septembrom 1998

Za odseke, ki so bili končani v obdobju januar - september 1998 je DARS, d.d.:
-

organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji,
ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del,
pridobivala potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in vgrajenih materialov,
organizirala tehnične preglede izvedenih del,
organizirala in vodila odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih pregledih,
organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov oziroma delov odsekov.

1.4.

Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih avtocestnih odsekov

Pri tem je DARS, d.d.:
-

organizirala in vodila postopke oddaje gradbenih del,
sklepala pogodbe za izvajanje teh del,
organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji;
ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.

1.5.

Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje obstoječih avtocestnih odsekov

Na že zgrajenih avtocestah, ki jih je DARS, d.d. dobila v upravljanje od Republike Slovenije, je družba
organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja ter obnavljanje vozišč, objektov in opreme v takem
obsegu in kvaliteti, da je bil uporabnikom avtocest v največji možni meri zagotovljen tekoč in varen
promet
Zato je DARS, d.d.:
organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja avtocest;
razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč, objektov in opreme;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri obnovitvenih delih;
organizirala in vodila pobiranje cestnine s postopnim uvajanjem pobiranja cestnine brez ustavljanja'
Pri tem je DARS, d.d. poskrbela, da so bila navedena dela izvedena racionalno in kvalitetno ter v
obsegu, ki je omogočal čim večji del pobranih cestnin nameniti za graditev novih avtocestnih odsekov
Izvajalci obnovitvenih del so bili izbrani na podlagi javnih razpisov.

1.6.

Opravljanje finančnega inženiringa

financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v obdobju januar - september 1998 omogočeno
predvsem na podlagi Zakona o zagotavljanju namenskih sredstev za izgradnjo avtocestnega omrežja v
Republiki Sloveniji (Ur. list R Slovenije št. 46/93) ter na podlagi Pogodbe o prenosu avtocest v
Republiki Sloveniji v upravljanje DARS, d.d med Republiko Slovenijo in DARS, d.d S to pogodbo je
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DARS, d.d. dobila od države Slovenije v upravljanje že zgrajene avtoceste in s tem tudi pravico do
pobiranja cestnin in najemnin, ki so vir finančnih sredstev za vzdrževanje in upravljanje avtocest Del
cestnin in najemnin, ki ni bil porabljen za vzdrževanje in upravljanje avtocest, pa je bil vir za graditev
novih avtocestnih odsekov.
Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest je DARS, d.d.:
- vodila razgovore s tujimi in domačimi finančnimi institucijami, v sodelovanju z Ministrstvom za
finance, o najetju potrebnih posojil za realizacijo izgradnje avtocestnih odsekov, ki so se pričeli
graditi v letih 1996 - 1997 in avtocestnih odsekov, ki se bodo pričeli graditi kasneje;
- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za pridobivanje potrebnih garancij Republike
Slovenije za tuja in domača posojila, ki jih bo DARS, d.d. rabila za sofinanciranje graditve
avtocestnih odsekov;
- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti iz že najetih posojil za nove avtocestne odseke;
- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB), v okviru že podpisanih posojilnih pogodb, redno dostavljala
vse podatke in poročila o realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s temi pogodbami
dolžna pripravljati;
- v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanje realne vrednosti likvidnostnih viškov cestnin.

1.7.

Ostale naloge

Poleg vseh navedenih nalog je DARS, d.d. :
- pripravljala poročila in podatke za organe upravljanja, Skupščino DARS d.d. (Vlado Republike
Slovenije) in Nadzorni svet DARS, d.d.;
- pripravljala poročila in podatke za strokovne organe Skupščine DARS, d.d., predvsem za Projektni
svet;
- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za
finance pri nalogah, kijih ta ministrstva kot upravni organi izvajajo pri gradnji avtocest;
- sodelovala z lokalnimi skupnostmi preko katerih potekajo trase novih avtocest.
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2.
PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V OBDOBJU JANUAR SEPTEMBER 1998 ORGANIZIRALA IN VODILA DARS, d.d.

2.1.

PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

V okviru postopkov pridobitve ustreznih dovoljenj za graditev nastopajo pri pripravi ustrezne tehnične
in prostorske dokumentacije naslednje potrebne značilne faze:
- Izdelava idejne študije poteka variant trase avtocest s prometno ekonomskim delom. Naroča in vodi
DARS, d.d.;
- Priprava lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN) z vrednotenjem variant Izdelavo lokacijskih
načrtov na podlagi predlogov Ministrstva za promet in zveze naroča in vodi Ministrstvo za okolje in
prostor (v nadaljevanju MOP), Urad RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju UPP);
- Izdelava idejnega projekta in strokovnih podlag za lokacijski načrt po zaključku vrednotenja variant
in pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta. Naroča in vodi DARS d.d.;
- Izdelava raznih dodatnih prometno tehničnih in prometno ekonomskih preveijanj v fazi izdelave
osnutka in predloga lokacijskega načrta. Naroča in vodi DARS d.d.;
- Priprava predloga Uredbe o LN. Vodi MOP - UPP;
- Izdelava projektno tehnične dokumentacije za pridobitev dovoljenja za gradnjo (v nadaljevanju
PGD) Naroča in vodi DARS d.d.;

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

Odsek Maribor - Lenart
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava strokovnih podlag (korigirana karta v merilu 1:5000 za pridobitev pogojev) za izdelavo
primerjalne študije variant, dodatne preveritve poteka trase;
- pridobivanje pogojev na predlagano varianto,
- usklajevanje pridobljenih pogojev;
- izdelava idejnega projekta;
- izdelavi študije vplivov AC na vodni režim Pesnice;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- varianta poteka izbrana, posebne strokovno podlage in idejni projekt izdelan;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 3 meseca zaradi spremembe območja in zaradi zamude pri pridobivanju pogojev s strani
ključnih pogojedajalcev, zaradi sprememb pri izdelavi vodnogospodarskih ureditev, ki so posledica
rezultatov študije vplivov AC na vodni režim Pesnice;
Realizacija glede na Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NPIA
vRS):
- pričetek del v letu 2001 ni ogrožen;

Odsek Lenart - Cogetinci
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava geodetskih posnetkov za varianto severno od Lenarta na pododseku Lenart - Sp.Senarska,
- izdelava podrobnejših rešitev korigirane variante D in IN v merilu 1:1000 na pododseku Lenart Sp Senarska;
- izdelava variante v merilu 1:5000 z upoštevanjem pogojev glede naravne in kulturne dediščine na
pododseku Sp.Senarska - Cogetinci;
•
- izdelava strokovnih podlag za primerjalno študijo;
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- izdelava idejne preveritve v merilu 1:5000 variante poteka AC po predlogu Direkcije RS za ceste (v
nadaljevanju DRSC) in sicer Hrastovec - jezero Komarnik;
- izdelava prometno tehnične in ekonomske primerjave variant, ki potekajo južno od Lenarta;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelan elaborat prometno tehničnega m ekonomskega vrednotenja variant;
- v izdelavi idejni projekt in posebne strokovne podlage za optimizirano IN varianto na pododseku
Lenart - Sp.Senarska;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 4 mesece zaradi usklajevanja pri izboru variante z naročnikom LN, pogojedajalci in
lokalnimi skupnostmi;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pnčetek gradnje v letu 2000 ni ogrožen;
. v.
.--.-i.,
"f ■'■■■ ;
.
l
Odsek Cogetinci - Vučia vas
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za izdelavo Osnutka LN;
- izdelava Osnutka LN;
- javna razgrnitev Osnutka LN;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- varianta poteka izbrana;
- izdelan idejni projekt in Osnutek LN;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 4 mesece zaradi rezultatov podrobnejših geološko geomehanskih raziskav, ki so zahtevali
premik trase;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričctck gradnje v letu 1999 ni ogrožen;

Obvoznica Praeersko (del odseka Sl.Bistrica - Hajdina)
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- pridobivanje pogojev za izdelavo idejne študije;
- izdelava idejne študije poteka obvoznice;
- izdelava primerjalne študije;
- izdelava idejnega projekta in posebnih strokovnih podlag;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelana primerjava variant ter prometno tehnično in ekonomsko vrednotenje;
Stanje po programu dela DARS:
zamuda 5 mesecev zaradi usklajevanja poteka trase v prostoru;
Realizacija glede na NPIA v RS:
pričctck gradnje v letu 2000 ni ogrožen;

Odsek Kiiini - Hajdina
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava posnetka stanja,
- izdelava študije variant v merilu 1:5000;
- aerosnemanja terena,,
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000, idejnega projekta
m posebnih strokovnih podlag;
Stanje dokumentacije na dan 30.09,1998:
- izdelana projektna naloga za študijo variant;
Stanje po programu dela DARS

1999
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- zamuda 3 mesece zaradi kasnitev pri izdelavi posnetka stanja in zaradi preveritve novih variant
:
zaradi predhodnih pogojev glede arheologije;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek del v letu 2002 ni ogrožen;

Odsek Beltinci - Pince (brez dvopasovne obvoznice Lendava)
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- dopolnjevanje pobude MPZ z vključitvijo MMP Pince in MMP Dolga vas,
- izdelava strokovnih podlag za pobudo MPZ;
- izdelava geodetskih posnetkov za variante, dane na pobudo MPZ;
- dopolnitev obsega obdelave variant na pobudo občin Turnišče, Beltinci in Lendava,
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo študije izvedljivosti železniške povezave Lendava obstoječa proga Ormož - Murska Sobota;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelane strokovne podlage za pobudo MPZ;
- izdelan idejni projekt za pododsek Beltinci - Radmožanci, ki predvideva navezavo AC na cestno
omrežje Madžarske pri Radmožancih/Genterovcih;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi negativnega mnenja računskega sodišča MOP-u glede pristojnosti
naročanja LN ter usklajevanja in dopolnjevanja pobude MPZ;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2000 za prvo etapo Beltinci - Radmožanci ni možen,
- za ostale etape tega odseka je možen pričetek gradnje v predvidenih rokih,

Odsek Klanec - Ankaran
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- priprava projektne naloge in razpisne dokumentacije za javni natečaj za viadukt Črni kal,
- izvedba javnega natečaja za viadukt Črni kal in pridobitev natečajnih rešitev,
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za varianto Dlll/2 + Dll/5, za katero |c bil
izdelan Osnutek LN,
- izdelava cestnega dela idejnih projektov za varianto Dl/2 na pododseku Klanec - prikl|učck Črni kal
in varianti DI/2 in DII/3 na pododseku priključek Črni kal - razcep Srmin (skladno s sklepi Vlade iz
junija 1997);
- izdelava študije možnih ukrepov zaščite naselja na Vardi,
- izdelava poročila o vplivih na okolje za vzporedne variante DI/2, DII/3;
- izdelava Osnutka LN,
- javna razgrnitev Osnutka LN za varianto DIII/2 + DII/5 ter variante DI/2 na pododseku Klanec priključek Črni kal in varianti DI/2 ter DII/3 na pododseku priključek Črni kal - razcep Srnini
(razgrnjeno vzporedno);
- izdelava strokovnih podlag za oblikovanje stališč do pripomb z javne razgrnitve Osnutka LN ter
priprava predlogov odgovorov oziroma strokovnih stališč do pripomb za kasnejše usklajevanje z
MOP in MPZ;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelan idejni projekt za Osnutek LN;
- v izdelavi strokovne podlage za oblikovanje stališč do pripomb z javne razgrnitve Osnutka I.N za
kasnejše usklajevanje z MOP in MPZ;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 3,5 mesece zaradi nepravočasne izdelave posebnih strokovnih podlag, zaradi
nepravočasnega posredovanja izhodišč za izdelavo študije možnih ukrepov zaščite naselja na Varili,
nepravočasne izdelave PVO in Osnutka LN, javna razgrnitev pa je na zahtevo MO Koper trajala I
mesec in 24 dni in ne zakonskih 30 dni,
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Realizacija glede na NPLA v RS:
- sprejem Uredbe o LN je predviden v juniju 1999;
- izdelava idejnega projekta in priprava LN ter sprejem Uredbe o LN je odvisna od izoblikovanja in
podpisa usklajenih stališč do pripomb z javne razgrnitve Osnutka LN (ob koncu septembra so bila še
neusklajena), zato je pričakovati povečevanje zamude m posledično zgolj pričetek pripravljalnih del
ob koncu leta 1999;

Odsek Koper - Izola
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava študije variant;
- izdelava prometne študije obalnega področja;
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000;
- priprava projektne naloge in razpisne dokumentacije za izdelavo idejnega projekta,
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelan prometno tehnični in ekonomski del pnmeijalne študije;
- izdelane dodatne variante k idejni študiji variant cestnih povezav na obalnem območju;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi dodatnih zahtev po proučitvi novih variant, kasnitev pri podaji predhodnih
usmeritev, nepravočasne izdelave primerjalne študije;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2000 je ogrožen zaradi preveritve novih variant in rešitev;

Odsek Jagodje - Lucija
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava študije variant;
- izdelava prometne študije obalnega področja;
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1.1000;
- priprava projektne naloge in razpisne dokumentacije za izdelavo idejnega projekta;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelan prometno tehnični in ekonomski del primerjalne študije;
- izdelane dodatne variante k idejni študiji variant cestnih povezav na obalnem območju;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi dodatnih zahtev obalnih občin po novih variantah, kasnitev pri podaji
predhodnih usmeritev, nepravočasne izdelave primerjalne študije;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen;

Priključek Liubečna
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- usklajevanje projektne naloge za lokacijski načrt;
- priprava razpisne dokumentacije za javni razpis za izdelovalca študije variant in idejnega projekta,
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- strokovne podlage za pobudo MPZ izdelane;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi negativnega mnenja računskega sodišča MOP-u o pristojnosti naročanja
LN;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje priključka v letu 2000 je ogrožen zaradi negativnega mnenja računskega sodišča
MOP-u o pristojnosti naročanja LN;
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Priključek Razdrto
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava prometno tehničnega in ekonomskega dela študije variant;
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta;
- izdelava poročila o vplivih na okolje;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- primerjalna študija variant izdelana;
Stanje po programu dela DARS:
- ni zamud;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- izgradnja v letu 2000 ni ogrožena;

Navezava na Luko Koper
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava študije variant;
- izdelava prometne študije obalnega področja;
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000,
- priprava razpisne dokumentacije za javni razpis za izdelovalca študije variant in idejnega projekta,
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelan prometno tehnični in ekonomski del primerjalne študije;
- izdelane dodatne variante k idejni študiji variant cestnih povezav na obalnem območju,
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesece zaradi dodatnih zahtev po preveritvi nove variante, kasnitev pri podaji predhodnih
usmeritev, nepravočasne izdelave primerjalne študije;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2000 je ogrožen zaradi preveritve nove variante;

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

Odsek Krška vas - Obrežje
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava strokovnih podlag za pridobitev pogojev za varianto V1 in MMP Obrežje;
- izdelava preveritev dodatnih variant po zahtevah Občine v merilu 1 5000 in 1:1000;
,
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta za varianto V1;
- izdelava poročila o vplivih na okolje za varianto VI in MMP Obrežje;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelan elaborat vrednotenja variant;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi dodatnih preveritev variant po zahtevah občine in zaradi sklepa Vlade RS
po izdelavi strokovnih podlag za MMP Obrežje,
Realizacija glede na NPIA v RS:
pričetek del v letu 1999 je možen, vendar je odsek še možno predati prometu v letu 2001;
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2.1.3. Priprava dokumentacije za odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1999, smer sever - jug

Odsek Vrba - Peračica
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava primerjalne študije variant in prometno ekonomskega elaborata;
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000;
- izdelava topografskih načrtov v merilu 1:1000;
- pridobivanje pogojev za nepoglobljeno in poglobljeno varianto poteka trase;
- izdelava geološko - geomehanskega elaborata;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelana primerjalna študija variant;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 2 meseca zaradi usklajevanja izbora variante in nepravočasnega posredovanja primerjalne
študije v predhodno obravnavo;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen,

Odsek Peračica - Podtabor
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- usklajevanje projektne naloge za pripravo LN;
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov v merilu 1:1000;
- izdelava topografskih načrtov v merilu 1:1000;
- izvedba geološko - geomehanskega elaborata za idejno študijo v merilu 1:1000;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelano gradivo za pobudo za pričetek priprave LN;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 8 mesecev zaradi negativnega mnenja računskega sodišča MOP-u o pristojnosti naročanji
LN,
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen;

Odsek Podtabor - Naklo
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava preveritve poteka avtoceste preko Tržiške Bistrice v merilu 1:1000;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelan idejni projekt za varianto v obstoječem koridorju,
- sprejeta Uredba o LN;
Stanje po programu dela DARS:
- ni zamud,
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2000 ni ogrožen,

Odsek Šentvid - Koseze
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- dopolnjevanje študije variant priključevanja Celovške ceste na AC;
- aerosnemanje terena trase AC in variant priključevanja Celovške ceste na AC,
- dodatne preveritve razcepa Koseze;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- pobuda za pričetek LN posredovana na MPZ,
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- študija variant priključevanja Celovške ceste na AC izdelana;
- izdelani aeroposnetki terena;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 4 mesece zaradi neposredovanja pobude za pričetek LN s strani MPZ;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2001 ni ogrožen;

Odsek Bič - Trebnje - Hrastie
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- podrobnejša obdelava v merilu 1:1000 na pododseku Pluska - Ponikve mimo Trebnjega;
- izdelava študije variant in prometno ekonomskega elaborata na pododsekih Bič - Pluska in Pluska Ponikve,
- izdelava geološko geomehanskega elaborata, študije dvoživk, študije krasoslovja, hidrogeološkega
elaborata in dodatnih topografskih načrtov v merilu 1:1000 na pododseku Ponikve - Hrastje;
- izdelava idejne rešitve za varianti Sv.Ana in Igmanca v merilu 1:1000 na pododseku Ponikve Hrastje;
- izdelava preveritve možnosti poteka obvoznice Trebnje;
- dodatne preveritve poteka trase na pododseku Pluska - Ponikve, na zahtevo izdelovalca LN oziroma
MOP - UPP;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelan gradbeno tehnični in prometno ekonomski del primerjalne študije variant za dodatno
vrednotenje na pododsekih Bič - Pluska in Pluska - Ponikve;
- izdelana idejna rešitev za varianti Sv.Ana in Igmanca;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 5 mesece na pododsekih Bič - Pluska in Pluska - Ponikve, na pododseku Ponikve - Hrastje
zamude ni, pri izdelavi primerjalne študije variant za celoten odsek Bič - Trebnje - Hrastje zamude
ni;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2001 ni ogrožen;

Odsek Hrastie - Kronovo
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava dodatne primerjalne študije za Karteljevski klanec ter idejne študije v merilu 1:5000 za
celoten odsek;
- izvedba razpisa za izdelavo poročila o vplivih na okolje in izbira izvajalca;
- izdelava idejnega projekta za varianto R700;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelana gradbeno tehnična primerjava za Karteljevski klanec,
- izdelana idejna študija za celotni odsek avtoceste;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 5 mesecev zaradi nepravočasne izdelave primerjalne študije s strani izdelovalca LN;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2001 ni ogrožen; •

Kronovo - Smednik
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava dodatne optimizacije rešitve cest na področju Bele cerkve;
- izdelava novelacije idejnega projekta z upoštevanjem pripomb iz javne razgrnitve in osnutka
pogojedajalcev;
- primerjava potekov lokalne ceste pri Beli cerkvi po severni in južni varianti;
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- ponovna preveritev rešitve AC iz osnutka LN;
- izdelava idejne rešitve v merilu 1:1000 na območju Bele cerkve na dani koncept poteka lokalnih cest
in AC;
- izdelava poročila o vplivih na okolje;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelan idejni projekt po prvotni varianti;
- izdelan predlog poteka lokalnih cest na območju Bele cerkve;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi iskanja novih rešitev;
Realizacija glede na NPIA v RS:
- pričetek gradnje v letu 2002 ni ogrožen;

Smednik - Krška vas
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- dopolnitev pobude MPZ za skrajšanje območja izdelave LN do Dmovega;
- predhodni arheološki pregledi terena;
- izdelava novelacije idejnega projekta z upoštevanjem pripomb iz javne razgrnitve in usmeritvah
pogojedajalcev;
- izdelava poročila o vplivih na okolje;
Stanje dokumentacije na dan 30.09.1998:
- izdelan idejni projekt po prvotni varianti;
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev (postopek izdelave LN je za odseka Kronovo - Smednik in Smednik - Krška vas
skupen);
- v kolikor bo rešitev preveritve poteka AC iz osnutka LN potrjena s strani pristojnih ministrstev in
občine, bo možno pričeti z izdelavo predloga LN ter bo Uredba o LN pripravljena skladno s
terminskim planom,
Realizacija glede na NPIA v RS:
pričetek gradnje odseka v letu 2002 ni ogrožen;

Fakturirana realizacija na postavki priprava projektno - tehnične dokumentacije v obdobju januar september 1998 znaša 693 mio SIT, kar jc 69 % planirane realizacije.
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2.2.

NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI
SO SE PRIČELI GRADITI V LETIH 1994,1995,1996 IN 1997

V obdobju januar - september 1998 je bilo v letnem programu dela DARS d.d. predvideno nadaljevanje
oziroma dokončanje gradnje naslednjih avtocestnih odsekov:
Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija
1. Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,5 km
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina 47,0 km
3. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 7,0 km
4. Priključek Slovenska Bistrica - sever (del odseka SI.Bistrica - Hajdina), dolžina 0,8 km
5. Obvoznica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), dolžina 3,8 km
6. Slivnica - priključek Ptujska (1.etapa odseka Pesnica - Slivnica), štiripasovna avtocesta,
dolžina 4,4 km
7. Obvoznica Lendava (del odseka Beltinci - Pince), dvopasovnica, dolžina 6,8 km
Projekt 2 - Celje
8. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 km
9. Šentjakob - Krtina (1.etapa odseka Blagovica - Šentjakob), štiripasovna avtocesta, dolžina
8,1 km
Projekt 3 - Ljubljana
10. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7 km
11. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,3 km
Projekt 4 - Primorska
12.Razdrto - Čebulovica, gradnja manjkajočih viaduktov
13. Čebulovica - Divača z razcepom Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina 5,1 km
14. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km
15. 1.etapa odseka Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5, štiripasovna avtocesta, dolžina 0,8 km
16. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km
17. Dane - Fernetiči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km
18. Vipava - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km
19. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km
Projekt 5 - Vransko - Blagovica
20. Vransko - Trojane (l.etapa odseka Vransko - Blagovica), štiripasovna avtocesta, dolžina 8,6
km
Projekt 6 - Gorenjska - Dolenjska
21. Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,2 km

Skupno seje v obdobju januar - september 1998 gradnja nadaljevala na 65,5 km novih štiripasovnih
avtocest ter obvoznicah Ormoža in Lendave. Zaključna dela pa so se izvajala na 67,3 km novih
štiripasovnih avtocest, 47 km dograjenih dveh pasov k obstoječi dvopasovnici in 0,8 km priključka
SI.Bistrica - sever, ki so bili predani v promet že pred letom 1998

poročevalec, št. 29

7. maj 1999

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA

Odsek

ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,5 km

Gradnja na trasi avtoceste seje pričela v juniju 1994, v letu 1996 pa so se pričela še dela na cestninski
postaji, izgradnji sistema "klic v sili" in ozelenitvi brežin. Izvajalec je dela na AC Šentilj - Pesnica končal
v pogodbenem roku, taje bil 16.10.1996 za traso AC in 10.10.1996 za cestninsko postajo Pesnica in
»klic v sili«. V obdobju med 11. in 17.10.1996 je bil opravljen tehnični pregled izvedenih del Dne
18.10.1996 je bila prometnica predana v promet. Na odseku se odslej izvajajo še nekatera dela in
aktivnosti za dokončanje tega odseka.
Priprave na gradnjo
V obdobju januar - september 1998 je bil v izvedbi monitoring hrupa ob avtocesti, katerega rezultati
bodo pokazali, ali bo potrebna izvedba protihrupnih ograj ali ne.
Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Vrednost v obdobju 1994 - 1997 sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 7.343 mio SIT
Vrednost v obdobju januar - september 1998 sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 32 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 7.375 mio SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 je potekalo odpravljanje napak, ugotovljenih na kvalitetnih
pregledih trase AC, rampe, vzdolžnih in prečnih deviacij, regulacij, prepustov in zidov, premostitvenih
objektov dolžine 5 - 50 m, viadukta Kresnica in cestninske postaje. Izvajali so se postopki ob
zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in arhivirala se je projektno tehnična ter upravno regulativna
dokumentacija.
Ocena realizacije predvidenih del
Dela so v obdobju januar - september 1998 potekala skladno s planom z izjemo izvedbe del na
protihrupnih ograjah. Ta dela bodo izvedena v skladu z rezultati monitoringa hrupa, ko bo lc-ta
zaključen.
Financiranje:
Financiranje izgradnje je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in sredstev kredita
Evropske banke za obnovo in razvoj.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.
Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Nacionalni program Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
000 SIT
%
Projekti
92763
1,1
Odkupi
540.851
6,5
7.271.596
Gradnja
87,5
Ostalo
108.165
1.3
8.337.652 8.013.375
SKUPAJ (brez str fin)
3,6
300.465
Stroški financiranja
8.313.840
100,0
SKUPAJ (s str.fin.)
Opomba: predinvesticijska vlaganja niso zajeta
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Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
94.790
1,1
543 746
6,5
1.597.544
91,4
101.572
1,2
8.337.652
300.465
3,6
8.638.117
103,9

Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po Aneksu k investicijskemu programu za izgradnjo
avtoceste Šentilj - Pesnica (Ljubljana, marec 1996).
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 2:

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizaci je
100
97,0
44
99,9
4
100,0
0
100,0
1
100,0
3
100,0
25
100,0
23
87,1

SKUPAJ
trasa
deviacije
regulacije
klic vsili
objekti 5 - 50 m
viadukti
ostala dela
Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998

I
■
B
B
Tabela 3:

□ trasa
S regulacije
□ objekti 5 - 50 m
B ostala dela

SKUPAJ
deviacije
klic v sili
viadukti

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
35,0
68
21,0
2
100,0
0
0,0
0
0,0
1
100,0
16
55,0
12
66,0

0
0
127.000
0
127.000

realizacija
1-9 1998
1.909
24.381
44.426
59.714
130.430

•/.
realizacije
35
103

pričakovana
vrednost
94.790
543.746
7.597.544
101.572
8.337.652

realizacija
od začetka
25.719
176.230
7.366.413
584.944
8.153.306

%
realizacije
27
32
97
576
98

Opomba:
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Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija).

Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
ŠENTILJ - PESNICA
MESEČNO GIBANJE PORABE

80.000

140.000

f

70.000

120.000

60.000

100.000

50.000

80.000

40.000
60.000

30.000

40.000
20.000
Uv

EE3 plan
Odsek

I realizacija

a

plan - kumulativa

0

♦ realizacija - kumulativa

HOČE - ARJA VAS, dolžina 47 km

Odsek je razdeljen na 5 pododsekov. Dela na treh pododsekih so se pričela v maju 1994, na enem v
avgustu 1995 in na zadnjem pododseku v aprilu 1996. Dograjena štiripasovna avtocesta je bila v celoti
predana prometu 25.10.1996 (nekateri pododseki že pred tem). Dela na cestninski postaji Tepanje so se
pričela v juliju 1997. Na odseku se odslej izvajajo še nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega
odseka ter obnovitvena dela na nekaterih objektih na že prej obstoječi dvopasovnici.
Priprave na gradnjo
V obdobju januar - september 1998 je potekalo:
- pridobivanje zemljišč za gradnjo cestninske postaje v Tepanjah,
- dopolnitve tehnične dokumentacije za vodnogospodarske ureditve in protihrupno zaščito,
- pripravljeni so bili razpisi in izbrani najugodnejši ponudniki ter podpisane pogodbe za dobavo in
mo/itažo ABC sistema na CP Tepanje in SI.Konjice,
- pripravljeni so bili razpisi in izbrani najugodnejši ponudniki ter podpisane pogodbe za rušenje starih
cestninskih postaj,
- pripravljeni so bili razpisi in izbrani najugodnejši ponudniki ter podpisane pogodbe za rekonstrukcijo
vozišča na pododseku SI.Konjice - Dramlje.
Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju 1994 - 1997 znaša 16 304 mio
SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju januar - september 1998 znaša 649
mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 16.953 mio SIT
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Izvedena dela
Pododsek 3/1, Hoče - Slovenska Bistrica
V obdobju januar - september 1998 se je izvajala dobava in montaža zaščitnih ograj na nadvozih
avtoceste, izvajala se je odstranitev stare CP v Framu in SI.Bistrici. Izvajali so se postopki ob
zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in arhivirala se je projektno tehnična in upravno regulativna
dokumentacija.
Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice
V obdobju januar - september 1998 se je izvajala dobava in montaža zaščitnih ograj na nadvozih
avtoceste. Izvajali so se postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in arhivirala se je
projektno tehnična in upravno regulativna dokumentacija.
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje
Na dveh viaduktih, mostu ter cestninskih postajah Tepanje in Sl.Konjice se je vršila odprava
pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnih pregledih. V juniju se je pričela graditi uvozno-izvozna
rampa za Sl.Konjice. V obdobju januar - september 1998 se je izvajala tudi dobava in montaža
zaščitnih ograj na nadvozih avtoceste ter montaža ABC sistema na CP Tepanje in Sl.Konjice. Izvajala
se je odstranitev stare CP v Dramljah in sanacija desne strani vozišča v območju viadukta Slatina
Izvajali so se tudi postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in arhivirala se jc projektno
tehnična in upravno regulativna dokumentacija.
Pododsek 3/4 Dramlje - Celje
V obdobju januar - september 1998 se je izvajala dobava in montaža zaščitnih ograj na nadvozih
avtoceste in odstranitev stare CP v Celju. Izvajali so se postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski
obračuni) in arhivirala seje projektno tehnična in upravno regulativna dokumentacija.
Pododsek 4/1 Celje - Ar j a vas
V obdobju januar - september 1998 se je izvajala dobava in montaža zaščitnih ograj na nadvozih
avtoceste. Izvajali so se postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in arhivirala sc jc
projektno tehnična in upravno regulativna dokumentacija.
Ocena realizacije predvidenih del
Dela predvidena v obdobju januar - september 1998 so se izvajala generalno v planiranem obsegu. Rok
dokončanja del na CP Tepanje ni bil dosežen, saj je bila šele poleti 1998 rešena problematika
pridobivanja zemljišč za uvozno izvozne rampe proti CP Sl.Konjice. Dela na razširitve cestne baze
Tepanje pa bodo izvedena v okviru programa vzdrževanja in upravljanja.
Financiranje:
Financiranje izgradnje je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest, pododsek Slovenska
Bistrica - Slovenske Konjice pa tudi iz sredstev kredita Evropske banke za obnovo in razvoj
Avansi:
V .obdobju januar - september 1998 je bilo izplačanih in poračunanih 10,8 mio SIT avansov
Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Nacionalni program Investicijski program
Pričakovano
tekoče eene
tekoče eene
ooo sir
%
000 SIT
000 SIT
%
142.790
142.790
0,8
Projekti
0,8
\p
Odkupi
296.435
296.435
1,7
16.937 208
16.937.208
Gradnja
96,2
96,2
191.401
Ostalo
191.401
1,1
1.1
17.567.834 17.567.834
SKUPAJ (brez str fin.)
17.567.834
40.611
40.611
Stroški financiranja
0.2
0.2
100,0
17.608.445
100,0
17.608.445
SKUPAJ (s str .fin.)
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Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po "Dodatku k investicijskemu programu za izgradnjo
II. faze avtoceste Hoče - Aija vas" (Ljubljana, julij 1996), ki gaje s sklepom z dne 24.4.1997 potrdil minister za
promet in zveze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 2:

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizaci je
100
993
41
99,7
1
100,0
0
100,0
1
99,5
3
99,3
25
100,0
21
99,9
7
92,5

SKUPAJ
trasa
deviacije
regulacije
klic vsili
objekti 5-50m
viadukti
predora
ostala dela
Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
100
90
80
70
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50
40
30
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10
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100

99 100 100 100 99 99 100 100

% v strukturi
H SKUPAJ
® regulacije
■ viadukti
Tabela 3:

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
81,9
16
87,0
0
0,0
1
148,9
0
0,0
1
100,0
0
381,0
10
93,0
71
76,5

% realizacije
□ trasa
■ klic v sili
■ predora

B deviacije
□ objekti 5-50m
■ ostala dela

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
10.000
0
685.023
0
695.023

realizacija
%
1-9 1998
realizacije
23.914
239
21.649
562.259
82
40.545
648.367
93

pričakovana
realizacija
%
vrednost
< od začetka
realizacije
142.790
211.531
148
296.435
202.428
68
16.937.208
16.819.539
99
191.401
106 297
56
17.567.834
17.339.795
99

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu
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V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija).
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
HOČE - AR J A VAS
MESEČNO GIBANJE PORABE
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SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7,0 km

