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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Nadaljevanje iz Poročevalca št. 84
1522^ STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Statistični urad v letu 1997 še ni uresničeval Nacionalnega programa statističnih
raziskovanj (NPSR), ker ga je parlament po štirih letih razprave sprejel šele v decembru
1997. Nekaterih stvari zaradi omejenih sredstev, neustrezne zaposlenosti, nagrajevanja
ter pomanjkanja ustreznih koeficientov tudi ni začel izvajati. Po drugi strani pa je dal
prednost evropskim obveznostim, četudi niso bile določene v NPSR, vendar bodo v
1998 letu postale obvezne za Unijo in Slovenijo.

Pomanjkanje sredstev, se je glede na sicer zahtevana in pričakovana proračunska
sredstva v letu 1997 odrazilo v izvedbah nekaterih nujnih nalog. Težave so nastopile,
saj so statistična raziskovanja že tekla (sezona in metodološki okvir) in so bile pogodbe
z anketarji že podpisane. Ob pomanjkanju sredstev je Urad pridobil tudi nacionalno
donacijo poleg vseh tujih kombiniranih virov. Tako je lahko izvršil vzorčni popis
kmetijstva, ki je v letu 1997 edina osnova za usklajevanje z Unijo in podlaga za
spremembo kmetijske politike v Sloveniji.

Vlada je sicer potrdila Uradovo organizacijo in sistemizacijo oktobru 1997, a je z
drugimi ukrepi omejila plače.Statistični urad, je delal količinsko za okrog 12% do 13 %
več nalog z indeksom dovoljenih stroškov 99. To pomeni, da kolektiv za delo, ki ga je
bistveno povečal in moderniziral, ni dobil materialnega priznanja.

Na področju materialnih stroškov je bistveno zaostreno vprašanje mednarodnega
sodelovanja, ki je izvršeno po zelo dinamičnem programu, ob pomembnih donacijah
Evrostata preko PHARE programa ter še nekaterih drugih pomoči in ob odrekanju
nekaterih akcij (projekti, piloti).

Na postavki redne letne raziskave in ankete se je zmanjševal obseg (in včasih tudi
kvaliteta) dela in nekatere naloge niso narejene, saj so te letne raziskave vezane na
anketarje izven Statističnega urada.

Pri postavki razvojne naloge je moral Urad prihraniti skoraj vse, da je lahko izvršil druge
tekoče naloge. Tako je bilo najbolj prizadeto potrebno novo in v NPSR določeno
razvojno delo.

Ker za pilotne raziskave k tujim donacijam ni bilo dodeljeno nobenih dodatnih
proračunskih sredstev, je Urad z donacijo Agencije za plačilni promet omogočili
osnovno redno statistično delo za področje kmetijstva.

Drugi odhodki, ki so povezani v glavnem za tuje donacije in evropske dotacije, so
porabljeni za namene, kot so bili pogodbeno določeni.
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Podobno je s postavkami - 8170 in 8262, to so bili vse projekti, ki jih financira tujina
zaradi metodološke primerljivosti in zaradi vključevanja Slovenije v harmonizacijo
statističnih raziskovanj z evropskim statističnim sistemom. Za naloge, evropeizacija
slovenske statistike in acquis communitaira (AC) ni bilo posebnih sredstev, zato Urad
z izvajanjem AC še ni pričel Investicijskih sredstev iz proračuna Urad ni dobil, čeprav
so zlasti na Parmovi 33 delovne razmere zelo slabe in zahtevajo poleg investicij in
vzdrževanja tudi sanacijo.

Urad je ustvarili tudi nekaj storitev izven rednega dela in programa, pri čemer je s
prihodki kril stroške teh storitev končni presežek pa nakazoval tekoče v proračun.
Konec leta je ustvarjen presežek okrog 5 milijonov.
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1526 - URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI

Urad je svoje dejavnosti opravljal v obsegu, ki mu ga je omogočal proračun. Zaradi
pomanjkanja sredstev je bilo omejeno mednarodno sodelovanje, izdaja pisnih informacij
ter organizacija javnih posvetov.
Iz postavke »prispevki duhovnikom« povrne Urad stroške delodajalca za pokojnonsko,
invalidsko in zdravstveno zavarovanje vseh duhovnikov in redovnikov verskih
skupnosti, ki jim je to edini poklic. Osnova za povrnitev omenjenih stroškov je najnižja
pokojninska osnova, ki se iz meseca v mesec spreminja Proračunska sredstva niso
zadoščala, zato so bila manjkajoča sredstva nakazana za mesec december 1997 iz
sredstev začasnega financiranja za leto 1998.
Sredstva-se nakazujejo sedmim verskim skupnostim za povprečno 1205 posameznikov.
Za gradnjo cerkve in župnijskega doma v Kočevski Reki je bilo doslej porabljenih:
leta 1993 30.000.000,00 SIT, leta 1994 62.363.000,00 SIT, leta 1995 74.000.000,00
SIT, leta 1996 44.598.000,00 SIT, leta 1997 8.700.000.00 SIT. Za predajo objektov
svojemu namenu bi bila potrebna še sredstva v višini 100 mio SIT.
Na postavki »pomoč verskim skupnostim« je bilo v proračunu predvideno dva milijona,
kar bilo v celoti porabljeno.
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1527 - URAD ZA INVALIDE
Posamezni programi, katerih nosilec je Urad za invalide, so bili v primerjavi s tistimi, ki
so bili zastavljeni ob sprejemu proračuna, izvedeni v celoti, čeprav je bilo veliko težav
z zagotovitvijo dodatnih sredstev za izvedbo 20. zasedanja Obora Sveta Evrope za
rehabilitacijo in intergacijo invalidov.
Uradu ni uspelo v celoti realizirati nalog Analiza ekonomskega položaja invalidov ter
Arhitektonske in komunikacisjke ovire invalidov,, ki jih izdeluje z lastnimi strokvnimi
kadri. Vzrok je v tem, da morajo strokovni delavci v čedalje večji meri opravljati
administrativne naloge zaradi omejitve novih zaposlitev. Uradu je uspelo zagotoviti
dodatna sredstva od ustanoviteljev sklada, da je lahko v celoti realiziral nagrade za
področje usposabljanja, življenja in dela invalidov.
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1517, 1525 - SLUŽBA ZA ZAKONODAJO IN SLUŽBA ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO

•Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Služba za lokalno samoupravo
nista imeli zastavljenih posebnih proračunskih ciljev za proračunsko leto 1997, ki bi
izhajali iz vladne ekonomske politike.

\
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16 - MINISTRSTVO ZA FINANCE

I. UVODNA POJASNILA

Po Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94)
ima Ministrstvo za finance v svoji sestavi poleg ožjega ministrstva še naslednje, organe:

- Davčno upravo Republike Slovenije,
- Carinsko upravo Republike Slovenije,
- Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor,
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
- Devizni inšpektorat Republike Slovenije in
- Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo.

Ministrstvo za finance je v preteklem letu opravljalo zadeve, ki so se se nanašale na
denarni in bančni sistem; na devizni sistem; na sistem finančnih odnosov s tujino; na
sistem davkov, prispevkov, taks, carin in drugih javnih prihodkov; na sistem
zavarovalništva; na sistem vrednostnih papirjev; na sklade in druge finančne
organizacije; na igre na srečo; na sistem javne porabe; na proračun; na upravljanje s
finančnim premoženjem in dolgovi Republike Slovenije; na sistem računovodstva,
revizije in finančnega poslovanja in na skupne naloge republiških upravnih organov in
vladnih služb pri opravljanju finančno računovodskih služb. Poleg splošnih nalog za
delovanje in nadzor sistema , je bila naloga ministrstva tudi priprava ustrezne
zakonodaje iz navedenih področij. V globalu je ministrstvo v letu 1997 izpolnilo
zastavljene naloge na vseh področjih delovanja.

Naloge Davčne uprave Republike Slovenije so določene z zakonom o davčni službi in
zakonom o davčnem postopku. Osnovna naloga davčne uprave je pobiranje davkov.
Davčna uprava v skladu z zakonom o davčni službi odmerja, obračunava, pobira in
izterjuje davke, opravlja davčni nadzor nad davčnimi zavezanci, vodi davčne postopke,
vodi in vzdržuje davčni register, evidentira plačevanje davkov, organizira in vodi davčni
informacijski sistem, izterjujeje denarne kazni, izvaja programe izpopolnjevanja in
usposabljanja delavcev ter opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma z
drugimi predpisi.
Temeljni cilj vsakega leta je pobrati vse davke s strokovno in enako obravnavo vseh
zavezancev s čim manjšimi stroški. Ocena dela za leto 1997 nam kaže, da je bilo
izvajanje nalog boljše kot v preteklih letih, ko sta davčni nadzor in izterjavo izvajali dve
službi. V skladu s tem je potrjena tudi pravilnost usmeritve o enotni davčni službi.
Seveda pa bo potrebno za še boljše izvajanje davčnih nalog posodobiti tudi
informacijski sistem davčne uprave, saj bodo le pravilne in tekoče informacije lahko
izboljšale delo davčne uprave.
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Na osnovi sklenjenih pogodb je Davčna uprava Republike Slovenije opravljala tudi
naloge obračunavanja, nadzorovanja, plačevanja in izterjave prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in druge naloge. Tudi izvajanje
nalog, ki jih je davčna uprava opravljala v skladu s sklenjenimi pogodbami, se je v letu
1997 izboljšalo.