Odsek je razdeljen na dva pododseka, AC Fram - Slivnica v dolžini 2,60 km in HC Slivnica - BDC v
dolžini 4,42 km.
Pričetek gradbenih del
V aprilu 1997 so se pričela dela (uvedba v delo) na trasi AC od km 0,10 do km 2,00 vključno z objekti,
v maju 1997 pa dela na trasi AC od km 2,00 do km 2,60, celotni trasi HC in prestavitvi
visokonapetostnih vodov.
Rok dokončanja del
Pogodbeni rok dokončanja trase AC od km 0,1 do km 2,00 je bil april 1998, pogodbeni rok dokončanja
trase AC od km 2,00 do 2,60 in celotne HC je bil maj 1998, pogodbeni rok dokončanja prestavitev
visokonapetostnih vodov pa je bil september 1997.
Priprave na eradnio
V obdobju januar - september 1998 so potekale naslednje priprave na gradnjo:
- dopolnjevanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) za gradnjo AC in HC,
- dopolnjevanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) za izvedbo regulacij in ostalih
vodnogospodarskih del,
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) za izdelavo protihrupnih ograj na
HC in AC,
- izdelava dodatka št.2 k investicijskemu programu,
- pridobivanje manjkajočih zemljišč za izvedbo regulacij in ostalih vodnogospodarskih del,
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za pridobivanje manjkajočih gradbenih dovoljenj za
izvedbo regulacij in ostalih vodnogospodarskih del,
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- izveden je bil postopek za oddajo del in podpisana izvajalska pogodba za ureditev lokalnih prometnih
površin na območju Hoč za 2.fazo,
- izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo protihrupnih ograj na HC m AC,
- izveden je bil postopek oddaje del za rekonstrukcijo Miklavške ceste (delež, določen z Uredbo o LN),
- izveden je bil postopek oddaje del za ureditev komunalne in energetske infrastrukture na platoju
bencinskega servisa.
Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 5.058 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju januar - september 1998 znaša
1.400 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 6.458 mio SIT.
Izvedena dela
AC Fram - Slivnica
V obdobju januar - september 1998 so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju m voziščni
konstrukciji ter dela na dobavi in montaži prometne opreme na stacionaži od km 1.38 do km 2.60 (smer
od razcepa AC in HC do železniške proge) ter na priključnih rampah in deviacijah AC v dolžini 2,8 km
Izvajala so se dela na regulacijah vodotokov ter dela na ozelenjevanju in zasaditvi obcestnega prostora
Izvajala sta se dva nadvoza (zgornji ustroj), železniški nadvoz (zgornji ustroj) ter dokončanje prepustov
Vršilo seje tudi odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu.
HC Slivnica - BDC
V obdobju januar - september 1998 so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju in voziščni
konstrukciji ter dela na dobavi in montaži prometne opreme na trasi hitre ceste (desna stran). Izvajala so
se dela na ureditvi komunalnih in energetskih vodov na platoju za bencinski servis. Izvajala so se dela
na regulacijah vodotokov ter dela na ozelenjevanju in zasaditvi obcestnega prostora. Vršila se je
odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem in kvalitetnem pregledu.
Ureditev lokalnih cest na območju Hoč
V obdobju januar - september 1998 so se vršila dela na rekonstrukciji odseka ceste Hoče - Bohova,
Slivniškc ceste, rekonstrukciji oziroma razširitvi Letališke ceste ter rekonstrukciji oziroma ureditvi
Bohovske ceste, Glaserjevega trga in Hoške ceste. Vršila se je odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na
tehničnem in kvalitetnem pregledu.
Ocena realizacije predvidenih del
Dela, predvidena v obdobju januar - september 1998 so se izvedla v planiranem obsegu, razen
naslednjih del:
- na AC Fram - Slivnica je prišlo do zaostanka pri gradnji protihrupnih ograj, ker je bil razpis
ponovljen zaradi nepopolnih ponudb, ki so bile podane s strani ponudnikov;
- na HC Slivnica - BDC je prišlo do zaostanka pri gradnji protihrupnih ograj, ker je bil razpis
ponovljen zaradi previsokih cen napram ocenjeni vrednosti v razpisnih pogojih;
- zaradi težav pri odkupih zemljišč od SK.GZ za gradnjo premostitvenih objektov na Zg.Hoškem
potoku se zemljišča še ne odkupujejo.
Financiranje:
Financiranje izgradnje AC Fram - Slivnica in HC Slivnica - BDC je predvideno iz namenskih sredstev
za graditev avtocest in finančnih kreditov.
A van si:
V obdobju januar - september 1998 je bilo plačanih 10,2 mio SIT in poračunanih 40,1 nno SIT
avansov.
Tabela 1: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
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Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
148.997
1,6
1.303.740
14,1
74,7
6.892.016
320.054
3,5
8.664.807
564.442
6,1
9.229.249
100,0

Nacionalni program
000 SIT
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)

8.691.575

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
148.997
1,6
1.303.740
14,1
74,7
6.892.016
320.054
3,5
8.664.807
564.442
6,1
9.229.249
100,0

Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po "Dodatku 2 k investicijskemu programu za izgradnjo
odseka AC Slivnica - Fram, Slivnica - HC BDC (Maribor)" (Ljubljana, julij 1998), ki ga je s sklepom z dne
8.9.1998 potrdil minister za promet in zveze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženirja v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 2:

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

od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi
% realizacije
100
95,1
42
95,3
15
95,2
84,7
9
1
96,9
15
99,1
18
96,2

SKUPAJ
trasa
deviacije
regulacije
klic vsili
objekti 5-50m
ostala dela
Slika 1:

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% realizacije
% v strukturi
85,5
100
46
87,3
96,3
4
14
85,2
0
0,0
19
79,2
17
84,8

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
120
100
80
60
40
20
0
% v strukturi
■ SKUPAJ
■ regulacije
S ostala dela

Tabela 3:

□ trasa
D klic v sili

% realizacije
■ deviacije
□ objekti 5-S0m

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

7. maj 1999

plan
1-9 1998
0
154.000
2.350.600
50.000
2.554.600

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

realizacija
1-9 1998
3.772
3.565
1.830.487
13.207
1.851.031

%
realizacije
2
78
26
72

pričakovana
vrednost
148.997
1.303.740
6.892.016
320.054
8.664.807

realizacija
od začetka
16.640
1.101.643
6.167.545
307.115
7.592.943

%
realizacije
11
84
, 89
96
88

Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija).
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
SLIVNICA - FRAM - BDC
MESEČNO GIBANJE PORABE
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PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA - sever, dolžina 0,8 km

Pričetek gradbenih del
Pričetek del (uvedba v delo) je bil maja 1997.
Rok dokončanja del
Dejanski rok dokončanja del (predaja prometu) je bil 29.09.1997.
Priprave na eradnio
V obdobju januar - september 1998 so potekale naslednje priprave na gradnjo priključka:
- izveden je bil postopek oddaje del in podpisana izvajalska pogodba za zasaditev obcestnega prostora
Poeodbeno oddana dela za eradnio
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 350 mio SIT
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju januar - september 1998 znaša 107
mio SIT.
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Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 457 mio SIT.
Iz.vedena dela
V obdobju januar - september 1998 so se vršila naslednja dela:
- odpravljale so se pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem in kvalitetnih pregledih,
- izvajala se je zasaditev in ozelenitev obcestnega prostora,
- izvajali so se postopki ob zaključevanju del (kolavdacijski obračuni) in arhivirala se je projektno
tehnična in upravno regulativna dokumentacija.

Ocena realizacije predvidenih del
Dela na gradnji priključka Slovenska Bistrica - sever so v obdobju januar - september 1998 potekala v
skladu s potrjenimi terminskimi plani, finančno pa nad planiranim obsegom, ker:
- so bila izvedena gradbena dela na ureditvi nekaterih lokalnih cest, ki v planu niso bila zajeta,
- so bili izplačani stroški za predčasno dokončanje del na priključku in
- je bil v letu 1998 podpisan dodatek Št. 1 k osnovni pogodbi za izvedbo gradbenih del, ki v planu ni
bil zajet (podpis je bil predviden že v letu 1997).
Financiranje:
Financiranje izgradnje priključka Slovenska Bistrica - sever je predvideno iz namenskih sredstev za
graditev avtocest in finančnih kreditov.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
000 SIT

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)

555.189

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
19.069
3,4
52.963
9,5
438.346
79,0
19.069
3,4
529.447
25.742
4,6
555.189
100,0

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
19.069
3,4
52.963
9,5
438.346
79,0
19.069
3,4
529.447
25.742
4.6
555.189
100,0

Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete "investicijskemu programu za izvennivojski priključek
Slovenska Bistrica sever" (Ljubljana, julij 1996), ki gaje s sklepom z dne 24.9.1996 potrdil minister za promet
in zyeze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.

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

7. maj 1999

SKUPAJ
trasa
regulacije
objekti 5-50m
ostala dela
Slika 1:

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% realizacije
% v strukturi
100
100,0
100,0
90
100,0
2
7
100,0
100,0
1

od pričetka do 30.09.1998
% realizacije
% v strukturi
100,0
100
100,0
79
100,0
4
100,0
15
100,0
1

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
120
100
80
60
40
20
0
% v strukturi

Tabela 3:

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

% realizacije

■ SKUPAJ

□ trasa

■ regulacije

■ objekti 5-SOm

■ ostala dela

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
4.000
0
45.450
0
49.450

realizacija
1-9 1998
524
0
106.984
0
107.508

%
realizacije
13
235
217

pričakovana
vrednost
19.069
52.963
438.346
19.069
529.447

realizacija
od začetka
1.514
14.512
456.753
2.369
475.148

%
realizacije
8
27
104
12
90

Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija)
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PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998

Slika 2:

PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA - sever
MESEČNO GIBANJE PORABE
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OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km

Pričetek gradbenih del
Dela (uvedba v delo) so se v aprilu 1997 pričela na viaduktu Lešnica, v juliju 1997 pa na trasi
obvoznice ter nadvozih Tomaž, Dobrava in Hardek.
Rok dokončanja del
Rok dokončanja del na viaduktu Lešnica je bil februar 1998, rok dokončanja del na trasi obvoznice je
bil v septembru 1998, rok dokončanja del na nadvozih pa je bil maj 1998. Obvoznica je bila predana v
promet dne 11.09.1998.
Priprave na gradnjo
V obdobju januar - september 1998 so se nadaljevale priprave na gradnjo obvoznice in premostitvenih
objektov (nadvozov) in sicer:
- dopolnitev projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) za gradnjo obvoznice in za gradnjo
premostitvenih objektov,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI) ter pridobivanje zemljišč za prestavitve
elekrovodov,
- vodenje upravnih postopkov za pridobitev potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja za prestavitev
elektrovodov,
- pridobivanje soglasij in dovoljenj ter sklepanje dogovorov (Zdravstveni inšpektorat RS, Uprava za
varsfvo narave RS, lokalne skupnosti) za zagotovitev nemotenega poteka pridobivanja upravne
dokumentacije,
- izdelava in potrditev dodatka k investicijskemu programu.
Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 1131 mio SIT
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V obdobju januar - september 1998 je bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo.v vrednosti 266 mio
SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 1.397 mio SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 so se vršila naslednja dela:
- izvajala in zaključila se je gradnja viadukta Lešnica,
- izvajala in zaključila se je gradnja nadvoza Tomaž,
- izvajala se je gradnja nadvoza Dobrava,
- izvajala se je gradnja nadvoza Hardek,
- izvajala so se zemeljska dela (izkopi, nasipi, posteljica), odvodnjavanje, dela na voziščni
konstrukciji (tampon, cementna stabilizacija, nosilne asfaltne plasti,), dela na dobavi in montaži
opreme ceste na stacionaži od km 1.04 do km 3.70,
- izvajala so se zemeljska dela (izkopi, nasipi, posteljica), odvodnjavanje, dela na voziščni
konstrukciji (tampon, cementna stabilizacija, nosilne asfaltne plasti, obrabno zaporne asfaltne
plasti), dela na dobavi in montaži opreme ceste na stacionaži od km 0.00 do km 1.04,
- izvajala so se dela na gradnji in prestavitvah komunalne infrastrukture (elektrovodi, plinovodi),
- izvajala so se dela na ozelenitvi obcestnega prostora,
- vršila se je odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na tehničnem in kvalitetnem pregledu
Ocena realizacije predvidenih del
Dela, predvidena v obdobju januar - september 1998 so se izvedla v planiranem obsegu, vendar je
finančna realizacija nekoliko manjša od planirane, ker:
- niso poračunana in izplačana vsa gradbena dela na trasi obvoznice in gradnji premostitvenih
objektov v okviru pogodbenih vrednosti, kar se bo zgodilo v zadnjem četrtletju,
- niso ovrednotena in izplačana dodatno naročena dela, več dela in manj dela ter končni obračun
razlik v ceni, ker izvajalci del šele pripravljajo zahtevke za dokončni poračun izvršenih del na trasi
obvoznice in premostitvenih objektih, kar bo izvedeno v zadnjem četrtletju.
Financiranje:
Financiranje izgradnje obvoznice Ormož je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in
finančnega kredita.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 je bilo poračunanih 38 mio SIT. Izplačil novih avansov v tem
obdobju ni bilo.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
2,6
55.613
330.438
15,4
1.512.213
70,6
166.026
7,8
2.064.290
76.605
3,6'
100,0
2.140.895

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
55.613
2,6
330.438
15,4
1.512.213
70,6
166.026
7,8
2.064.290
76.605
3,6
2.140.895
100,0

000 SIT
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
2.065.134
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)
Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
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V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po "Dodatku k investicijskemu programu za izgradnjo
obvoznice Ormož" (Ljubljana, september 1997), ki ga je s sklepom z dne 19.5.1998 potrdil minister za promet
in zveze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primeijavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 2:

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
regulacije
objekti 5-50m
viadukti
ostala dela
Slika 1:

od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi
% realizaci je
100
89,6
91,2
50
6
38,9
96,2
3
8
100,0
100,0
30
25,2
3

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
120 t

% v strukturi

% realizacije

■ SKUPAJ
B deviacije
■ viadukti
Tabela 3:

Projekti
Odkupi
Gradnia
Ostalo
SKUPAJ

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi
% realizaci je
100
79,3
41
74,8
6
41,4
4
98,2
14
100,0
27
100,0
9
•
23,1

□ trasa
■ objekti 5-50m
□ ostala dela

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
8.000
16.000
742.400
29.100
795.500

realizacija
1-9 1998
3.392
804
588.372
196
592.764

%
realizacije
42
5
79
1
75

pričakovana
vrednost
55.613
330.438
1.512.213
166.026
2.064.290

realizacija
od 2ačetka
34.747
359.509
1.355.530
128.342
1.878.128

%
realizacije
62
109
90
77
91

Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženirja).
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Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
OBVOZNICA ORMOŽ
MJ£SEČNO GIBANJE PORABE
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Odsek

H realizacija

plan - kumulativa

• realizacija - kumulativa

SLIVNICA - PRIKLJUČEK PTUJSKA, dolžina 4,4 km
(del 1.etape odseka AC Pesnica - Slivnica)

Pričetek gradbenih del
Predvideni pričetek del je 10.novembra 1998.
Rok dokončanja del
Predvideni rok dokončanja (predaje prometu) je 30.11.1999.
Priprave na gradnjo
V obdobju januar - september 1998 so potekale priprave za gradnje, ki se bodo izvajale v drugem
polletju leta 1998, in sicer:
pričetek arheoloških izkopavanj na lokaciji Rogoza na pododseku Slivnica - Ptujska cesta, ki so se
pričela v maju 1998,
sprejem Uredbe o LN s strani Vlade RS;
izdelava in potrditev investicijskega programa za gradnjo 1. etape AC Slivnica - Pesnica,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PZR, PGD in PZI za pododsek Slivnica - Ptujska
cesta,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD in PZI za pododseka Nova Zrkovska cesta in
HC 2B etapa,
izvedba javnega razpisa za pridobivanje objektov in razrešitev problematike rušencev,
izvedba javnega razpisa za pridobivanje zemljišč na pododseku Slivnica - Ptujska cesta,
izvedba zaslišanj lastnikov objektov, ki so predvideni za odkup in rušitve,
pridobivanje soglasij za izdajo delnega gradbenega dovoljenja za pripravljalna dela,
sodelovanje z MO Maribor pri izvedbi razpisa za izvedbo rekonstrukcije Nove Miklavške ceste in
podpis pogodbe,
izvedba javnega razpisa za izvedbo pripravljalnih del na pododseku Shvnica - Ptujska cesta,
izdelava osnutka investicijsko projektne naloge za 2 etapo AC Slivnica - Pesnica.
Pogodbeno oddana dela za eradnio
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V obdobju do 30.09.1998 so bile sklenjene pogodbe in aneksi za gradnjo v skupni vrednosti 423 mio
SIT.
Izvedena dela
*
Gradbena dela se v obdobju januar - september 1998 še niso izvajala, vršila pa so se arheološka •
izkopavanja.
Ocena realizacije predvidenih del
Dela, predvidena v obdobju januar - september 1998 so se izvedla nad planiranim obsegom, in sicer:
- dela na arheoloških izkopavanjih (ob izdelavi programa dela za leto 1998 je bila ocena vrednosti
arheoloških izkopavanj precej manjša, kot se je kasneje izkazalo, da bo vrednost izvršenih del) in
- izdelava projektno tehnične dokumentacije (v delu je projektno tehnična dokumentacija za cel odsek
Pesnica - Slivnica, to je za 1. in 2. etapo; v skladu z zahtevami Uredbe o LN je bila naročena še
dodatna projektno tehnična dokumentacija - predvsem na okoljevarstvenem področju - ki v planu
1998 ni bila predvidena).
Financiranje:
Financiranje izgradnje etape AC Slivnica - priključek Ptujska je predvideno iz namenskih sredstev za
graditev avtocest in finančnega kredita.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
nivo cen sept.97
000 SIT

Investicijski program
tekoče cene
%
000 SIT
393.518
3,8
671.109
6,5
76,0
7.870.345
6.4
657.828
9.592.800
759.167
7,3
100,0
10 J51.967

Pričakovano
tekoče cene
%
000 SIT
393.518
3,8
671.109
6,5
7.870.345
76,0
657.828
6,4
9.592.800
759.167
7,3
10.351.967
100,0

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
9.592.800
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)
Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1B (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po "Investicijskemu programu za izgradnjo odseka AC
Pesnica - Slivnica I.etapa" (Ljubljana, april 1998), ki ga je s sklepom z dne 10.6 1998 potrdil minister za
promet in zveze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženirja v primeijavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
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Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

pričakovana
realizacija
%
realizacija
%
plan
vrednost
od začetka
realizacije
1-9 1998
realizacije
1-9 1998
393.518
1.208.723
307
202.779
421
48.221
Projekti
15.349
671.109
15.349
2
216.986
Odkupi
0
7.870.345
0
0
66.767
Gradnja
320.966
4
657.828
79.864
321.443
0
Ostalo
539.094
131
9.592.800
1.545.515
16
411.838
SKUPAJ
Opomba: V skupni realizaciji od začetka gradnje je na postavki P (projekti) zajeta realizacija na pogodbah za izdelavo
projektno - tehnične dokumentacije za celotno AC Slivnica - Pesnica, Novo Zrkovsko cesto in Hitro cesto 2B etapo.
Ob pričetku del na 2.etapi bo izvršena ustrezna preknjižba.
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženirja).
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
PESNICA - SLIVNICA
Etapa: Slivnica - Ptujska
MESEČNO GIBANJE PORABE
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OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km

Pričetek gradbenih del
Gradbena dela so se pričela v septembru 1998.
Rok dokončanja del
Predviden rok dokončanja (predaja prometu) je v juniju 1999.
Priprave na eradnio
V obdobju januar - september 1998 so potekale priprave za gradnje, ki se bodo izvajale v drugem
polletju leta 1998, in sicer:
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze IDP, PZR, PGD in PZI za obvoznico Lendava,
- izdelava in potrditev investicijskega programa za gradnjo obvoznice Lendava,
vloga za EGD je bila vložena na MOP julija 1998,
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-

izvedba pridobivanja zemljišč za obvoznico Lendava,
izvedba javnega razpisa in podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za gradnjo obvoznice Lendava.

Pogodbeno oddana dela za gradnjo
V obdobju januar - september 1998 so bile sklenjene pogodbe za gradnjo v skupni vrednosti 1.236 mio
SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 1.236 mio SIT
Izvedena dela
V začetku septembra 1998 so se pričela izvajati pripravljalna dela.
Ocena realizacije predvidenih del
Dela, predvidena v obdobju januar - september 1998 niso bila izvedena v planiranem obsegu:
- zaradi težav pri pridobivanju enotnega gradbenega dovoljenja (ni še izdano sanitarno soglasje s
strani Zdravstvenega inšpektorata RS), in
- pri odkupovanju zemljišč je prišlo do zamude (prišlo je do dodatnih pogajanj med lastniki zemljišč
in DARS na zahtevo poslanke v DZ RS, ki so bila zaključena ob koncu marca 1998), po planu za
leto 1998 naj bi se odkupovanje zemljišč zaključilo junija 1998, vendar še ni zaključeno
Financiranje:
Financiranje izgradnje obvoznice Lendava je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in
finančnega kredita.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
nivo cen sept.97
000 SIT

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)

2.956.800

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
123.796
3.8
774.919
23,7
2.160.695
66,1
143.685
4,4
3.203.095
67.189
2,1
3.270.284
100,0

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
123.796
3,8
774.919
23,7
2.160.695
66,1
143.685
4,4
3.203.095
67.189
2.1
3.270.284
100,0

Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1B (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po "Investicijskemu programu za izgradnjo obvoznice
Lendava" (Ljubljana, januar 1998), ki gaje s sklepom z dne 15.4.1998 potrdil minister za promet in zveze
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
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Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
88.202
620.118
750.644
93.000
1.551.964

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

realizacija
1-9 1998
89.444
348.351
0
24.569
462.364

%
realizacije
101
56
0
26
30

pričakovana
vrednost
123.796
774.919
2.160.695
143.685
3.203.095

realizacija
od začetka
90.130
348.351
0
55.369
493.850

%
realizacije
73
45
0
39
15

Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija).
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
OBVOZNICA LENDAVA
MESEČNO GIBANJE PORABE
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PROJEKT 2
Odsek

ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km

Pričetek gradbenih del
Med aprilom in julijem 1995 so se postopoma pričela dela na vseh petih gradbenih pododsekih.
Rok dokončanja
Rok dokončanja je bil september 1997.
Priprave na eradnio
V obdobju januar - september 1998 so se pripravljali razpisi za ureditev voda, ureditev deponij, sanacijo
plazov ob AC ter izvedbo hortikulturne ureditve.
Pogodbeno oddana dela za eradnio
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Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradbena dela sklenjenih v letih 1994 - 1997 znaša 17.297 mio
SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju januar - september 1998 znaša 613
mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 17.910 mio SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 so bila izvedena naslednja dela:
- odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih pregledih, znotraj in zunaj ograje avtocest, na
prometni opremi in začasni CP,
- dokončanje del na ureditvi vodotokov,
- ureditev voda (nujna vzdrževalna dela kot posledica gradnje AC),
- izvajanje meritev hrupa ob AC,
- sanacija poškodovanih cest,
- obrtna dela na opuščeni cestninski postaji Arja vas in
- ureditev vodovoda na gospodarskem poslopju Golhleb.
Ocena realizacije predvidenih del
Odstopanja od plana v obdobju januar - september 1998 so predvsem posledica neizstavljenih končnih
situacij.
Financiranje:
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in
sredstev kredita Evropske investicijske banke.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Nacionalni program Investicijski program
Pričakovano
tekoče cene
tekoče cene
000 SIT
000 SIT
%
000 SIT
%
Projekti
337.834
279.195
1,3
1,5
Odkupi
2.767.426
2.906.386
13,0
12,4
18.510.544
18.328.764
82,2
Gradnja
83,1
0
0,0
Ostalo
0,0
0
SKUPAJ (brez str.fin.)
21.514.345 21.615.804
21.514.345
672.190
Stroški financiranja
3,0
672.190
3,0
22.287.994
SKUP Al (s str.fin.)
100,0
22.186.535
99,5
Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete "Dodatku 2 k investicijskemu programu za izgradnjo
štiripasovne AC Aija vas - Vransko (Ljubljana, junij 1997), ki ga je s sklepom z dne 3.9.1997 potrdil minister
za promet in zveze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženirja v primeijavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
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Tabela 2:

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
97
22
113
2
111
1
91
1
124
1
100
3
100
7
110
1
122
2
104
2
105
3
61
1
95
2
99
53
89

SKUPAJ
trasa
deviacije
priključki
regulacije
prepusti
objekti 5 - 30 m
objekti nad 30 m
prestavitev železnice
prometna oprema
cestninska postaj a
ureditev voda
sanacija cest
ostalo
dodatna dela
Slika 1:

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
71
10
77
0
75
0
76
4
17
0
0
1
76
0
0
0
0
9
4
18
66
19
65
4
76
9
74
25
107

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
140
120
100
80
60
40
20
0
% v strukturi
■
■
■
■
■
□
■
□

Tabela 3:

% realizacije
□ trasa
0 priključki
□ prepusti
■ objekti nad 30 m
□ prometna oprema
■ ureditev voda
□ ostalo

SKUPAJ
deviacije
regulacije
objekti 5 - 30 m
prestavitev železnice
cestninska postaja
sanacija cest
dodatna dela

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
65.000
135.000
1.125.000
0
1.325.000

realiracija
%
1-9 1998
realizacije
41.442
64
19.583
15
824.565
73
858
886.448
67

pričakovana
vrednost
279.195
2.906.386
18.328.764
0
21.514.345

ProjektiOdkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
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realizacija
%
od začetka
realizacije
237.916
85
2.733-584
94
17.580 140
96
_
948 130
21.499.770
100
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V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija).
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
ARJA VAS - VRANSKO
MESEČNO GIBANJE PORABE
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ŠENTJAKOB - KRTINA, dolžina 8,06 km
(l.etapa odseka Šentjakob - Blagovica)

Pričetek gradbenih del
Pričetek pripravljalnih del pri ureditvi 2.faze križišča na M 10 v Lukovici je bil v mesecu juliju 1997.
Rok dokončanja del
Predvideni rok dokončanja (predaje prometu) je november 2000.
Priprave na gradnjo
V obdobju januar - september 1998 so se vršile priprave na gradnjo:
- izdelava in potrditev novelacije investicijskega programa,
- izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PZR in PGD za pripravljalna dela na trasi,
- pridobivanje zemljišč za prestavitve in zaščito plinovoda ter traso AC in nadomestnih objektov,
- izvedba razpisa za pripravljalna cestnogradbena dela - izvedena je bila predkvalifikacija za glavna
dela na tej etapi AC.
Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 748 mio SIT
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju januar - september 1998 znaša
6.545 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 7.293 mio SIT
Izvedena dela
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V obdobju januar - september 1998 je bila izvedena prestavitev plinovoda - križanje 3 v Podsmrečju z
začasno prestavitvijo Radomlje, električnega 20 kV daljnovoda in delno izgradnjo mostu čez Radomljo
Pričela se je izvedba pripravljalnih del (izgradnja predobremenilnih nasipov) in dela na premostitvenih
objektih (mostovi preko Radomlje, Rače in Krumperka).
Ocena realizacije predvidenih del
Razlogi za odstopanje od plana v obdobju januar - september 1998 so sledeči:
- kasnitev pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije (delno projekti dostopnih poti in služnosti),
- projektne spremembe, zaradi česar ni opredeljen odkup na določenih območjih,
- odkup na področju nerešenih komasacij ni bil mogoč, ker se vpisi komasacijskih odločb še niso
izvajali,
- potrebna je bila izdelava novih cenitev v skladu z novo zakonodajo in priprava novih ponudb za
stranke, katerim so bile že vročene ponudbe po starih predpisih,
- nepodpisane pogodbe s strani rušencev (usklajevanje elementov pogodbe),
- zaostajanje z arheološkimi izkopavanji zaradi zgornjih navedb,
- kasnitev s plačilom odškodnine zaradi spremembe namembnosti kot posledica zgornjih navedb,
- zaradi nepridobljenih zemljišč in nepridobljenega enotnega dovoljenja izvajalec prestavitev plinovoda
ni bil uveden v delo na ostalih križanjih,
- zaradi usklajevanja komunalne infrastrukture in pridobivanja soglasij na posameznih lokacijah in
nepridobljenih zemljišč s strani občine se ni pričelo s fizičnimi deli za ureditev obstoječih cest
(magistralna cesta M-10).
Financiranje:
Financiranje izgradnje 1.etape odseka Blagovica - Šentjakob je predvideno iz namenskih sredstev za
graditev avtocest, kredita Evropske investicijske banke in finančnih kreditov.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 je bilo izplačanih 10,1 mio SIT in poračunanih 11,6 mio SIT
avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
nivo cen sept.97
000 SIT

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)

18.530.400

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
1.213.141
5,4
4.122.863
18,5
16.032.051
71,8
0
0,0
21.368.055
969.033
4,3
22.337.088
100,0

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
1.215.000
5,4
4 125.000
18,5
16.035.000
71,8
0
0,0
21.375.000
969.033
4,3
22.344.033
100,0

Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1B (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete "Novelaciji investicijskega programa: odsek AC
Blagovica - Šentjakob, etapna gradnja" (Ljubljana, maj 1998), ki ga je s sklepom z dne 19.5.1998 potrdil
minister za promet in zveze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
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Tabela 2:

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

SKUPAJ
Pripravljalna dela
Komunalni \odi
Slika 1:

od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
8
82
4,4
22,5
18

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizaci je
100
2
87
2,3
13
0,0

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
100

% v strukturi

% realizacije

■ SKUPAJ
□ Pripravljalna dela
■ Komunalni vodi
Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
290.000
1.428.000
773.443
220.000
2.711.443

realizacija
%
1-9 1998
realizacije
217.134
75
1 001.180
70
407.841
53
10.892
5
1.637.047
60

pričakovana
vrednost
1.215.000
4.125.000
16.035.000
0
2075.000

realizacija
%
od začetka
realizacije
838.202
69
1.776.590
43
496.249
3
.
173.461
3.284.502
15

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženirja).
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Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
Etapa: Šentjakob - Krtina
MESEČNO GIBANJE PORABE
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PROJEKT 3

Odsek

ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km

Pričetek gradbenih del
Uvedba v delo na desetih premostitvenih objektih (6 nadvozov, 4 podvozi) je bila izvedena v juniju
1995. Uvedba v delo na trasi s pripadajočimi deviacijami in prestavitvami komunalnih vodov je bila
izvedena v avgustu 1995.
Rok dokončanja del
Pogodbeni rok dokončanja je 24 mesecev od uvedbe v delo. Za odsek trase v dolžini 2,2 km, od
priključka Tomačevo (rondo) do priključka Šmartinske ceste, je bil rok dokončanja skrajšan na 30
oktober 1996. Preostali del odseka bo predvidoma predan prometu hkrati z vzhodno avtocesto
Šentjakob - Malence.
Priprave na eradnio
Zemljišča: Dokončno se je urejevala problematika z zemljišči, predvsem glede dodatnih odkupov in
odkupov za nujno potrebne dostopne poti na posamezne parcele.
Projektna dokumentacija: V obdobju januar - september 1998 so bili v izdelavi predvsem projekti
izvedenih del.
Enotno dovoljenje za gradnjo: V februaiju 1998 je bilo pridobljeno dopolnilno EGD za kabelsko
kanalizacijo.
Poeodbeno oddana dela za eradnio
Skupna vrednost sklenjenih pogodb za gradnjo v letih 1994 - 1997 je 6.928 mio SIT.
V obdobju januar - september 1998 ni bilo sklenjenih novih pogodb in aneksov za gradnjo.
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Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 30.09.1998 znaša
6.928 mio SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 so se na neodprtem delu odseka med Šmartinsko cesto in
Zadobrovo izvajala sledeča dela:
- prestavitve komunalnih vodov,
- dela na polaganju meteorne kanalizacije (duktil),
- protihrupne ograje,
- zaščita podtalnice,
- odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu (na v letu 1996 odprtem delu med priključkom
Tomačevo in Šmartinsko cesto),
- priprava dokumentacije za predajo upravljavcem.
Ocena realizacije predvidenih del
Zaradi kvalitetnih razlogov mora biti asfaltbeton na odseku med Leskovško in razcepom Zadobrova
položen tik pred prometno obremenitvijo, kar je vezano na odprtje vzhodne avtoceste. To je osnovni
razlog za odstopanje od predvidene dinamike del v obdobju januar - september 1998.
Poleg tega pa je razlika med finančno realizacijo na postavki Projekti in planirano porabo na tej
postavki posledica preknjižbe realizacije ene pogodbe (105 mio SIT), ki je bila v preteklosti neustrezno
knjižena na drugo postavko.
Financiranje:
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest,
sredstev kredita Evropske Investicijske banke in s sredstvi sofinanciranja s strani Mestne občine
Ljubljana.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
000 SIT

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin)
Stroški financiranja
SKUP Al (s str.fin.)