Naloge Carinske uprave RS so opredeljane v zakonu o carinski službi (Ur. I. RS, 1/91,
58/93 in 65/93). V skladu s tem je carinska uprava v preteklem letu opravljala zadeve,
ki so se nanašale na izvajanje carinskega sistema, na carinjenje blaga, na carinski
nadzor in na druge zadeve pri kontroli prometa potnikov, blaga in storitev s tujino ter
na postopke o carinskih prekrških. Podatki o odkritih nelegalnih uvozih blaga in o
zaplenjenih količinah mamil nam kažejo, da je carinska služba kljub nekaterim
odklonom v samem sistemu korektno opravljala svoje delo. To delo bi bilo lahko še
boljše, če bi imeli na voljo tudi boljša in učinkovitejša sredstva za odkrivanje drog in
nelegalne trgovine.

Urad RS za zavarovalni nadzor je opravljal upravne in z njimi povezane strokovne
naloge , ki so se nanašale na nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in družb za
opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter na izdajo dovoljenj za opravljanje
zavarovalnih poslov.

Urad RS za preprečevanje pranja denarja je opravljal naloge, ki so se nanašale na
odkrivanje in preprečevanje pranja denarja.

Devizni inšpektorat RS je nadziral izvrševanje zakonov, drugih predpisov, in splošnih
aktov, ki urejajo devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose s tujino in
opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini. Poleg samega nadziranja je vodil tudi
postopke o prekrških proti pravnim in fizičnim osebam, kršilcem predpisov s področja
inšpektporata.

Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je opravljal upravne in z njimi povezane
strokovne naloge, ki so se nanašale na nadzor poslovanja pravnih oseb, ki so prirejale
igre na srečo.

Tudi delo teh treh uradov v sestavi in deviznega inšpektorata ocenjujemo v letu 1997
kot korektno in uspešno v skladu z razpoložljivimi materialnimi možnostmi.
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II. OBRAZLOŽITEV PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI

Ministrstvo za finance skupaj z organi v sestavi je v letu 1997 izplačevalo plače v
skladu s sprejetimi zakoni in pravilniki, ki urejajo sistem izplačila plač v državni upravi,
sprejeto sistemizacijo delovnih mest tako v ministrstvu kot v organih v sestavi in
sprejetimi sklepi Vlade Republike Slovenije glede izplačevanja uspešnosti, nadur in
dodatkov.
Skupno je bilo za ekonomski namen plač, prispevkov in drugih prejemkov
porabljenol3.981 milijonov SIT. Primerjalno na leto 1996 seje skupna masa sredstev
za plače povečala za 28,7%. Pretežni del povečanja odpade na povečanje sredstev za
plače v Davčni upravi Republike Slovenije in sicer zaradi povečanja zaposlenih na
račun prevzetih delavcev Agencije za plačilni promet. Povečanja sredstev v samem
ministrstvu in ostalih oragnih v sestavi so v normalnem obsegu in se nanašajo
predvsem na povačanje vrednosti točke in minimalne zaposlitve zaradi povečanega
obsega nalog v zvezi s pripravo zakona za davek na dodano vrednost in novih nalog
na področju trošarin in carin. Vse nove zaposlitve so bile v soglasju s Kadrovsko
službo Vlade RS.
Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 3,3% izhaja iz samega sistema
planiranja plač v letu 1997. V tem letu so se na postavkah plač proračunskih
uporabnikov planirale samo osnovne plače s prispevki in ostalimi prejemki po stanju
zaposlenih ob pripravi končne verzije proračuna. Sredstva, ki so bila namenjena za
izplačilo uspešnosti, nadur in novih zaposlitev so se planirala na postavkah kadrovske
službe vlade. Pred izplačilom plač so se potrebna sredstva za izplačilo uspešnosti in
nadur prenašala iz postavk kadrovske službe vlade na postavke proračunskega
uporabnika.
V drugem polletju 1997 kadrovska služba s sklepom Vlade RS ni več zagotavljala
sredstev za nove zaposlitve in je lete moral zagotavljati proračunski uporabnik sam,
oziroma Sektor za proračun iz drugih sredstev. Glede na pozno sprejeti proračun za
leto 1997 so odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom zaradi novih zaposlitev
ob koncu leta 1997 minimalna.

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Ministrstvo za finance je kot celota porabilo v letu 1997 5.275 mio SIT za materialne
stroške. Primerjalno na na leto 1996 se je poraba na tem ekonomskem namenu
povečala za 15,4%. Glede na sprejeti proračun za leto 1997 so dejanski stroški višji
za 2,4%.
Na ministrtvu brez organov v sestavi so se sredstva za materialne stroške primerjalno
na leto 1996 povečala za 11,2%. Pretežni del povečanja sredstev se nanaša na
povečanje sredstev za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema celotnega
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Ministrstva za finance. Informacijski sistem ministrstva obsega informacijski sistem
Sektorja za javno računovodstvo za vodenje financ in javnega računovodstva za
večino uporabnikov državnega proračuna, informacijski sistem Sektorja za proračun
za pripravo in izvajanje proračuna Republike Slovenije, informacijski sistem Sekorjev
v Zakladnici za spremljanje in vodenje javnega dolga, finančnega premoženja in
likvidnosti Republike Slovenije, ter informacijski sistem za informatizacijo in povezavo
ostalih sektorjev ministrstva.
Informacijski sistem davčne uprave obsega razne obdelave, izračune in kontrole vseh
vrst davkov predvsem pa dohodnine, prometnega davka, davka na dobiček.
Informacijski sistem Carinske uprave obsega obdelave , izračune in kontrole carinskih
dajatev. Ker so davki in carine glavni prihodki proračuna, je razumljivo, da je
vzdrževanje informacijskih sistemov v teh dveh upravah primarnega pomena za
ministrstvo. Glede na to, da se obseg sredstev v posodabljanje informacijskih sistamov
relativno znižuje, je razumljivo, da se povečuje obseg sredstev za tekoče vzdrževanje
informacijskega sistema. Dejstvo je, da seje obseg dela Davčne in Carinske uprave
v preteklih letih stalno širil, saj se s propadanjem velikih podjetij in odpiranjem novih
manjših podjetij število komitentov stalno povečuje. Namenska sredstva za investicije
v informacijski sistem, ki so bila ministrstvu dodeljena v preteklih letih pa niso
omogočala posodobitev računalniške in programske opreme v skladu s potrebami, ki
so se pojavljale zaradi novih nalog in povečanega obsega dela.
Odstopanje od sprejetega proračuna je nastalo pri postavki materialnih stroškov in
sicer iz naslova prenizko planiranih sredstev. Sredstva za materialne stroške so bila
planirana nominalno v enakem obsegu kot v letu 1996. Glede na dejansko doseženo
inflacijo so bila sredstva za materialne stroške planirana realno v nižjem obsegu, kot
so bili doseženi stroški v letu 1996. Že ob sprejemanju proračuna je bilo jasno, da bo
realno znižanje sredstev za materialne stroške ob povečanih nalogah predvsem v
Sektorju za javno računovodstvo, Sektorju za davke in carine, v Zakladnici in Sektorju
za mednarodne finančne odnose zelo težko izvedljivo. Povečani stroški so nastali
predvsem pri potnih stroških v tujino, ki so bili povezani s pripravo novega zakona o
davku na dodano vrednost, dogovori v zvezi s slovenskim javnim dolgom iz naslova
sukcesije (Novi finančni sporazum) in pripravami na povezovanje v Evropsko skupnost.
Primerjalno na sprejeti proračun so bili materialni stroški povečani za 6.9% kar ob
upoštevanju dejanske inflacije pomeni, da so bili realno stroški nižji kot v letu 1996.
Največje povečanje materialnih stroškov v okviru celotnega ministrstva je bilo v Davčni
upravi RS. Skupna poraba sredstev za materialne stroške je znašala v letu 1997 2.127
mio SIT. Povečanje stroškov je razumljivo, saj se je obseg dela Davčne uprave
primerjalno s staro RUJP bistveno povečal. Davčna uprava je s 1.6.1996 prevzela
nadzor nad vsemi gospodarskimi subjekti. Povečan obseg dela, ki je povzročal tudi
višje materialne stroške, je bil upoštevan že pri sprejemanju proračuna za leto 1997.
Kljub povečanemu planu je Davčna uprava s skrajnimi napori zadrževala obseg
materialnih stroškov v okviru planiranih sredstev. V skladu s tem so bili sprejeti tudi
dodatni varčevalni ukrepi predvsem v smislu realnega znižanja stroškov in
podalševanja plačilnih rokov.
V materialnih stroških predstavljajo pretežni del tri vrste stroškov in sicer:
- proizvodne storitve (37,0% od skupnih mat. stroškov Davčne uprave),
- neproizvodne storitve (36,2% od skupnih mat. stroškov Davčne uprave),
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- stroški materiala (16,4% od skupnih mat.stroškov Davčne uprave).