8.011.972

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
104.173
1.4
868.519
11.4
5.999.796
78,7
654.547
8,6
7.627.035
0
0,0
7.627.035
100,0

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
109.304
1.4
821.711
10,8
5.946.356
78,0
624597
8,2
7.501.968
348.686
4,6
7.850.654
102,9

Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po "Dodatku 2 k investicijskemu programu za izgradnjo
vzhodne avtoceste Šentjakob - Malence in severne obvozne ceste Zadobrova - Tomačevo" (Ljubljana, september
1997), ki ga je s sklepom z dne 19.5.1998 potrdil minister za promet in zveze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženirja v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
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Tabela 2.TABELARIĆNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)

SKUPAJ
glavna trasa
komunalne prestavita
priključki
deviacije
zidovi
objekti do 30 m
objekti nad 30 m
dodatna dela
Slika 1:

od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
98,0
28
96
18
99
6
79
2
191
1
60
1
3
12
101
32
100

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
16,4
45
11
17
20
4
37
8
1
1
0
0
0
11
42
14
13

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
200
150
100
50
0
% v strukturi
■ SKUPAJ
■ komunalne prestavitve
■ deviacije
■ objekti do 30 m
■ dodatna dela

Tabela 3:

% realizacije
□ glavna trasa
■ priključki
□ zidovi
■ objekti nad 30 m

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
35.056
84.904
461.965
19.443
601.368

realizacija
1-9 1998
109.437
5.667
61.709
74
176.887

%
realizacije
312
7
13
0
29

pričakovana
vrednost
109.304
821.711
5.946.356
624.597
7.501.968

realizacija
od začetka
136.787
739.092
6.231.009
18.024
7.124.912

%
realizacije
125
90
105
3
95

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženirja).
Slika 2:
PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
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MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km

Pričetek eradbenih del
^
Gradbena dela na posameznih pododsekih trase in objektih so se pričenjala postopoma v odvisnosti od
dinamike pridobivanja enotnih dovoljenj za gradnjo (problematika zemljišč). Prva dela so se pričela v
maju 1995 (dela na razcepu Malence, vključno s premostitvenimi objekti). Dela na posameznih
pododsekih in objektih so se pričenjala skozi vse leto 1996. V letu 1996 so bila najkasneje oddana dela
za izgradnjo predora Golovec (23.12.1996). V letu 1997 so bili izvajalci uvedeni v delo še na razcepu
Zadobrova - Sava, mostu čez Stokalco in enem nadvozu
Rok dokončanja del
Pogodbeni rok dokončanja za traso in premostitvene objekte je 26 mesecev od Uvedbe v delo. Po
programu dela za leto 1998 je bil rok dokončanja odseka jeseni 1998 (ena cev predora Golovec in po
enem pasu mimo kmetije Samec). Zaradi težje geologije od pričakovane pri izgradnji predora Golovec,
ta odsek ne bo v celoti dokončan v letu 1998. Dokončan bo le del odseka med Zadobrovo in Zaloško
cesto.
Priprave na eradnio
Zemljišča, odkupi objektov: do konca septembra 1998 je bilo pridobljeno skupno 99 % potrebnih
zemljišč po Uredbi Vlade o LN. Dodatnih zemljišč izven uredbe je bilo pridobljenih 97 %. Za
posamezne lastnike je bil uveden postopek razlastitve. Reševala se je problematika rušencev in
nadomestnih gradenj.
Projektna dokumentacija: Izvajalec del je izdeloval projekte za premostitvene objekte in komunalne
napeljave, ki so oddani po sistemu "ključ v roke". Usklajevale in reševale so se posamezne tehnične
rešitve glede na dodatne pogoje soglasjedajalcev. V izdelavi je bila dokumentacija zaradi spremenjenih
pogojev gradnje (geologija). V izdelavi je bila lokacijska dokumentacija in projekti PGD za komunalno
infrastrukturo v Bizoviku.
Enotno dovoljenje za gradnjo: Pridobivala so se potrebna soglasja in izdelovala dokumentacija za
pridobitev enotnih dovoljenj za gradnjo za posamezne dele trase in premostitvene objekte. Za izvedbo
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komunalne infrastrukture v Bizoviku je pridobljeno lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje za vsa
dela, razen za cesto.
Pogodbeno oddana dela za s radni o
Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za gradnjo v letih 1994 - 1997 je 18.444 mio SIT.
Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju januar - september 1998 je 3 .744
mio SIT..
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo od začetka gradnje do 30.06.1998 znaša
21.188 mio SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 so se izvajala sledeča dela:
- v razcepu Malence so se izvajala zaključna dela,
- na preostalem odseku so se izvajali izkopi in nasipi, vgrajevala seje kamnita posteljica, vgrajevale so
se drenaže, odbojne ograje, robniki ter delno zgornji ustroj,
- na pododseku Litijska - Strmec so se izvajala preddela, zemeljska dela (izkopi in nasipi), urejale so
se deponije za višek izkopanega materiala,
- dela so se izvajala na vseh objektih, za katere je bil izvajalec uveden v delo,
- izvajala so se dela na prestavitvah vseh komunalnih napeljav,
- izvajala so se dela na predoru Golovec.
Ocena realizacije predvidenih del
Stanje izvedenih del koncem septembra 1998 ne omogoča dokončanja del do oktobra 1998. Dela so
upočasnili predvsem dodatni podporni ukrepi v predoru Golovec, ki bodo gradnjo tudi podražili.
Dodatnih podpornih ukrepov (povečana debelina brizganega betona, dodatna sidra, ojačani loki, . . .) ni
mogoče v celoti izvesti v letošnjem letu. Poleg tega sta na trasi še vedno dva nerešena lastniška
problema (Lampret, Samec), ki onemogočata odprtje celotnega odseka v letošnjem letu.
Terenske razmere koncem septembra 1998 in povečan obseg del zaradi izredno slabih rezultatov
geomehanskih preiskav, nakazujejo, da bo vrednost del iz Sprememb in dopolnitev nacionalnega
programa izgradnje avtocest v RS prekoračena.
Financiranje:
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest,
sredstev kredita Evropske Investicijske banke in s sredstvi sofinanciranja s strani Mestne občine
Ljubljana.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 je bilo poračunanih 84,7 mio SIT avansov. Izplačil novih avansov v
tem obdobju ni bilo.
Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)
Opozorilo:

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
000 SIT
%
629.665
2,2
4.404.577
15,3
21.055.032
73,3
1.216.089
4,2
27.462.934 27.305.363
1.416.017
4,9
100,0
28.721.380

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
643.182
2,2
4.593.071
16,0
31.756.492
110,6
1.670.711
5,8
38.663.456
1 096.416
3,8
39.759.872
138,4
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V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po "Dodatku 2 k investicijskemu programu za izgradnjo
vzhodne avtoceste Šentjakob - Malence in severne obvozne ceste Zadobrova - Tomačevo" (Ljubljana, september
1997), ki gaje s sklepom z dne 19.5.1998 potrdil minister za promet in zveze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 2:

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

SKUPAJ
glavna trasa
komunalne prestavitve
razcepi
priključki
deviacije
regulacije
zidovi
objekti do 30 m
deviaci j a železnice
galerija Strmec
objekti nad 30 m
predor Golovec
dodatna dela
Slika 1:

od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizaci je
100
904»
17
91
87
19
81
3
1
10
2
30
2
97
2
115
2
82
3
76
4
89
17
100
17
99
11
93

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998

•/•v strukturi
■ SKUPAJ
■ razcepi
H regulacij«
□ deviacija železnice
■ predor Golovec
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od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
141,8
21
121
17
156
2
106
1
4
1
130
2
149
4
131
3
114
1
62
4
130
9
149
26
166
9
138

% realizacije

□ glavna trasa
■ priključki
H zidovi
□ galerija Strmec
■ dodatna dela
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■ komunalne prestavitve
□ deviacije
S objekti do 30 m
■ objekti nad 30 m
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Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
94.831
525.227
5.877.613
502.686
7.000.357

realizacija
%
realizacije
1-9 1998
53.497
56
56.082
11
7.737.223
132
70.816
14
7.917.618
113

pričakovana
vrednost
643.182
4.593.070
31.650.931
1.670.711
38.557.894

realizacija
%
od začetka
realizacije
84
538.993
3.525.508
77
20.254.714
64
863.833
52
25.183.048
65

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženirja).
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
ŠENTJAKOB - MALENCE
MESEČNO GIBANJE PORABE

1.400.000

10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000 000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

1.200.000
1.000.000

■a
Ev
u
realizacija - kumulativa

PROJEKT 4

Odsek

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

Ta avtocestni odsek je bil dokončan že leta 1989, manjkala pa sta viadukta Goli vrh in Bandera. Rok
dokončanja prve polovice viaduktov je bil 20.11.1994. Izvajalca sta rok izpolnila, tako da je bil
avtocestni odsek polovično predan prometu 23.11.1994. Rok dokončanja druge polovice je bil konec
maja 1995. Izvajalca sta dela končala v pogodbenem roku, tako da je bila druga polovica odseka
predana v promet skupaj z odsekom AC Čebulovica - Divača, 12.07.1995. Na odseku se odslej izvajajo
še nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka.
Priprave na eradnio
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Priprava na izgradnjo vremenske postaje se ni izvajala, ker strokovna vladna komisija še vedno ni
izbrala izvajalca del, ki bo izvajal dela na vseh vremenskih postajah na področju celotne Republike
Slovenije.
Pogodbeno oddana dela za eradnio
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1994 - 1997 je 1.134 mio SIT.
V obdobju januar - september 1998 ni bilo sklenjenih novih pogodb in aneksov za gradnjo.
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov od začetka do konca junija 1998 znaša 1.134 mio
SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 se gradbena dela niso izvajala.
Ocena realizacije predvidenih del
Ni odstopanj od letnega programa dela.
Financiranje:
Financiranje izgradnje manjkajočih viaduktov na tem avtocestnem odseku je predvideno iz namenskih
sredstev za graditev avtocest.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)

Nacionalni program Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
000 SIT
%
.
1.160.482
.
.
-

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
5.000
0,4
2.300
0,2
1.140.182
98,3
13.000
1.1
1.160.482
0
0,0
1.160.482
100,0

Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija.

Tabela 2:

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

SKUPAJ
viadukt Goli vrh
viadukt Bandera

Slika 1:

od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
97,9
32
98,6
68
97,6

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
_
0
0
0

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998

7. maj

98

% v strukturi
I SKUPAJ
Tabela 3:

99

98

% realizacije

□ viadukt Goli vrh

■ viadukt Bandera

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998

realizacija
%
1-9 1998
realizacije
1.335
0
0
0
0
1.335
13

pričakovana
vrednost
5.000
2.300
1 140.182
13.000
1.160.482

realizacija
%
od začetka
realizacije
3.500
70
1.554
68
1.118.991
98
12.476
96
1.136.521
98

0
Projekti
Odkupi
0
10.000
Gradnja
0
Ostalo
10.000
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženirja).
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
RAZDRTO - ČEBULOVICA (viadukta)
MESEČNO GIBANJE PORABE
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realizacija - kumulativa
Odsek

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

Pričetek in rok dokončanja del

7. maj 1999
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Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Rok dokončanja del po pogodbi je bil v glavni smeri
proti Kopru julija 1995. Na razcepu Divača je bil rok dokončanja del po pogodbi oktober 1995. Dela v
glavni smeri proti Kopru so bila končana 15 dni pred pogodbenim rokom. Otvoritev odseka je bila 12.
julija 1995. Dela na razcepu Divača so bila končana v pogodbenem roku. Otvoritev razcepa Divača je
bila skupaj z otvoritvijo odseka AC Divača - Dane 08.12.1995. Na odseku se odslej izvajajo še nekatera
dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka.
Priprave na eradnjo
Dokončani in predani so bili PZI projekti za ACB Postojna. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje
Vršil se javni razpis ter izbran najugodnejši izvajalec del za razširitev ACB Postojna. Izdelan je bil
projekt dokončne ureditve odvodnje ter projekt za gradnjo sanitarnega objekta z zunanjo ureditvijo na
počivališču Divača. Vršil se je javni razpis za oddajo del, ki je bil zaradi nepopolnih ponudb
razveljavljen. Za gradnjo nadvoza Dolnje Ležeče vključno z pripadajočo deviacijo so se pridobivala
zemljišča (obveza občine Divača). Ker občina Divača ni uspela pridobiti vseh zemljišč, so se preverjale
ostale rešitve varnega prehoda čez železnico.
Pogodbeno oddana dela za eradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1994 - 1997 znaša 4.290 mio SIT
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju januar - september 1998 znaša 438
mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 4.728 mio SIT
Izvedena dela
Izvedena so bila glavna dela na dokončni ureditvi odvodnje (ponikovalnice). Odpravljale so se napake
ugotovljene na tehničnem pregledu in pregledu med naročnikom, Inženirjem, vzdrževalci in izvajalcem.
Urejale so se pravno-premoženjske zadeve z lastniki za gradnjo AC tangiranih parcel (ekspropriacija
vezana na dejansko stanje). Izvajala so se dela na obnovi ACB Postojna in sicer dela na izgradnji velike
garaže in prizidka k upravni stavbi ter preureditvi ogrevanja.
Ocena realizacije predvidenih del
Izvedena dela so odstopala od del, predvidenih s terminskim planom:
- zaradi nepridobljenih vseh zemljišč - nasprotovanje dveh lastnikov (obveza občine Divača) in s tem
povezanim nepridobljenim gradbenim dovoljenjem - ni bila realizirana izgradnja nadvoza čez
železnico v Dolnjem Ležečem s pripadajočo deviacijo,
- zaradi kasnitve z izdelavo projektnih rešitev (obveznosti in prioritete projektantov) ter neuspelega
javnega razpisa (nepopolnost ponudb) za gradnjo sanitarnega objekta z zunanjo ureditvijo na
počivališču Divača se niso pričela izvajati predvidena dela,
- za obnovo ACB Postojna pa je bila pridobljena ponudba ugodnejša od predvidevanj (nižja finančna
realizacija).
Financiranje:
•
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 je bilo izplačanih 58 mio SIT in poračunanih 9 mio SIT avansov
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Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Nacionalni program Investicijski program
tekoče cene
%
000 SIT
000 SIT
163.189
Projekti
4,1
191.065
4,8
Odkupi
3.432.481
86,9
Gradnja
163.189
Ostalo
4,1
4.991.439 3.949.924
SKUPAJ (brez str.fin.)
0
0,0
Stroški financiranja
3.949.924
100,0
SKUPAJ (s str.fin.)

Pričakovano
tekoče - cene
000 SIT
%
50.000
1,3
220.000
5,6
4.681.439
118,5
40.000
1,0
4.991.439
0
0,0
4.991.439
126,4

OPOMBA:
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Razcep Divača je bil
v tem investicijskem programu predviden za izvedbo na odseku Divača - Dane, vendar se je izvajal kot del
odseka Čebulovica - Divača. To je razlog, da na odseku Čebulovica - Divača pričakujemo višjo vrednost kot je
bila predvidena v investicijskem programu, vendar v skupni vrednosti pričakovana vrednost ne presega
vrednosti po investicijskem programu.
Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po Novelaciji investicijskega programa za AC
Čebulovica - Fernetiči (Ljubljana, april 1994).
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženirja v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.

Tabela 2:

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
objekti 5 - 50 m
dodatna dela
baza Postojna

od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
93,0
56
100,0
1
100,0
10
100,0
25
100,0
8
12
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od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
21,7
6
100,0
0
0.0
0
0,0
5
100,0
89
12
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Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
120

% realizacije
% v strukturi
I SKUPAJ
□ trasa
Hdeviacije
I objekti 5 - 50 m ■ dodatna dela
□ baza Postojna
Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
15.050
808
348.823
2.142
366.823

realizacija
1-9 1998
6.055
2.342
67.682
7.739
83.818

%
realizacije
40
290
19
361
23

pričakovana
vrednost
50.000
220.000
4.681.439
40.000
4.991.439

realizacija
od začetka
48.849
214.728
4.300.600
40.467
4.604.644

%
realizacije
98
98
92
101
92

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija).
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
ČEBULOVICA - DIVAČA
MESEČNO GIBANJE PORABE

140.000
*c

H
GO

C/5
H

lZU plan
Odsek

I realizacija

® plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km
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Pričetek gradbenih del
Dela na odseku so se pričela izvajati v aprilu 1997.
Rok dokončanja del
Pogodbeni rok dokončanja del je december 1998, vendar so se dela izvajala v pospešenem tempu, tako
daje bila avtocesta predana prometu 27.03.1998.
Priprave na eradnio
Pridobljeno je bilo delno enotno dovoljenje za gradnjo. Vršil se je odkup zemljišč in reševala se je
problematika še nepridobljenih zemljišč. Za cestninsko postajo Divača je bil izveden javni razpis in
pridobljene ponudbe ter izbran izvajalec del.
Pogodbeno oddana dela za eradnio
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 4.530 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju januar - september 1998 znaša
1.267 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 5.797 mio SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 so se izvajala dela na zgornjem ustroju, površinskem
odvodnjavanju, prometni opremi ter dela na finalizaciji odseka pred tehničnim pregledom. Odpravljale ■
so se napake ugotovljene na tehničnem pregledu in pregledu med naročnikom, Inženirjem, vzdrževalci in
izvajalcem. Na CP Divača so se izvajala zemeljska dela.
Ocena realizacije predvidenih del
Gradbena dela so potekala skladno s terminskim planom.
Financiranje:
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in
finančnih kreditov.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil novih avansov, poračunanih pa je bilo 0,1 mio SIT
avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
000 SIT

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)

6.8S3.080

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
136.119
1,9
254.236
3,5
6.494.953
88,6
142.760
1,9
7.028.068
301.291
4,1
7.329.359
. 100,0

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
450.000
6,1
240.376
3,3
6.299.406
85,9
38.286
0,5
7.028.068
301.291
4,1
7.329.359
100,0

Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete "Dodatku k investicijskemu programu za izgradnjo
odseka Divača - Kozina" (Ljubljana, september 1997), ki gaje s sklepom z dne 19.1.1998 potrdil minister za
promet in zveze.
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V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primeijavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 2:

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi
% realizacije
100
96,4
55
97
11
100
17
100
15
100
2
1

SKUPAJ
trasa
deviacije
objekti 5- 50 m
dodatna dela
CP Divača

Slika 1:

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi
% realizacije
100
78,1
60
80
0
0
0
0
30
100
10
1

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
100
80
60
40
20
0
% v strukturi

% real izaci je

i SKUPAJ
■ deviacije
H dodatna dela

Tabela 3:

□ trasa
H objekti 5- 50 m
□ CP Divača

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
15.000
16.884
1.434.492
2.905
1.469.281

realizacija
1-9 1998
140.007
10.555
1.332.709
7.121
1.490.392

%
realizacije
933
63
93
245
101

pričakovana
vrednost
450.000
240.376
6.299.406
38.286
7.028.068

realizacija
od začetka
538.713
158 029
5.536.296
33.592
6.266.630

%
real i zaci je
120
66
88
88
89

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženirja)
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
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DIVAČA-KOZINA
MESEČNO GIBANJE PORABE
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-• plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

KOZINA - KLANEC l.etapa, dolžina 0,8 km

Pričetek gradbenih del
Pričetek pripravljalnih del je predviden v decembru 1998.
Rok dokončanja del
Rok dokončanja (predaje prometu) je predviden ob koncu leta 1999.
Priprave na eradnio
V obdobju januar - september 1998 so se izvajale sledeče aktivnosti:
- izdelava predloga LN in pridobivanje soglasij nanj,
- sprejeta je bila Uredba Vlade o LN.
- izdelan je bil investicijski program in potrjen s strani MPZ,
- izdelava projektno tehnične dokumeritacije faze PGD, PZI,
- izdelava projektov PZR za pripravljalna dela,
- izvedba javnega razpisa za pripravljalna dela in izvedba razpisa s predhodnih ugotavljanjem
sposobnosti za ostala dela,
- izvedba parcelacije zemljišč in izdaja prvih parcelacijskih odločb.
Pogodbeno oddana dela za eradnio
Doslej še ni bilo sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 se dela še niso izvajala.
Ocena realizacije predvidenih del
V obdobju januar - september 1998 so aktivnosti do sprejetja Uredbe o LN potekale skladno z letnim
programom dela. Odkupi zemljišč se niso pričeli v avgustu, kot je bilo predvideno, ker parcelacija ni
bila v celoti končana, zato niso bile izdelane parcelacijske odločbe. Prav tako še niso izdelani in predani
vsi sklopi projekta, čeprav je bilo to predvideno že v juliju 1998.
Financiranje:
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Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in
finančnih kreditov.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
nivo cen sept.97
000 SIT

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)

3.712.800

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
287.743
5,9
534.218
10,9
3.818.100
77,9
2,7
131.695
4.771.756
2,6
126.454
4.898.210
100,0

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
287.743
5,9
534.218
10,9
77,9
3.818.100
131.695
2,7
4.771.756
126.454
2,6
4.898.210
100,0

Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1B (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po "Investicijskemu programu za izgradnjo odseka AC
Kozina - Klanec od km 6,700 do km 11,500" (Ljubljana, julij 1998), ki gaje s sklepom z drfe 24.7.1998 potrdil
minister za promet in zveze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženirja v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
69.500
120.000
0
5.000
194.500

realizacija
1-9 1998
36.690
0
0
11.130
47.820

%
realizacije
53
25

pričakovana
vrednost
287.743
534.218
3.818.100
131.695
4.771.756

realizacija
od začetka
64.268
0
0
11.130
75.398

%
realizacije
22
0
0
8
2

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženirja).
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Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
KOZINA - KLANEC
Etapa: od km 6,7 do km 7,5
MESEČNO GIBANJE PORABE
800.000
700.000
600.000

H

500.000

8
o

400.000
300.000
200.000

<
o
C
o
C/5
H

100.000
0

1 plan
Odsek

I realizacija

plan - kumulativa

realizacija - kumulativa

DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 kin

Pričetek in rok dokončanja del
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Dela na cestninski postaji pa so se pričela izvajati
decembra 1996. Pogodbeni rok dokončanja del je bil maj 1996. Izvajalec del je dela na odseku AC
končal šest mesecev pred pogodbenim rokom. Otvoritev odseka je bila 08.12.1995. Pogodbeni rok
dokončanja del na CP Dane je bil 3 mesece. Zaradi dodatnih in več del, ki so posledica potreb izgradnje
ABC sistema cestninjenja, seje rok dokončanja podaljšal. Dela so bila končana maja 1997. Na odseku
trase, ki seje zaradi spremembe lokacijske dokumentacije (od km 18+920 do km 19+200) pričel graditi
skupaj z odsekom AC Dane - Femetiči so se dela končala novembra 1997. Otvoritev tega dela odseka
je bila 14.11.1997.
Priprave na eradnio
Izdelan je bil projekt za izvedbo vodovoda za počivališče Povir. Izveden je bil javni razpis ter podpisana
izvajalska pogodba za izvedbo vodovoda za počivališče Povir. Izdelan je bil projekt dokončne ureditve
odvodnje.
Pogodbeno oddana dela za eradnio
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1994 - 1997 znaša 3.136 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju januar - september 1998 znaša 65
mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 3.201 mio SIT
Izvedena dela
Na CP Dane, ABC sistemu pobiranja cestnine in delu trase od km 18+900 do km 19+200 so se
odpravljale pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu ter pregledu med naročnikom,
Inženirjem, upravljavcem in izvajalcem. Izvedla so se glavna dela na dokončni ureditvi odvodnje ponikovalnice. Izvajala so se dela na izgradnji vodovoda za počivališče Povir
Ocena realizacije predvidenih del
Izvedena dela, niso potekala v celoti skladno s terminskim planom:
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-

zaradi problematike pridobivanja zemljišč (zemljišča izven območja Uredbe o LN) za potrebe
izgradnje vodovoda do počivališča Povir je bilo potrebna sprememba projekta in poteka trase, kar je
povzročilo kasnitev pričetka izvajanja gradbenih del,
- zaradi neizdelane projektne rešitve (obveznosti in prioritete projektantov) in problematike odkupov
zemljišč (dela izven območja Uredbe o LN) se niso pričela izvajati dela za dovod električne energije
na počivališče Povir,
- zaradi kasnitve Izvajalcev del pri izpolnitvi pogojev za dokončni obračun (projekti PID, zahtevki za
nepredvidena več dela ipd) na delu trase od km 18+900 do km 19+200 (manjša finančna
realizacija).
Financiranje:
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačanih novih avansov, poračuni pa so bili 4 mio SIT
avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Nacionalni program Investicijski program
tekoče cene
000-SIT
%
000 SIT
273.358
4,0
Projekti
320.051
Odkupi
4,7
5.887.387
Gradnja
87,2
273.354
4,0
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin.)
3.699.599 6.754.150
0
0,0
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)
6.754.150
100,0

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
75.000
1,1
130.504
1,9
3.409.095
50,5
85.000
1,3
3.699.599
0
0,0
3.699.599
54,8

OPOMBA:
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Razcep Divača je bil
v tem investicijskem programu predviden za izvedbo na odseku Divača - Dane, vendar se je izvajal kot del
odseka Čebulovica - Divača. To je razlog, da na odseku Divača - Dane pričakujemo nižjo vrednost kot je bila
predvidena v investicijskem programu.
Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po Novelaciji investicijskega programa za AC
Čebulovica - Fernetiči (Ljubljana, april 1994).
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
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Tabela 2:

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
objekti 5 - 50 m
cestninska postaja
počivališče
dodatna dela

Slika 1:

od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
97,9
56
99
2
98
100
5
100
11
1
0
98
25

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizaci je
100
87,0
0
0
0
0
0
0
40
95
50
80
10
90

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% v strukturi

% realizacije

■ SKUPAJ
□ trasa
■ deviacije
■ objekti 5 - 50 m
■ cestninska postaja □ počivališče
■ dodatna dela

Tabela 3:

Proiekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
13.600
3.000
149.000
0
165.600

realizacija
1-91998
5.807
0
91.881
3.496
101.184

%
realizacije
43
0
62
61

pričakovana
vrednost
75.000
130.504
3.409.095
85.000
3.699.599

realizacija
od začetka
71.829
126 088
3 147.925
84.564
3.430.406

%
realizacije
96
97
92
99
93

Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija).
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Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
DIVAČA - DANE
MESEČNO GIBANJE PORABE
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DANE - FERNETIČI, dolžina 3,8 km

«

Pričetek eradbenih del
Dela na štirih podvozih in enem nadvozu so se pričela izvajati julija 1995.
Dela na enem podvozu, dveh nadvozih, predoru Tabor, deviaciji železniške proge in trasi od km 19+200
do km 22+700, za katero je bilo pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo, so se z uvedbo Izvajalca v
delo pričela izvajati 18 01.1996. Za dela na trasi AC od km 22+700 do km 23+060 in kraku A
priključka Femetiči je bilo enotno dovoljenje za gradnjo pridobljeno 03.12.1996.
Za dela na kraku A lin A2, delu na kraku A, deviaciji 0-10-25, dveh podvozih in prometno opremo je
bilo pridobljeno delno enotno dovoljenje za gradnjo 25.04.1997, katero pa je bilo za območje zemljišča
Bori preklicano in ponovno pridobljeno 22.04.1998
Rok dokončanja del
Predvideni rok dokončanja del na celotnem odseku AC (razen priključka 0-20-3) je bil november 1997
Odsek je bil predan v promet 14 11.1997, otvoritev priključka Sežana-zahod pa je bila 24 06 1998
Priprave na gradnjo
V tem obdobju se je reševala problematika pridobitve potrebnih zemljišč (lastnika Hrvatič in Bon) za
ponovno pridobitev preklicanega enotnega dovoljenja za gradnjo priključka Sežana - zahod s
preureditvijo Partizanske ceste z vsemi spremljajočimi objekti. Usklajevala in dopolnjevala se je
projektno tehnična dokumentacija PZI za navedena dela. Usklajevala se je dokončna rešitev dostopne
ceste do objekta MTS Kompas za dostavo in obiskovalce iz smeri Sežane. Z lastniki tangiranih parcel
so se usklajevale projektne rešitve za izvedbo potrebnih novih dostopnih poti do parcel, ki so z izgradnjo
AC ostale brez dostopov. Reševala se je problematika še nepridobljenih zemljišč.

Poeodbeno oddana dela za eradnio
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1994 - 1997 znaša 4.791 mio SIT,
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Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju januar - september 1998 znaša 160
mio SIT
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 4.951 mio SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 so se izvajala dela na priključku Sežana-zahod ter potrebni
preureditvi Partizanske ceste z vso spremljajočo infrastrukturo (2 podvoza, ureditev prometne opreme,
prestavitve komunalnih vodov, oporni zidovi), zaključnih in ureditvenih delih na odvodnem sistemu,
izvedbi potrebnih dostopnih poti in preureditvi prometne opreme po odprtju priključka Sežana - zahod
za promet.
Ocena realizacije predvidenih del
Plan ni bil realiziran v celoti, ker:
- zaradi zahteve Naročnika po zavrnitvi zahtevka Izvajalcev za plačilo 100% razlik v ceni zaradi
prepozne uvedbe v delo, sklicujoč se na sklep Vlade Republike Slovenije št. 402-11/93-1/9-8 z dne
17.07.1995 ni bilo realizirano plačila le-teh, kot je bilo s planom predvideno (manjša finančna
realizacija) in
- zaradi kasnitve Izvajalcev del pri izpolnitvi pogojev za dokončni obračun - projekti PID, zahtevki za
nepredvidena več dela ipd (manjša finančna realizacija).
Financiranje:
Financiranje izgradnje avtocestnega odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Nacionalni program Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
000 SIT
%
197.390
Projekti
4,2
74.749
Odkupi
1,6
90,0
Gradnja
4.234.783
197.388
Ostalo
4,2
5.654.310 4.704.310
SKUPAJ (brez str.fin.)
0
0,0
Stroški financiranja
4.704.310
100,0
SKUPAJ (s str.fin.)

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
97.994
2,1
292.805
6,2
5.218 511
110,9
45.000
1,0
5.654.310
0
0.0
5.654.310
120,2

OPOMBA:
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Na odseku Dane Fernetiči pričakujemo višjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu, vendar v skupni
vrednosti pričakovana vrednost ne presega vrednosti po investicijskem programu.
Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po Novelaciji investicijskega programa za AC
Čebulovica - Fernetiči (Ljubljana, april 1994).
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 2: TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
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SKUPAJ
trasa
deviacije
deviacija žel. proge
predor Tabor
objekti 5 - 50 m
dodatna dela

Slika 1:

od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
98,5
100
98,0
54
98,0
4
100,0
2
99,0
19
100,0
12
98
9

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizaci je
100
973
100,0
30
98,0
5
0,0
0
0,0
0
0
0,0
65
96

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
98 98 98

100

99 100 9g

% realizacije
I SKUPAJ
I deviacije
I predor Tabor
I dodatna dela
Tabela 3:

□ trasa
■ deviacija žel. proge
□ objekti 5 - 50 m

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
20.000
36.613
533.037
1.015
590.665

realizacija
1-9 1998

%
realizacije
0
27
73
137
68

pričakovana
vrednost
97.994
292.805
5.218.511
45.000
5.654.310

realizacija
%
od začetka
realizacije
71.249
73
284.058
97
4.873.623
93
10.850
24
5.239.780
93

0
Projekti
9.882
Odkupi
391.504
Gradnja
1.393
Ostalo
402.779
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija).
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Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
DANE - FERNETIČI
MESEČNO GIBANJE PORABE
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VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km

Pričetek gradbenih del
Izvajalci del so bili v letu 1997 delno uvedeni v delo na dveh viaduktih, delu trase od km 22+800 do km
24+700, treh podvozih ter obvoznici Ajdovščina. V letu 1998 so bili postopno delno uvedeni v delo na
preostalem delu trase (razen na posameznih manjkajočih parcelah) in večini objektov.
Rok dokončanja del
Predvideni rok dokončanja za obvoznico Ajdovščine je oktober 1998, predvideni rok dokončanja za
glavno traso od Selo do Ajdovščine je konec leta 1999, od Ajdovščine do Vipave pa junij 2000.
Priprave na eradnio
V obdobju januar - september 1998 je bil pridobljen projekt vodnogospodarskih ureditev in PZ1 za
prestavitev komunalnih vodov. Pridobivala so se soglasja na PGD projekte za izdajo enotnega
dovoljenja za gradnjo. Vršil se je odkup zemljišč in reševala se je problematika še nepridobljenih
zemljišč.
Pogodbeno oddana dela za eradnio
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 7.225 mio SIT.
V obdobju januar - september 1998 ni bilo novih sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 7.225 mio SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 so se izvajala gradbena dela za katera so bila pridobljena delna
enotna dovoljenja za gradnjo. Na delu trase od km 17+900 do km 27+700 so se izvajala zemeljska dela,
dela na odvodnjavanju ter prestavitvi komunalnih vodov. Na obvoznici Ajdovščina so se izvajala
zemeljska dela, dela na odvodnjavanju, zgornjem ustroju ter prometni opremi. Na viaduktih Ribnik in
Selo so se izvajala dela na spodnji in zgornji konstrukciji ter krovu. Na devetih prepustih, osmih
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podvozih, treh nadvozih in štirih mostovih so se izvajala dela na temeljenju ter spodnji in zgornji
konstrukciji.
Ocena realizacije predvidenih del
Glede na program dela za leto 1998 bi se morala gradbena dela že izvajati na celotnem odseku v polnem
teku, vendar se zaradi nepridobljenih zemljišč in s tem povezanim nepridobljemm enotnim dovoljenjem
za gradnjo na celotnem odseku, niso izvajala v takem tempu, kot je bilo s terminskim planom
predvideno.
Financiranje:
Financiranje izgradnje odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in finančnega
kredita.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 je bilo izplačanih 561 mio SIT in poračunanih 419 mio SIT
avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
,—__

Investicijski program
tekoče cene
%
000 SIT
212.468
2,1
14,4
1.462.048
75,3
7.650.358
281.787
2,8
9.606.661
548.751
5,4
100,0
10.155.412

Pričal[ovano
tekoč ; cene
000 SIT
%
219.350
2,2
1.709.404
16,8.
9.574.346
94,3
178.520
1,8
11.681.620
600.000
5,9
12.281.620
120,9

000 SIT
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
11.681.620
SKUP Al (brez str.fin)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)
Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po Investicijskem programu za odsek hitre ceste Vipava
- Selo" (Ljubljana, avgust 1996).
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primeijavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 2:

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

X
o"
O

SKUP Al
trasa
deviacije
regulacije
obroznica
viadukta
objekti 5-50 m
dodatna dela
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od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizaci je
100
55,8
36
30,0
6
25,0
20,0
3
11
95,0
80,0
30
14
60,0
0
0,0

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
73,7
100
30,0
20 *
1
60,0
1
30
95,0
30
90,0
18
60,0
0
0,0
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Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998

% realizacije
% v strukturi
■ SKUPAJ
□ trasa
■ deviacije
■ regulacije
B obvoznica
ID viadukta
H objekti 5-50 m B dodatna dela
Tabela 3:

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
11.000
377.310
3.492.701
56.000
3.937.011

realizacija
1-9 1998
0
831.928
2.638.749
56.790
3.527.467

%
realizacije
0
220
76
101
90

pričakovana
vrednost
219.350
1.709.404
9.574.346
178.520
11.681.620

realizacija
od začetka
3.182
1.531.125
3.804.708
92.743
5.431.758

%
realizacije
1
90
40
52
46

Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija).
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Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
VIPAVA - SELO
MESEČNO GIBANJE PORABE
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Odsek
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SELO ŠEMPETER, dolžina 11,8 km

Pričetek in rok dokončanja del
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Pogodbeni rok dokončanja del je bil maja 1996 Dela
so bila končana v pogodbenem roku. Otvoritev odseka je bila 24.05.1996. Na odseku se odslej izvajajo
še nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka.
Priprave na eradnio
Pripravljala se je projektna dokumentacija in odkup zemljišč za oskrbno postajo Vogrsko. Za oskrbno
postajo Vogrsko - jug je bil izvršen javni razpis in izbran izvajalec del Za protihrupno zaščito je bila
sklenjena pogodba za projektiranje.
Pogodbeno oddana dela za eradnio
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1994 - 1997 znaša 8 034 mio SIT
V obdobju januar - september 1998 so bile sklenjene pogodbe in aneksi za gradnjo v skupni vrednosti
102 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 8.136 mio SIT
Izvedena dela
Izvajala so se dela na izgradnji dveh podvozov na priključnih krakih in platoju na počivališču Vogrsko jug
Ocena realizacije predvidenih del
Terminski plan ni bil realiziran :
- zaradi problematike pridobivanja zemljišč za oskrbno postajo Vogrsko - jug (dela izven območja
Uredbe o LN) je bilo enotno dovoljenje za gradnjo pridobljeno šele 21.08 1998, tako da so se
gradbena dela začela izvajati pozneje, kot je bilo s planom predvideno,
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-

zaradi še nepridobljenih vseh zemljišč za oskrbno postajo Vogrsko - sever in izgradnjo komunalnih
vodov (zemljišča izven območja Uredbe o LN) še ni pndobljeno enotno dovoljenje za gradnjo, tako
da ni bilo možno pričeti z gradbenimi deli, kot je bilo s planom predvideno,
- 7aradi zapletov pri oddaji del za izdelavo projektno - tehnične dokumentacije za izvedbo
pritihrupne zaščite (previsoke ponudbe, dodatne analize cen) in kasnitve pri roku izvedbe (potrebne
so bile dodatne geomehanske raziskave) ni bilo možno pričeti z gradbenimi deli, kot je bilo s planom
predvideno.
Financiranje:
Financiranje izgradnje odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Nacionalni program Investicijski program
tekoče cene
%
000 SIT
000 SIT
4,4
395.058
Projekti
108.646
Odkupi
1,2
90,1
8.167.300
Gradnja
395.058
4,4
Ostalo
9.044.513 9.066.062
SKUPAJ (brez str.fin.)
0
0,0
Stroški financiranja
9.066.062
100,0
SKUPAJ (s str.fin.)