Stroški proizvodnih storitev se nanašajo predvsem na stroške poštnih storitev za
distribucijo odmemih odločb ter vračila preplačil iz naslova dohodnine. V letu 1997 so
znašali ti stroški 819 mio SIT oziroma 31,9% od skupnih stroškov. V smislu zniževanja
stroškov je bila s Pošto Slovenije sklenjena posebna pogodba z znižanimi cenami
storitev. Istočasno pa seje pri vračilu preplačila dohodnine priporočalo in upoštevalo
vračilo na tekoči račun oziroma hranilno knjižico. Med proizvodnimi stroški so
pomembni tudi telefonski stroški.
Med neproizvodnimi storitvami predstavljajo največji delež (21,5%) stroški najemnin
in zakupnin ter obratovalni stroški (ogrevanje, elektrika, čiščenje, vzdrževanje, itd.) za
prostore davčnih uradov in njihovih organizacijskih enot. Poslovni prostori
oragnizacijskih enot davčne uprave se nahajajo pretežno v najetih poslovnih prostorih.
Z ustanovitvijo nove davčne uprave se je število vseh lokacij povečalo iz 61 na 97.
Gled na to, da so bile nove lokacije pretežno v najetih poslovnih prostorih in da se je
zaradi pomanjkanja investicij v pisarniško opremo najemalo tudi opremljene poslovne
prostore, je to povzročalo dodatne stroške najemnin.
Stroški materiala so obsegali stroške pisarniškega materiala, strokovne literature, in
drugega materiala za vzdrževanje in čiščenje poslovnih prostorov in kažejo normalni
trend rasti.
Ostali stroški (10,4%) so bili še stroški za dnevnice, potne stroške, energijo in
ogrevanje, izobraževanje, tekoče vzdrževanje opreme in zavarovalne premije. Vsi
ostali stroški so primerjalno na skupne stroške Davčne uprave minimalni in so se gibali
v okviru normalnih povečanj.

V Carinski upravi RS so se materialni stroški primerjalno na leto 1996 povečali za
13,8%. Primerjava na proračun za leto 1997 nam kaže, da so bili dejanski stroški za
9,7% nad planiranimi. Ze ob sprejemanju proračuna je bilo jasno, da bo izvajanje nalog
carinske uprave z realno nižjim obsegom sredstev kot v preteklem letu ob povečanih
nalogah zelo otežkočeno.
Glede na to, da je bilo v Carinski upravi RS v okviru proračunskih uporabnikov MF
največje preseganje plana podajamo v nadaljevanju tabelo materialnih stroškov po
glavnih vrstah stroškov.

Vrsta stroškov

Poraba
1996

Poraba
1997

Inde
ks
97/9
6

Najemnine in zakupnine

150.936.78
4

171.971.2
23

114

Varstve na in službena obleka

103.684.34
6

131.234.9
79

127
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Elektrika, ogrevanje, gorivo

86.645.334

111.478.5
14

129

Proizvodne storitve (transp. stror. ,
vzdrževanje, PTT, komunala)

92.984.200

107.246.9
65

115

Strokovna literatura, časopisi, uradni listi

70.161.761

78.404.78
3

112

Razni material (pisarniški, čistilni)

94.683.905

78.139.93
4

83

Poštnine

72.052.925

70.943.05
7

98

Neproizvodne storitve (čiščenje, avt.
honor., oglasi)

47.684.229

57.229.43
7

120

Zavarovalne premije

34.525.476

39.405.25
8

114

13.32.246

31.524.99
0

237

Drugi odhodki (potni stroški, odh. pret. let,
obresti)

22.112.025

27.055.77
6

122

Zdravstvo, social. varstvo, varstvo pri delu

18.635.721

20.959.10
8

112

Izobraževanje

25.622.028

19.005.36
0

74

Drugi materialni stroški

10.276.595

13.393.43
4

130

Službena potovanja - tujina

6.384.077

8.726.348

137

Bančne storitve, štor. plač. prometa,
reprezentanca

3.742.409

4.820.650

129

853.452.06
1

971.539.6
34

114

*
Službena potovanja- doma

SKUPAJ

V tabeli je prikazana poraba v letih 1996 in 1997 ter indeks povečanja.

Največje povečanje je nastalo pri stroških službenih potovanj v Sloveniji. V letu 1997
se je začelo v carinski upravi izvajati izobraževanje carinskih delavcev za pripravo na
strokovni izpit, ki ga je v skladu z 19 členom zakona o carinski službi in 4. členom
pravilnika o strokovnem izpitu in izobraževanju dolžan opraviti vsak carinski delavec.
V skladu s tem so se povečale predvsem dnevnice in potni stroški v Sloveniji, saj se
je izobraževanje izvajalo pretežno v izobraževalnih centrih izven kraja, kjer delavci
opravljajo vsakodnevno dejavnost. Drugi razlog povečanja stroškov je tudi terensko
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delo in nadomeščanje delavcev na drugih carinarnicah.
Večje povečanje beležijo tudi službena potovanja v tujino, ki so bila povezana
predvsem s pripravami na vključevanje v Evropo in harmonizacijo carinske zakonodaje
ter z razreševanjem carinskih problemov s sosednjimi državami
Vsekakor pa predstavljajo največji strošek v okviru materialnih stroškov fiksni stroški,
ki so se povečali že zaradi povečanja cen.
Med fiksnimi stroški predstavljajo največje stroške najemnine in zakupnine za poslovne
prostore. Zaradi pomanjkanja lastnih poslovnih prostorov oziroma poslovnih prostorov
Republike Slovenije, ki bi bili dani v uporabo carinski upravi, je poslovala carinska
uprava tudi v najetih poslovnih prostorih. Najemnina za te prostore je izredno visoka.
Zato je carinska uprava ob vsakokratnem sprejemanju proračuna in načrtovanju
investicij opozarjala tudi na problem poslovnih prostorov in najemnin
.Med fiksnimi stroški so pomembni tudi stroški elektrike, ogrevanja in goriva.
Povečevanje teh stroškov gre predvsem na račun povečevanja cen. širitve poslovnih
prostorov predvsem v smislu izboljševanja delovnih pogojev carinarnic in carinskih
delavcev ter terenskega pokrivanja Slovenije z mobilnimi enotami.
0
Pomemben strošek so bili v preteklem letu tudi izdatki za službeno in varstveno
obleko. Nabava teh oblek je potekala v skladu s pravilnikom o službeni obleki
delavcev v organih carinske službe, ki predpisuje količino in roke trajanja posameznih
delov obleke. Glede na to, da so bili v letu 1996 stroški za službeno obleko zaradi
varčevalnih ukrepov omejevani, so se v letu 1997 reševale tudi zadeve iz preteklega
leta.

Materialni stroški ostalih oraganov v sestavi ministrstva in sicer Urada RS za
zavarovalni nadzor, Urada RS za preprečevanje pranja denarja, Deviznega
inšpektorata RS in Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo so znašali v letu 1997
37,6 mio SIT oziroma 0,9% od skupnih materialnih stroškov ministrstva. Glede na to
so v skupnem obsegu ministrsva zanemarljivi. Materialni stroški so se na teh organih
v sestavi gibali v okviru planiranih sredstev. Primerjava z letom 1996 pa kaže, da so
bili stroški v letu 1997 za 1% nižji kot v letu 1996. Glede na to, da pri pregledu teh
sroškov nismo opazili večjih odstopanj od plana in od preteklega leta , podrobnejših
obrazložitev po posameznih organih ne podajamo.

4. SOCIALNI TRANSFERI

S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za odhodke na področju transferov
sredstev v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje predvidena sredstva v
višini 111,7 mlrd SIT, kar je 14,4% vseh s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov
leta 1997. Sredstva so bila realizirana na podlagi zakona o poravnavanju obveznosti
Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. I.
RS,št.71/93), zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter pogodbe o
ureditvi medsebojnih razmerij in so znašala 111,7 mlrd SIT, kar je 14,2% vseh
realiziranih proračunskih odhodkov.
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Realizacija odhodkov na tem področju je bila v letu 1997 nominalno za 66,4% oziroma
realno za 52,6% višja kot v letu 1996

Tekoče zakonske obveznosti države do Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje so se v letu 1997 poravnavale z rednimi mesečnimi akontacijami za
obveznosti v letu 1997 v skupni višini 21,9 mlrd SIT. Realizirano je bilo izplačilo iz
naslova dokončnega obračuna za leto 1996 (2,7 mlrd SIT) in polletnega obračuna
1997 (3,4 mlrd SIT) ter obračun obveznosti iz naslova zmanjšanih oziroma odpisanih
prispevkov kmetom zaradi naravnih nesreč za leto 1996 (13,6 mio SIT). Skupno
izplačilo sredstev iz naslova tekoče zakonske obveznosti države do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 28,0 mlrd SIT je realizirano za 3,7 mlrd
oz. 11,5% pod sredstvi predvidenimi s sprejetim proračunom. Akontacije v višini 1,8
mlrd SIT so bile namreč določene na podlagi zadnjega sprejetega finančnega načrta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1996, saj finančni
načrt za leto 1997 do konca leta ni bil sprejet. Sredstva v višini 3,7 mlrd SIT so bila iz
tekoče zakonske obveznosti prenešena na dodatne obveznosti do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v okviru istega ekonomskega namena, skladno
z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije so se v letu 1997
realizirala tudi sredstva za dodatno obveznost do Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, s katero seje zagotavljalo izvajanje obveznega pokojninsko invalidskega
zavarovanja, če so bili odhodki Zavoda za pokojninsko in invalisko zavarovanje iz
naslova uresničevanja pravic iz obveznega zavarovanja za posamezni mesec večji od
prihodkov v istem obdobju. Obseg sredstev, določen s prvotno sprejetim proračunom
v višini 80,1 mlrd SIT, se je med letom povečal za 3,7 mlrd SIT zaradi prenosa
sredstev iz tekoče zakonske obveznosti do zavoda, saj sredstva v sprejetem
proračunu ne bi zadoščala za poravnavanje obveznosti iz naslova dodatnih transferov.
Realizirana so bila vsa razpoložljiva sredstva v višini 83,7 mlrd SIT, kar je za 4,6%
več, kot je bilo predvideno s sprejetim proračunom in nominalno za 101,2% več, kot
je znašala realizacija v letu 1996.