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
200.012
2,2
250.785
2,8
8.568.716
94,5
25.000
0,3
9.044.513
0
0,0
9.044.513
99,8

Opozorilo:
i
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1A (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po investicijskemu programu za AC Selo - Šempeter
(Ljubljana, april 1994).
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženirja v primerjavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 2:

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
regulacije
viadukt Šempeter
viadukt Lijak
objekti 5 - 50 m
dodatna dela
počivališče

7. maj 1999

od pričctka do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
99,2
46
100
1
100
100
1
4
100
7
100
11
100
29
100
1
15

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
15,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
15
0
0

Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
100

99 100 100 100 100 100 100 100

% v strukturi
■ SKUPAJ
H regulacije
■ objekti 5 - 50 m
Tabela 3:

% realizacije

□ trasa
■ viadukt Šempeter
■ dodatna dela

■ deviacije
□ viadukt Lijak

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
3.994
4.972
300.000
34
309.000

realizacija
%
realizacije
1-9 1998
12.805
321
8.016
161
15.669
5,
182
62
36.552
12

pričakovana
vrednost
200.012
250.785
8.568.716
25.000
9.044.513

realizacija
%
od začetka
realizacije
99
198.442
249.721
100
94
8.039.893
21.206
85
8.509.262
94
>

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija),
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Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
SELO - ŠEMPETER
MESEČNO GIBANJE PORABE
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PROJEKT 5

Odsek

VRANSKO - TROJANE, dolžina 8,6 km
(1.etapa odseka Vransko - Blagovica)

Pričetek gradbenih del
Gradbena dela na trasi AC se še niso pričela izvajati.
Izvajala so se pripravljalna dela na celotnem odseku AC in sicer:
- ukrepi na reginalnih cestah R366, R371, R314 in R322, Ločica-Motnik-Kamnik-Vodice in
obvoznica Motnik,
- delovni plato do vzhodnega portala predora Ločica,
- delovni plato do zahodnega portala predora Ločica,
- delovni plato do vzhodnega portala predora Trojane,
- delovni plato pred zahodnim portalom predora Trojane,
- izgradnja deviacije regionalne ceste R336A s predorom V Zideh.
Rok dokončanja del
Pripravljalna dela so končana, otvoritev obvozne ceste Motnika je bila 24.09.1998.
Priprave na eradnio
Usklajevala in dopolnjevala se je projektno tehnična dokumentacija faze PGD za AC, izdelovali so se
projekti faze PGD in PZ1 za pripravljalna dela in premostitvene objekte. Pridobivala so se soglasja
soglasjedajalcev na projekte PGD in PED za izdajo Enotnih dovoljenj za gradnjo in dovoljenja za poseg
v vodni in cestni svet. Vršil se je odkup zemljišč in razreševala problematika pridobivanja zemljišč
Pridobljenih je 98% zemljišč za traso. V juliju 1998 je bilo pridobljeno Enotno dovoljenje za gradnjo
AC Vransko - Trojane in predor Trojane.
Pogodbeno oddana dela za eradnio
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Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v letih 1996 - 1997 znaša 3.393 mio SIT
Skupna vrednost pogodb in aneksov za gradnjo sklenjenih v obdobju januar - september 1998 znaša
6.603 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo je 9.996 mio SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 so se izvajala sledeča dela:
- izvajala so se dela na deviaciji R336A s predorom V Zideh,
- izvajala so se dela na platoju za izgradnjo nasipa pred zahodnim portalom predora Ločica in dela na
izgradnji nadomestnega vodovoda v Ločici,
- izvajala so se dela na dostopu na plato do vzhodnega portala predora Ločica (v zaključni fazi),
- izvajala so se dela na dostopu in platoju pred vzhodnim portalom predora Trojane (v zaključni fazi),
- izvajala so se dela na dostopu na plato pred zahodnim portalom predora Trojane,
- izvajali so se ukrepi za zmanjšanje zastojev v času gradnje na cestah R366, R371, R314, R322 in na
obvozni cesti Motnik.
Ocena realizacije predvidenih del
Odstopanje realizacije od planirane finančne realizacije del v obdobju januar - september je predvsem
posledica:
- kasnitve sprejetja novelacije investicijskega programa in kasnitve sprejema sprememb in dopolnitev
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v R Sloveniji,
- sprememb razpisnega postopka za oddajo del iz enostopenjskega v dvostopenjski postopek kasnitev predvidenih pričetkov del (pripravljalna dela 2),
- kasnitve oddaje del zaradi pritožbe tujega ponudnika na sklep o oddaji del (pripravljalna dela 2) in
zahteve po reviziji postopka oddaje del,
- kasnitve oddaje del na trasi avtoceste z izbiro izvajalca s predhodnih ugotavljanjem sposobnosti
zaradi pritožb ponudnikov, ki jim ni bila priznana sposobnost.
Financiranje:
Financiranje izgradnje odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in finančnih
kreditov.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 je bilo izplačanih 67 mio SIT in poračunanih 86 mio SIT avansov

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
000 SIT

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)
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38.337.600

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
1.208.613
2,4
1.401.261
2,8
87,7
43.891.093
475.048
0,9
46.976.015
3.072.600
6.1
S0.048.61S
100,0

106

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
1.222.377
2,4
2,8
1.417.219
38.088.822
76,1
480.460
1,0
41.208.878
4.748.208
9,5
45.957.086
91,8

7. maj 1999

Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1B (Ur.list RS št.41/98), pri čemer so predhodna vlaganja
razdeljena na obe etapi.
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po "Novelaciji investicijskega programa za izgradnjo
avtoceste Vransko - Blagovica (Ljubljana, marec 1998), ki ga je s sklepom z dne 17.3.1998 potrdil minister za
promet in zveze, pri čemer je vrednost investicije iz investicijskega programa preračunana na september 1998
(f= 1,2109).
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženirja, pri čemer je ocena izdelana
na september 1998.
Tabela 2:

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pričetka do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
93
32
95
7
85
2
95
26
95
5
95
17
90
11
95

SKUPAJ
trasa
deviacije
regulacije
objekti
viadukti
predor
plinovod

Slika 1:

od 1.1.1998 do 30.09.1998
% v strukturi % realizacije
100
93
24
95
17
80
3
95
30
95
7
95
19
95
0
0

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 30.09.1998
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% v strukturi
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Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
110.000
250.000
2.264.000
51.789
2.675.789

■

%
realizacija
realizacije
1-9 1998
177
194.986
149.410
60
1.848.814
82
13.484
26
2.206.694
82*

pričakovana
vrednost
1.222.377
1.417.219
38.088.822
480.460
41.208.878

realizacija
%
od začetka
realizacije
1.005.517
82
996939
70
4.990.848
13
68.414
14
7.061.718
17

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženiija).
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
VRANSKO - BLAGOVICA
Etapa: Vransko - Trojane
MESEČNO GIBANJE PORABE
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PROJEKT 6
Odsek

VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km

Pričetek gradbenih del
Predviden je pričetek del ob koncu leta 1998.
Rok dokončanja del
Rok dokončanja del (predaja prometu) je predviden ob koncu leta 1999
Priprave na gradnjo
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izdelava projektne dokumentacije: izdelava PGD in PZI, izdelava PZR za pripravljalna in »glavna«
dela, priprava dokumentacije za pridobitev EDG, pridobivanje soglasij na PGD ter izdelava
projektov za cestninsko postajo in izpostavo AC baze pri Dobu;
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-

pridobivanje zemljišč in objektov: izvajalo se je mejičenje zemljišč, izvajale so se cenitve zemljišč in
objektov, odkupovala so se zemljišča in objekti, sklepale so se pogodbe za služnosti pri prestavitvah
komunalnih vodov, pripravljen je bil predlog za plačilo spremembe kmetijskih zemljišč in gozdov,
plačilo je bilo izvedeno 28.9.1998;
- izdelava investicijskega programa: investicijski program je bil potrjen v februarju 1998;
- pridobivanje enotnega dovoljenja za gradnjo: izvajale so se aktivnosti za pridobitev delnih enotnih
dovoljenj za gradnjo, pripravljala se je dokumentacija in izvedlo se je zaslišanje strank v vplivnem
območju;
- oddaja del: izvedel se je postopek oddaje del za pripravljalna dela (prestavitve komunalnih vodov,
deviacije, premostitveni objekti) - izveden je bil javni razpis z izbiro izvajalca (pogodba je bila
podpisana v juliju 1998), izvajal seje postopek oddaje del (mednarodni razpis) za glavna dela (trasa
AC, deviacije, premostitveni objekti) s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvajalcev, odpiranje
ponudb je bilo 29.9.1998;
Pogodbeno oddana dela za eradnio
V obdobju januar - september 1998 je bila sklenjena pogodba za izvedbo pripravljalnih del v skupni
vrednosti 1.933 mio SIT.
Izvedena dela
V obdobju januar - september 1998 se gradbena dela še niso izvajala. V sklopu oddanih pripravljalnih
del je izvajalec izdelal projektno dokumentacijo PGD za premostitvene objekte.
Ocena realizacije predvidenih del
Odstopanje realizacije od predvidevanj v programu dela je posledica:
- pridobivanje zemljišč in objektov je potekalo počasneje kot je bilo predvideno v terminskem planu in
sicer predvsem zaradi nestrinjanja strank z višino cenitev;
- posamezne aktivnosti vezane na pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo (zaslišanje strank v
postopku, pridobitev posameznih soglasij, dokazila za pridobljena zemljišča in objekte) so bile
časovno daljše od predvidenih v terminskem planu;
- glede na zamudo pri potrditvi investicijskega programa ter nejasnosti v postopku oddaje del po
zakonu o javnih naročilih (predhodno ugotavljanje sposobnosti izvajalcev da ali ne) so aktivnosti
pri oddaji del v zamudi glede na predvidevanja v terminskem planu.
Financiranje:
Financiranje izgradnje odseka je predvideno iz namenskih sredstev za graditev avtocest in finančnih
kreditov.
Avansi:
V obdobju januar - september 1998 ni bilo izplačil in poračunov avansov.
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Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
nivo cen sept.97
000 SIT

Investicijski program
tekoče cene
%
000 SIT
401.384
3,1
1.465.551
11,4
78,5
10.112.581
427.958
3,3
12.407.474
479.144
3,7
100,0
12.886.618

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
401.384
3,1
1.465.551
11,4
11.324.454
87,9
427.959
3,3
13.619.348
479.144
3,7
14.098.492
109,4

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
11.961.600
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)
Opozorilo:
V stolpcu "Nacionalni program" je navedena vrednost povzeta po Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji - tabela 1B (Ur.list RS št.41/98).
V stolpcu "Investicijski program" so vrednosti povzete po "Investicijskem programu za odsek avtoceste Višnja
gora - Bič" (Ljubljana, oktober 1997), ki gaje s sklepom z dne 9.1.1998 potrdil minister za promet in zveze.
V stolpcu "Pričakovano" so navedene pričakovane vrednosti po napovedi Inženiija v primeijavi z vrednostjo iz
investicijskega programa.
Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1-9 1998
90.000
904.478
100.000
60.000
1.154.478

realizacija
1-9 1998
48.968
928.368
45.308
97.707
1.120.351

%
realizacije
54
103
.
163
97

pričakovana
vrednost
401.384
1.465.551
11.324.454
427.959
13.619.348

realizacija
od začetka
279.640
971.594
45.308
97.707
1.394.249

%
realizacije
70
66
0
23
10

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Opomba:
Pričakovana vrednost je povzeta po tabeli 1: Osnovni stroškovni podatki o projektu.
V "realizaciji od začetka" so navedeni predhodni podatki o fakturirani realizaciji na postavkah Projekti,
Odkupi, Gradnja in Ostalo (brez stroškov financiranja in deleža stroškov Inženirja)
Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
VIŠNJA GORA - BIČ
MESEČNO GIBANJE PORABE
3.500.000
3.000.000
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realizacija - kumulativa
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2.3.

NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1998

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA
Odsek

Rekonstrukcija od priklj. Sl.Bistrica do obvoznice Pragersko, dolžina 3,5 km
(del odseka Sl.Bistrica - Hajdina)

Priprave na sradnjo
V obdobju januar - september 1998 so se izvajala naslednja dela:
izdelava investicijskega programa za rekonstrukcijo M 3-3 od priključka Slov. Bistrica do
obvoznice Pragersko, kije bil izdelan in julija 1998 potrjen na MPZ,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PZR za rekonstrukcijo M 3-3 od priključka Slov.
Bistrica do obvoznice Pragersko, kije bila predana naročniku maja 1998,
izdelava projektno tehnične dokumentacije faze PGD-PZI,
- odkupovanje zemljišč v območju trase,
izvedba javnega razpisa za rekonstrukcijo M 3-3 od priključka Slov. Bistrica do obvoznice
Pragersko, javni razpis seje pričel 15.06.1998,
pridobivanje soglasij in dovoljenj za izvedbo rekonstrukcije.
Ocena realizacije predvidenih del
Glede na letni program dela je ugotovljena dvomesečna zamuda. Do zamude je prišlo pri izdelavi in
potrjevanju investicijskega programa, ki v prvem polletju 1998 še ni bil potrjen, čeprav bi moral biti že
v mesecu maju. Zaradi tega se je tudi razpisni postopek pričel dva meseca kasneje, kot je bilo to
predvideno.
Tabela 1:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Slika 1:

t
t/3

7. maj 1999

plan
1-9 1998
9.000
90.000
115.000
12.000
226.000

realizacija
1-9 1998
5.328
144
0
0
5.472

%
realizacije
59
.
0
2

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
Etapa: rekonstrukcija M 3-3 od priključka Sl.Bistrica do obvoznice Pragersko
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Odsek

HAJDINA - PTUJ, dolžina 3,6 km
(1.etapa odseka Hajdina - Ormož)

Priprave na gradnjo
V obdobju januar - september 1998 so potekale naslednje aktivnosti:
- pridobivanje ponudb po dveh neuspelih razpisih za izdelavo idejnega projekta na pododseku HajdinaPtuj (Zagrebška cesta),
- pridobivanje pogojev za potek trase Hajdina-Ptuj,
- usklajevanje poteka trase pri Ptuju glede na pogoje arheologije,
- dodatne preveritve poteka trase pri Ptuju zaradi arheološke problematike,
- izdelava idejnega projekta na odseku Hajdina-Ptuj,
- izdelava topografskih načrtov v merilu 1:1000,
- pripravljanje razpisne dokumentacije za Ptuj - Ormož.
Ocena realizacije predvidenih del
Glede na letni program dela je ugotovljena 2 mesečna zamuda. Do zamude je prišlo zaradi ponovnega
usklajevanja že izbrane variante trase zaradi negativnega mnenja Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine in Ministrstva za kulturo, kot posledica arheoloških najdišč na območju predvidene trase.
Tabela 1:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
Slika 1:

plan
1-9 1998
140.000
0
0
2.000
142.000

realizacija
1-9 1998
0
2.861
■ 0
0
2.861

%
realizacije
0
0
2

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
HAJDINA - ORMOŽ
Etapa: Hajdina - Ptuj
MESEČNO GIBANJE PORABE
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VUČJA VAS - BELTINCI z rekonstrukcijo R 353, dolžina 14,6 km
(1.etapa odseka Lenart - Beltinci)
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Priprave na eradnjo
V obdobju januar - september 1998 so potekale naslednje aktivnosti:
- izvedba korekcije idejnega projekta in strokovnih podlag za izdelavo Osnutka LN zaradi zahteve iz
dodatnih pogojev Slovenskih železnic,
- usklajevanje stališč do pripomb podanih v času javne razgrnitve Osnutka LN,
- priprav razpisne dokumentacije za izdelavo študije izvedljivosti razvoja železniške proge Ormož Ljutomer - Murska sobota - Pucovci,
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo nove zemljiško katastrske izmere,
- izdelava strokovnih podlag za izdelavo Osnutka LN in idejnega projekta za AC in za obvoznico
Murska Sobota,
- izdelava strokovnih podlag za lokacije eksploatacij gramoza in deponij viškov materiala,
- priprava razpisne dokumentacije in izvedba razpisnega postopka za izdelavo projektne
dokumentacije IP, PGD, PZI za rekonstrukcijo R353,
- izdelava investicijsko projektne naloge za rekonstrukcijo R 353,
- izdelava investicijskega programa za rekonstrukcijo R 353, .
- priprava razpisne dokumentacije in izvedba razpisnega postopka za izdelavo projektne
dokumentacije IP, PGD, PZI za AC Vučja vas - Beltinci,
- izvedba razpisnega postopka za oddajo gradbenih del za rekonstrukcije R 353.
Ocena realizacije predvidenih del
Pri izdelavi'projektno tehnične dokumentacije je prišlo do dvomesečne zamude: predobjava za izdelavo
PGD in PZI tehnične dokumentacije za izvedbo AC Vučja vas - Beltinci je bila objavljena šele v aprilu
199.8, nato pa je bil javni razpis ponovljen zaradi nepopolnih ponudb. Tako bo izvajalec znan šele ob
koncu leta 1998, zato večji del planiranih sredstev predvidenih za projektiranje ne bo porabljenih.
Glede na to daje bila izdelava projektno tehnične dokumentacije v letnem programu dela predvidena že
v začetku leta, pogodba za izdelavo PGD - PZI pa še ni podpisana, sredstva, namenjena za izdelavo
projektno tehnične dokumentacije, ne bodo v celoti porabljena.

Tabela 1:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

plan
1-9 1998
240.000
0
0
0
240.000

realizacija
1-9 1998
0
0
0
0
0

%
realizacije
0
0

Opomba:
V januarju 1997 je bila podpisana skupna pogodba za izdelavo strokovnih podlag in idejnega projekta za
odseke Cogetinci - Vučja vas - Beltinci - Radmožanci, zato je realizacija te pogodbe zajeta na skupni postavki
za predhodne projekte (gl.tč. 2.1.).
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Slika 1:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
LENART - BELTINCI
Etapa: Vučja vas - Beltinci
MESEČNO GIBANJE PORABE
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PRIKLJUČEK LOPATA, dolžina 3,1 km

Priprave na eradnio
V obdobju januar - september 1998 so potekale naslednje aktivnosti:
- izdelava gradbeno tehničnega elaborata za varianti E in El,
- izdelava idejno programskih zasnov za počivališče Lopata,
- izdelava primeijalne študije variant s predlogom izbora,
- izdelava posebnih strokovnih podlag za zaščito vodnih virov in zaščito podtalnice,
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta,
- izvedba razpisnega postopka za oddajo gradbenih del za ureditev komunalno - energetskih vodov na
platoju počivališča Lopata.
Ocena realizacije predvidenih del
Dela glede na letni program dela trenutno zaostajajo 3 mesece, zaradi zamude pri izdelavi idejnega
projekta, ker je prišlo do kasnitve pri zaključku študije variant in s tem izboru variante, kar je osnova za
pričetek izdelave idejnega projekta za lokacijski načrt. Odkupi zemljišč se ne izvajajo, ker še ni Uredbe
o LN. Odkupi se v nasprotju s programom dela ne bodo izvajali v letošnjem letu Delno pa je izostanek
finančne realizacije posledica razkoraka med planirano dinamiko obračunavanja in dejansko dinamiko
obračunavanja s strani projektantov.
Tabela 1:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Slika /:

plan
realizacija
%
1-9 1998
1-9 1998
realizacije
Projekti
37.200
0
0
Odkupi
25.000
0
0
.
0
Gradnja
0
.
0
Ostalo
0
62.200
SKUPAJ
0
0
PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
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PRIKLJUČEK LOPATA
MESEČNO GIBANJE PORABE
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PROJEKT 2 - CELJE

Odsek

KRTINA - LUKOVICA (CP KOMPOLJE), dolžina 6,2 km
(2. in del 3. etape odseka Blagovica - Šentjakob)

Priprave na gradnjo odseka Krtina - Lukovica (CP Kompolje), to je projektiranje in pridobivanje
zemljišč, se izvajajo znotraj prve etape odseka Blagovica - Šentjakob. V obdobju januar - september
1998 so tako potekale aktivnosti: izdelana in potrjena je bila novelacija investicijskega programa,
pridobivala so se zemljišča za traso AC in izdelovali so se PGD projekti.
V obdobju januar - september 1998 na tem odseku še niso bila predvidena dela.

PROJEKT 4 - PRIMORSKA

Odsek

KOZINA - KLANEC, 2.etapa, dolžina 4,0 km

Priprave na gradnjo 2.etape odseka Kozina - Klanec, to je projektiranje in pridobivanje zemljišč, se
izvajajo znotraj prve etape tega odseka.
V obdobju januar - september 1998 na tem odseku še niso bila predvidena dela.

7. maj 1999
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Odsek

ETAPA OD RAZCEPA RAZDRTO DO KM 1,3, dolžina 1,3 km
(l.etapa odseka Razdrto - Vipava)

Priprave na eradnio:
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- izbrana je bila varianta poteka trase in sprejeta odločitev, da se bo gradbeno dovoljenje pridobilo na
osnovi odloka o LN za AC Razdrto - Femetiči;
- izdelava projektov PGD, PZI;
- pridobivanje soglasij k projektu PGD, PZI;
- izbran je bil izvajalec za odkupovanje zemljišč;
- izvajalo se je zamejičenje posega v prostor s parcelacijo;
- izdelan je bil investicijski program in bil posredovan na MPZ.
Ocena realizacije predvidenih del
Dela zaenkrat potekajo skladno z letnim programom dela, do konca leta pa je pričakovati izpad
realizacije zaradi nepridobljenih zemljišč ter v zvezi s tem nepridobljenih dovoljenj za gradnjo.
Tabela 1:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUP Al

Slika 1:

plan
1-9 1998
122.000
10.000
0
1.732
133.732

realizacija
%
1-9 1998
realizacije
139.245
114
0
0
.
0
4.119
238
107
143.364

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
RAZDRTO - VIPAVA
Etapa: od razcepa Razdrto do km 1,3
MESEČNO GIBANJE PORABE
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I realizacija

plan - kumulativa
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realizacija - kumulativa
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Odsek

VIPAVA - PODNANOS, dolžina 3,8 km
(3.etapa odseka Razdrto - Vipava)

Priprave na gradnjo 3.etape odseka Razdrto - Vipava, to je projektiranje in pridobivanje zemljišč, se
izvajajo znotraj prve etape tega odseka. V obdobju januar - september 1998 na tem odseku še niso bila
predvidena dela.

Odsek

IZOLA - JAGODJE, dolžina 3,6 km
(dograditev dodatnih dveh pasov)

Priprave na gradnjo:
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- pregled obstoječe dokumentacije PGD, PZI;
- izdelava - obnovitev projektne dokumentacije PGD, PZI za 2. fazo - dograditev,
- izdelava investicijskega programa, ki je bil 20.08.1998 potrjen s strani MPZ;
- izvedba javnega razpisa za izvajanje gradbenih del brez predhodnega ugotavljanja sposobnosti,
Ocena realizacije predvidenih del
V programu dela za obdobje januar - september 1998 je bila ocena porabe izdelana na podlagi
investicijske vrednosti celotnega odseka v dolžini 3,6 km. Ker pa se postopek pridobitve gradbenega
dovoljenja vodi v okviru prvotnega lokacijskega dovoljenja za dograditev v dolžini 2,3 km, kjer že
obstaja projektno tehnična dokumentacija in je večina zemljišč že pridobljena je realizacija manjša, kot
je bilo s planom predvideno. Pri pregledu in pridobitvi dokazil za že pridobljena zemljišča je bilo
ugotovljeno, da je na mestu projektirane deviacije zgrajen bivalni objekt, zaradi česar je bilo potrebno
preprojektirati deviacijo. Zato je prišlo glede na predvidevanja v programu dela do zakasnitve pri
izvedbi javnega razpisa in s tem povezanim pričetkom gradbenih del.

Tabela 1:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

7. maj 1999

plan
1-9 1998
30.000
20.000
70.000
7.800
127.800
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realizacija
1-9 1998
0
0
0
0
0

%
realizacije
0
0
0
0
0
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Siika 1:

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
IZOLA - JAGODJE
(dograditev dveh pasov)
MESEČNO GIBANJE PORABE
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plan - kumulativa

PROJEKT 5 - VRANSKO - BLAGOVICA

Odsek

TROJANE - BLAGOVICA s predorom Trojane, dolžina 8,2 km
(2.etapa odseka Vransko - Blagovica)

Priprave na gradnjo 2.etape odseka Vransko - Blagovica, to je projektiranje in pridobivanje zemljišč, se
izvajajo znotraj prve etape tega odseka. V obdobju januar - september 1998 predvidena pripravljalna
dela se prav tako izvajajo v okviru 1 etape.

Tabela 1:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
realizacija
1-9 1998

plan
1-9 1998
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

0
0
170.000
0
170.000
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0
0
0
0
0

%
realizacije
-

7. maj

Slika 1:
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PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
VRANSKO - BLAGOVICA
Etapa: Trojane - Blagovica s predorom Trojane
MESEČNO GIBANJE PORABE

140.000

600.000

120.000

500.000

100.000

400.000

°

80.000

300.000

60.000
40.000

o
200.000 C/3
H

20.000

100.000
0

□ plan

■realizacija

-® plan - kumulativa

-♦ realizacija - kumulativa

PROJEKT 6 - GORENJSKA - DOLENJSKA

Odsek

NAKLO - KRANJ, dolžina 8,7 km
(dograditev dodatnih dveh pasov)

Priprave na eradnio:
V obdobju januar - september 1998 so potekale aktivnosti:
- ' izdelava investicijskega programa, kije bil 29.07.1998 potrjen s strani MPZ;
- dopolnjevanje projektne dokumentacije PGD, PZI za traso po pripoombah revizijske komisije in
usklajevanje z dodatnimi pogoji (protihrupna zaščita, vodnogospodarske ureditve);
- izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za viadukt Rupovščica in most Kokra;
- reševanje problematike vezane na odkup zemljišč in rušenje objektov;
- pričetek postopka javnega razpisa za oddaje del za gradnjo viadukta Rupovščica in mostu Kokra
(odpiranje ponudb 30.9.1998);
Ocena realizacije predvidenih del
Planirana realizacija pri projektiranju ni bila dosežena zaradi zamudnega postopka sklenitve aneksa k
osnovni pogodbi za izdelavo PGD, PZI za AC (odhod odgovornega projektanta), vendar so se dela kljub
temu i?vajala Kasnitev oddaje del izvajalcu za pridobivanje zemljišč je povzročila, da v obdobju januar
- september niso bili realizirani sicer planirani odkupi. Prav tako je bil investicijski program izdelan in
potrjen kasneje kot je bilo to predvideno s programom dela.
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Tabela 1:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUP Al

Slika 1:

plan
1-9 1998
25.000
40.000
0
0
65.000

realizacija
1-9 1998
0
0
0
0
0

%
realizacije
0
0
0

PLAN IN REALIZACIJA V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
NAKLO - KRANJ VZHOD
(dograditev dveh pasov)
MESEČNO GIBANJE PORABE
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ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO BILE PREDANE PROMETU PRED
1.1.1994

Smer ZAHOD - VZHOD
Razcep Razdrto
V skladu s pogoji iz lokacijskega dovoljenja za AC Razdrto - Fernetiči so se izvajala in dokončala dela
na obnovitvi lokalne ceste Razdrto - kamnolom. Potekala je priprava za oddajo del za ureditev
magistralne ceste M 10-5 skozi Razdrto (priprava sporazuma med občino Postojna, DRSC in DARS,
izveden javni razpis). Dne 21.09.1998 je bila podpisana izvajalska pogodba in pričela so se izvajati
pripravljalna dela.
Razdrto - Čebulovica
Izvajala so se dela na sanaciji vodotokov. Zaradi še neusklajene projektno tehnične dokumentacije z
zahtevami Naročnika in nepridobljenih vseh zemljišč (zemljišča izven območja Uredbe o LN) se še niso
pričela izvajati dela na izgradnji CP Senožeče, kot je bilo s planom predvideno.

poročevalec, št. 29
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Koper - Ankaran
Izvajala so se gradbena dela za dokončanje priključka Koper.
Smer SEVER - JUG
Hrušica - Vrba
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela:
- izvajala so se zaščitni ukrepi pred snežnimi plazovi na pobočju Mežakle,
- izvajali so se zaščitni ukrepi pred kamnitimi plazovi na pobočju Mežakle,
- izvedla se je protihrupna ograja z armiranim zemeljskim nasipom v območju Lipe,
- izvedli so se ukrepi proti pršenju na viaduktu Podmežakla,
- pripravljala se je dokumentacija za nadgraditev asfaltne voziščne konstrukcije,
- izvajale so se aktivnosti, vezane na odpravo napak v garancijski dobi.
Malence - Šmarje Sap
Na tem odseku so se izvajala naslednja dela:
- izvajale so se aktivnosti za sanacijo ukopne brežine Mali vrh (oddaja del),
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe (študije in ekspertize),
- izvajale so se aktivnosti, vezane na odpravo napak v garancijski dobi (protihrupne ograje).
Šmarje Sap - Višnja Gora
Na tem odseku so se izvajala naslednja dela:
- vodile so se aktivnosti pri pridobitvi dodatnih zemljišč za izvedbo sanacije ukopnih brežin,
- pripravljala se je dokumentacija za izvedbo javnega razpisa za oddajo del sanacije ukopnih brežin,
- izvajala so se dela na dodatnih protihrupnih ukrepih (naselja Perovo in Hrastje).
Preeled fakturirane realizacije (v 000 SIT):
AC odsek

Plan
Realizacija
%realizacije
1 - 91998
1 - 91998
♦
Razcep Razdrto
23.887
Razdrto - Čebulovica (H)
76.000
4.388
6
*
Koper - Ankaran
52.499
Hrušica - Vrba
194.000
94.135
49
Malence - Šmarje SAP
35.000
312
1
Šmarje SAP - Višnja gora
105.000
57.960
55
SKUPAJ
410.000
233.181
57
* sredstva so bila zagotovljena ie z rebalansom plana razvoja in finančnega načrta DARS d.d. za leto 1997

2.5.

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih avtocestnih odsekih
V obdobju januar - september 1998 so se za reševanje premoženjsko pravne problematike na že
zgrajenih avtocestnih odsekih vršile naslednje aktivnosti:
- dokončna odmera zemljišč,
- sklepanje aneksov k pogodbam in poračuni,
- zemljiškoknjižna izvedba pogodb in aneksov k pogodbam.
Dela za dokončno premoženjsko pravno ureditev zadev potekajo na naslednjih že zgrajenih avtocestnih
odsekih:
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-

Hrušica - Vrba,
Naklo - Ljubljana,
zahodna in južna obvoznica Ljubljane,
obalna cesta,
razcep Razdrto,
Vrhnika - Ljubljana,
Malence - Šmaije Sap in
Šmarje Sap - Višnja gora.

Za navedene aktivnosti je bilo v obdobju januar - september 1998 porabljenih 0,3 mio SIT

2.5.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999
Na tistih avtocestnih odsekih, ki se bodo pričeli graditi v letu 1999, in za katere bodo Uredbe o LN
predvidoma pridobljene že v letu 1998, bo še v tem letu potrebno pričeti z odkupi zemljišč in
nepremičnin. Priprava na te aktivnosti je stekla že v obdobju januar - september 1998. Za navedene
aktivnosti je bilo v obdobju januar - september 1998 porabljenih 12,8 mio SIT.

2.6.

STROKOVNA DELA INŽENIRJA

»Inženir« je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za investitorja opravlja vsa potrebna
tehnično-strokovna opravila za izvedbo projekta.
Fakturirana realizacija Inženiija, ki za DARS d.d. opravlja strokovno-tehnična opravila, je v obdobju
januar - september 1998 znašala 1.107 mio SIT
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2.7.

POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER
1998

V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafični prikaz fakturirane v obdobju januar - september 1998
po postavkah s področja programa graditve avtocest, predvidenih v Programu dela DARS d.d. za leto
1998.
POSTAVKA

PLAN
1. 9.1998

v 000 SIT
REALIZACIJA
1.9.1998

% REALIZACIJE

PLAN RAZVOJA
PROJ. DOKUMENT. PO 199«
ODKUPI ZA ODSEKE PO LETU 1998
PROJEKT 1 - SKUPAJ
Hoče - Arja vas
Šentilj • Pesnica
Slivnica - priključek Ptujska
Slivnica - F ram - BDC
Priključek SI. Bistrica S
Obvoznica Ormož
Obvoznica Lendava
Rekonstrukcija M 3-3 (odprikjj.SLBirtrica do obv.Prageriko)
Hajdina - Ptuj
Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 3S3
priključek Lopata
PROJEKT 2 - SKUPAJ
Arja vas - Vransko
Šentjakob - Krtma
Krtina - Lukovica (CP Kompolje)
PROJEKT 3 - SKUPAJ
Zadobrova - Tomačevo
Šentjakob - Malence
PROJEKT 4 - SKUPAJ
Razdrto - Čebulovica
čebubvica - Divača
Divača - Kozina
Kozina - Klanec 1 etapa
Kožna - Klanec 2.etap«
Etapa od razcepa Razdrto do km 1,3
Vipava - Podnanos
Vipava - Selo
Selo - Šempeter
Divača - Dane
Dane - Fernetiči
Izola - Jagodje
PROJEKT 5 - SKUPAJ
Vransko - Trojane
Trojane - Blagovica s predorom Trojane
PROJEKT 6 SKUPAJ
Višnja gora - Btf
Naklo - Kranj
DOKONČANJA DEL NA AC
ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH AC
"INŽENIR"
STROŠKI FINANCIRANJA
DRŽAVNE CESTE
ŽELEZNICE
PLAN RAZVOJA SKUPAJ

1999

1.010.700
150.000
6.855.575
695.023
127.000
411.838
2.554.600
49.450
795.500
1.551.964
226.000
142.000
240.000
62.200
4.036.443
1.325.000
2.711.443
0
7.601.725
601 368
7.000.357
7.304.412
10.000
366 823
1 469.281
194 500
0
133.732
0
3.937.011
309.000
165.600
590.665
127.800
2 845 789
2.675 789
170.000
1.219478
1 154 478
65.000
410.000
45.000
1.195.457
1.193.343
2.985 820
82 000
36.935.742
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693.423
12.823
4.339.891
648 367
130.430
539094
1.851.031
107.508
592.764
462.364
5472
2.861
0
0
2.523.495
886448
1.637.047
0
8.094.505
176 887
7.917618
5.834.711
1 335
83 818
1 490392
47 820
0
143 364
0
3527 467
36 552
101.184
402 779
0
2.206.694
2.206 694
0
1.120.351
1.120 351
0
233.181
318
1.107 258
959 688
79.311
0
27.205.649

68,6
8.5
63.3
93,3
102,7
130,9
72,5
217,4
74,5
29,8
2,4
2,0
0.0
0.0
62,5
66,9
60,4
.
106,5
29,4
113,1
79,9
13,4
22,8
101,4
24,6
107,2
89,6
11.8
61,1
68,2
0,0
77.5
82,5
0.0
91,9
97,0
0.0
56.9
0.7
92.6
80.4
" 2.7
0.0
73,7
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PLAN IN REALIZACIJA PROGRAMA GRADITVE AVTOCEST
V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998
ŽELEZNICE
DRŽAVNE CESTE
STROŠKI FINANCIRANJA
"INŽENIR"
ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH A C
DOKONČANJA DELNA AC
PROJEKT 6 SKUPAJ
PROJHCT 5 ■ SKUPAJ
PROJEKT4 -SKUPAJ
PROJEKT3 -SKUPAJ
PROJEKT2-SKUPAJ
PROJEKTI
ODKUPI ZA ODSEKE PO LETU 19«
PROJ. DOKUMENT. PO 19W
0

1.000 000

3.000.000

4.000 000

8.000 000

—V
9.000.000
V 000 SIT

■ REALIZACIJA

■ PLAN
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3.

PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH JE
ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d. V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER
1998

3.1.

REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST

Na dan 30.9.1998 tako DARS d.d. upravlja in vzdržuje 281 km avtocest in 90 km priključkov
nanje.
V finančnem načrtu za leto 1998 so bili za obdobje januar - september stroški rednega vzdrževanja
avtocest ocenjeni na 1.645 mio SIT, dejanski stroški pa so znašali 1.382 mio SIT oz. 84 %
predvidenih stroškov.
Stroški so nižji od planiranih predvsem zaradi:
- manjše porabe posipnih materialov zaradi mile zime, saj je bilo v obdobju januar - marec 1998
porabljenih le cca 1.300.000 kg soli in kalcijevega klorida,
- zamud pri oddaji del na področju krpanja vozišč.
V prvem polletju 1998 so se opravljala predvsem naslednja dela rednega vzdrževanja:
- dela zimske službe,
- čiščenje objektov za odvodnjavanje,
- obsekovanje rastlinja,
- košnja trave ter
- zamenjava in popravilo varnostnih in varovalnih ograj.
Poleg omenjenih del so bila opravljena tudi naslednja vzdrževalna dela:
- krpanje udarnih jam in preplastitve v skupni izmeri 56.700 m2,
rezkanje neravnin asfalta v izmeri 59.600 m2,
- obnova talnih označb, skupno 5.696 m2 in 833.577 tekočih metrov oznak (robne črte).
Na področju signalizacije so se izvajale aktivnosti v zvezi s prilagoditvijo le-te glede na spremembe, ki
so nastopile z novim Zakonom o varnosti v cestnem prometu.
Z nastopom turistične sezone so se opravljala le najnujnejša dela rednega vzdrževanja, ki niso
predstavljala ovir za pretočnost prometa, sicer pa so bile glede na dogovore usklajevalnega sestanka
med Turistično zvezo Slovenije, MNZ, MPZ in AMZS izvajane skupne aktivnosti za zagotovitev
ustreznega vodenja prometa v času povečanega prometa v turistični sezoni, ki so bile usmerjene zlasti
na področja:
- povečanja prepustnosti cestninskih postaj,
- skupnih ukrepov v prometnih konicah,
- sprememb prometnega režima ob zapori viadukta Ivanje selo glede na prometne tokove idr
Po zaključku turistične sezone so se v mesecu septembru intenzivno nadaljevala dela na krpanju asfaltov
ter preplastitvah in obnovi talnih označb.

3.2.

OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME

V finančnem načrtu za leto 1998 so za obdobje januar - september predvideni stroški obnavljanja
vozišč, objektov in opreme v višini 1.095 mio SIT, dejanski stroški pa so znašali 704 mio SIT oz
64 % predvidenih stroškov.
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Stroški v tem obdobju so nižji od planiranih predvsem zaradi zamud pri oddaji sanacijskih del
OBNOVA VOZIŠČ
Večja obnovitvena dela na voziščih so bila izvedena na primorski avtocesti. Med drugim je bila
izvedena sanacija pododseka reka Pivka - klanec Postojna (odsek 656 in 655), sanacija voznega pasu
na Al Ljubljana-Fernetiči (odsek 55 in 655) od viadukta Ravbarkomanda do železniškega nadvoza in
počasnega pasu od začetka klanca Postojna do bencinskega servisa Ravbarkomanda ter sanacija vseh
voznih pasov na pododseku CP Log-Vrhnika-do viadukta Verd (odsek 52 in 53).
Zaradi hitrejšega plačila cestnine za uporabnike sistema ABC je bil razšiijen izvozni pas na CP Vrhnika
v dolžini 280 m,razširitev izvoznih pasov na CP Postojna v dolžini 260 m pa še poteka.
Na območju Štajerske se izvaja sanacija vseh voznih pasov na Al Hoče-Arja vas, odsek 40 (Celje do
počivališča Lopata).
Skupna vrednost opravljenih sanacijskih del na voziščih v obdobju januar - september znaša 435 mio
SIT
Količinska realizacija del:
- obnove asfaltov: 162.107 m2
- zalivanje rež in razpok: 61.800 tekočih metrov.
OBNOVA OBJEKTOV
V začetku leta so bila končana dela na viaduktih Ravbarkomanda ter Unec in pridobljena uporabna
dovoljenja.
V letošnjem letu se je začeta obnova viadukta Ivanje selo in viadukta Žepina (desna polovica). Do
konca meseca septembra je bilo na desnem objektu viadukta Ivanje selo izvedeno betoniranje voziščne
plošče, izdelava hidroizolacije, obnova nosilcev ter priprava na asfaltiranje. Objekt bo predvidoma
predan prometu konec meseca oktobra. Na viaduktu Žepina poteka izdelava hidroizolacije voziščne
plošče.
Skupna vrednost del na obnovi objektov v obdobju januar - september 1998 znaša 179 SIT
*
OBNOVA OPREME
Količinska realizacija del:
- zamenjava varovalnih mrež: 2.362 m2
- zamenjava varnostnih odbojnih ograj: 8.005 m'
- na počivališču Zima so bila izvedena dela osvetlitve ter vodovodnega priključka.

3.3.

NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA OBSTOJEČIH AVTOCESTAH

V finančnem načrtu za leto 1998 so za obdobje januar - september 1998 predvideni stroški za naložbe
v osnovna sredstva obstoječih avtocest 469,3 mio SIT, dejanska višina naložb pa je znašala 448 SIT
oz. 95 % predvidenih stroškov.
V obdobju januar - september 1998 je bila po pogodbi iz leta 1997 dobavljena mehanizacija za
vzdrževanje kot nadomestilo za dotrajano mehanizacijo v višini 69 mio SIT, po pogodbah iz letošnjega
leta pa v višini 23 mio SIT.
Na sanaciji sistema "klic v sili" na AC Ljubljana-Postojna so bila opravljena dela v vrednosti 111 mio
SIT.
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Vrednost nabavljene in instalirane opreme za avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje (ABC) v obdobju
januar - september 1998 znaša 108 mio SIT, vrednost nabavljenih elektronskih tablic pa 88 mio SIT.
Na področju naselja Vižmarje poteka izdelava protihrupne zaščite.
Za izvedbo raziskovalne naloge Ekodukt je bila za nočno snemanje in fotografiranje dobavljena ustrezna
oprema v vrednosti 2 mio SIT.

3.4.

POBIRANJE CESTNINE

Predvidena višina stroškov pobiranja cestnine po finančnem načrtu za leto 1998 znaša za obdobje
januar - september 927 mio SIT, dejanski stroški pa znašajo 899 mio SIT oz. 97 % predvidenih
stroškov.
Sistem avtomatskega brezgotovinskega plačila cestnine (ABC) je instaliran na CP Torovo, Tepanje,
Vransko, Bazara, Dane, Razdrto, Ljubljana-Log ter na vmesnih izstopnih cestninskih postajah
primorske avtoceste. Trenutno pa poteka instalacija sistema na CP Pesnica in dograditev sistema na
vmesnih vstopnih postajah primorske avtoceste.
V mesecu marcu je bil uveden brezplačen, t.i. "zeleni telefon" zaradi povečanega interesa uporabnikov
avtocest po uporabi ABC sistema, na katerem so uporabnikom na voljo osnovne in predvsem točne
informacije o sistemu in je omogočeno tudi sprotno in učinkovito reševanje morebitnih drugih
problemov s področja pobiranja cestnine.
Na dan 30. 9. 1998 je bilo 26.441 uporabnikov ABC sistema.

3.5.

ODNOSI Z JAVNOSTMI

V obdobju januar - september 1998 so bila opravljena naslednja dela s področja odnosov z javnostmi:
-

-

-

-

izdelana je bila analiza medijskih objav o avtocestah in DARS v letu '1997 z evaluacijo opravljenih
dejavnosti odnosov z javnostmi v letu 1997;
pripravljen je bil vsebinski program odnosov z javnostmi DARS ob uresničevanju avtocestnih
programov za leto 1998;
v izvedbi so bile komunikacijske aktivnosti s politično in upravno javnostjo (poslanci Državnega
zbora, Vlada) ob sprejemanju Sprememb in dopolnitev nacionalnega programa izgradnje avtocest v
R Sloveniji in Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v R Sloveniji;
organizirane so bile novinarske konference o delu DARS, d.d., o izvajanju nacionalnega programa
izgradnje avtocest in o stališčih DARS, d.d. v zvezi s poročilom t.i. Kosove komisije (15 april
1998);
organiziranih je bilo pet priložnostnih slovesnosti: ob preboju predora v Zideh (18. februarja 1998),
ob otvoritvi avtocestnega odseka Divača - Kozina (27. marca 1998), ob otvoritvi avtocestnega
priključka Sežana - vzhod (24.junija 1998), ob preboju predora Golovec (28 avgusta 1998) ter ob
otvoritvi obvoznice Ormož (11.september 1998);
organiziranih je bilo šest slavnostnih podpisov pogodb;
izdelanih je bilo štirinajst gradiv za novinaije in udeležence ob različnih priložnostih;
izdelanih je bilo sedem sporočil za javnost o:
- usposobljenosti za promet mariborske štiripasovne vpadnice (16. januarja 1998),
- sprejetih spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest (24 aprila 1998),
- poskusnem obratovanju avtomatskega brezgotovinskega cestninjenja na štajerski avtocesti (30
aprila 1998),
- odpovedi zapore avtoceste Arja vas - Vransko (29. maja 1998),
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-

-

-

- začetku obnove viadukta Ivanje selo (5. junija 1998),
- možnostih zastojev zaradi zaključevanja obnovitvenih del (19. junija 1998),
- spremembah pri plačevanju cestnine (30. junija 1998);
organizirane so bile tri razstave natečajnih rešitev za viadukt Črni kal (Ljubljana, Koper, Črni kal);
organiziran in izveden je bil predstavitveni ogled poteka gradnje avtocestnih odsekov Tomačevo Zadobrava, Malence - Šentjakob in Vipava - Selo za novinaije na terenu (14. maja 1998) in
strokovni ogled poteka del na vzhodni avtocesti Ljubljane in AC odseku preko Trojan za poslance
DZ (8.septembra 1998);
organiziranih je bilo več internetnih konferenc z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki za odnose
z javnostmi o izvajanju raznih komunikacijskih aktivnosti v okviru javnega sektoija,
zagotovljeno je bilo sodelovanje pri organizaciji razstave in strokovnega simpozija Izgradnje
avtocestnega omrežja Slovenije in nove možnosti turističnega razvoja - projekt TiPS v Celju (15.
junij 1998) s spremljajočo enotedensko razstavo o gradnji slovenskih avtocest;
zagotovljeno je bilo sodelovanje pri organizaciji srečanja tujih delegacij s predstavniki DARS-a,
terenskih ogledih gradbišč in pripravi gradiva (obisk gruzijske delegacije, obisk g.Jonathana
Scheele-ja, predstavnika evropske komisije, obisk delegacija Unsko-Sankog kantona BiH);
organizirane so bile tri mobilne panojske razstave in izdelava panojske predstavitve Sprememb in
dopolnitev nacionalnega programa izgradnje avtocest;
organizirana je bila izdelava in realizirana produkcija zloženke "Prometni koledar 1998" ter
zloženke, plakata in obešanke o ABC sistemu cestninjenja - Cestnina brez zavor;
zasnovana in organizirana je bila izvedba manjše oglaševalske akcije "prodajna mesta ABC" v
vidnejših slovenskih časnikih in nekaterih specializiranih revijah;
organizirana je bila izdelava Poslovnega poročila DARS za leto 1996;
izdelana je bila vsebinska zasnova predstavitve Nacionalnega programa izgradnje avtocest na
internetu ter zaključek organizacije izdelave in postavitve internetnih interaktivnih strani;
izvajalo se je redno spremljanje in analiziranje medijskih objav o avtocestah in DARS;
izvajalo se je vodenje foto in video dokumentacije gradnje in vzdrževanja avtocest na terenu ter
arhiviranje posnetih gradiv;
organizirano je bilo komuniciranje z novinarji in koordinacija nastopov predstavnikov DARS v
različnih medijih ter podana pobuda oz. zagotovljeno sodelovanje pri nastajanju medijskih objav o
Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje avtocest.

Za izvedena dela v okviru navedenih nalog je bilo v obdobju januar - september 1998 porabljenih 12,5
mio SIT.

3.6.

RAZVOJNE NALOGE

V obdobju januar - september 1998 so bile s področja razvojnih nalog realizirane sledeče aktivnosti:
- k obstoječi pogodbi za potijevanje ustreznosti gradbenih proizvodov in del pri gradnji AC v RS
(izvajalec Zavoda za gradbeništvo) je bil sklenjen aneks št. 3 v vrednosti 30,7 mio SIT;
- na osnovi razpisa za razvojno raziskovalne naloge, ki je bil izveden v letu 1997, in kjer DARS
nastopa v vlogi sofinanceija, je bil v mesecu maju s strani naročnika, DRSC, podpisan prvi sklop
28. razvojno raziskovalnih nalog,
- izvajale so se aktivnosti po pogodbi za razvojne naloge in svetovalne storitve (izvajalec FGG - PTI)
Za izvedena dela je bilo v obdobju januar - september 1998 porabljenih 68,4 mio SIT
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VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE REALIZACIJE
V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998 v 000 SIT

ODHODKI
Stroški upravljanja DARS
Odnosi z javnostmi
Razvojne naloge
Redno vzdrževanje
Stroški pobiranja cestnine
SKUPAJ

Planirano 1-9 1998 Realizirano 1-9 1998
439.796
411.644
16.000
12.511
119.997
68.444
1.645.000
1.382.313
927.000
899.283
3.147.793
2.774.195

% realizacije
94
78
57
84
97
88

OBVEZNOSTI IZ INVESTICIJ
Del cestnin in najemnin za graditev AC
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme
Naložbe v osnovna sredstva AC
Obresti od investicijskih kreditov

Planirano 1-9 1998 Realizirano 1-9 1998
3.561.422
3.561.422
1.095.000
704.145
469.300
448.049
712.534
971.949

% realizacije
100
64
95
136

maj 1999
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4.

GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA

V letu 1998 je v okviru programa graditve avtocest predvideno tudi izvajanje del na nekaterih državnih
cestah, ki dopolnjujejo avtocestni sistem ali se nanj navezujejo. Na nekaterih odsekih državnega
cestnega omrežja pa povzroča izgradnja avtocestnega križa povečanje kapacitete cest, ureditev križišč in
zagotovitev prometne varnosti nasploh.
Pričetek omenjenih del je bil vezan na sprejem in uveljavitev Sprememb in dopolnitev Nacionalnega
programa izgradnje avtocest v RS, ki so bile objavljene v Uradnem listu dne 29.05.1998.
I
Pripravljen je bil krovni sporazum med DRSC in DARS o ureditvi določeni vprašanj v zvezi z
realizacijo sprememb in dopolnitev nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS, ki sta ga obe
stranki podpisali 1.6.1998.
V obdobju januar - september 1998 so se dela na izvajanju tega programa za nekatere odseke državnih
cest:
- Zahodna obvoznica V Mariboru: levi breg in most - Erjavčeva,
- Celje - severna magistrala: križišče Dečkove z Bežigrajsko,
- Mele - Šratovci - Radenci,
- Obvoznica Novo mesto: Muhaber - Bučna vas in
- Šmaije - Dragonja: dograditev tretjega pasu
pričela z izvajanjem pripravljalnih aktivnosti:
- predaja projektno tehnične dokumentacije iz DRSC na DARS,
- objava namere o izvedbi gradbenih del,
- podajanje vlog za izdajo gradbenega dovoljenja,
- podajanje vlog za izdajo odločbe o plačilu spremembe namembnosti,
- pridobivanje soglasij,
- izdelava in potijevanje investicijskih programov,
- priprava in potijevanje protokolov in sporazumov za ureditev medsebojnih razmerij med
sofinanceiji, izvajanje aktivnosti v zvezi s postopki pridobivanja potrebnih zemljišč in nepremičnin
ipd.
V septembru 1998 je bil na odseku novomeške obvoznice Muhaber - Bučna vas izvajalec izgradnje
viadukta uveden v delo, pričela so se dela na temeljenju stebrov.
V obdobju januar - september so se izvajala tudi dela na rehabilitacijah nekaterih cest, predvidenih v
letnem programu dela DARS.
Fakturirana realizacija graditve državnih cest v okviru avtocestnega programa v obdobju januar september 1998 znaša skupaj 79,3 mio SIT.
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DRŽAVNE CESTE
MESEČNO GIBANJE PORABE
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PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

V letu 1998 je v letnem programu dela predvidena tudi izvedba nekaterih nujnih posegov na železniških
progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi gradnje avtocest.
V obdobju januar - september 1998 se predvidena dela še niso izvajala.
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0.

UVOD

1.

OPRAVLJENO DELO DRUŽBE

1.1.

Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave
investicijskih programov, projektno tehnične dokumentacije ter
odkupov zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo graditi
v letu 1998 ali se bodo pričeli graditi pozneje
Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se
pričeli graditi v letih 1994,1995,1996 in 1997
Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so bili končani
v obdobju med januarjem in septembrom 1998
Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih avtocestnih odsekov
Organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje obstoječih
avtocestnih odsekov
Opravljanje finančnega inženiringa
Ostale naloge

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V OBDOBJU
JANUAR - SEPTEMBER 1998 ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d.

2.1.

Predhodna dela in priprava projektno tehnične dokumentacije

2 11

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE PRIČNEJO
GRADITI PO LETU 1998 - SMER ZAHOD - VZHOD
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE PRIČNEJO
GRADITI DO VKLJUČNO LETA 1999 - SMER SEVER - JUG
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE PRIČNEJO
GRADITI PO LETU 1999 - SMER SEVER - JUG

2 12
2 13

2.2.

Nadaljevanje in dokončanje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se
pričeli graditi v letih 1994,1995,1996 in 1997
ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,5 km
HOČE - ARJA VAS, dolžina 47,0 km
SLIVNICA - FRAM - BDC, dolžina 7,0 km
PRIKLJUČEK SL.BISTRICA - sever, dolžina 0,8 km
OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3.7 km
SLIVNICA - PRIKLJUČEK PTUJSKA, dolžina 4,4 km
OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8km
ARJA VAS- VRANSKO, dolžina 20,9km
Šentjakob - krtina, doinna 8,06
ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km
MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km
40
RAZDRTO • ČEBULOVICA, gradnja manjkajočih viaduktov
ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA, dolžina 5,1 km
DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km
KOZINA - KLANEC 1.etapa, dolžina 0,8 km
DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km
DANE - FERNETIČI, dolžina 3.8 km
VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km
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SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km
VRANSKO - TROJANE, dolžina 8,6 km
VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km
2.3.

Novi avtocestni odseki v letu 1998
REKONSTRUKCIJA M 3-3 od priključka SI. Bistrica do obvoznice
Pragersko, dolžina 3,5 km
71
HAJDINA - PTUJ, dolžina 3,6 km
VUČJA VAS - BELTINCI z rekonstrukcijo R 353, dolžina 14,6 km
PRIKLJUČEK LOPATA, dolžina 3,1 km
KRTINA - LUKOVICA (CP KOMPOUE), dolžina 6,2 km
KOZINA - KLANEC 2. etapa, dolžina 4,0 km
ETAPA OD RAZCEPA RAZDRTO DO KM 1,3, dolžina 1,3 km
VIP A VA - PODNANOS, dolžina 3,8 km
IZOLA -JAGODJE, dolžina 3,6 km
TROJANE - BLAGOVICA s predorom Trojane, dolžina 8,2 km
NAKLO - KRANJ, dolžina 8,7 km

2.4.

Zaključna dela na avtocestah, ki so bile predane prometu pred 1.1.1994

2.5.

Odkupi zemljišč in nepremičnin

2.5.1

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN NA ŽE ZGRAJENIH
AVTOCESTNIH ODSEKIH
ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KI SE BODO
PRIČELI GRADITI V LETU 1999

2 5 2.

7

> maj 1999

2.6.

Strokovna dela Inženirja

2.7.

Povzetek fakturirane realizacije v obdobju januar - september 1998

3.

PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH JE
V OBDOBJU JANUAR - SEPTEMBER 1998 ORGANIZIRALA IN IZVAJALA
DARS d.d.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Redno vzdrževanje avtocest
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme
Naložbe v osnovna sredstva avtocest
Pobiranje cestnine
Odnosi z javnostmi
Razvojne naloge

4.

GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

5.

PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA
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Poročilo

SLOVENSKEGA

REVIZIJO

ZA

INŠTITUTA

LETO

ZA

1998

SLOVENSKI
INŠTITUT
. ZA REVIZIJO
Ljubljana, 29.04.99

Poročilo je sprejel po predhodni obravnavi strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo, svet Slovenskega inštituta
za revizijo.
IVtarjan Odar, l.r.
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

Slovenski inštitut za revizijo pošilja na podlagi 3. odstavka 5.
člena zakona o revidiranju,
- POROČILO SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO ZA
LETO 1998.

temeljne naloge Inštituta v Ičtu 1998. Poleg tistih, ki jih je moral
opraviti po zakonu o revidiranju, statutu in programu dela, pa je
opravil še nekatere druge, ki niso bile predvidene. Vsak dan
opravlja tudi stalne naloge, povezane s svojim delovanjem.

POROČILO O DELU ZA LETO 1998
(REPORT ON WORK IN THE YEAR 1998)
Po določbah 5. člena zakona o revidiranju obravnava državni
zbor Republike Slovenije letno poročilo Slovenskega inštituta za
revizijo (odslej Inštitut). Po 8. členu statuta Inštituta svet Inštituta
sprejme letno poročilo, ki ga pošlje v obravnavo državnemu zboru
Republike Slovenije. Inštitut letos petič izdeluje letno poročilo, tokrat
za leto 1998, in na ta način poroča o izpolnjevanju z zakonom
predpisanih nalog.

3. IZPOLNITEV PROGRAMA DELA ZA LETO 1998
V programu dela za leto 1998 so bile naloge projektno načrtovane
po sekcijah, zato je tako sestavljeno tudi poročilo o opravljenem
delu.
Sekcija za revizijo

1. PRAVNI STATUS INŠTITUTA
Na podlagi 5. člena zakona o revidiranju je Inštitut ustanovila
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Ustanovljen
je bil 29. julija 1993 kot zavod in vpisan v sodni register pod
številko registrskega vložka 1/24444/00 Ljubljana s sklepom srg
7748/93 dne 9. septembra 1993. V skladu z zakonom o revidiranju
ie dal državni zbor Republike Slovenije soglasje k statutu 4.
februarja 1994.

a. Izobraževanje za naziva revizor in pooblaščeni
revizor

2. PROGRAM DELA

V letu 1998 je strokovni svet Inštituta sprejel nova izobraževalna
programa za strokovna naziva revizor in pooblaščeni revizor.
Izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva revizor je po
novem izobraževalnem programu razdeljeno na splošni in posebni

Izobraževanje novih revizorjev in pooblaščenih revizorjev ter
preverjanje njihovega znanja je ena izmed temeljnih nalog Inštituta.
Izobraževanje

Program dela za leto 1998 je po poprejšnji obravnavi strokovnega
sveta Inštituta sprejel svet Inštituta. Z njim so bile začrtane
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del. V splošnem delu pridobijo kandidati temeljno znanje iz
računovodstva, revizije, poslovnih financ, gospodarskega in
davčnega prava ter kvantitativnih metod; iz vseh teh predmetov
opravljajo izpit, poslušajo pa tudi predavanja iz poslovnega
komuniciranja (kot dela več izobraževalnih programov). V
posebnem delu pa morajo kandidati, ki želijo pridobiti naziv revizor,
opraviti še izpite iz treh predmetov, in sicer revizije, poslovnih
financ ter računovodstva in davkov. Izobraževalni program za
pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor pa obsega
pet predmetov: revizijo, računovodstvo, poslovne finance,
organiziranje in vodenje revizije ter davščine. Kandidat, ki se
izobražuje za revizorja, mora po uspešno opravljenih izpitih izdelati
še seminarski nalogi, kandidat, ki se izobražuje za pooblaščenega
revizorja, pa zaključno delo.
V izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo
zakonsko določene pogoje. V izobraževanje za naziv revizor se
lahko vpišejo kandidati, ki imajo dve leti delovnih izkušenj na
področju revizije, v izobraževanje za naziv pooblaščeni revizor
pa kandidati, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na tem
področju (torej so že opravili izpit za naziv revizor).
Razpis za vpis v izobraževanje za naziv revizor je bil javno
objavljen.
Izobraževanje za naziv revizor
Izobraževanje za naziv revizor obsega 153 ur, od teh:
splošni del
revizija
računovodstvo
poslovne finance
gospodarsko in davčno pravo
kvantitativne metode
poslovno komuniciranje

8 ur
18 ur
15 ur
20 ur
10 ur
5 ur

skupaj

76 ur

posebni del

,

revizija
računovodstvo in davki
poslovne finance

37 ur
25 ur
15 ur

skupaj

77 ur

V oktobru 1998 se je v to izobraževanje vpisalo 29 kandidatov,
predavanja zanje pa se bodo končala aprila 1999. Opr.avljanja
izpita iz poslovnih financ (znotraj splošnega in posebnega dela)
je v celoti oproščen en kandidat, delno pa ena kandidatka. Ena
kandidatka je bila oproščena opravljanja izpita iz revizije v okviru
splošnega dela izobraževanja in ena iz kvantitativnih metod.
Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej
pred rednima rokoma; izpit iz računovodstva je opravilo 14
kandidatov, iz revizije 26 in iz poslovnih financ 22. Izpite iz
preostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 1999. Poleg
tega sta bila v okviru izobraževanja za naziv revizor tudi dva
redna izpitna roka, in sicer maja in novembra. Za izvedbo
splošnega dela izobraževanja je Inštitut izdelal 677 strani učnega
gradiva, samo izobraževanje pa se je izvajalo po sprejetem urniku.
Za pridobitev naziva revizor mora kandidat po uspešno opravljenih
izpitih izdelati še seminarski nalogi s področja preizkušanja
notranjih kontrol v gospodarski družbi in preizkušanja podatkov
na izbranem področju. V letu 1998 je zagovor seminarskih nalog
uspešno opravilo 18 kandidatov (od teh je bil 1 kandidat vpisan v
poročevalec, št. 29

izobraževanje v letu 1995, 9 jih je bilo vpisanih v letu 1996 in 8 v
letu 1997).
Izobraževanje za naziv pooblaščeni revizor
Izobraževanje za naziv pooblaščeni revizor obsega 114 ur, od
teh:
revizija
računovodstvo
poslovne finance
organiziranje in vodenje revizije
davščine
skupaj

28 ur
30 ur
26 ur
14 ur,
16 ur
114 ur

V oktobru 1998 se je v to izobraževanje vpisalo 15 kandidatov,
predavanja zanje pa se bodo končala marca 1999. Opravljanja
izpita iz računovodstva je bilo delno oproščenih 5 kandidatov, iz
poslovnih financ pa 4 kandidati. Izpite so opravljali takoj po
končanih predavanjih, torej pred rednima rokoma. Izpita iz
računovodstva in revizije je opravilo 14 kandidatov. Izpite iz
preostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 1999. Za
izvedbo izobraževanja je Inštitut izdelal 705 strani učnega gradiva,
samo izobraževanje pa se je izvajalo po sprejetem urniku. Gradivo
za predmet davščine bo izdelano v letu 1999.
Za pridobitev naziva pooblaščeni revizor mora kandidat po
uspešno opravljenih izpitih izdelati zaključno delo o celoviti reviziji
večje in sestavljene gospodarske družbe. Ker so vsi kandidati, ki
so bili vpisani v izobraževanje po prehodnih določbah, zagovore
opravili v letu 1997, leta 1998 zagovorov zaključnih del za
pooblaščene revizorje ni bilo.
b. Izdajanje potrdil o nazivih revizor in pooblaščeni
revizor
Vsak revizor s potrdilom o strokovnem nazivu (certifikatom) lahko
zaprosi za pooblastilo za delo (licenco). Revizor lahko revidira
računovodske izkaze le, če ima veljavno pooblastilo za delo. Lani
je pridobilo potrdilo o nazivu 18 novih revizorjev; vsi so do konca
leta zaprosili za pooblastilo za delo; prav tako so za to pooblastilo
zaprosili 4, ki so potrdilo o nazivu pridobili leta 1997. Vsi, ki so
zaprosili za pooblastilo za delo, so ga tudi dobili. Prav tako je za
pooblastilo za delo zaprosilo 5 pooblaščenih revizorjev, od teh so
potrdilo o nazivu 4 pridobili leta 1997 in 1 leta 1996. Vsem, ki so
zaprosili za pooblastilo za delo, je Inštitut izdal odločbe in
revizorske izkaznice.
Po statutu izda Inštitut pooblastilo za delo za dve leti in ga po tem
obdobju tudi podaljša. V letu 1997 je to pooblastilo poteklo 95
pooblaščenim revizorjem. Zahtevek za njegovo podaljšanje je
vložilo 90 pooblaščenih revizorjev. Prav tako je poteklo pooblastilo
16 revizorjem; zahtevek za njegovo podaljšanje je vložilo 15
revizorjev. Ker so vsi izpolnjevali pogoje iz 41. in 42. člena statuta
Inštituta, jim je Inštitut pooblastila za delo podaljšal.
c. Priznavanje tujih nazivov
V letu 1998 ni bilo potrjeno kot veljavno nobeno tuje potrdilo. Za
nostrifikacijo tudi ni nihče zaprosil.
č. Izdajanje in odvzemanje pooblastila za delo
revizorjem in pooblaščenim revizorjem
V letu 1998 Inštitut ni odvzel nobenega pooblastila za delo.

Strokovne akte (razen zakona in mednarodnih standardov
revidiranja) so sprejeli organi Inštituta (svet ali strokovni svet) in
so bili objavljeni v reviji Revizor. Mednarodne standarde revidiranja
je (prevedene v slovenski jezik) izdal Inštitut v zbirki Mednarodni
standardi revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju in se
sproti dopolnjujejo (standardi so bili prvič objavljeni v slovenskem
prevodu v letu 1994).

d. Registri revizijskih družb, revizorjev in
pooblaščenih revizorjev ter objavljanje seznamov
Inštitut vodi v skladu z zakonom register revizijskih družb ter
register revizorjev in pooblaščenih revizorjev. Vodi ju računalniško
in ju sproti dopolnjuje.
Register revizijskih družb

V skladu s pravilnikom so organi nadzora delovna skupina za
izvajanje nadzora, odbor sekcije za revizijo in strokovni svet
Inštituta.

V register revizijskih družb je bilo na dan 31. decembra 1998
vpisanih 45 revizijskih družb. V letu 1998 je bilo na novo vpisanih
5 revizijskih družb, 4 družbe so bile izpisane, ena pa se je
registrirala pod novim imenom.

Delovna skupina za izvajanje nadzora je sestavljena iz
pooblaščenih revizorjev, ki jih predlagajo revizijske družbe in
direktor Inštituta, imenuje pa jih odbor sekcije za revizijo. Nadzor
izvaja delovna skupina na podlagi letnega načrta, ki ga pripravi
odbor sekcije za revizijo v sodelovanju s strokovnimi službami
Inštituta.