6. PLAČILA STORITEV

Na ekonomskem namenu "Plačila storitev" so bita v letu 1997 planiralna sredstva za
plačilo storitev Agencije za sanacijo bank in hranilnic, Sklada RS za sukcesijo,
odhodke za stroške tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic ter stroške
prodaje zaplenjenih avtomobilov pri Carinski upravi RS.
Sredstva, ki so bila planirana za Agencijo za sanacijo bank in hranilnic so bila v celoti
porabljena in sicer za delovanje agencije, v skladu z določili uredbe o Agenciji
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, ter za izvajanje bančnih funkcij LB
GF Zagreb. Primerjalno na leto 1996 je bila poraba povečana za 26% predvsem na
osnovi višjih stroškov sodnih postopkov Ljubljanske banke GF Zagreb, proti kateri teče
sodni postopek v Zagrebu. Stroški odvetniških storitev, ki jih je plačevala agencija so
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bili v skladu z odvetniško tarifo. Glede na višino spornega zneska so bili visoki tudi
stroški, še posebno ob koncu leta, ko je vse odvetniške stroške za zastopanje
Ljubljanske banke GF Zagreb prevzela v izplačilo agencija.
Sredstva, ki so bila planirana za delovanje sklada RS za sukcesijo niso bila v celoti
porabljena. Primerjalno na leto 1996 se je poraba povečala za 56% predvsem na
osnovi stroškov sodnih postopkov, ki jih je vodil Sklad v imenu Republike Slovenije za
premoženje iz naslova sukcesije na Cipru, v Švici in v ZDA.
Poraba za stroške tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic je bila višja,
kot je bila planirana in sicer za 1%, vendar nižja kot je bila dosežena v letu 1996.
Minstrstvo za finance ureja tiskanje in dobavo upravnih in sodnih kolkov in tobačne
znamke skupaj z Banko Slovenije. Na samo porabo tobačne znamke in vrednotnic pa
nima neposrednega vpliva, sa je poraba tako tobačne znamke kot tudi vrednotnic
odvisna od drugih predvsem zunanjih faktorjev.

Sredstva, ki so bila planirana za pokrivanje stroškov prodaje zaplenjenih vozil pri
Carinski upravi RS so bila v celoti porabljena. Tudi na količino zaplenjenih vozil v
posameznem letu ministrstvo oziroma carinaska uprava nimata neposredsnega vpliva.
Dejansko je bila potreba po sredstvih za plačilo navedenih storitev v letu 1997 višja,
kot je bil dodeljen obseg v proračunu. Zaradi varčevalnih ukrepov potrebe po dodatnih
sredstvih niso bile realizirane.

7. PLAČILA OBRESTI

S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za plačila obresti za servisiranje
državnega dolga predvidena sredstva v višini 34,1 mlrd SIT, kar je 4,4% vseh s
sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta 1997. Od tega je bilo predvideno za
plačila domačih obresti 20,1 mlrd SIT oziroma 58,9% vseh plačil obresti , za plačila
obresti v tujino pa 14,0 mlrd SIT oziroma 41,1% vseh plačil obresti. Dejansko
izplačana sredstva na tem področju so znašala 33,9 mlrd SIT. Izplačila sredstev iz
naslova domačih obresti so znašala 21,0 mlrd SIT, izplačila sredstev iz naslova
obresti v tujino pa 12,9 mlrd SIT. Realizacija odhodkov na tem področju je bila
nominalno za 11,4% višja oziroma realno za 2,1% višja kot v letu 1996. Plačila
domačih obresti so bila v letu 1997 nominalno za 0,6% višja, plačila obresti v tujino pa
so bila nominalno za 35,0% višja kot v letu 1996.

Plačila iz naslova domačih kreditov so znašala skupaj 3,0 mlrd SIT oziroma 8,9% vseh
plačil obresti. Plačila obresti za obveznice RS 2 (izvozne stimulacije) v znesku 1,8
mlrd SIT pa predstavljajo 5,3% vseh plačil obresti.

Plačila domačih obresti so bila večja od planiranih zaradi plačila obresti za najeta
posojila za realizacijo temeljnih razvojnih programov v maju 1997, zaradi odstopanj
realizirane temeljne obrestne mere od planirane in odstopanja dejanskih tečajev tujih
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valut od planiranih pri odplačilu posojil Novi Ljubljanski banki, ki so vezani na tuje
valute.

Plačila obresti v tujino so bila v letu 1997 realizirana v skupni višini 12,9 mlrd SIT.
Plačila obresti iz naslova sukcesije SFRJ, to so obveznosti iz naslova izdaje obveznic
po Novem finančnem sporazumu in obveznosti po ratificiranem sporazumu z Vlado
republike Nemčije po Pariškem klubu, so znašala 3.1 mlrd SIT, kar predstavlja 24,0%
vseh plačil obresti v tujino oziroma 9,1% vseh plačil obresti.

Odplačilo obresti za Evroobveznico - USD je znašalo 3,6 mlrd SIT, kar predstavlja
27,9% vseh plačil tujih obresti oziroma 10,7% vseh plačil obresti.

Plačila obresti iz naslova tujih kreditov so v letu 1997 znašala 5,6 mlrd SIT kar
predstavlja 43,4% vseh plačil obresti v tujino oziroma 16,6% vseh plačil obresti. Od
tega so bile iz naslova kreditov za avtoceste plačane obresti v višini 2,3 mlrd SIT, kar
predstavlja 17,8% vseh plačil obresti v tujino oziroma 6,8% vseh plačil obresti.

Realizacija plačil obresti v tujino je bila manjša od predvidenih, ker so bila v času
priprave proračuna za leto 1997 na namenu "Obresti železnica - infrastruktura"
predvidena sredstva v višini 900,0 mio SIT za odplačilo obveznosti iz naslova najetih
posojil Slovenskih železnic, za katera je dala Republika Slovenija poroštva in jih po
tedanjih informacijah o finančnih težavah Slovenskih železnic, le te ne bi mogle
zagotavljati. V času izvajanja proračuna za leto 1997 pa do vnovčitev iz naslova
poroštev tujim bankam za Slovenske železnice ni prišlo.

V strukturi plačil domačih obresti predstavlja največji delež plačilo obresti iz naslova
izdanih državnih obveznic za sanacijo bank in hranilnic in neizplačanih in izplačanih
deviznih vlog, in sicer 14,8 mlrd SIT ali 43,8% vseh plačil obresti.

8. JAMSTVA

Za plačilo zapadlih jamstev države podjetjem je bilo v sprejetem proračunu za leto
1997 predvideno 1,3 mlrd SIT, kar je bilo 0.2% vseh s sprejetim proračunom
predvidenih odhodkov leta 1997. Dejanska izplačila so znašala 1,4 mlrd SIT oziroma
3,3% več kot je bilo predvideno s sprejetim proračunom. Jamstva so bila vnovčena v
višini 2,1 mlrd SIT in sicer za plačila obveznosti Savskih elektrarn, Slovenskih železnic
ter za plačila obveznosti podjetij Litostroj, TAM in Ambus. V istem letu so bile izterjane
terjatve do Slovenskih železnic in Savskih elektrarn v višini 0,7 mlrd SIT. Realizacija
odhodkov na tem področju je bila nominalno za 35,6% nižja oziroma realno za 41,0%
nižja kot v letu 1996.
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10. TRANSFERI OBČINAM

V proračunskem letu 1997 so bila zagotovljena v obsegu teh sredstev dopolnilna
sredstva občinam (finančna izravnava) in sredstva za pokrivanje obveznosti po
določbah 29. člena zakona o financiranju občin.

Uresničevanje 29. člena zakona o financiranju občin

Pravno podlago za zagotovitev teh sredstev predstavlja zakon o financiranju občin (v
nadaljevanju: ZFO; Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US in 67/97 - odločba
US), ki v 29. členu opredeljuje možnost zagotavljanja dodatnih sredstev finančne
izravnave občinam. Z izpolnitvijo pogojev, ki so opredeljeni v tem členu, se občinam
lahko nakažejo ustrezna dodatna sredstva finačne izravnave.