Register revizorjev
V register revizorjev so bili na dan 31. decembra 1998 vpisani
104 revizorji, od teh 75 s pooblastilom za delo.

Redni nadzor se praviloma opravlja vsako tretje leto. V primeru,
da se pri rednem nadzoru revizijske družbe ugotovijo večje in
pomembnejše nepravilnosti in pomanjkljivosti, opravi Inštitut pri
isti revizijski družbi na podlagi odločitve odbora sekcije za revizijo
v naslednjem letu ponovni nadzor. Poleg tega se lahko tako
imenovani izredni nadzor opravi tudi v posebnih primerih. Pri
nadzoru morajo izvajalci dosledno spoštovati določila postopka
za izvajanje nadzora nad revizijskimi družbami, kot jih je v
posebnem pravilniku opredelil odbor sekcije za revizijo. O
izsledkih svojega dela poročajo odboru sekcije za revizijo, ki so
mu neposredno odgovorni.

Register pooblaščenih revizorjev
V register pooblaščenih revizorjev je bilo na dan 31. decembra
1998 vpisanih 222 pooblaščenih revizorjev, od teh 135 s
pooblastilom za delo.
Objavljanje seznamov revizijskih družb
Zakon določa, da mora Inštitut vsako leto objaviti seznam
revizijskih družb, vpisanih v register pri Inštitutu. V letu 1998 je
Inštitut objavil seznam revizijskih družb, vpisanih v register, v
vseh desetih zvezkih Revizorja ter na svoji domači strani na
Internetu. Seznam revizijskih družb, vpisanih v register pri Inštitutu,
Pa je bil predan vsem, ki so se zanj zanimali.

Mandat izvajalcev nadzora traja tri leta in poteče prvi skupini
izvajalcev, imenovani leta 1996, leta 1999. Po koncu tega obdobja
so izvajalci nadzora lahko ponovno imenovani. Če so izbrani iz
vrst strokovnih sodelavcev Inštituta, njihov mandat ni časovno
omejen oziroma mora biti usklajen z ustreznim splošnim aktom
Inštituta. Mandat pa lahko preneha izvajalcu tudi predčasno, če
grobo krši določila postopka za izvajanje nadzora, če se križajo
interesi, če je ogrožena neodvisnost izvajalca ali če krši načela in
pravila kodeksa poklicne etike zunanjega revizorja in druge
zakonske akte ali strokovne podlage.

e. Nadzor nad revizijskimi družbami
Splošno o postopku

Pri opravljanju nadzora delovna skupina ugotavlja,

Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami na podlagi prve
alinee prvega odstavka šestega člena zakona o revidiranju (Uradni
list RS, št. 32/93 in 65/93). Na tej osnovi je strokovni svet Inštituta
v
novembru 1995 sprejel pravilnik o izvajanju nadzora nad
revizijskimi družbami (odslel pravilnik), ki določa temeljna merila
'h načela, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju nadzora. Zakonski
akti in strokovne podlage za postopek izvajanja nadzora so

ali je revizijska družba organizirana v skladu z zakonom o
revidiranju in navodili za delovanje revizijskih družb,
ali pri revidiranju zaposleni v revizijski družjsi spoštujejo
temeljna revizijska načela in mednarodne standarde
revidiranja,
ali zaposleni v revizijski družbi in revizijska družba kot celota
spoštujejo kodeks poklicne etike zunanjega revizorja in
ali je notranji nadzor kakovosti delovanja revizijske družbe
učinkovit.
Pristojnosti odbora sekcije za revizijo so:
imenuje in razreši člane skupine za izvajanje nadzora izmed
zunanjih sodelavcev Inštituta,
sprejme predlog pravilnika in predlog postopka za izvajanje
nadzora ter njune spremembe in dopolnitve,
- odloči o ukrepih v zvezi z izsledki nadzora nad revizijskimi
družbami,
predloži strokovnemu svetu Inštituta v potrditev predlog
pravilnika in predlog postopka za izvajanje nadzora ter njune
spremembe in dopolnitve,
predloži strokovnemu svetu Inštituta ukrepe iz njegove
pristojnosti, da odloči o njih.

zakon o revidiranju,
statut Inštituta,
mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča o
revidiranju,
temeljna revizijska načela in kodeks poklicne etike zunanjega
revizorja,
navodila za delovanje revizijskih družb,
stališča, pojasnila in druge strokovno-etične podlage, ki jih
sprejema Inštitut,
smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev,
pravilnik o postopku za izrek ukrepa odvzema pooblastila za
delo (licence) pooblaščenemu revizorju ali revizorju,
pravilnik o vodenju registra revizijskih družb, pravilnik o
opravljanju izpitov za pridobitev potrdil (certifikatov) za
strokovni naziv revizor in pooblaščeni revizor ter
pravilnik o priznavanju dodatnega izobraževanja za
podaljšanje veljavnosti pooblastila za delo (licence).

"
"
"
"

?

niaj 1999

Strokovni svet Inštituta sprejme pravilnik(e) o izvajanju nadzora
nad revizijskimi družbami in v okviru svojih pristojnosti odloči o
ukrepih, ki mu jih je predložil odbor sekcije za revizijo.
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Obseg pregleda, ki se izvaja na podlagi letnega načrta v
posamezni revizijski družbi, je odvisen od presoje osebe, ki izvaja
neposredni nadzor nad njo. Pri tem je treba v skladu s pravilnikom
upoštevati tale sodila:
-

Opravljeni nadzori
V skladu z opisanim postopkom opravlja Inštitut nadzore nad
revizijskimi družbami v obdobju, ko revizijske družbe niso preveč
obremenjene z revizijami računovodskih izkazov.

pomembnost (velikost) revizijske družbe,
število naročnikov revizijske družbe,
pomembnost (velikost) naročnikov revizijske družbe,
enakomernost zajetja gospodarskih panog ter
enakomernost zajetja naročnikov in/ali revizijskih družb po
območjih.

V obdobju od septembra 1998 do februarja 1999 je opravil dvanajst
rednih nadzorov in enajst ponovnih nadzorov nad revizijskimi
družbami.
Na podlagi poročil o opravljenih rednih nadzorih je Inštitut - odbor
sekcije za revizijo za dve revizijski družbi potrdil oceno zadovoljivo,
osmim revizijskim družbam pa izrekel interni opomin. Za pet izdanih
odločb o izrečenem internem opominu teče pritožbeni rok, tri
odločbe o izrečenem internem opominu pa še niso bile izdane,
ker zadnji zapisnik tega odbora še ni potrjen. Dveh poročil o
opravljenem rednem nadzoru ta odbor še ni obravnaval.

Revizijska družba je ocenjena z oceno zadovoljivo, če skupina
za nadzor v delovanju revizijske družbe ne zasledi večjih in
pomembnejših nepravilnosti in pomanjkljivosti; to pomeni, da so z
oceno zadovoljivo ocenjena vsa štiri področja (organiziranost,
spoštovanje temeljnih revizijskih načel in mednarodnih standardov
revidiranja, spoštovanje kodeksa poklicne etike ter izvajanje
notranjega nadzora), ki so predmet nadzora.

Na podlagi poročil o opravljenih ponovnih nadzorih je Inštitut odbor sekcije za revizijo ugotovil, da so revizijske družbe v
glavnem odpravile nepravilnosti in pomanjkljivosti, ugotovljene pri
rednem nadzoru. Le ena revizijska družba nepravilnosti in pomanjkljivosti ni odpravila, poleg tega pa so bile pri ponovnem nadzoru
pri njej ugotovljene še dodatne nepravilnosti, zaradi česar ji je ta
odbor izrekel javni opomin. Zaradi izrečenega ukrepa se je
revizijska družba pritožila na svet Inštituta, ki je izročil pritožbo s
celotnim spisom tričlanski pritožbeni komisiji. Komisija je pritožbo
že obravnavala in posredovala predlog svetu Inštituta, ki o pritožbi
še ni sklepal.

Revizijska družba je ocenjena z oceno delno zadovoljivo, če
skupina za nadzor v delovanju revizijske družbe zasledi večje in
pomembnejše nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki pa niso takega
obsega in pomena, da bi bilo treba revizijsko družbo oceniti z
oceno nezadovoljivo.
Z oceno nezadovoljivo je ocenjena revizijska družba, pri kateri je
skupina za nadzor ugotovila večje in pomembnejše nepravilnosti
in pomanjkljivosti na posameznih področjih izvajanja nadzora
oziroma ki izpolnjuje pogoje, določene v 30. členu pravilnika za
oceno nezadovoljivo (ti pogoji obsegajo grobe kršitve predpisov,
povezanih z revidiranjem: zakona, mednarodnih standardov
revidiranja in temeljnih revizijskih načel, kodeksa poklicne etike in
navodil za delovanje revizijskih družb).

Najpogostejše nepravilnosti in pomanjkljivosti
Najpogostejše nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki so bile pri
opravljenih nadzorih ugotovljene pri posameznih revizijskih
družbah, se nanašajo na spoštovanje temeljnih revizijskih načel
in mednarodnih standardov revidiranja pri opravljanju revizijske
dejavnosti, in sicer:

Če je delovanje revizijske družbe ocenjeno kot delno zadovoljivo,
se ji izreče ob prvem nadzoru interni opomin. Če revizijska družba
ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri nadzoru, v predpisanem
roku ali če se pri naslednjem rednem ali izrednem nadzoru kaka
pomanjkljivost znova odkrije ali se odkrijejo nove (dodatne)
pomanjkljivosti, se ji izreče javni opomin, ki mora biti objavljen v
reviji Revizor.

Revizijski načrti in revizijski programi so pomanjkljivo
dokumentirani (MSR 220, načelo revidiranja 1 temeljnih
revizijskih načel (odslej TRN)).
Delovno gradivo revizijske družbe je neurejeno (MSR 220,
MSR 230).
Iz dokumentacije ni razvidna opredelitev materialno
pomembnega zneska, ki služi kot merilo za oceno
pomembnosti odmikov od zahtev slovenskih računovodskih
standardov (MSR 320).
Dokumentacija, povezana z oceno tveganja in delovanjem
notranjih kontrol, je neustrezna (MSR 400, načelo revidiranja
2 TRN).
Zaključki na podlagi ugotovitev preizkušanja notranjih kontrol
ne kažejo jasno in nedvoumno, na katerih področjih se lahko
revizor zanese na delovanje notranjih kontrol in na katerih ne
(MSR 400, načelo revidiranja 2 TRN).
Naročnik ni vedno pisno seznanjen s slabostmi v ureditvi
notranjih kontrol in drugimi slabostmi, ki jih je revizor opazil pri
revidiranju računovodskih izkazov in so povezane z
revidiranjem; če se je revizor odločil za ustno sporočanje,
sporočilo ni dokumentirano v revizijskem delovnem gradivu
(MSR 400.49).
Iz dokumentacije ni razvidno, ali revizor dovolj pozna
računalniško informacijsko ureditev, da lahko načrtuje,
usmerja, nadzira in pregleduje opravljeno delo (MSR 401).
Revizor pri pregledovanju, opazovanju, poizvedovanju in
potrjevanju ne zbere zadostnega in zadovoljivega dokaznega

Če je bila revizijska družba ocenjena z oceno nezadovoljivo na
podlagi že omenjenega 30. člena pravilnika (grobe kršitve
predpisov), pripravi odbor sekcije za revizijo predlog za prepoved
opravljanja revizijske dejavnosti. O predlogu odloča strokovni
svet Inštituta. Prepoved opravljanja revizijske dejavnosti velja
najmanj eno leto in največ pet let od dneva, ko je začela prepoved
veljati.
Revizijska družba, ki ji je bil(a) izrečen(a) interni opomin, javni
opomin ali prepoved opravljanja revizijske dejavnosti, lahko v
skladu s pravilnikom v osmih dneh po prejemu odločbe zoper njo
vloži pritožbo na svet Inštituta. Svet izroči pritožbo zoper odločbo
skupaj s celotnim spisom tričlanski pritožbeni komisiji, ki jo imenuje
svet na predlog direktorja Inštituta. Člani pritožbene komisije morajo
biti ustrezno strokovno usposobljeni; biti morajo pooblaščeni
revizorji in ne morejo biti osebe, ki so neposredno ali posredno
sodelovale pri nadzoru ali so članice sveta.
Pritožbena komisija prouči pritožbo in pripravi predlog za odločitev.
Ta predlog najprej obravnava strokovni svet Inštituta, ki za svet
Inštituta pripravi svoje mnenje. O pritožbi odloči svet Inštituta na
predlog pritožbene komisije. Odločba sveta Inštituta o pritožbi je
dokončna.
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gradiva, ki je razumna podlaga za oblikovanje mnenja o
obravnavanih računovodskih izkazih; v delovnem gradivu ni
jasnih zaključkov, ki se nanašajo na posamezne postavke
računovodskih izkazov (MSR 500, načelo revidiranja 3 TRN).
Revizor ni pozoren na neustrezna razkritja v računovodskih
izkazih, (načelo poročanja 3 TRN).
Revizor ne prouči tveganja, da predpostavka o delujočem
podjetju morda ni več"ustrezna (MSR 570).
Predstavitveno pismo ravnateljstva ni sestavni del revizijske
dokumentacije (MSR 580).
Razlogi za pridržek, izražen v revizorjevem poročilu, niso
ustrezno pojasnjeni. (MSR 700)
Revizor ne preverja, ali je podjetje ustrezno razkrilo
računovodske usmeritve (MRS 1, ki se uporablja na podlagi
slovenskih računovodskih standardov).

za računovodstvo pri Inštitutu,
oblikuje stališča o smereh delovanja revizorjev in revizijskih
družb,
opravlja nadzor nad delovanjem revizijskih družb v skladu s
pravilnikom,
sodeluje s strokovnimi službami Inštituta,
(so)oblikuje proces izobraževanja za (pooblaščene) revizorje,
sodeluje (prek svojih predstavnikov) v delovnih telesih FEE,
skrbi za položaj (integriteto) stroke.
Delovanje odbora sekcije za revizijo je v marsičem odvisno tudi
od pobud posameznih udeležencev (revizorjev in revizijskih
družb) slovenske revizijske stroke.
Okvir za delovanje odbora sekcije za revizijo v posameznem letu
je letni program dela tega odbora. V program dela tega odbora za
leto 1998 je bilo zajetih 15 projektov, med katerimi so bili
pomembnejši predvsem tile:

f. Dopolnilno izobraževanje revizorjev in pooblaščenih
revizorjev

priprava meril za opravljanje revizij v gospodarskih javnih
službah (v sodelovanju z Računskim sodiščem),
spremembe in dopolnitve pravilnika o postopku izvajanja
nadzora nad revizijskimi družbami (v sodelovanju s
programom PHARE),
izvedba izobraževanja (po novem programu) za revizorje in
pooblaščene revizorje,
izvajanje nadzora po pravilniku,
letno srečanje revizorjev (v Radencih),
letna konferenca revizorjev (v Portorožu),
priprava predloga sprememb zakona o revidiranju.

Po statutu Inštituta se morajo revizorji in pooblaščeni revizorji za
podaljšanje veljavnosti pooblastila za delo dodatno izobraževati
najmanj 30 ur letno. Večino seminarjev za to dodatno izobraževanje
priredi Inštitut. V letu 1998 smo tako izvedli tele vrste izobraževanja:
seminar o vrednotenju notranjih kontrol,
posvetovanje o delujočih podjetjih,
2. jesensko strokovno srečanje revizorjev,
primerjavo ameriških splošno sprejetih računovodskih načel
(generally accepted accounting principles, GAAP) in
mednarodnih računovodskih standardov.

Vse te naloge so bile uresničene (ali so na končni stopnji
uresničitve).

g. IV. letna konferenca revizorjev

Med pomembnejšimi nalogami, ki niso bile uresničene (ali se
uresničujejo), so:

Po sklepu odbora sekcije za revizijo je Inštitut 26. in 27. novembra
1998 organiziral IV. letno konferenco revizorjev. Namenjena je
bila predvsem revizorjem in pooblaščenim revizorjem.

priprava osnutka listine o pravicah davkoplačevalcev,
izobraževanje (sprotno) revizorjev na davčnem področju,
izdelava pravil za sodelovanje med zunanjimi in notranjimi
revizorji,
izdelava pravil za sodelovanje med zunanjimi revizorji in
revizorji informacijskih sistemov,
opredelitev vloge revizorja (odgovornost, poročanje) pri
"drugih storitvah revizije".

Prvi dan konference so bili predstavljeni delovanje odbora sekcije
za revizijo, protokol med Računskim sodiščem Republike Slovenije
in Inštitutom ter spremembe zakona o Računskem sodišču.
Predstavljeni so bili tudi izidi ankete, ki jo je izvedel Inštitut med
uporabniki revizijskih storitev, in najpogostejši problemi, ki so jih
pri svojem delu zaznali člani delovnih skupin za nadzor nad
revizijskimi družbami. Problemski del konference je bil posvečen
različnim temam, med njimi revizijskemu tveganju, povezanemu
s
prevarami, razvojnim težnjam v računovodski stroki, problemom
indeksacije in revalorizacije, problemu leta 2000 ter nekaterim
zahtevnejšim vprašanjem, povezanim z zakonom o davku na
dodano vrednost. Prvi dan konference je bila slavnostna govornica
9ospa Gisela Nagy, podpredsednica Zveze evropskih računovodij
(Federation des Experts Complables Europeens, FEE), ki je
Predstavila delovanje te Zveze in tudi sodelovanje Inštituta v njenih
°rganih.

Druge naloge se nanašajo na organiziranje seminarjev v okviru
Inštituta, kar je bilo naloženo strokovnim službam Inštituta.
Ena temeljnih nalog odbora sekcije za revizijo v letu 1998 in tudi
na začetku leta 1999 je bila priprava osnutka sprememb zakona
o revidiranju, ki naj bi slovenski revizijski stroki omogočile
poenotenje pravnega okvira njenega delovanja s pravnim okvirom
delovanja revizijske stroke v državah Evropske zveze. To
poenotenje je s stališča vključevanja naše države v evropske
okvire neizogibno. Pomembna razhajanja s splošnimi evropskimi
usmeritvami, izraženimi tudi v smernicah Evropske zveze, so
očitna zlasti v zakonskih določilih, ki se nanašajo na

Konference se je udeležilo 185 revizorjev in pooblaščenih
revizorjev.

Odbor sekcije za revizijo deluje v skladu s statutom Inštituta. Na
i osnovi opravlja predvsem tele naloge:

omejitev lastništva (deleža) tujih pravnih in fizičnih oseb v
revizijski družbi na 49% osnovnega kapitala revizijske družbe,
nemožnost delovanja revizorjev kot fizičnih oseb pri
opravljanju revizijske dejavnosti,
način upravljanja Inštituta.

spremlja dogajanja v revizijski stroki tako v domovini kot v
svetu,
sodeluje z zunanjimi inštitucijami,
oblikuje mnenja in predloge za obravnavo na odboru sekcije

Trenutno stanje organiziranosti revizijske dejavnosti v Sloveniji
ne omogoča Inštitutu, da bi postal redni član FEE, najpomembnejše
evropske organizacije revizorjev). Zaradi tega je za pridruževanje
slovenske revizijske stroke evropskim revizijskim tokovom

h Problemska področja revizije
,6

maj 1999
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pravilnika objavljen razpis za vpis četrte generacije preizkušenih
računovodij.

življenjskega pomena čim hitrejša uskladitev z zahtevami
Evropske zveze na revizijskem področju. Izključitev iz
mednarodnih povezav namreč dolgoročno pomeni strokovno
stagnacijo ali celo nazadovanje.

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni računovodja
obsega 153 ur, od teh:
splošni del

Sekcija za računovodstvo
a. Stališča in pojasnila Inštituta
Sekcija za računovodstvo je v letu 1998 pripravila tale stališča in
pojasnila, ki jih je sprejel strokovni svet Inštituta:
stališče 21 - Odprava dolgoročnih rezervacij, oblikovanih v
postopku lastninskega preoblikovanja podjetij,
stališče 22 - Vplačani presežek kapitala,
stališče 23 - Nadomestitev indeksa cen na malo z indeksom
cen življenjskih potrebščin,
.
dopolnitev stališča 17 - Lastne delnice,
dopolnitev stališča 18 - Lastni poslovni deleži,
pojasnilo 13 - Računovodsko obravnavanje državnih podpor,
pojasnilo 14 - Merjenje nabavne vrednosti osnovnega
sredstva, pridobljenega za podobno osnovno sredstvo,

SRS 37 - Računovodske rešitve v nedelujočih podjetjih in
SRS 38 - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih.

Inštitut je spomladi leta 1998 začel izobraževati tretjo generacijo
kandidatov za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni
računovodja. Izobraževanje je obsegalo 140 ur, od teh:

računovodstvo in davki
poslovne finance

62 ur
15 ur

skupaj

77 ur

č. Register preizkušenih računovodij
Na dan 31. decembra 1998 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega
naziva 45 preizkušenih računovodij, od teh jih je bilo v register
vpisanih 29.

ur
ur
ur
ur
ur

d. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih računovodij
Preizkušeni računovodje se morajo za podaljšanje vpisa v register preizkušenih računovodij dodatno izobraževati najmanj 30 ur
letno. Večino seminarjev za to izobraževanje prireja Inštitut. V letu
1998 smo tako izvedli seminar o

140 ur

Aprila 1998 se je v izobraževanje vpisalo 22 kandidatov. Za njegovo
izvedbo je Inštitut izdelal 1.344 strani učnega gradiva, samo
izobraževanje pa se je izvajalo po sprejetem urniku. Kandidati so
imeli za opravljanje izpitov na voljo tri roke, in sicer prvega takoj
po končanih predavanjih, dva redna roka pa v aprilu in oktobru.
Izpit iz organizacijskega okolja je opravilo 20, iz računovodskih
informacij za odločanje 17, iz notranjega računovodskega
poročanja 18 ter iz zunanjega računovodskega poročanja 16
kandidatov. Izpit iz poslovnega okolja in financiranja so kandidati
opravljali v januarju 1999.

problematiki osnovnih sredstev v javnih podjetjih,
metodiki analiziranja letnih računovodskih izkazov,
računovodskem predračunavanju,
novostih pri računovodskem merjenju uspešnosti poslovanja
podjetij.
e. I. letna konferenca preizkušenih računovodij

V avgustu 1998 je svet Inštituta na podlagi 45. in 46. člena statuta
sprejel pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov)
in vpisu v registre Inštituta, ki nadomešča pravilnik o pridobitvi
potrdila o strokovnem izpitu (certifikata) in podelitvi strokovnega
naziva preizkušeni računovodja. Jeseni je bil na podlagi tega
poročevalec, št. 29

76 ur

Za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja mora
kandidat po uspešno opravljenih izpitih izdelati še zaključno delo.
V letu 1998 je zagovore zaključnih del uspešno opravilo 18
kandidatov (od teh jih je bilo 15 vpisanih v izobraževanje v letu
1996, 3 pa v letu 1997).

c. Izobraževanje za strokovni naziv
preizkušeni računovodja

skupaj

skupaj

V oktobru se je v izobraževanje vpisalo 12 kandidatov. En kandidat
je bil oproščen opravljanja izpitov iz revizije, računovodstva,
poslovnih financ ter gospodarskega in davčnega prava (v okviru
splošnega dela) ter iz poslovnih financ (v okviru posebnega dela).
Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej
pred rednima rokoma; izpit iz računovodstva so uspešno opravili
4 kandidati, iz revizije 6 kandidatov in iz poslovnih financ 5
kandidatov. Izpite iz ostalih predmetov bodo kandidati opravljali v
letu 1999. Za izvedbo splošnega dela izobraževanja je Inštitut
izdelal 677 strani učnega gradiva, samo izobraževanje pa se je
izvajalo po sprejetem urniku.

Delo komisije za slovenske računovodske standarde, ki je
pripravljala osnutke in predloge novih standardov, jih objavljala
ter zbirala pripombe in predloge iz javne razprave, njihov končni
predlog pa izročila v sprejetje strokovnemu svetu Inštituta, je v
letu 1998 prevzel odbor sekcije za računovodstvo. V letu 1998
sta bila sprejeta nova računovodska standarda:

24
24
24
34
34

8 ur
18 ur
15 ur
20 ur
10 ur
5 ur

posebni del

b. Novi računovodski standardi

poslovno okolje in financiranje
organizacijsko okolje
računovodske informacije za odločanje
notranje računovodsko poročanje
zunanje računovodsko poročanje

revizija
računovodstvo
poslovne finance
gospodarsko in davčno pravo
kvantitativne metode
poslovno komuniciranje

Po sklepu odbora sekcije za računovodstvo je Inštitut 18. in 19maja 1998 organiziral I. letno konferenco preizkušenih računovodijNamenjena je bila predvsem preizkušenim računovodjem, ki s o
jim bila ob tej priložnosti tudi prvič podeljena potrdila o pridobitvi
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oziroma devizne klavzule. Pri tem je treba dodati, da je uporaba
temeljne obrestne mere določena z zakonom, in ne s slovenskimi
računovodskimi standardi. Izražene so bile želje po odpravi temeljne obrestne mere in prehodu na nominalizem. Nekateri
predlagajo takojšno odpravo temeljne obrestne mere, drugi pa se
zavzemajo za postopen prehod na nominalizem. Poleg
omenjenega pa so bila Banki Slovenije dana tudi priporočila za
odpravo revalorizacijske podbilance.

strokovnega naziva, prav tako pa tudi vsem tistim, ki so vpisani
v izobraževanje. Na konferenci je bilo 56 udeležencev.
V problemskem delu konference so bili obravnavani sodobni vidiki
organiziranja računovodstva, sodobne smeri razvoja
računovodske teorije in prakse, izbrane teme iz poslovodnega
računovodstva ter računovodski vidik davka na dodano vrednost.
Konferenca je bila namenjena tudi izvolitvi odbora sekcije za
računovodstvo. Volilni upravičenci so vsi preizkušeni računovodje,
ki so že pridobili potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva.

Problemi obračunavanja revalorizacije v
računovodskih izkazih

f. Raziskovalna naloga o uporabi slovenskih
računovodskih standardov

Glede drugih vprašanj obračunavanja revalorizacije in indeksacije
sta pomembni dve temeljni dilemi. Prva se nanaša na enega izmed
konceptov merjenja ohranjanja kapitala oziroma, še natančneje,
na dopustitev možnosti za razdelitev tistega dela prirasta kapitala,
ki je rezultat inflacijskih gibanj. Nekateri zagovarjajo stališče, da
tega dela prirasta kapitala ni mogoče šteti za del dobička, ki bi se
lahko razdelil, drugi pa izhajajo s stališča, naj se družba sama
odloči, ali lahko prirast tega dela kapitala razdeli ali ne. V tej zvezi
se postavlja še vprašanje obdavčitve dobička, kapitalskih
dobičkov in obresti pa tudi izplačil dobička oziroma čistega dobička.
Pri takšnem konceptu opustimo revalorizacijo vseh terjatev,
obveznosti in drugih kategorij; obresti, tečajne razlike in drugi
donosi pa se neposredno izkažejo v izkazu uspeha. Na novo bi
bilo treba urediti le revalorizacijo osnovnih sredstev ter, kar je
jedro različnih stališč, sprejeti odločitev glede (ne)obvezne
indeksacije kapitala. V razpravi je bila omenjena tudi možnost
merjenja ohranjanja realne vrednosti kapitala v valuti evro.

Slovenski računovodski standardi so bili sprejeti že leta 1993, o
njih uporabi in izvajanju V praksi pa ni sistematično zbranih
podatkov. Zato smo leta 1996 začeli raziskovalno nalogo, s katero
smo želeli ugotoviti, kako je s praktično uporabo slovenskih
računovodskih standardov. Raziskava je zajela približno 300
velikih in srednje velikih podjetij. Ta naloga je bila končana lani.
Njeni izsledki nam bodo služili kot izhodišče pri pripravi sprememb
sedanjih standardov in pri izdelavi novih. Tako smo ugotovili
splošno stanje računovodstva v Sloveniji, predvsem na področju
organiziranosti, izdelovanja predračunov in obračunov, uporabe
računovodskih usmeritev ter računovodskega pripravljanja
Podatkov za sprejemanje odločitev. O izsledkih raziskave smo
poročali v Revizorju.
9- Problemska področja računovodstva

Seveda se takoj postavi vprašanje o roku prehoda na novi način.
Inštitut je predlagal časovni program aktivnosti in usklajenega
delovanja za spremembo sedanjega načina obračunavanja
revalorizacije in indeksacije, ki naj bi ga usklajeno izpeljali skupaj
z Ministrstvom za finance in Banko Slovenije.

Kar nekaj let je že minilo od uvedbe slovenskih računovodskih
standardov. Temeljne standarde smo postopoma dopolnjevali.
Strokovni svet Inštituta je k standardom sprejel že kar lepo število
stališč in pojasnil. Treba pa je dodati, da se spreminjajo in
dopolnjujejo tudi mednarodni računovodski standardi. Priča smo
skokovitemu razvoju teorije,računovodstva. Tudi to so razlogi, ki
so vodili odbor sekcije za računovodstvo k sklepu, da kritično in
Podrobno prouči veljavne slovenske računovodske standarde
ter na podlagi temeljite strokovne analize in razprave pripravi
spremembe in dopolnitve teh standardov. Verjetno ni treba posebej
Poudarjati,
da je to izredno zahtevno strokovno delo, seveda pa
,u
di izredno pomembno, kajti na podlagi strokovne razprave, ki
bo sledila, naj bi bili standardi prenovljeni in dopolnjeni.

Glede ostalega še enkrat poudarjamo, da je bil računovodski
poklic v preteklosti močno podcenjen; tudi v javnosti to ni bil cenjen
poklic; računovodstvo pa je bilo nujno zlo. Vendar je računovodja
tisti, ki je običajno odgovoren za pravilno pripravo računovodskih
izkazov in za ugotovitev dobička, ki je temeljni cilj delovanja družb
in si ga na koncu lastniki tudi razdelijo. Iz tega spoznanja izhajamo
tudi na Inštitutu, zato si močno prizadevamo za izboljšavo stanja
na tem področju. Zakonsko ni določeno, kdo je lahko računovodja,
zato mnogi med njimi nimajo niti ustrezne izobrazbe niti ustreznih
izkušenj. Posledica takega stanja je tudi kakovost računovodskih
poročil. To je bil eden izmed najpomembnejših razlogov, da smo
uvedli strokovni naziv preizkušeni računovodja. Menimo, da bi se
stanje na tem področju bistveno izboljšalo, če bi bile vsaj za
računovodje računovodskih servisov predpisane najnujnejše
zahteve, ki bi jih morali izpolnjevati, da bi lahko vodili računovodstvo tudi drugim.

Naslednji problem je obračun revalorizacije. Z obračunom
^valorizacije oziroma indeksacije se je Inštitut v preteklem letu
v
eliko ukvarjal. Na začetku leta sta bili o revalorizaciji dve okrogli
rr
>izi. Zelo aktivna na tem področju je bila tudi Banka Slovenije, ki
I® v dopisu predstavila svoja stališča glede revalorizacije
Posameznih kategorij. Strokovni svet Inštituta je sprejel posebno
stališče, da se bo takoj, ko bo z zakonom nadomeščena rast cen
na
malo kot merilo inflacije z rastjo cen življenjskih potrebščin, kot
berilo inflacije uporabljala rast cen življenjskih potrebščin. O
Problemih obračunavanja revalorizacije je razpravljal tudi odbor
Se
kcije za računovodstvo, poleg tega pa je bila še vrsta drugih
Ostankov, razgovorov ter strokovnih razprav o tej temi.

Sekcija za davčno svetovanje
a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni
davčnik

^°nec leta je bila sklicana okrogla miza o problemih obračunavanja
Valorizacije
in indeksacije, na kateri so bili sprejeti pomembni
s
^epi. Iz razprave sta se izluščila dva temeljna problema.

Kot smo zapisali že v lanskem poročilu, je sekcija za davčno
svetovanje že v letu 1997 nameravala pripraviti in začeti
izobraževanje za davčne svetovalce, vendar je zaradi dogovora
z Ministrstvom za finance in obljub, da bo osnutek zakona o
davčnem svetovanju, ki naj bi urejal tudi podeljevanje strokovnega
naziva davčni svetovalec, pripravljen in dan v parlamentarno
sprejemanje, strokovni svet Inštituta sprejel sklep, da se ta naloga
izvzame iz programa dela za leto 1997. Ker pa tudi v letu 1998
omenjeni zakon ni bil pripravljen, je sekcija za davčno svetovanje

Osebni problemi bank in finančnih organizacij
Prvim problemom oziroma posledicami sedanjega načina
Uračunavanja indeksacije oziroma revalorizacije se srečujejo
Predvsem banke in druge finančne organizacije.Tesno je povezan
obračunavanjem obresti z uporabo temeljne obrestne mere
7
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pripravila pravila za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni
davćnik pa tudi izobraževalni program. Pridobitev strokovnega
naziva ureja pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih
(certifikatov) in vpisu v registre Inštituta, ki ga je avgusta 1998
sprejel svet Inštituta. Jeseni je bil na podlagi tega pravilnika objavljen
razpis za vpis v izobraževanje.

Ministrstva za finance in revizijske stroke pomagala davčnim
zavezancem, saj bi z njimi pridobili strokovno utemeljeno podlago
za obračunavanje davkov, uporabljali - in se po njih ravnali - pa
naj bi jih tudi revizorji in davčni inšpektorji.
Odbor sekcije za davčno svetovanje je na okroglih mizah v letu
1998 obravnaval tele teme:

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni davčnik obsega
163 ur, od teh:

oblikovanje dolgoročnih rezervacij za zavarovanje pred
možnimi izgubami bank in hranilnic,
prenos dobička iz tujine,
obdavčitev popravkov vrednosti terjatev in finančnih naložb
ter odhodkov zaradi zmanjšanja vrednosti finančnih naložb,
v zvezi z obdavčitvijo, povezano z osnovnimi sredstvi,
revalorizacijo osnovnih sredstev in skupinsko izkazovanje
drobnega inventarja ter
poslovno nepotrebne odhodke.

splošni del
revizija
računovodstvo
poslovne finance
gospodarsko in davčno pravo
kvantitativne metode
poslovno komuniciranje

8 ur
18 ur
15 ur
20 ur
10 ur
5 ur

skupaj

76 ur

Stališča, sprejeta na posameznih okroglih mizah, smo povzeliv
zapisnikih, ki smo jih poslali vsem revizijskim družbam. Sklenjeno
pa je bilo tudi, da bomo širšo strokovno javnost z njimi začeli
seznanjati v letu 1999 z objavami v reviji Revizor.

posebni del
davčni postopek in davčna revizija
računovodstvo in davki
poslovne finance

47 ur
25 ur
15 ur

skupaj

87 ur

c. Dopolnilno izobraževanje
Odbor sekcije za davčno svetovanje si je v programu dela za leto
1998 kot nalogo postavil tudi organizacijo enodnevnih seminarjev
s področja davkov. Tako je Inštitut organiziral dva seminarja:
Uvod v osnove davka na dodano vrednost,
Uvod v osnove odloženega davka.

Do konca leta 1998 se je v izobraževanje vpisalo 60 kandidatov.
Od teh jih 8 že ima strokovni naziv preizkušeni računovodja
oziroma že opravljene vse izpite za ta naziv. Ti kandidati so
oproščeni opravljanja izpitov iz revizije, računovodstva, poslovnih
financ in kvantitativnih metod (splošni del) ter v celoti izpita iz
poslovnih financ in delno izpita iz računovodstva in davkov (posebni
del). 31 kandidatov, vpisanih v to izobraževanje, je pooblaščenih
revizorjev, ki so oproščeni izpitov iz računovodstva, revizije,
poslovnih financ ter gospodarskega in davčnega prava (splošni
del) ter v celoti izpita iz poslovnih financ in delno izpita iz
računovodstva in davkov (posebni del). 5 kandidatov je bilo
dodatno oproščenih še izpita iz kvantitativnih metod. 2 kandidata
imata strokovni naziv revizor; oproščena sta istih izpitov kot pooblaščeni revizorji, le da morata izpit iz računovodstva in davkov v
okviru posebnega dela opravljati v celoti. Od ostalih kandidatov
sta dva oproščena opravljanja izpita iz poslovnih financ tako iz
splošnega kot posebnega dela, eden pa je oproščen še
opravljanja izpita iz revizije in kvantitativnih metod. Kandidati so
opravljali izpite takoj po končanih predavanjih, torej pred rednima
rokoma; izpit iz računovodstva je uspešno opravilo 9 kandidatov,
iz revizije 14 in iz poslovnih financ 8 kandidatov. Izpite iz preostalih
predmetov bodo kandidati opravljali v letu 1999. Za izvedbo
splošnega dela izobraževanja je Inštitut izdelal 677 strani učnega
gradiva, samo izobraževanje pa se je izvajalo po sprejetem urniku.

č. Priprava zakona o davčnem svetovanju

Pričakujemo, da se bo v to izobraževanje pred začetkom
posebnega dela marca 1999 vpisal še kateri od (pooblaščenih)
revizorjev.

Najpomembnejša naloga, ki si jo je zadala sekcija za davčn®
svetovanje, je bilo sodelovanje pri pripravi osnutka zakona 0
davčnem svetovanju. Inštitut je pripravil osnutek zakona 0
davčnem svetovanju in ga usklajeval z Ministrstvom za finance,
vendar je Ministrstvo za finance pripravilo osnutek zakona. v
katerem so po mnenju Inštituta nekatere rešitve, ki niso dovolj
premišljene. Osnutek zakona še ni bil vložen v parlamentarn"
proceduro. Bil pa je vložen predlog zakona o davčnem svetovanji
ki so ga vložili štirje poslanci. Po naši oceni ima vloženi predlo!!
veliko pomanjkljivosti in tudi nestrokovnih rešitev ter ni ustrezfl"
pripravljen za resno parlamentarno oziroma strokovno obravnavo
Kljub temu pa se bo Inštitut še naprej zavzemal za spreje'ie
zakona o davčnem svetovanju, ki bo v korist davčni stroki, in ie
še naprej pripravljen sodelovati pri njegovem nastajanju. Ker ie
davčno svetovanje tesno povezano z revidiranjem računovodski1
izkazov, je v interesu revizorjev in tudi Inštituta, da bi bilo
področje čim prej strokovno korektno urejeno. Seveda pa se
zastavlja temeljno vprašanje, ali zakon o davčnem svetovani"
sploh potrebujemo. Takega, kot so ga vložili štirje poslanci, g0'0'
vo ne. Če že moramo imeti zakon, ki bo urejal to področje, ki Pa pl
področje javnega interesa, potem bi moral biti izdelan
upoštevanjem strokovnih izhodišč.

b. Okrogle mize

d. Problemska področja davščin

Ker je bila na konferencah in strokovnih srečanjih revizorjev že
večkrat izražena potreba po širši strokovni obravnavi
obračunavanja davkov, je odbor sekcije za davčno svetovanje v
letu 1998 organiziral več okroglih miz o tej temi. Njihov namen je
problem obračunavanja davkov osvetliti iz vseh zornih kotov ter
v strokovni razpravi brez preglasovanja sprejeti strokovno stališče
o posameznem vprašanju. Stališča, sprejeta na okroglih mizah,
naj bi kot sad strokovne razprave predstavnikov davčne oblasti,

Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbor
Republike Slovenije je pri obravnavanju poročila Inštituta za l0'^
1997 ponovno ugotovil, da dogovor o sodelovanju m®
Ministrstvom za finance in Inštitutom, ki ga je predlagal že P
obravnavi poročila za leto 1996, ni bil sklenjen, in ponovno pozV
Ministrstvo za finance oziroma ministra, pristojnega za financ6'
naj čimprej zagotovi uresničitev tega dogovora. Kljub temu p°zlV
tudi v letu 1998 dogovor še ni bil podpisan.

poročevalec, št. 29
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Smo pa na Inštitutu začeli s predstavniki Ministrstva za finance in
predstavniki davčne oblasti (Glavnega urada in Posebnega
davčnega urada) sodelovati v okviru problemskih okroglih miz, ki
jih organizira odbor sekcije za davčno svetovanje. Na problemskih
okroglih mizah, ki jih je v letu 1998 organiziral Inštitut, se je opozorilo
na kar nekaj strokovnih vprašanj. Zanje smo oblikovati tudi
strokovne rešitve.

Sekcija za notranjo revizijo
a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni
notranji revizor
Pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor ureja
pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in
vpisu v registre Inštituta, ki nadomešča pravilnik o opravljanju
izpitov za pridobitev potrdila (certifikata) o strokovnem izpitu in
podeljevanju strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.
Jeseni je bil na podlagi tega pravilnika objavljen razpis za vpis v
izobraževanje.

Eno od takih vprašanj se nanaša na probleme oblikovanja splošnih
in posebnih rezervacij v bankah, predvsem glede oblikovanja in
davčnega priznavanja dolgoročnih rezervacij za zavarovanje pred
možnimi izgubami. Po večkratnem obravnavanju se je problem
zožil na razumevanje 13. člena zakona o davku od dobička pravnih
oseb v povezavi s 23. členom istega zakona. Zato je Inštitut
zaprosil Državni zbor Republike Slovenije za uradno razlago
zakona. V zvezi s tem sta Banka Slovenije in Posebni davčni urad
pripravila obrazložitev svojih pogledov, ki smo jih v pomoč pri
razsojanju poslali Državnemu zboru. Omenjeno problematiko je
v letošnjem letu že uvrstil v obravnavo odbor za finance in
monetarno politiko.

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor
obsega 153 ur, od teh:
splošni del

Lani se je veliko razpravljalo tudi o uporabi kapitalske in naložbene
metode pri razmerjih med obvladujočimi in odvisnimi ali pridruženimi
podjetji ter v tej povezavi predvsem o primeru, ko finančna naložba
obvladujočega podjetja v odvisno ali pridruženo podjetje izgublja
vrednost. Vzrokov za to, da finančna naložba izgublja svojo
vrednost, je več. Eden najpogostejših je izguba v odvisnem ali
pridruženem podjetju; drugačen pa je primer, ko mora po
slovenskih računovodskih standardih podjetje zmanjšati finančno
naložbo zaradi manjše tržne vrednosti delnic. Gre za vprašanje
razmejitev med finančnimi naložbami in terjatvami (gre za
vsebinsko različni kategoriji) ter davčnem priznavanju popravkov
vrednosti terjatev. V ta sklop pa lahko uvrstimo še vprašanje
Povezanih oseb na način, določen v zakonu o davku od dobička
Pravnih oseb.

8 ur
18 ur
15 ur
20 ur
10 ur
5 ur

skupaj

76 ur

posebni del
revizija'
računovodstvo in davki
poslovne finance

41 ur
21 ur
15 ur

skupaj

77 ur

V oktobru se je v izobraževanje vpisalo 10 kandidatov. Ena
kandidatka že ima strokovni naziv pooblaščena revizorka, ena
pa strokovni naziv revizorka, zato sta bili oproščeni opravljanja
izpitov iz revizije, računovodstva, gospodarskega in davčnega
prava ter poslovnih financ (splošni del) ter iz poslovnih financ in
delno računovodstva in davkov (posebni del). Prav tako je
kandidatka, ki že ima strokovni naziv preizkušena računovodkinja,
oproščena teh izpitov, s tem da mora opravljati izpit iz
gospodarskega in davčnega prava, oproščena pa je izpita iz
kvantitativnih metod. Ena kandidatka je bila oproščena izpita iz
kvantitativnih metod in računovodstva (splošni del) ter delno
računovodstva in davkov (posebni del). Kandidati so opravljali
izpite takoj po končanih predavanjih, torej pred rednima rokoma;
izpit iz računovodstva je uspešno opravil 1 kandidat, iz revizije 5
kandidatov in iz poslovnih financ 4 kandidati. Izpite iz ostalih
predmetov bodo kandidati opravljali v letu 1999. Za izvedbo
splošnega dela izobraževanja je Inštitut izdelal 677 strani učnega
gradiva, samo izobraževanje pa se je izvajalo po sprejetem urniku.

Poleg te problematike pa se je razpravljalo tudi o nejasnostih pri
r
azlagi 29. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb, po
katerem je obdavčen prenos dobička iz tujine, o revalorizaciji
osnovnih sredstev, predvsem v tistih primerih, ko je tržna
vrednost osnovnih sredstev ijianjša od knjigovodske vrednosti,
0
obračunavanju amortizacije drobnega inventarja, ki se po
slovenskih računovodskih standardih šteje za osnovno sredstvo,
'er o problematiki poslovno nepotrebnih odhodkov.
Ker so o tej problematiki razpravljavci v vseh primerih sprejeli
Usklajena
strokovna stališča, menimo, da bi bil podpis dogovora
0
sodelovanju
med Ministrstvom za finance in Inštitutom nujen,
s
aj bi usklajena strokovna stališča Ministrstva za finance, davčne
oblasti ter revizijske in računovodske stroke o posameznih
v
Pfašanjih obračunavanja davkov davčnim zavezancem
omogočila strokovno oporo pri pravilnem obračunavanju davkov.
vprašanje odloženih davkov v naši zakonodaji ni poznano, je pa
Ur
ejeno v MRS 12 - Davek iz dobička. Ker to področje v naši
davčni zakonodaji še ni urejeno, Inštitut predlaga, naj
'akonodajalec ob spremembi zakona o davku od dobička pravnih
°seb upošteva tudi strokovne rešitve, povezane z odloženimi
"avki, in naj jih v zakon vgradi tako, kot določajo mednarodni
r
ačunovodski standardi. Na ta način bi rešili kar nekaj problemov
v
'vezi z obračunavanjem davka od dobička pravnih oseb, dobili
Pa bi tudi rešitve, ki so že preizkušene v tujini.

maj 1999

revizija
računovodstvo
poslovne finance
gospodarsko in davčno pravo
kvantitativne metode
poslovno komuniciranje

b. Kodeks poklicne etike notranjega revizorja, kodeks
notranjerevizijskih načel in standardi o strokovnem
ravnanju pri notranjem revidiranju
Odbor sekcije za notranjo revizijo je izdelal kodeks
notranjerevizijskih načel, ki ga je sprejel strokovni svet Inštituta.
Pripravil je tudi kodeks poklicne etike notranjega revizorja, ki ga
je sprejel svet Inštituta. Inštitut je v letu 1998 poskrbel za objavo
prevoda standardov o strokovnem ravnanju pri notranjem
revidiranju.Te standarde je izdal ameriški Inštitut notranjih revizorjev, ki je mednarodno združenje, namenjeno stalnemu
strokovnemu razvoju notranjega revizorja kot posameznika pa
tudi notranjega revidiranja kot stroke. Menimo, da so s tem
postavljeni temelji za delovanje notranjih revizorjev pri nas.
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c. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih notranjih
revizorjev

vpisu v registre Inštituta ureja tudi pridobitev strokovnega naziva
preizkušeni poslovni finančnik.

Na področju notranje revizije je Inštitut v letu 1998 organiziral
seminar

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni poslovni finančnik
obsega 153 ur, od teh:
splošni del

o vlogi notranjega revizorja pri odločanju ter
o notranji reviziji in notranjih kontrolah,
č. I. letna konferenca preizkušenih notranjih
revizorjev
Po sklepu odbora sekcije za notranjo revizijo je Inštitut 26. in 27.
novembra 1998 organiziral I. letno konferenco notranjih revizorjev.
Namenjena je bila predvsem udeležencem izobraževanja za
pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor ter
seveda vsem tistim, ki že delajo v notranjerevizijskih službah. Na
konferenci je bilo 50 udeležencev.

revizija
računovodstvo
poslovne finance
gospodarsko in davčno pravo
kvantitativne metode
poslovno komuniciranje

8 ur
18 ur
15 ur
20 ur
10 ur
5 ur

skupaj

76 ur

posebni del

Na konferenci so bili predstavljeni delovanje sekcije za notranjo
revizijo in akti, ki jih je sekcija sprejela. V problemskem delu pa je
bilo govora o sodelovanju notranjega in zunanjega revizorja ter o
viziji notranje revizije. Del konference se je pokrival s konferenco
revizorjev.

poslovne finance
računovodstvo in davki

52 ur
25 ur

skupaj

77 ur

Jeseni je bil na podlagi tega pravilnika objavljen razpis za vpis v
izobraževanje. Ker sta se prijavila samo dva kandidata, ga v letu
1998 nismo izvedli.

Preizkušenim notranjim revizorjem, ki jim je ta naziv podelil
strokovni svet Inštituta in ki so s tem postali ustanovni člani sekcije,
so bili podeljeni certifikati.

b. Dopolnilno izobraževanje s področja poslovnih
financ

d. Problemska področja notranje revizije

Inštitut je na področjauposlovnih financ organiziral

Notranja revizija je tista podpora poslovodstvu, ki v slovenskem
gospodarstvu šele pridobiva veljavo. S spremembami kapitalskega
trga in lastništva podjetij se od posameznih ravnateljstev (uprav)
zahteva vse večja uspešnost in učinkovitost pri poslovanju.
Odklone od predvidenega poslovanja ter napake in prevare je
treba pravočasno zaznati; odpraviti je treba posledice in predvideti
potrebne popravljalne ukrepe. Postopoma postaja posebno
področje notranjega revidiranja strokovna podpora, ki se ji
ravnateljstva (uprave) zaradi uresničitve pričakovanih ciljev
lastnikov ne morejo več odrekati. Lahko ugotavljamo, da so
nekatera problemska področja, ki bi jih bilo treba znotraj sekcije
notranje revizije najprej reševati. Postavljene ureditve notranjih
kontrol so temelj uspešnega delovanja. Ugotavljamo, da je to
področje danes najslabše obdelano. Zaradi tega je program dela
sekcije v veliki meri usmerjen prav na to področje. Drugo
problemsko področje je prav gotovo premajhno razumevanje
vrednosti delovanja notranje revizije. Zaradi tega nameravamo
posvetiti posebno pozornost posvetovanjem z ravnateljstvi
(upravami) in nadzornimi $veti ter na ta način pospešiti uvedbo
notranjerevizijskih služb v podjetja. Tretje problemsko področje je
danes še ne dovolj povezana stroka. Sekcija notranje revizije je v
programu dela za leto 1999 načrtovala več aktivnosti za zgraditev
mreže notranjih revizorjev. Ne nazadnje pa je treba omeniti tudi
veliko vrzel na področju same organiziranosti in uskladitve notranje
revizije z obstoječimi organizacijskimi strukturami v podjetjih. V ta
namen smo izdelali poseben način našega sodelovanja. Kontrola
samoocenitve bo pomagala podjetjem prepoznavati trenutno
stanje notranjega revidiranja ter nakazala odprte dileme in
potrebno sodelovanje posameznega podjetja z Inštitutom.

-

seminar o novostih v kodeksu poslovnofinančnih načel (za
podjetja in banke).

Sekcija za revidiranje informacijskih sistemov
a. Izobraževanje za preizkušenega revizorja
informacijskih sistemov
Leta 1998 je bilo tretjič v Sloveniji mogoče opravljati mednarodni
izpit za preizkušenega revizorja informacijskih sistemov (certified inlormation systems auditor, CISA), ki ga organizira Združenje
za revidiranje in urejanje informacijskih sistemov (Information Systems Audit and Control Associalion, ISACA). Ta organizacija
izobražuje in tudi podeljuje mednarodna pooblastila (licence) za
opravljanje poklica revizor informacijskih sistemov. Izmed 1°
kandidatov so ga uspešno opravili 4 kandidati. Inštitut pa je tako
kot prejšnja leta organiziral tudi dva dodatna izpita, ki ju morajo
opraviti kandidati, ki so uspešno opravili izpit CISA, da pridobijo
strokovni naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov. Izpf
iz mednarodnih revizijskih standardov in izpit iz pravne ureditv®
področja informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji so opravljal'
4 kandidati in vsi so bili pri tem uspešni.
b. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih revizorjev
informacijskih sistemov
Preizkušeni revizorji informacijskih sistemov se morajo za
podaljšanje vpisa v register preizkušenih revizorjev informacijski!1
sistemov dodatno izobraževati najmanj 30 ur letno. Večino
seminarjev za to izobraževanje prireja Inštitut. V letu 1998 sm°
tako izvedli tele vrste izobraževanja:

Sekcija za poslovne finance
a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni
poslovni finančnik
Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in
poročevalec, št. 29
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Sekcija ocenjevalcev vrednosti

seminar o revidiranju splošnih kontrol v računalniškem okolju,
seminar o uporabi programske opreme za revidiranje in
delavnico Zaščite v okolju Okna NT.

Kot smo zapisali že v lanskem poročilu o delu, so se ocenjevalci
vrednosti želeli organizirati v okviru Inštituta, kajti v zvezi z
lastninjenjem potreb po ocenjevanju vrednosti podjetij pa tudi
premičnin in nepremičnin ni več veliko, pojavljajo pa se nove
potrebe po ocenjevanju, povezane predvsem s posebnimi vrstami
revizij, ki jih opravljajo revizorji in pooblaščeni revizorji, vpisani v
register pri Inštitutu. Tako so dobili vsi ocenjevalci vrednosti tako
podjetij, nepremičnin kot tudi premičnin z licenco Agencije za
prestrukturiranje in privatizacijo s sprejetjem pravilnika o pridobitvi
potrdil o strokovnih nazivih (certifikatov) in vpisom v registre
Inštituta možnost, da na zahtevo pridobijo potrdilo o pridobitvi
strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti podjetij,
preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin oziroma preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme, ne da bi morali
pri Inštitutu opravljati kakšen izpit. Do konca leta 1998 je na ta
način pridobilo potrdilo Inštituta 60 preizkušenih ocenjevalcev
vrednosti podjetij, 8 preizkušenih ocenjevalcev vrednosti
nepremičnin ter 16 preizkušenih ocenjevalcev vrednosti strojev
in opreme. Za vse tiste ocenjevalce nepremičnin in premičnin, ki
imajo certifikat Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo, pa ta
pravilnik, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev posameznega
strokovnega naziva, predvideva možnost, da so oproščeni
opravljanja posameznih izpitov, morajo pa do 31. avgusta 1999
izdelati zaključno delo pri Inštitutu.

c. Mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli
informacijskih sistemov
V septembru 1998 je Inštitut organiziral že 6. mednarodno
konferenco o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov. Njeno
delo je spremljalo 77 udeležencev. Na njej obravnavane teme so
bile: metodika revidiranja informacijskih sistemov, sodelovanje
revizorjev informacijskih sistemov in revizorjev računovodskih
izkazov, sodelovanje revizorjev informacijskih sistemov in notranjih
revizorjev, sodelovanje revizorjev informacijskih sistemov in
davčnih revizorjev, tveganja In zaščite v omrežjih, tveganje in
kontrole pri migraciji, preverjanje skladnosti rešitev z letom 2000
- preizkušanje in problemi migracij, podatkovna skladišča tveganje pri zgraditvi, kontrole delovanja in njih preverjanje ter
podatkovna skladišča - izkušnje iz prakse.
Na konferenci so bila prvič podeljena potrdila o pridobitvi
strokbvnega naziva preizkušeni revizor informacijskih sistemov.
Opravljene so bile tudi volitve v odbor sekcije za revidiranje
informacijskih sistemov.
c. Register preizkušenih revizorjev informacijskih
sistemov

a. Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni
ocenjevalec vrednosti

Na dan 31. decembra 1998 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega
naziva 18 preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov; od
'ah jih je bilo v register vpisanih 9.

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni
ocenjevalec vrednosti podjetij

d. Problemska področja revidiranja informacijskih
sistemov

Pridobitev strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti
podjetij ureja pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih
(certifikatov) in vpisu v registre Inštituta. Jeseni je bil na podlagi
tega pravilnika objavljen razpis za vpis v izobraževanje.

Ena izmed tem, obravnavanih na konferenci o revidiranju
'"formacijskih sistemov, se je nanašala na problem skladnosti
Programskih rešitev, za leto 2000. Udeleženci konference so
u
9otovili, da to ni razvojni, temveč eksistenčni problem
9ospodarskih družb in drugih uporabnikov programskih rešitev.
&a bi bil problem ustrezneje predstavljen čim širšemu krogu, je bil
članek o tem objavljen v Revizorju, tema pa je bila obdelana tudi
n
a letni konferenci revizorjev.

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec
vrednosti podjetij obsega 153 ur, od teh:
splošni del

Tako revizorji informacijskih sistemov kot revizorji računovodskih
Ukazov
so na različnih strokovnih srečanjih ugotavljali, da je
r
®viziji delovanja ureditev kontrol v informacijskih sistemih
Posvečeno premalo pozornosti in da zato niso podane ustrezne
°cene tveganj. Ključni razlogi so bili do sedaj povezani s
Pomanjkanjem
strokovnjakov z računalniškim znanjem in poznav
anjem revizije; sedaj pa ocenjujemo, da bi glede na število
Pr8izkušenih revizorjev informacijskih sistemov postopno lahko
Povečali obseg tega dela revidiranja v sklopu revizije
'ačunovodskih izkazov in s tem dvignili kakovost revidiranja.

revizija
računovodstvo
poslovne finance
gospodarsko in davčno pravo
kvantitativne metode
poslovno komuniciranje

8 ur
18 ur
15 ur
20 ur
10 ur
5 ur

skupaj

76 ur

posebni del

Revizorji informacijskih sistemov že dlje časa opozarjajo, da je
Potrebno
opredeliti ustreznost hranjenja podatkov računovodskih
!n Predvsem davčnih evidenc ter temeljne značilnosti kontroliranja
"formacijskih sistemov, ki obravnavajo te podatke glede na
^arnost ravnanja z njimi. Ustrezna rešitev vprašanj, povezanih s
^ranjenjem podatkov in zagotavljanjem njih učinkovite uporabe in
*rati preprečevanjem naknadnih ponaredb (namernih za prevare
°2ir
orna goljufije) bi omogočila uspešnejšo, zlasti pa učinkovitejšo
'*rabo informacijske tehnologije in s tem zmanjševanje stroškov
Poslovanja.

ocenjevanje podjetij
računovodstvo in davki
poslovne finance

36 ur
26 ur
15 ur

skupaj

77 ur

V oktobru se je v izobraževanje vpisalo 5 kandidatov. En kandidat,
ki že ima strokovni naziv pooblaščeni revizor, je bil oproščen
opravljanja izpitov iz revizije, računovodstva, gospodarskega in
davčnega prava ter poslovnih financ (splošni del) pa tudi iz
poslovnih financ ter delno računovodstva in davkov (posebni
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Na konferenci, na kateri so bila podeljena potrdila o pridobitvi
strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vsem tistim
ocenjevalcem, ki imajo licenco Agencije za prestrukturiranje in
privatizacijo in so to želeli, je bilo predstavljeno delovanje Inštituta
in sekcije ocenjevalcev vrednosti. Predstavljen je bil tudi osnutek
kodeksa poklicne etike ocenjevalca vrednosti. Problemski del
konference je bil posvečen sodelovanju revizorjev in ocenjevalcev
vrednosti, novejšim spoznanjem na področju vrednotenja podjetij,
ocenjevanju vrednosti naložb, ocenjevanju vrednosti premoženja
v stečajnih postopkih, cenitvam skladiščnih zalog in dohodkovni
metodi vrednotenja nepremičnin.

del). Kandidati so opravljali izpite takoj po končanih predavanjih,
torej pred rednima rokoma; izpit iz računovodstva sta uspešno
opravila 2 kandidata ter iz revizije in poslovnih financ 3 kandidati.
Izpite iz preostalih predmetov bodo kandidati opravljali v letu 1999.
Za izvedbo splošnega dela izobraževanja je Inštitut izdelal 677
strani učnega gradiva, samo izobraževanje pa se je izvajalo po
sprejetem urniku.
Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni
ocenjevalec vrednosti nepremičnin
Pridobitev strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin ureja pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih
(certifikatov) in vpisu v registre Inštituta. Jeseni je bil na podlagi
tega pravilnika objavljen razpis za vpis v izobraževanje.

Tisti, ki so pridobili omenjena potrdila, so ob tej priložnosti izvolili
nov odbor sekcije ocenjevalcev vrednosti.
c. Register preizkušenih ocenjevalcev vrednosti

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin obsega 162 ur, od teh:
ocenjevanje vrednosti nepremičnin
računovodstvo in davki
poslovne finance

132 ur
15 ur
15 ur

skupaj

162 ur

Na dan 31. decembra 1998 je imelo potrdilo o pridobitvi strokovnega
naziva 60 preizkušenih ocenjevalcev vrednosti podjetij, od teh jih
je bilo v register vpisanih 36, potrdilo o pridobitvi strokovnega
naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin pa 8, od
teh jih je bilo v register vpisanih 5. V register je bilo vpisanih tudi 11 j
preizkušenih ocenjevalcev strojev in opreme, in sicer od 16, ki !
imajo potrdilo.
d. Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti

V oktobru se je v izobraževanje vpisalo premalo kandidatov, zato
ga nismo izvedli.

Odbor sekcije ocenjevalcev vrednosti je izdelal kodeks poklicne
etike ocenjevalca vrednosti, ki ga je sprejel svet Inštituta.

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni
ocenjevalec vrednosti strojev in opreme

e. Problemska področja ocenjevanja vrednosti

Pridobitev strokovnega naziva preizkušeni ocenjevalec vrednosti
strojev in opreme ureja pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih
nazivih (certifikatov) in vpisu v registre Inštituta. Jeseni je bil na
podlagi tega pravilnika objavljen razpis za vpis v izobraževanje.

V letu 1998 je začel delovati odbor sekcije ocenjevalcev vrednosti
v novi sestavi, izvoljeni na prvi konferenci ocenjevalcev vrednosti
v oktobru 1998 v Portorožu. Kot pomembnejša je opredelil tal®
problemska področja:

Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec
vrednosti strojev in opreme obsega 167 ur, od teh:
ocenjevanje vrednosti strojev in opreme
računovodstvo in davki
poslovne finance

132 ur
20 ur
15 ur

skupaj

167 ur

Znotraj sekcije ocenjevalcev vrednosti delujejo ocenjevale
vrednosti podjetij, ocenjevalci vrednosti nepremičnin W
ocenjevalci vrednosti strojev in opreme. Zato je treba znotraj
sekcije sprejeti ustrezne organizacijske akte, ki bodo vsem tref
skupinam ocenjevalcev omogočili delo v projektnih skupinah z3
posamezna problemska področja.
Ocenjevalci vrednosti nadaljujejo svoje strokovno delovanje v
okviru Inštituta na podlagi strokovnih nazivov, ki so jih pridobili Prl
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacij®Zatp se je treba z agencijo dogovoriti o prenosu tistega dela
arhivske dokumentacije, na podlagi katere so posamezn'
ocenjevalci pridobili licence te agencije.

V oktobru se je v izobraževanje vpisalo premalo kandidatov, zato
ga nismo izvedli.
b. Dopolnilno izobraževanje preizkušenih
ocenjevalcev vrednosti

Poseben problem, ki ga želijo ocenjevalci rešiti v okviru Inštitutasta ohranjanje in dograjevanje pridobljenega znanja za kakovostn®
ocenjevanje. V ta namen načrtujejo pri Inštitutu sprotno
izobraževanje v obliki konferenc in seminarjev ter v oblik'
projektnega načina dela.

Preizkušeni ocenjevalci vrednosti se morajo za podaljšanje vpisa
v register preizkušenih ocenjevalcev dodatno izobraževati najmanj
30 ur letno. Večino seminarjev za to dodatno izobraževanje prireja
Inštitut. V letu 1998 smo tako izvedli tele vrste izobraževanja:

Ker je sekcija ocenjevalcev vrednosti mlada sekcija, na
mednarodni ravni še ni navezala stikov s sorodnimi strokovni11,11
inštitucijami na posameznih področjih ocenjevanja. Zato s'
prizadeva, da bi se v prihodnosti vključila tudi v mednarodn®
organizacije na svojem področju, kar je pomembno tako za njen®
uveljavitev kot tudi za kakovost njenega dela.

srečanje ocenjevalcev vrednosti sredstev,
osvežitveni seminar za cenilce strojev in opreme ter
osvežitveni seminar za cenilce nepremičnin.
c. I. letna konferenca preizkušenih ocenjevalcev
vrednosti
Po sklepu odbora sekcije ocenjevalcev vrednosti je Inštitut 14. in
15. oktobra 1998 organiziral I. letno konferenco ocenjevalcev
vrednosti, ki se je je udeležilo 108 udeležencev.
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4. DRUGE NALOGE INŠTITUTA

zbirko standardov notranjega revidiranja,
VII. zvezek iz zbirke Gradivo za metodiko revidiranja z
naslovom Računovodsko izkazovanje in revidiranje najema
v svetu in pri nas avtorice Anice Nemec.

V 3. točki tega poročila je opisano uresničevanje programa dela
za leto 1998 po sekcijah. Delo Inštituta v preteklem letu pa je
segalo tudi na druga področja. Poročamo le o nekaterih
najpomembnejših.

Leta 1998 pa je Inštitut izdal in tudi sam založil
vodič Vrednotenje notranjega kontroliranja.

Uporaba tehnične pomoči v okviru programa Phare

Izdajateljsko dejavnost nadaljujemo tudi v letu 1999.

Leta 1996 odobrena tehnična pomoč v okviru programa Phare
se je nadaljevala tudi v letu 1998. Največji del programa je bil
namenjen izdelavi priročnikov in navodil za delo revizorjev. V letu
1997 je bila večina del iz tega programa dokončana. V letu 1998
so izvajalci revizijske družbe Pricevvaterhousecoopers, London,
izdelali še nekatere priročnike. Za večino področij, ki jim je bila
namenjena tehnična pomoč, pa so bila izvedena tudi
posvetovanja. Plod dveletnega dela neposrednih izvajalcev
programa in Inštituta so najsodobnejši praktični priročniki, ki jih
imajo tudi v tujini na voljo le redke revizijske družbe.

Dodatno izobraževanje
Poleg izobraževanj, ki so jih po svojem programu dela pripravile
posamezne sekcije, je tudi Inštitut pripravil nekaj enodnevnih
seminarjev, ki so se prav tako štela kot dodatno izobraževanje
za podaljšanje pooblastila za delo revizorjem in pooblaščenim
revizorjem oziroma za podaljšanje vpisa v registre ostalim, in
sicer
seminar o aktualnih finančno-pravnih in računovodskih
vprašanjih glede izvajanja zakona o gospodarskih družbah,
seminar o finančno-računovodskih in pravnih vidikih
pridobivanja lastnih delnic in razpolaganja z njimi,
seminar z naslovom Plačilni sistemi - kaj je dobro vedeti o
njih,
seminar o javnih naročilih in
začetni seminar ACL za Okna,

Vodič Vrednotenje notranjega kontroliranja, izdelan v letu 1997,
smo v letu 1998 prevedli; prav tako smo začeli prevajati Priročnik
za notranje revidiranje.
V letu 1998 so bili izdelani:
priročnik za revizijo dosežkov (prevod je bil objavljen v
Revizorju 8-9/98),.
priročnik o revidiranju splošnih kontrol v računalniškem okolju,
priročnik o uporabi programske opreme za revidiranje,
priročnik o revidiranju informacijskih sistemov.

Nekatere od seminarjev smo večkrat ponovili.

Vsi omenjeni priročniki so uporabnikom na voljo pri Inštitutu.

5. PROSTORSKA IN KADROVSKA PROBLEMATIKA

Izdajateljska dejavnost

Prostorska problematika

Po sklepu strokovnega sveta Inštituta in v dogovoru z Zvezo
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, ki je tudi
Ustanoviteljica Inštituta, izdaja Inštitut strokovne publikacije s
Področja revizije, založnica pa je Zveza računovodij, finančnikov
in revizorjev Slovenije.

Že sredi leta 1994 se je Inštitut vselil v nove prostore na Dunajski
106/11, last ustanoviteljice Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Menimo, da je primerno, da se Inštitut
ustanoviteljici tudi v tem poročilu ponovno zahvali za uporabo
sodobnih in funkcionalnih prostorov z vso opremo, potrebno za
njegovo nemoteno delo.