Skupna vsota, ki naj bi se zagotavljala za uresničevanje 29. člena ZFO, je bila tako
predvidena v višini 400.000.000 tolarjev. Ministrstvo za finance je do 30. 10. 1997, ko
je bila v Uradnem listu RS objavljena odločba Ustavnega sodišča, št. U-l-43/96 z dne
16. 10. 1997, občinam zagotavljalo sredstva iz tega naslova. Z navedeno odločbo pa
je tisti del obveznosti, ki izhaja iz drugega odstavka 145. člena zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij, prešel na državno raven. Do 30. 10. 1997 je bilo torej trem občinam
iz naslova navedenih obveznosti nakazanih skupaj 345.157.000 tolarjev, preostanek
sredstev s te postavke - v skupni višini 54.843.000 tolarjev - pa je bil prerazporejen na
postavko 7505 - Dopolnilna sredstva občinam.

Dopolnilna sredstva občinam

Obseg razpoložljivih sredstev za dopolnilna sredstva občinam je bil v proračunu za
leto 1997 opredeljen v višini 27.630.000.000 tolarjev.

Konec leta 1997 je prišlo do znatnega izpada prihodkov za zagotovljeno porabo občin
zaradi letnega poračuna dohodnine za leto 1996 (zaradi doslednega upoštevanja
zakonskega delitvenega razmerja 70:30 med državo in občinami). Zato so bila na to
postavko prerazporejena sredstva v skupni višini 54.843.000 tolarjev - s temeljnico,
št.: 403-3/97 z dne 18. 12. 1997. Celoten primanjkljaj prihodkov za zagotovljeno
porabo občin - oziroma posledično finančne izravnave - pa s tem še ni bil pokrit.
Pripadajoča razlika iz tega naslova je bila občinam-upravičenkam nakazana 20. 1.
1998 iz sredstev državnega proračuna za leto 1998.

Na tej postavki so bila torej sredstva realizirana v višini 27.684.843.000 tolarjev.
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11. DRUGI ODHODKI

Poraba sredstev za "Druge odhodke" je obsegala porabo za stroške finančnih razmerij,
odškodnine po sodnih sklepih, stroške urejanja kreditnih razmerij s tujino, stroške in
provizijo APP in bank ter stroške storitev tuje tehnične pomoči.

Za plačilo stroškov finančnih razmerij je bilo v proračunu predvidenih 1.500 mil. SIT
finačnih sredstev, dejanska realizacija pa je bila 1.175 mil. SIT. Višina stroškov je zelo
odvisna od načina pridobivanja finančnih sredstev za prefinanciranje tako kratkoročnih
likvidnostnih težav , kot tudi financiranje proračunskega primanjkljaja. Stroški, ki jih je
imelo ministrstvo v letu 1997 za prefinanciranje deficita in javnega dolga so bili nižji
tudi v primerjavi z letom 1996, kar kaže na racionalne odločitve ministrstva v zvezi z
najemanjem novih kreditov oziroma financiranjem javnega dolga.

Za odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnavah je bilo v letu 1997
porabljeno 390 mio SIT. Primerjalno na sprejeti proračun je bila poraba teh sredstev
višja za 14,3%. Primerjava na leto 1996 pa kaže na zmanjšanje porabe in sicer za
42%. Dejstvo je, da so bile potrebe po sredstvih za izplačila raznih sodnih sklepov in
izvensodnih poravnav višje, kot so bila sredstva opredeljena v proračunu in da je
ministrstvo s skrajnim naporom zadrževalo višino porabe v planiranem obsegu. Ob
koncu leta je bila poraba presežena zaradi sodne izvržbe na žiro računu proračuna,
ki se je knjižila na postavko odškodnin po sodnih sklepih.

V letu 1997 je bila za stroške urejanja kreditnih razmerij planiranih 35 mio SIT
predvsem za plačila stroškov odvetniških storitev za tekoče zadeve. Odprto pa je
ostalo vprašanje stroškov odvetniških storitev za urejanje dolgov Republike Slovenije
iz naslova sukcesije SFRJ. Sredstva za navedene storitve so bila planirana že v letu
1996, vendar zaradi spora o višini storitve niso bila nakazana v tujino. Glede na to, da
je bil ob koncu leta 1997 sklenjen ugoden dokončni dogovor o višini sredstev, ki jih je
Republika Slovenija dolgovala tujim odvetniškim hišam iz naslova opravljenih storitev
v zvezi s sukcesijo, so bila sredstva zagotovljena iz prihrankov na drugih postavkah
ministrstva. Iz tega naslova je nastala tudi prekoračitev prvotno planiranih sredstev v
višini 82,3 mio SIT.

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Na podlagi zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) se s te postavke mesečno izločajo
sredstva na posebno podpartijo žiro računa proračuna Republike Slovenije. Skladno
z 78. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
5/96 in 78/97) pa so se ta sredstva zagotavljala v višini, ki je v proračunu določena za
ta namen.
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Sredstva za ta namen so bila s proračunom opredeljena v višini 21.450 mio SIT in v
isti višini tudi dejansko realizirana. Primerjalno na leto 1996 so bila sredstva višja za
15%.

Vse aktivnosti na področju informatike v preteklem letu so bile posledica sprejetega
programa informatizacije in prilagoditve novo nastalim spremembam zaradi sprejete
zakonodaje ter tekočih obveznosti sprejetih v vladi in parlamentu. Program
informatizacije Ministrstva za finance za leto 1997 je bil vključen v program
informatizacije, ki ga je pripravil Center vlade za informatiko (CVI) in posredovan v
sprejem Vladi RS.
Izdatki so bili realizirani v skladu z zahtevami v lansiranih projektih, ki so bili verificirani
v skladu z internimi standardi in zakonskimi določili. Nekatere aktivnosti na projektih
so bile nadaljevanje že začetih aktivnosti v preteklih letih.
Glavne investicije so bile v posodobitev podpore novi davčni upravi ter izboljšanju
carinskega postopka, uvajanje integralnega carinskega nadzora, uvajanje
računalniškega procesiranja carinskih listin na elektronski način (EDI), ter v
informatizacijo državnega računovodstva, proračuna in zakladnice. Glede na to, da je
program integralnega računovodstva (MFERAC) zalo zahteven, se vlaganja v ta
program nadaljujejo tudi v letu 1998.
Skupna višina sredstev namenjenih izvedbi vseh projektov informatizacije ministrstva
je znašala 411 mio SIT in je bila v okviru sprejetega proračuna. Primerjalno na leto
1996 so bila sredstva nominalno povečana za 0,7% kar kaže da je bilo v letu 1997 za
informatizacijo realno kljub večjim potrebam namenjenih manj sredstev, kot v
preteklem letu.

14 KAPITALSKE NALOŽBE

V letu 1997 so bila v celoti izvršena vsa v tem letu zapadla vplačila delniškega
kapitala RS v spodaj navedene mednarodne finančne organizacije, katerih članica je
RS. Upoštevaje dejstvo, da osnovo za vplačila delniškega kapitala predstavljajo
dogovorjeni zneski v tujih valutah, so bila vsa vplačila delniškega kapitala v letu 1997
izvršena 100%, tolarska realizacija pa zaradi medvalutnih nihanj in spremeb tečaja
posameznih valut nepomembno odstopa od zneskov, sprejetih s proračunom.

Zapadle in plačane obveznosti RS iz naslova članstva v mednarodnih organizacijah
Ime organizacije

Evropska banka za obnovo
in razvoj - EBRD
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Valut
a

Zapadlo
1996

Plačano
1997

(v valuti)

(v valuti)

1.000.000

ECU

234

1.000.000

Znesek v
000 SIT

178.475
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Medameriška razvojna
banka - IDB

USD

143.662

143.662

24.209

Sklad za socialni razvoj
Sveta Evrope - SDF

ECU

125.100

125.100

22.679

SKUPAJ *)
225.363
*) v znesku so zajete tudi provizije, plačane BS in tujim bankam za nakazilo kapitala.

t
V letu 1997 je bilo iz naslova kapitalskih naložb plačanih za nekaj manj kot 225.4 mio
SIT, kar je za 20% več kot v letu 1996. Povečanje plačil gre pripisati predvsem
povečanju obveznosti, ki so v letu 1997 zapadle iz naslova vplačil v Evropsko banko
za obnovo in razvoj in Sklad za socialni razvoj Sveta Evrope (kjer je bil vplačan zadnji
obrok kapitala) ter v manjši meri že omenjenim gibanjem tujih valut.

V sprejetem proračunu je bilo sicer prvotno predvidenih 220.7 mio SIT vplačil, vendar
je bilo dejansko izvršenih za okrog 5 mio SIT več vplačil, kar je za 2.1% več od
sprejetega proračuna. Tolarska odstopanja realizacije od sprejetega proračuna gre
pripisati predvsem spremembam v tečajih valut (v letu 1997 zlasti USD) v katerih je
bilo potrebno poravnati zapadle obveznosti, zato je bil temu ustrezno korigiran tudi
veljavni proračun.

15 REZERVE

V sprejetem proračunu za leto 1997 so bila za rezerve predvidena sredstva v višini
451,8 mio SIT in sicer za izločanje v stalno rezervo Republike Slovenije, za sredstva
tekoče proračunske rezerve ter za sredstva za intervencije na trgu vrednostnih
papirjev.

V 76. členu zakona o izvrševanju proračuna RS je določeno, da se od prihodkov
proračuna za leto 1997 izloči 250 mio SIT v rezervo Republike Slovenije (stalna
proračunska rezerva). V skladu z določili 30. člena zakona o financiranju javne porabe
so se sredstva izločala mesečno in se namensko porabljajo. Državni zbor je ob
sprejetju proračuna sprejel amandma Vlade Republike Slovenije, s katerim so bila
zagotovljena dodatna sredstva v višini 120 mio SIT za odpravo najnujnejših posledic
škode po neurjih s točo v kmetijstvu, tako da so v predlogu proračuna predvidena
sredstva za ta namen znašala 370 mio SIT.

Skladno z 22. členom zakona o izvrševanju proračuna so se v sprejetem proračunu
predvidena sredstva tekoče proračunske rezerve razporejala na proračunske postavke
uporabnikov in niso bila izkazana kot poraba na tej postavki.
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Sredstva za intervencije na trgu vrednostnih papirjev v višini 10 mio SIT v letu 1997
niso bila porabljena.

16 ODPLAČILA DOLGA

Proračun za leto 1997 je predvideval, da bodo celotna odplačila dolga v letu 1997
znašala 33,2 mlrd SIT. V tem okviru naj bi za odplačila domačega dolga namenili 13,2
mlrd SIT oziroma 39,8% celotnih odplačil in za odplačila dolga v tujino 20,0 mlrd SIT
oziroma 60,2% vseh odplačil.
'

Dejansko realizirana odplačila dolga v letu 1997 so znašala 31,4 mlrd SIT, kar je za
1,8 mlrd SIT manj od predvidenih odplačil. Odplačila domačega dolga so bila
realizirana v skupni višini 12,3 mlrd SIT, kar je za 0,9 mlrd SIT manj, kot je bilo
predvideno. Odplačila tujega dolga pa so bila za 0,9 mlrd SIT nižja od predvidenih
20,0 mlrd SIT, ker niso bila realizirana v proračunu predvidena plačila iz naslova
nealociranega dolga do Japonske.

Odplačila glavnic iz naslova obveznic RS1 so znašala 4,0 mlrd SIT, kar predstavlja
12,7% vseh odplačil dolga. Iz naslova plačil glavnic za domače kredite je bilo
realiziranega za 5,2 mlrd SIT, kar predstavlja 16,6% vseh odplačil dolga.

Med odplačili v tujino so plačila zapadlih glavnic tujih kreditov znašala 9,1 mlrd SIT oz.
29,0% vseh odplačil dolga, od tega iz naslova kreditov za avtoceste 1,9 mlrd SIT, kar
predstavlja 6,1% vseh odplačil dolga.

Odplačila glavnic iz naslova sukcesije SFRJ so bila realizirana v skupni višini 7,9 mlrd
SIT oziroma 25,2% celotnih odplačil dolga. Pri sukcesiji SFRJ gre za obveznosti
plačila glavnic iz naslova obveznic za celoten dolg po Novem finančnem sporazumu
ter za izplačilo glavnic po ratificiranem sporazumu z Vlado Zvezne republike Nemčije.

Plačilo glavnic ostalih tujih kreditov je znašalo 2,0 mlrd SIT oziroma 6,4% vseh odplačil
dolga. Navedeni znesek je bil namenjen plačilu obveznosti za Slovenske železnice.
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1711- MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Ministrstvo za notranje zadeve si je tudi v letu 1997 prizadevalo, da bi v Sloveniji
ohranili visoko raven varnosti državljanov ter da bi policijo čim bolje približali javnosti
oziroma razvijali partnerski odnos med policijo in javnostjo. Pri deluje Ministrstvo za
notranje zadeve posvečalo posebno pozornost in poudarek na zagotavljanju
zakonitosti, krepitvi strokovnosti, odgovornosti in učinkovitosti pri delu. Slovenska
policija je posebno pozornost namenila izvajanju strategije - kontrole prehajanja na
mejnih prehodih, varovanju državne meje ter nadzoru nad gibanjem in prebivanjem
tujcev, prav tako pa tudi preprečevanju, odkrivanju in zatiranju kriminalitete.

Z odpiranjem v evropski prostor, ki zahteva prost pretok blaga, storitev, kapitala in
ljudi, se v Sloveniji spreminjajo predvsem socialne razmere. Zaradi tranzitnega značaja
območja se povečuje promet potnikov in blaga. Migracijski tokovi omogočajo številne
kriminalne dejavnosti, ki presega nacionalno raven. Nastajajo večnacionalne
kriminalne organizacije, ki obvladujejo trgovino z mamili, ljudmi in radioaktivnimi
snovmi. Njihovo delovanje olajšuje tudi hiter razvoj komunikacijskih sredstev.

Ministrstvo za notranje zadeve je v preteklem letu načrtovalo, koordiniralo, organiziralo
in izvajalo strokovna opravila v zvezi z varovanjem političnih predstavnikov in sedežev
državnih organov R Slovenije ter tujih državnikov med njihovimi obiski v naši državi.
Ena najzahtevnejših nalog slovenske policije v letu 1997 je bilo varovanje junijskega
srečanja predsednikov srednjeevropskih držav v Portorožu, kjer se je na naših tleh
prvič hkrati zadrževalo sedem predsednikov tujih držav, ter varovanje srečanja
predsednikov vlad držav članice CEFTE v mesecu septembru.

Izredno pomembno je bilo sodelovanje z ministrstvi in drugimi subjekti na področju
obrambnih priprav in obrambnega načrtovanja, zlasti glede usklajevanja izvajanja
nalog, nosilcev in sodelujočih v sistemu civilne obrambe R Slovenije.

Posebna pozornost je bila posvečena izboru in napotitvi vojaških obveznikov kandidatov za opravljanje nalog v rezervni sestav policije (pomožnih policistov) na
sedemmesečno usposabljanje, organizaciji in koordinaciji temeljnega in praktičnega
usposabljanja med osnovnim usposabljanjem ter urejanjem statusa pomožnih
policistov.

V letu 1997 je bilo zelo veliko težav na finančnem področju, saj obdobja začasnih
financiranj s premajhnimi odobritvami niso omogočala dovolj kvalitetnih pristopov k
planiranju in realizaciji zastavljenih ciljev.

Zaradi omejitev, izhajajočih iz celotnega začasnega financiranja v letu 1997, je bila
izvedba nabav oziroma investicij izjemno otežena. Iz teh razlogov je bilo možno v prvih
devetih mesecih realizirati le okoli 50% nabav oziroma investicij. Delo so dodatno
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oteževali dolgotrajni postopki, predpisani za izvedbo javnih razpisov.

V letu 1997 so nam bila z veljavnim proračunom dodeljena sredstva v skupnem znesku
31.242.801.393,00 tolarjev, in sicer za naslednje namene:
- za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke
(oziroma 79,50%)

24.837.224.588,00SIT

- materialne stroške
SIT (oziroma 12,96%)

4.048.632.373,90

- za štipendije
(oziroma 0,04%)

12.985.384,00 SIT

- za Republiški družbeni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
35.198.000,00 SIT
(oziroma 0,11%)
- investicije in investicijsko vzdrževanje
SIT (oziroma 6,40%)

1..998.682.242,10

- za odplačilo domačega dolga
(oziroma 0,13%)

40.000.000,00 SIT

- Prehodni dom R Slovenije za tujce
SIT
(oziroma 0,86%)

270.078.805,00

Sredstva za plače so nam zadoščala za izplačila sredstev, določenih s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, s sklepi Vlade Republike
Slovenije - Komisije za kadrovske in administrativne zadeve, prav tako pa nam je
Ministrstvo za finance nakazalo sredstva za druge osebne prejemke do višine
določene z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov.

CILJI NA PODROČJU MATERIALNIH STROŠKOV:
- zagotavljanja sredstev za fiksne stroške (elektrika, komunalne storitve, telefon, ...)
- za variabilne stroške
- zavarovanje premoženja, oseb in interesov
- izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih delavcev
- zagotavljanje delovanja Visoke policijsko - varnostne šole
- zagotavljanje delovanja Srednje policijske šole
- zagotovitev rednega opravljanja nalog ministrstva
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IZVEDBA PROGRAMOV ZA MATERIALNE STROŠKE
Glede na prenizko odobritev sredstev, na kar smo opozorili že ob sprejemu proračuna
za leto 1997, v celoti ni bilo možno doseči načrtovanih aktivnosti oziroma smo
nekatere planirane aktivnosti lahko izvedli le z največjimi napori oziroma v skrčenem
obsegu.
Prenizka odobritev sredstev je zahtevala varčevalne ukrepe, ki se v letu 1998
nadaljujejo.