Leta 1998 je Inštitut izdal tole strokovno literaturo:
12 številk revije Revizor,
ponatis zbirke poslovnofinančnih standardov,
zbirko mednarodnih standardov revidiranja,
zbirko slovenskih računovodskih standardov,

maj 1999

Kadrovska problematika
Inštitut je leta 1998 opravil večino strokovnega dela z zunanjimi
sodelavci; predvidevamo, da bo tako tudi v prihodnje.
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6. REVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
Slovenski inštitut za revizijo
BILANCA STANJA*
na dan 31. decembra 1998
(v tisočih SIT)
Leto
Leto
1998
1997"
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
4.493
303
Kratkoročne finančne naložbe
52.354 45.248
Druge kratkoročne terjatve
417
- terjatve za preveč plačane davke
386
- terjatve za obresti od sredstev na žiro računu
31
Vrednostni papirji in denarna sredstva
3.244
2.271
- denarna sredstva na žiro računu
3.145
2.227
- blagajna
99
44
Aktivne časovne razmejitve
18
15
60.526 47.837
AKTIVA SKUPAJ
Trajni viri
- vloga ustanovitelja
- rezerve
Kratkoročne obveznosti
- dobavitelji
- predujmi, depoziti, varščine
obveznosti za davke, prispevke in druge dajatve
- prometni davek v neplačanih računih
- razne obveznosti
Pasivne časovne razmejitve
- odloženi prihodki
- vnaprej vračunani stroški
Presežek prihodkov nad odhodki

6.409
2.000
4.409
3.041
830
411
631
616
553
49.984
47.980
2.004
. 1.092
60.526

PASIVA SKUPAJ
•Reklasificirani podatki iz bilance stanja, sestavljene po zakonu o računovodstvu.
** Podatki za leto 1997 niso revidirani.
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3.796
2.000
1.796
3.803
300
52
1.917
86
1.448
37.625
34.702
2.923
2.613
47.837
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IZKAZ USPEHA*
za obdobje od 1. januarja 1998 do 31. decembra 1998
Leto 1998 Leto
I. Prihodki od poslovanja
97.119
Izobraževanje za strokovni naziv revizor in pooblaščeni revizor
15.054
Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni računovodja
14.272
Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni revizor
225
informacijskih sistemov
Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni ocenjevalec
264
vrednosti podjetij
Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni davčnik
1.877
Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni notranji revizor
614
Dodatno izobraževanje - seminarji
24.646
Vpis in vodenje registra revizijskih družb
9.466
Vpis in vodenje registra pooblaščenih revizorjev in revizorjev
2.045
Vpis in vodenje registra preizkušenih računovodij
186
Vpis in vodenje registra preizkušenih ocenjevalcev vrednosti
516
podjetij
Mednarodna konferenca o revidiranju informacijskih sistemov
2.746
Letna konferenca revizorjev
13.143
Letna konferenca preizkušenih računovodij
1.521
Letna konferenca preizkušenih ocenjevalcev vrednosti podjetij
2.817
Letna konferenca notranjih revizorjev
1.653
Prihodki od izobraževanja CISA
376
Prihodki od prodaje literature
4.382
Drugi prihodki
1.316
II. Prihodki od financiranja
4.059
III. Izredni prihodki
789
SKUPAJ PRIHODKI
101.967
Pisarniški material
1.536
Proizvodne storitve drugih
9.999
Najemnine (za potrebe izobraževanja)
183
Avtorski honorarji in pogodbe o delu
32.610
Druge neproizvodne storitve
11.004
Stroški plač
27.362
Drugi stroški dela
1.263
Popravki vrednosti terjatev
6.420
Drugi odhodki
9.733
100.110
SKUPAJ ODHODKI
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo
1.857
Davek od dobička
765
Presežek prihodkov nad odhodki
1.092
"Reklasificirani podatki iz bilance uspeha, sestavljene po zakonu o računovodstvu.
" Podatki za leto 1997 niso revidirani.
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1997"
65.392
17.346
4.374
400
15.871
10.853
1.396
5.019
8.152
1.699
282
5.123
1.543
72.058
1.038
4.657
969
31.129
5.701
17.473
777
1.197
5.352
68.294
3.764
1.151
2.613
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smo revidirali v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in
mednarodnimi revizijskimi standardi. Po teh načelih smo bili dolžni
načrtovati in izvesti revidiranje tako, da bi pridobili razumno
zagotovilo, da sta računovodska izkaza sestavljena v skladu z
zakonom o računovodstvi, ki se v Sloveniji uporablja za zavode,
in da ne vsebujeta pomembnejših napačnih prikazov.

RAČUNOVODSKE USMERITVE
Naročnik revizije pri vodenju poslovnih knjig upošteva pravila,
določena z zakonom o računovodstvu, in predpise, sprejete na
njegovi podlagi. Ti predpisi določajo tudi okvirni kontni načrt, po
katerem naročnik vodi svoje poslovne knjige, in bilančne obrazce,
na katerih mora izkazovati stanje sredstev in obveznosti do njihovih
virov ter svoj poslovni izid.

V skladu z revizijskimi standardi smo preverili ureditev notranjih
kontrol in računovodska pravila Slovenskega inštituta za revizijo.
Odgovorna oseba tega inštituta nam je zagotovila vse podatke,
za katere smo zaprosili, in nam jasno odgovorila na vsa zastavljena
vprašanja. Na podlagi vzorčne izbire smo preiskali obstoj in
ustreznost evidenc, ki dokazujejo zneske v računovodskih
izkazih.

Znotraj tako postavljenih zakonskih okvirov za vodenje
računovodstva je direktor Inštituta postavil notranja pravila za
spremljanje stroškov in prihodkov po notranjih organizacijskih
enotah oziroma sekcijah Inštituta ter vseh pomembnejših projektih.
Z vidika računovodskih smernic, ki jih uporablja Inštitut, je
pomembno opozoriti zlasti na način razmejevanja njegovih
prihodkov iz dela izobraževalne dejavnosti. Inštitut namreč dosega
precejšen del svojih prihodkov z zaračunavanjem šolnin na
začetku izobraževalnih projektov za pridobitev različnih
strokovnih nazivov. Ker trajajo ti izobraževalni projekti praviloma
dalj časa in prehajajo tudi iz enega poslovnega leta v drugo, je
potrebno prihodke, zaračunane za šolnine od posameznih
izobraževalnih projektov, ki so prejeti v prvem letu izobraževanja,
razmejevati in jih usklajevati s stroški izobraževanja teh projektov
v naslednjem letu.

Po našem mnenju sta računovodska izkaza, navedena v prvem
odstavku, sestavljena v skladu z zakonom o računovodstvu, in
podajata resnično in pošteno sliko finančnega stanja Slovenskega
inštituta za revizijo na dan 31. decembra 1998 ter izidov njegovega
poslovanja v letu, ki se je končalo s tem datumom.

Ljubljana, 8. marec 1999
Mag. Marko Lozej,
pooblaščeni revizor

DAVČNI POLOŽAJ
7. ZA KONEC

Inštitut obračunava in plačuje vse običajne davčne obveznosti
(davek od dobička, davek od prometa proizvodov in storitev,
prispevke za socialno varnost in vse druge predpisane
obveznosti do države).

Če ocenjujemo celotno delovanje Inštituta v letu 1998, lahko
sklenemo, da je izpolnil večino nalog, zaradi katerih je bil
ustanovljen in ki so bile predvidene v programu dela za leto 1998
pa tudi nekatere, ki v njem niso bile predvidene. Inštitut sodeluje
tudi z državnimi organi. To sodelovanje bi lahko ocenili kot dobro,
vendar pa bi si v nekaterih zadevah želeli več stikov.

V skladu s predpisanim načinom obračunavanja davka od dobička
je Inštitut za leto 1998 ugotovil obveznost za plačilo davka od
dobička v znesku 765 tisoč SIT.

Verjetno bo Vlada Republike Slovenije kmalu vložila v
parlamentarno sprejemanje nov zakon o revidiranju. Menimo, da
nekaterih rešitev, ki so znane v svetu in ki so se pokazale kot
dobre, tudi v naši praksi ni treba odpravljati oziroma spreminjatiZa zelo dobro rešitev se je pokazala tudi sedanja ureditev izdajanja
potrdil (certifikatov) ter pooblastil za delo (licenc) ter njih
obnavljanja. Osnutek novega zakona o revidiranju take ureditve
ne pozna, vendar smo na Inštitutu enotnega mnenja, da je sedanja
ureditev dobra in da je ni niti potrebno niti smiselno spreminjati. Še
več: drugačna ureditev bi povzročila kar nekaj problemov in p o
našem mnenju dolgoročno močno škodila razvoju revizijske in
tudi z njo povezanih drugih strok. Pri našem prizadevanju za nov
zakon o revidiranju, ki naj upošteva najnovejše usmeritve v svetu
po popolni neodvisnosti stroke pa tudi vse dosedanje domače
pozitivne izkušnje, upravičeno pričakujemo podporo parlamenta-

Svetu Slovenskega inštituta za revizijo
SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJO
Dunajska 106
LJUBLJANA
MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA
Revidirali smo bilanco stanja in izkaz uspeha Slovenskega inštituta
za revizijo za poslovno leto 1998, ki se je končalo z 31. decembrom
1998. Za ta računovodska izkaza je odgovoren direktor
Slovenskega inštituta za revizijo, naša odgovornost je, da izrazimo
mnenje o njiju.
Računovodska izkaza, prikazana na straneh 3 in 4 tega poročila,
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Zabeležka

5.

SESTANKA

j POGAJALCEV

0

PRISTOP

K

NAMESTNIKOV

DRŽAV

KANDIDATK

EVROPSKI

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi v vednost:
- ZABELEŽKO 5. SESTANKA NAMESTNIKOV GLAVNIH
POGAJALCEV DRŽAV KANDIDATK ZA PRISTOP K
EVROPSKI UNIJI,

GLAVNIH

ZA

UNIJI

j0 je sprejela na 106. seji dne 22. aprila 1999.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 22.4.1999
ZABELEŽKA 5. SESTAJNKA NAMESTNIKOV GLAVNIH POGAJALCEV DRŽAV
KANDIDATK ZA PRISTOP K EVROPSKI UNIJI
Limassol, Ciper, 26.-27. marec 1999

26. in 27. marca 1999 je bil v Limassolu na Cipru peti. sestanek namestnikov glavnih
pogajalcev držav kandidatk za pristop k Evropski uniji: Češke, Estonije, Madžarske, Poljske,
Slovenije in Cipra. Slovensko delegacijo je vodil Dr. Janez Potočnik, sestanka pa sta se
udeležili še Mag. Živana Mejač in Nataša Zajec.
Dnevni red sestanka je bil naslednji:
1. Politika konkurence, državne pomoči in proti monopolna zakonodaja Evropske unije.
Poročilo posameznih držav kandidatk o morebitnih zahtevah po prehodnih obdobjih, o
obstoječih administrativnih strukturah, nadzoru, obstoju neodvisne institucije za področje
konkurence oziroma državnih pomoči ter izvajanju zakonodaje, ki se nanaša na 85.. 96., in
90. člen Rimske pogodbe.
2. Poročilo ekspertov o stanju na naslednjih področjih:
• Prost pretok kapitala. Poročilo vodje estonske delegacije A. Streimana o sestanku na ravni
ekspertov v Tallinnu 24. marca 1999.
• Prost pretok blaga: javna naročila. Uvod vodje poljske delegacije J. Kulakowskega in
informacija o prihodnjem sestanku ekspertov na temo javnih naročil 15. aprila 1999 v
Varšavi.
• Harmonizacija zakonodaje na področju bančništva. Uvod vodje poljske delegacije J.
Kulakowskega in informacija o prihodnjem sestanku ekspertov na temo bančništva junija
1999 v Varšavi.
3. Agenda 2000 - izmenjava pogledov ob zaključku sestanka Evropskega sveta v Berlinu.
4. Izmenjava informacij in komentar k osmim oddanim pogajalskim izhodiščem (Prost
pretok blaga, Pravo gospodarskih družb, Konkurenca in državne pomoči, Ribištvo,
Statistika, Varstvo potrošnikov in zdravja, Carinska unija in Zunanji odnosi); časovni
razpored in koordinacija oddaje novih pogajalskih izhodišč.
5. Odnosi držav kandidatk z državami Evropskega gospodarskega območja.
Razno.
Po zaključku sestanka je sledila nidi tiskovna konferenca glavnih pogajalcev,
adl
Ciprski predstavnik je na kratko predstavil politiko konkurence Evropske unije. Glavne
težave s katerimi se na tem področju srečuje Ciper so: velikost podjetij, ki so na Cipru precej
manjša kot v Evropski uniji, nadzor nad združevanji podjetij in izvajanje pravil, ki se
nanašajo na 90. člen Rimske pogodbe. Srečujejo se s pomanjkanjem izkušenih kadrov na
področju evropske politike konkurence.Trenutno je odgovorni organ za to področje
Ministrstvo za trgov ino in industrijo, kadrovsko pa je bila okrepljena tudi Komisija za varstvo
konkurence. Na področju državnih pomoči še ni bilo doseženega takšnega napredka kot pri
varstvu konkurence. Ciper še nima neodvisnega organa niti splošnih zakonodajnih okvirov.
Obstaja seznam shem državnih pomoči. Ustanovljen bo neodvisni organ. Pojavilo se je
vprašanje, kaj se bo po priključitvi EU zgodilo z obstoječimi shemami državnih pomoči
oziroma z neodvisnim organom glede na to, da po vključitvi nadzor prevzame Komisija.
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Sicer Ciper na tem področju ne zahteva prehodnih obdobij. Za Slovenijo je bilo poglavje
konkurence eno najtežavnejših. Trenutno stanje na tem področju ni v celoti v skladu s
pravnim redom Eli. Slovenija v svojem pogajalskem izhodišču ni zahtevala prehodnih
obdobij. Čeprav Slovenija zaostaja na področju nadzora državnih pomoči, delo na tem
področju hitro napreduje. Ustanovljena je bila Komisija za nadzor državnih pomoči, v teku je
projekt priprave pregleda državnih pomoči, "ki naj bi bil gotov do sredine leta 1999, medtem
ko bo inventar državnih pomoči v okviru tega projekta pripravljen do konca leta 1999.
Sektorji, ki so bili izpostavljeni kot problematični v pogajalskem izhodišču, so jeklarstvo in
delovno intenzivne panoge (tekstilna in obutvena industrija). Program prestrukturiranja naj bi
bil pripravljen do konca leta 1999. Na področju konkurence Slovenija nima večjih težav.
Urad za varstvo konkurence še vedno deluje v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj. Poljska še nima pripravljenega strateškega dokumenta o politiki državnih pomoči,
vendar delo napreduje. V tej fazi je še težko predvideti morebitne težave. Področje
konkurence Poljska ureja z zakonodajo iz leta 1990. Urad za varstvo konkurence je bil.
ustanovljen in že okrepljen. Sprejet je bil Zakon o dostopnosti državnih pomoči. Poljska
meni, da bo po vstopu v EU urad, ki je odgovoren za nadzor državnih pomoči, razpuščen, saj
bo njegovo vlogo prevzela Komisija. Državne pomoči na Poljskem so usmerjene predvsem v
reševanje podjetij, za okoljske namene in probleme regionalne politike. S tem v zvezi je
Poljska - po vzoru primera Portugalske - v svoje pogajalsko izhodišče vključila t.i. zaščitno
klavzulo, ki dopušča več m;inevrskega prostora in fleksibilnosti na področju državnih pomoči
zaradi težavnejših razmer, v katerih se nahaja tako Poljska kot ostale države na prehodu.
Takšno klavzulo so v pogajalska izhodišča vkl jučile tudi ostale države kandidatke. Poljska je
zaprosila za prehodno obdobje 15 let za ohranitev izvoznih subvencij za podjetja v posebnih
ekonomskih conah. Poljska ima približno 15 ekonomskih con od katerih jih je problematičnih
5-6, saj se podjetjem v le-tch pridobljene pravice iztečejo šele leta 2018. Na področju
konkurence Madžarska nima večjih težav. Urad za varstvo konkurence že deluje in ima
zaposlenih okoli 100 oseb. Kar zadeva državne pomoči, je vodja madžarske delegacije
izpostavil problem interpretacije obveznosti, kiji morajo izpolniti države kandidatke v okviru
pridruženega članstva. Meni.namreč, da EU od držav kandidatk v času pridruženega članstva
zahteva več, kot zahteva od držav članic. Madžarska si namreč t.i. uveijavilvena pravila
(implementing rules), ki izhajajo iz. asociacijskega sporazuma, razlaga drugače kot EU
oziroma meni, da pravila v sami EU niso jasna oziroma dorečena. Madžarska že ima urad za
nadzor državnih pomoči (v okviru Ministrstva za finance). Izpostavila pa je problem
neodvisne institucije za nadzor, saj meni, da je vprašljiva smiselnost ustanavljanja nove
institucije, ki se bo ob priključitvi, ko njene naloge prevzame Komisija, razpustila.
Predstavniki ostalih kandidatk menijo, da bo ta institucija potrebna tudi po pristopu - za
sodelovanje s Komisijo. V Estoniji imajo dve instituciji, odgovorni za ti dve področji, Odbor
za konkurenco (ustanovljen leta 1993) in Oddelek za državne pomoči v okviru Ministrstva za
finance. Odbor ima 41 zaposlenih. Oktobra leta 1998 so sprejeli nov Zakon o konkurenci, ki
temelji na pravnem redu EU. Težave predstavlja področje nadzora nad združitvami podjetij,
saj zakon zahteva le notifikacijo in ne avtorizacije združitev. Popoln nadzor nad združitvami
naj bi bil vzpostavljen leta 2001-2002. Državna in javna podjetja ureja Zakon o konkurenci.
Glavni nalogi na področju državnih pomoči sta priprava sekundarne zakonodaje in
vzpostavitev tesnejšega dialoga s podjetniki. Zaradi zamenjave vlade v Estoniji nekatera
vprašanja ostajajo nerešena. Eno izmed njih je tudi ustanovitev dveh novih ekonomskih con.
Na področju konkurence ima Estonija težave na področju ladijskega prometa. Češka na
področju konkurence nima večjih težav. Pripravlja spremembe veljavnega zakona o
konkurenci. Omenila je morebitne ležave na področju skupinskih izjem. Od leta 1996 ima
neodvisen proti-monopolni urad. Na področju državnih pomoči tako kot Madžarska meni, da
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je potrebno jasno ločiti med obveznostmi, ki izhajajo iz pridruženega oziroma polnopravnega
članstva. Trenutno potekajo posvetovanja s Komisijo glede državnih pomoči v avtomobilski
industriji. Institucija za nadzor državnih pomoči ni neodvisna, saj še vedno deluje v okvira
Ministrstva za finance. Pripravljen je osnutek Zakona o državnih pomočeh. Od nedavnega
mora vsako pobudo za projekt državne pomoči potrditi odgovoren nadzorni organ. Državni
monopoli bodo ukinjeni do vstopa v EU.
Ad2
• Predstavniki so podali kratko poročilo o najbolj perečih problemih na področju prostega
pretoka blaga. Izpostavljen je bil problem standardizacije, ki očitno v vseh kandidatkah
ostaja odprto vprašanje. Na teme. ki so povezane s prostim pretokom blaga (predvsem
javnimi naročili), je predviden sestanek na ravni ekspertov, ki bo 15. aprila 1999 v
Varšavi.
• Vodia estonske delegacije je v zvezi s poglavjem prost pretok kapitala podal kratko
poročilo s sestanka na ravni ekspertov v Tallinnu 24. Marca 1999 in omenil možnost
ponovnega srečanja na to temo še pred oddajo pogajalskih izhodišč, če ostale kandidatke
menijo, da je lo potrebno. V nadaljevanju so države kandidatke okvirno predstavile svoje
težave na področju prostega pretoka kapitala oziroma nakupa nepremičnin. Ciper je
izpostavil problem nakupa začasnih bivališč (počitniške hišice) in nakupa zemlje v
spekulativne namene. Predstavnik Češke je menil, da ni potrebe pa ponovnem srečanju na
ravni ekspertov. Menil je, da bodo pogajalsko izhodišče za pogiavje prost pretok kapitala
zaradi zamenjave vlade lahko oddali šele julija. Poljska bo pogajalsko izhodišče za to
pogiavje po vsej verjetnosti oddala junija, oziroma najkasneje do začetka julija. Niso
prepričani, da je ponovno srečanje na ravni ekspertov res potrebno. V Sloveniji nakup
nepremičnin prestavlja pomembno politično vprašanje. Tako kot večina ostalih kandidatk
bo Slovenija na tem področju verjetno zahtevala prehodno obdobje. Slovenija bo imela
pogajalsko izhodišče pripravljeno do konca maja. Madžarska bo zahtevala prehodno
obdobje za nakup obdelovalne zemlje. Madžarska bo v tem poglavju zaprosila Še za
prehodno obdobje za delovanje institucionalnih investitorjev (pokojninskih skladov in
zavarovalnic), v katerem bi se določen odstotek zbranih sredstev skladov tudi po pristopu
moral investirati na Madžarskem.
• Vodja poljske delegacije je predlagal srečanje na ravni ekspertov za področje bančništva,
ki bi ga sklicali v Varšavi v mesecu juniju. Predlagane teme sestanka so: pripravljenost
bančnega sektorja za izpolnjevanje pogojev članstva v EU, 4-5 tem o splošnih pogojih
bančnega sektorja, pranju denarja, tujih kapitalskih naložbah (stabilnost bančnih
sistemov). Načeloma so se vse kandidatke strinjale s srečanjem, vendar končni datum še ni
bil določen.
Ad3
Države kandidatke so pozitivno ocenile sprejetje Agende 2000 na berlinskem sestanku
Evropskega sveta, posebno so pozdravile sklepe predsedstva pod točko 5 poglavja o Novi
finančni perspektivi, kjer se je prvič (s strani Evropskega sveta) implicitno pojavil datum
2002 kot možen datum sprejema novih članic, in pod točko 11 istega poglavja, ki eksplicitno
omenja število novih članic - EU-21 oziroma 6 novih članic. Kandidatke so tudi izrazile
zadovoljstvo z imenovanjem Romana Prodija za predsednika Komisije.
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Ad4
1. Predstavniki so na kratko podali poročilo o oddanih pogajalskih izhodiščih za poglavja
Prost pretok blaga. Pravo gospodarskih družb. Konkurenca in državne pomoči. Ribištvo.
Statistika. Varstvo potrošnikov in zdravja, Carinska unija in Zunanji odnosi. Podrobneje so
pojasnili poglavja, kjer zahtevajo prehodna obdobja oziroma izjeme.
2. Predstavniki držav kandidatk so se dogovorili o časovnem razporedu oddaje novih
pogajalskih izhodišč. Njihova izhodiščna stališča so bila naslednja: Estonija je
pripravljena oddati pogajalska izhodišča za 8 poglavij v mesecu juniju oziroma do konca
julija. Vendar zaradi zamenjave, vlade še ni odločeno, katera poglavja bo oddala v katerih
mesecih. V prvi fazi bo gotovo oddala poglavja o socialni politiki, ekonomski in
monetarni uniji in energiji. Z oddajo poglavja prost pretok kapitala je pripravljena počakati
do junija, če bi to želele ostale kandidatke. Estonija še ne ve zagotovo, kdaj bo oddala
izhodišče za okolje. Madžarska bo predvidoma oddala izhodišča za 4 poglavja do sredine
maja, in sicer za socialno politiko, ekonomsko in monetarno unijo, energijo in prost pretok
kapitala. Naslednja štiri izhodišča bo oddala predvidoma do konca junija, in sicer za
transport, prost pretok storitev, davke in okolje. Morda bo izhodišče za okolje oddala šele
konec julija. Poljska bo predvidoma oddala izhodišča za osem poglavij do konca julija.
Izhodišče za ekonomsko in monetarno unijo je že oddala, maja namerava oddati izhodišči
za energijo in socialno politiko in do junija še izhodišča za prost pretek storitev, prost
pretok kapitala, prost pretok oseb, davke in transport. Predstavnik Poljske je izrazil
zaskrbljenost glede oddaje izhodišča za okolje do konca julija. Slovenija se strinja z
odločitvijo, da se do konca julija odda pogajalska izhodišča za 8 poglavij, verjetno v dveh
fazah. V prvi fazi bosta zagotovo izhodišči za prost pretok kapitala in ekonomsko in
monetarno uryjo, ter verjetno izhodišči za socialno politiko in energijo. V drugi fazi bodo
izhodišča za transport, prost pretok storitev in davke. Izhodišče za okolje bo Slovenija
verjetno oddala konec julija, morda v začetku septembra. Obstaja možnost, da bo
Slovenija do junija oddala tudi izhodišče za pravosodje in notranje zadeve. Češka se
strinja, da odda izhodišča za 8 poglavij do konca julija, štiri poglavja bo oddala v maju, in
sicer socialno politiko, ekonomsko in monetarno unijo, energijo ter verjetno davke.
Izhodišča za ckolje, transport, prost pretok storitev ter prost pretok kapitala bo oddala do
konca julija. Izhodišče za slednje področje bo torej lahko oddala šele v drugi fazi in
vsekakor ne do maja kot ostale kandidatke. Ciper bo oddal izhodišča za socialno politiko,
prost pretok kapitala, ekonomsko in monetarno unijo in energijo do konca maja in ostala
štiri izhodišča do konca julija.
Sprejet je bil dogovor, da kandidatke do maja oddajo izhodišča za 4, če je le mogoče ista,
poglavja, do konca julija za naslednja 4 poglavja ter do konca novembra še za vsa
preostala poglavja. V prvi fazi naj bi oddale izhodišča za socialno politiko, ekonomsko in
monetarno urnjo, energijo ter prost pretok kapitala. Le Češka bo izhodišče za prost pretok
kapitala oddala kasneje, torej do konca julija. Kandidatke tudi dopuščajo možnost, da se
izhodišče za okolje odda šele septembra, v kolikor ga katera kandidatka ne bi uspela
pripraviti do konca julija. T;tko bodo ta poglavja lahko obravnavana na sestanku na ravni
namestnikov glavnih pogajalcev v septembru. V času finskega predsedovanja EU naj bi se
namreč, po informacijah vodje madžarske delegacije, na formalnih pogajanjih pogajalci
srečali dvakrat na ministrski ravni, in sicer 12. oktobra in 7. decembra ter dvakrat na ravni
namestnikov glavnih pogajalcev septembra oziroma novembra. DrŽave kandidatke ludi
niso nasprotovale, da katerakoli od držav predhodno odda pogajalska izhodišča za druga,
nedogovorjena poglavja.
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Ad5
Ciprski predstavnik je na kratko predstavil povezavo med Evropsko unijo in Evropskim
gospodarskim območjem. Vodja madžarske delegacije je obvestil ostale kandidatke, daje bil
opozorjen na 128. člen Sporazuma o Evropskem gospodarskem območju, ki zavezuje vse
države članice Evropske skupnosti, da zaprosijo tudi za članstvo v Evropskem gospodarskem
območju. Države kandidatke so se strinjale, da bodo to storile šele po končanih pogajanjih z
Evropsko unijo, vendar lahko dopustijo možnost, da države članice EU sproti obveščajo
države Evropskega gospodarskega območja o poteku pogajanj in oddanih pogajalskih
izhodiščih držav kandidatk. Države članice lahko pri oblikovanju skupnih izhodišč
upoštevajo morebitne pripombe držav Evropskega gospodarskega območja.
Razno:
Kandidatke so se dogovorile, da se bodo naslednjič sestale na ravni namestnikov vodij
pogajalcev v Tahinnu v Estoniji, in sicer še pred 22. junijem, ko bo druga konferenca na
ministrski ravni v Bruslju.
Kandidatke so se tudi dogovorile, da bo organiziran sestanek na ravni ekspertov za področje
okolja, in sicer na Cipru sredi maja 1999.

Prilogi:
• "Communique"
• Seznam udeležencev
t
Zabeležila: Nataša Zajec
Ljubljana, 1. april 1999
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COMMUNIQUE
The Chief Negotiators of the six candidate countries held their 6lh meeting on the 26lh and
27lh March in Limassol, Cyprus.
During the meeting they exchanged views on the progress of the screening and negotiation
process and on some of the issues their respective countries vvillhave to deal vvith on their
way to accession.
The meeting was held on the aftermath of the Berlin Summit and this gave the opportunity
to the six candidate countries to assess the outcome of the European Council's meeting.
They were unan:mous in praising the dynamism of the German Presidency and the
determination of ali 15 member states to progress on the way to European integration. The
approval of the revised Agenda 2000 in a špirit of mutual understanding, the designation of
Prof. Romano Prodi as President of the Commission, were proofs of their determination.
Furthermore the vvish of the European Union to send a message of reassurance to the
candidate countries and the statement that "the accession negotiations wi!l continue each
in accordance vvith its ovvn rhythm and as rapidly as possible" vvere highly appreciated. The
six Chief Negotiators aiso noted the overall agreement of the European Councii to make
available resources to finance the actual enlargement, beginning in 2002.
Realising the need for an overall effort to speed up the accession -negotiations, the Six
have decided to submit four position papers by the end of May, an additional four by the
end of July, and alt the remaining before the end of November, 1999. Thus, it is expected
that by the end o-' the Portuguese Presidency, accession negotiations will have progressed
on ali chapters.
The next meeting of the Six will take place in Tallinn at a date to be mutual!y agreed.

Limassol, 27 March 1999.
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MEET1NG OF THE CHIEF NEGOT1ATORS OF CYPRUS. CZECH
REPUELIC. ESTON1A. HUNGARY, POLAND AND SLOVEN1A

(Limasso! - Cyprus, 26 - 27 March 1999)

PARTICIPATION

LIST

CYPRUS
H.E. Mr. Georae Vassilicu
Mr. Paniccs Pouros
Mr. Svmeon fi/iatsis
H.E. Mr. Nicos Agathocleous
Mr. Leontios Sawides
Mrs Leda Kcursoumba
Mrs Marina Jensen
Mr. Costas Pashalis

Mrs Lenia Georgiaaes
1 Mr. Charalambos loannides
j Mrs Kalliopi Avraam
1
Mr. Constantinos Lycourgos
Mrs Aliki Stylianou
Mr Michalis Zacharioglou
i
i
Mrs Theoaora Markou
Mrs Maria Dionysiou
Ms Maria Nico aou
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Chief
Negotiator and Co-ordinator of the
Harmonisation Process
Permanent Secretary, Pianning Bureau
Permanent Secretary. Ministry of Agriculture,
Natural Resources and Environment
Permanent Representative/Ambassaaor Brussels
|
Accountant-General
|
Attorney , Law Office of the Repubiic
Director of
Pianning, Directorate of Economic
Reiations with the EU , Pianning Bureau
Co-ordinator/Advisor - Office of the Chief
Negotiator and Co-ordinator of the Harmonisation
Process
Assistant Manager, Central Bank of Cyprus
Director Protocol Division, Minisiry of Foreign Affairs
Deputy Director EU Division, Ministry of Foreign
Affairs
Specia! Advisor for EU Affairs, M:nistry of Foreign '
Affairs
Member of the Chief Negotiator's Office
Secretary A, Protocol Division, Ministry of Foreign
Affairs
Secretariat
Attache, EU Division, Ministry of Foreign Affairs
Secretariat
Private Secretaiy of trie Chief Negotiator
Secretariat
Private Secretary of the Co-ordinator/Advisor
Of Chief Negotiator's Office.
Secretariat
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i

CZECH REPUBLIC
t
Mr. Pave! Telička

Chlef Negotiator, Deputv Minister of Foreign Affairs

Mr. Petr Kubemat

Director General of the EU Division, Ministry of
Foreign Affairs
Director of Department for Political Relations with
.the European Union
Official, Ministry of Foreign Affairs

Mr. Petr Ježek
Mrs Pavla Havilikova

ESTONIA
Mr. Alar Streimann
Mr. Heiki Sirke!
Mrs Aime Vosu
Mrs Tiio-Tatyana Reinbusch

Chief Negotiator, Deputy Under-Secretary, Ministry
of Foreign Affairs
Director of Division, Ministry of Foreign Affairs
i Head of Department of Estonian Competition Board
Deputy Head of Department, Ministry of Finance

HUNGARY

Mr. Peter Gottfried
Mr. Endre Juhasz
Mr. Egon Dienss-Oehm
Mr. Laszio Moinar

Mr. Peter Gyorgos
H.E. Mr. Istvan Pataki

7m

' 3j 1999

Head of the State Secretariat for Integration,
Ministry of Foreign Affairs
Chief Negotiator, Head of t'ne Hungarian
EU
Mission in Brussels
Deputy Head of the State Secretariat for Integration,
Ministry of Foreign Affairs
Deputy Head of the State Secretariat for integration, j
Ministrv of Foreign Affairs
Head of the EU- Co-ordination Department, Ministry
of Foreign Affairs
Ambassador, Hungarian Embassy in Athens
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POLAND

f

«
Mr. Jan Kulakowski
Mr. Januszi Kaczurba
Mr. Jaroslav Pietras

Ms Marzena Kisielewska
Mr. Slavvonir Tokarski
Mr. Jaroslav Starzyk

Chief Negotiator, Chancellery of the Prime Minister
Under-Secretary of State, Ministry of Economy
Secretary of the Negotiators Team, UnderSecretary of State Office of the Committee for
European Integration
Deputy Director, Secretariat of the Chief Negotiator
Deputy Director, Secretariat of the Chief Negotiator
Deputy Director, EU Division, Ministry of Foreign
Affairs

REPUBLIC OF SLOVENIA

Mr. Jansz Potočnik
Mrs Šivana Melac,
Ms Nataša Žalec

♦

Chief Negotiator, Head of Negotiation Team, Core
Negotiation Team
State Under Secretary, Government Office for
European Affairs
Translator,
on——Team
—,
! Core Neaotiation
W
•

'
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Redakcijski popravek

PREDLOGA

ZAKONA

SKLADNEGA

0

SPODBUJANJU

REGIONALNEGA

RAZVOJA

(ZSRR)
- EPA 741 - druga obravnava

V 28. številki Poročevalca, dne 4. maja 1999, je bila pri predlogu
zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR)

- EPA 741 - druga obravnava, objavljena napačna EPA.
Za napako se opravičujemo.
Uredništvo Poročevalca
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