89.19% sredstev je bilo porabljeno za zagotavljanje najnujnejših rednih obveznosti. Po
posameznih namenih je poraba naslednja:
- redni materialni stroški
SIT

65,87%

2.621.427.038,47

- skupni materialni stroški

16,62%

661.639.286,48 SIT

0,98%

38.996.341,00 SIT

r

pogodbeno delo

- zavarovanje premoženja, oseb in
interesov
SIT

10,94%

435.581.217,60

2,27%

90.192.152,60

0,38%

15.154.104,20 SIT

- redno usposabljanje
SIT
- usposabljanje za izredna stanja
in vojno
- akcije in zavarovanja
SIT

2,94%

116.860.114,80

Največja poraba pri materialnih stroških je prikazana na naslednjih postavkah:
- 400 (0-93, razen kto 400-51) Material 587 mio sit oz. 14,48% celotne porabe,
-400-51 nadomestni deli za prevozna sredstva 154 mio sit oz. 3,79% celotne porabe,
- 401 Energija 296 mio sit oz. 3,35% celotne porabe,
- 401 -O

gorivo za prevozna sredstva 344 mio sit oz. 8,47 % celotne porabe,

- 402 Proizvodne storitve 481 mio sit oz. 13,78% celotne porabe,
- 402-20 telefon 181 mio sit oz. 4,46% celotne porabe,
- 402-11 tekoča popravila prevoznih sredstev 210 mio sit oz. 5,09 % celotne porabe,
- 402-14 tekoča popravila vzdrževanja zgradb 82 mio sit oz. 2% celotne porabe,
- 403 Neproizvodne storitve 261 mio sit oz. 6,53% celotne porabe,
- 403-60 najemnine poslovnih prostorov 205 mio sit oz. 5% celotne porabe,
- 403-10,11 odvzem in analiza krvi 63 mio sit oz. 1,5% celotne porabe,
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-414 Domače dnevnice in nočnine 115 mio sit oz. 2.8^% celotne porabe,
-415 Tuje dnevnice in nočnine 37 mio sit oz. 0,90% celotne porabe,
- 418 Drugi odhodki 324 mio sit oz. 7,92% celotne porabe,
- 418-50 terenski dodatek 87 mio sit oz.2,15% celotne porabe,
- 463 Davki in prispevki 24 mio sit oz. 0,58% celotne porabe.

Največje povečanje stroškov v primerjavi z letom 1995 je nastalo na postavki:
- nadomestni deli za prevozna sredstva,
- tekoča popravila prevoznih sredstev,
- investicije in investicijsko vzdrževanje,
- gorivo za prevozna sredstva.

Materialni stroški so se povečali predvsem zaradi:
- povečanja cen proizvodov in storitev,
- visokih fiksnih stroškov,
- večjih stroškov vzdrževanja, kot posledice zmanjšanja investicijskih sredstev,
- novih oziroma dodatnih obveznosti (najemnine za občinske objekte).

ODSTOPANJA NA EKONOMSKEM NAMENU MATERIALNI STROŠKI
S sprejetim proračunom nam je bilo dodeljenih 4.022.195.000,00 sit, z dodatnimi
prerazporeditvami smo pridobili na postavki še 26.437.373,90 sit, skupaj smo imeli na
razpolago za leto 1997 le 4.048.632.373,90 sit. Sredstva za materialne stroške nam
niso zadoščala za pokrivanje vseh obveznosti za leto 1997, zato smo razliko med
razpoložljivimi in porabljenimi sredstvi v skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna
Republike Slovnije (Uradni list RS 1/98) knjižili na konto 162 kot terjatev do proračuna.
Izkazane obveznosti na kontu 162 za leto 1997 na proračunski postavki 3431
Materilani stroški znašajo 410.619.797,31 sit oziroma 11 % razpoložljivih sredstev, na
proračunski postavki 3755 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 2.690.678,02 sit,
na proračunski postavki 1925 Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje 416.222,48 sit in na
proračunski postavki 7400 Učni center - materialni stroškil 12.604,30 sit.

CILJI NA PODROČJU INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
Zastavljeni cilji na področju nabave opreme, investicij in investicijskega vzdrževanja
so bili:
- posodobitev opreme za kvalitetnejše opravljanje danih nalog,
- zamenjava dotrajane in tehnološko neustrezne informacijske opreme, predvsem na
mejnih prehodih,
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- dopolnitev opreme za kontrolo listin pri prehodu državne meje in sredstva za prevoz
vozil,
- vzpostavitev lokalnih računalniških omrežij v državni upravi za projekt enotnega
pisarniškega poslovanja v državi,
- nabava opreme za zaščito in varovanje podatkov pri prenosu ITK sistemu na MNZ,
- dopolnitev nabave prevoznih sredstev v skladu s pravilnikom o sistemizaciji
tehnične opreme ter za zamenjavo starih iztrošenih vozil, ki zaradi dotrajanosti niso
več primerni za uporabo,
- nabava terminalne in manjše lokalne infrastrukturne opreme radijskih in žičnih zvez,
- nabava strojne in programske opreme,
- nabava kriminalistično tehnične opreme, predvsem za laboratorije in oprema za
dokazovanje kaznivih dejanj,
- dopolnitev manjkajoče oz. iztrošene birotehnične in pisarniške opreme,
- nabava oborožitve za operativne delavce in za potrebe posebnih enot,
- nabava osebne in dopolnilne opreme po Pravilniku o rokih trajanja osebne in
dopolnilne opreme; za redne uniformirane delavce, za kadete, rezervni sestav
policije,
- zaščitna sredstva (neprobojni jopiči, čelade),
- oprema za operativno izvajanje nadzora prometa,
- nadgradnja centralnega računalnika za potrebe javne varnosti kot tudi upravnih
notranjih zadev,
- pridobitev tehnične dokumentacije in ureditev zemljiških zadev,
- izgradnja centralnega strelišča in pesjakov v Vadbeno oskrbnem centru Gotenica,
- izgradnja objektov za policijske postaje oziroma rekonstrukcija,
- investicijsko vzdrževanje objektov ONZ, predvsem obnove streh, kotlarn in
izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih.

Navedeni cilji niso bili v celoti realizirani, saj sredstva niso zadoščala niti za redno
zamenjavo najnujnejše opreme, predvsem vozil,
informacijske opreme,
telekomunikacijske opreme, zaščitnih sredstev, posebnih tehničnih sredstev. Na
področju gradbenih investicij cilji niso bili doseženi v celoti," saj so bila sredstva tako
omejena, da praktično nismo mogli zagotoviti niti nujno potrebnih investicij.

IZVEDBA PROGRAMOV
Z veljavnim proračunom nam je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje
odobrenih skupaj 1.898.682.242,10 sit. Vsa sredstva smo v celoti porabili za naslednje
namene:
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- 5315 Telekomunikacijska oprema
S sredstvi na postavki smo posodobili dve telefonski centrali, izgradili medomrežno
povezovanje MNZ z UNZ-ji in ostalo opremo za brezžične zveze.

- 5316 Informacijska oprema
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo 250 delovnih postaj in 200
tiskalnikov ter različne programske opreme.

- 5317 Kriminalistično tehnična oprema
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo mikrospektrofotometra in
cianokrilne komore.

- 5319 Birotehnična oprema
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo fotokopirnih strojev, rezalnikov
papirja, laserskih čitalcev črtnih kod ter ostale drobne birotehnične opreme.

- 5321 Pisarniška oprema
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo pisarniškega pohištva, opreme
fotolaboratorija, skladiščnih regalov ter klimanaprav.

- 5323 Varstvo pri delu
Sredstva te postavke so bila namenjena predvsem za nabavo delovnih zaščitnih oblek
in čevljev.

- 5324 Oborožitev in 5325 Strelivo in plinska sredstva
Sredstva teh postavk so bila namenjena za'nabavo orožja in različnih vrst nabojev.

- 5326 Osebna oprema
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo osebne in dopolnilne opreme.

- 5332 Nadzor prometa
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo elektronskih alkotestov s priborom.

- 5334 Posebna tehnična sredstva in pripomočki
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo video in audio opreme, RTG
aparata ter specialno operativno tehniko.
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- 5337 Zdravstveno varstvo
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo EKG aparata in dveh vodnih
postelj.

- 5339 Zaščitna operna
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo neprobojnih jopičev in zaščitnih
očal.

- 1905 Varovanje oseb
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo vozil, žepnih radijskih postaj ter
zamenjavi mobitelov.

-1906 Južna meja
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo dokuboksov, dokutekstov in UV
svetilk.

CILJI NA STANOVANJSKEM PODROČJU V LETU 1997 SO BILI NASLEDNJI:
a) adaptacije samskih domov in samskih sob:
- dokončanje adaptacije samskega doma v Mariboru iz leta 1996,
- dokončanje delne adaptacije samskega doma v Ljubljani, Kotnikova 8 iz leta 1996,
- nadaljevanje adaptacije samskega doma v Ljubljani, Kotnikova 8,
- adaptacija samskega doma v Ljubljani, Jeranova 14 (streha),
- zaključek adaptacije samskih sob Rogatec iz leta 1996,
- zaključek adaptacije samskih sob Novo mesto iz leta 1994.
b) opremo samskih sob in službenih stanovanj:
- oprema dveh stanovanj v LJubljani, Peričeva 37 in garsonjere na Rocenski 56 v
Tacnu,
- oprema samskih sob Rogatec.
c) obratovanje treh samskih domov v Ljubljani (Jeranova 14, Jožeta Jame 8, Kotnikova
6a,b in za plačilo najemnine najetega dela samskega doma Jožeta Jame 8).

IZVEDBA PROGRAMOV
Odobrena proračunska sredstva niso zadoščala za realizacijo vseh potrebnih
vzdrževalnih del v samskih domovih in samskih sobah MNZ, izkazanih v planu 1997
(sanacije oken, vrat, podov, instalacij v 19 domovih oz. samskih sobah po UNZ-jih) in
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za opremo službenih stanovanj (zaradi neopremljenosti sta še nedodeljena
stanovanja v Ljubljani in eno v Celju).

dva

Prav tako so ostala nedodeljena stara izpraznjena stanovanja, saj zaradi omejitve
koriščenja sredstev iz naslova prejetih najemnin nismo realizirali adaptacije navedenih
stanovanj: Ljubljana. Koseškega 3, Škofja Loka, Frankovo naselje 68, Reška c. 9,
Kočevje, žiri, Jobstova 9. Nerealizirane so ostale tudi plinifikacije stanovanj v Kozini
in Novi Gorici.

Da bi lahko realizirali potrebe, ki smo jih izkazali v planu 1997 (nakup 20 stanovanj),
bi potrebovali dodatna sredstva za nakup 14 stanovanj.

Zaradi neodobrenih sredstev je ostal nerealiziran tudi odkup samskega doma Jožeta
Jame 8 v Ljubljani, katerega del ima MNZ v najemu od KPL Ljubljana.

ODSTOPANJA
V letu 1997 smo do novembra za tekoče vzdrževanje službenih stanovanj, nujna
intervencijska dela. obratovalne stroške in stroške upravljanja stanovanj koristili še
sredstva iz najemnin stanovanj. V novembru 1997 se je poraba iz sredstev najemnin
omejila le na plačevanje stroškov upravljanja in tekočega vzdrževanja, kar pa je
pomenilo ustavitev investicijskega vzdrževanja stanovanj.

Prav tako nam ni bila dana možnost koriščenja sredstev od prodaje stanovanj, zato
tudi nismo izpolnili plana po nakupih potrebnih stanovanj. Z ostankom sredstev
odprodaje iz leta 1996 smo uspeli od 20 planiranih stanovanj kupiti le 6 stanovanj.

Izpad sredstev iz naslova najemnin (cca 108 mio sit letno) in sredstev od prodaje
stanovanj (cca 153 mio sit letno) pomeni za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev
MNZ, glede na perečo stanovanjsko problematiko, veliko vrzel, prav tako pa je
okrnjeno tudi vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda in izvajanje
Stanovanjskega zakona, ki lastniku nalaga sprotno odpravo (v roku 15 dni)
pomanjkljivosti v stanovanju oz. stanovanjski stavbi, kjer ima stanovanja.

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja svoje naloge v skladu z
Zakonom o varnosti cestnega prometa.

Naloge in cilji, ki so si jih zastavili v letu 1997, so bili v celoti uresničeni. Sredstva na
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postavki 6099 so bila v celoti porabljena.

Med večjimi nalogami, ki jih je opravil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
so bile akcije ob 25. obletnici delovanja ter skupne akcije z Ministrstvom za notranje
zadeve in drugimi soorganizatorji (Varnostni pas-vez z življenjem, Stopimo iz teme,
Alkohol, ne hvala!, Bistro glavo varuje čelada). Ob 25 letnici Sveta so se odločili za
izrazito delovno obeležitev jubileja in predvsem za izdajo gradiv (publikacija ob 25
letnici, brošure: Prvi koraki v svetu prometa, Vozimo pametno-hitrost ubija, ponatis
brošure Bistro glavo varuje čelada, Otrok v avtu in ponatis skupne publikacije z
Inštitutom za varovanje.zdravja Preprečimo poškodbe otrok). Izvedene so bile vse
stalne akcije za učence v osnovnih šolah (Začetek šolskega leta, Rumena rutica,
Kresnička, Prometna značka, Varno kolo, Kolesarnski izpit, tekmovanja Kaj veš o
prometu, razglednica Stopimo iz teme, posvet za mentorje prometne vzgoje).
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1713 - PREHODNI DOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TUJCE

Prehodni dom RS za tujce je organ v sestavi MNZ RS.
Institucija je namenjena nastanitvi in oskrbi prosilcev za priznanje statusa begunca (za
azil), tujcev ki so v postopku za ugotavljanje identitete, tujcev, ki čakajo na odstranitev
iz države, ter mladoletnih tujcev, ki jih ni možno takoj vrniti v matično državo. V skladu
s Pravilnikom o organizaciji in delu MNZ, PDT vodi tudi postopke za ugotavljanje
identitete tujcev, postopke odstranjevanja le-teh in druge naloge v zvezi s tujci.

Pri tem moramo poudariti na izrazito racionalnost zakonodajalca, ki je v eni instituciji
združil:
- azilantski dom,
- pripor za tujce, za katere teče postopek ugotavljanja identitete,
- pripor za tujce, ki jim je izrečen izgon oz. odstranitev iz države,
- nastanitveni center za mladoletne tujce.

Za PDT RS so bila za leto 1997 za materialne stroške, opremo in investicije dodeljena
sredstva v višini 132.022.000,00 sit, kar predstavlja 105,53 % v primerjavi z letom
1996. S sporazumom z Ministrstvom za delo in družino smo si v letu 1997 pridobili
novo proračunsko postavko 8768 za financiranje Oddelka za mladoletnike v PDT.

Med porabljenimi sredstvi za leto 1997 so pri materialnih stroških zajete tudi finančne
posledice izhajajoč iz 7. člena Zakona o začasnem zatočišču. Tako so za tujce, ki so
izgubili status začasnega begunca bile najete kapacitete v Zbirnem centru Hrastnik.
Materialni stroški na podlagi sprejetega zakona so bremenili redni proračun PDT (cca
2,5 mio sit). Velik problem predstavljajo računi za zdravstvene storitve vseh tujcev
brez statusa po RS v višini cca 7,5 mio sit, ki prihajajo na naslov PDT-ja, kar kaže na
določeno nesistemsko ureditev (od 1/8-97 do 31/12-97).

5345 Materialni stroški
Večji del porabe materialnih stroškov predstavljajo tako imenovani fiksni stroški, na
katere nimamo vpliva. Ostale stroške smo zmanjšali na podlagi racionalnega
gospodarjenja in varčevanja na minimum. Iz proračunske postavke 5345 Materialni
stroški smo predlagali prerazporeditev sredstev v višini 3.100.000,00 sit za kritje
proračunske postavke 5354 Prehrana tujcev.

5354 Prehrana tujcev
V primerjavi z letom 1996 je število nastanitev tujcev izrazito naraslo, kar se odraža
predvsem na stroških prehrane tujcev. Poleg tega smo krili stroške prehrane tujcev,
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ki jim je bil na podlagi 7. člena Zakona o začasnem zatočišču odvzet status begunca.
Stroške smo krili iz prerazporeditve sredstev z dne 18/12-1997 iz proračunske
postavke materialni stroški.

6232 Prevozi tujcev
Število tujcev, ki jih je bilo potrebno odstraniti iz RS z letalom (imajo prepoved vstopa
v sosednje države in državljani BIH, ki imajo izgon iz RS in so odstranjeni s
spremstvom do Sarajeva) je rapidno naraščalo. Poleg tega smo poravnali vse stroške,
ki so nastali v zvezi z odstranitvijo tujcev na vseh UNZ-jih, karje bilo možno samo s
prerazporeditvijo sredstev v višini 2.577.000,00 sit iz proračunske postavke oskrba
tujcev.

6233 Oskrba tujcev
Na podlagi dogovora z Ministrstvom za zdravstvo in v skladu s 7. členom Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju smo del računov za nujno
zdravstveno pomoč tujcem odstopili Ministrstvu za zdravstvo RS. Zato je bila možna
prerazporeditev na proračunsko postavko prevozi tujcev. V postavki Oskrba tujcev so
zajeti minimalni stroški za obleko, obutev, osebni pribor in higieno tujcev.

8768 PDT Oddelek za mladoletne tujce
Financirani so bili specifični stroški v zvezi z varstvom mladoletnikov v PDT, stroški
rejnine, stroški za opremo za Oddelek za mladoletnike.

5357 Nujna vzdrževalna dela
Opravljena so bila nujna vzdrževalna dela na podlagi finančnega načrta za leto 1997,
pretežno za vzdrževanje izpostave PDT Prosenjakovci.

5359 Oprema PDT
Nabavljena je bila oprema na podlagi finančnega načrta za leto 1997 po prioritetnem
vrstnem redu. Konec leta je bila zaradi dotrajanosti in večjih napak nabavljena
telefonska centrala.
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1811 - MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Na podlagi določb Zakona o zunanjih zadevah je Ministrstvo za zunanje zadeve
pooblaščeno za podajanje mnenj, oblikovanje stališč ter sooblikovanje in izvajanje
zunanje politike RS.
V uvodu želimo opozoriti na dejstvo, da precejšno število postavk našega ministrstva
pomeni samo posredovanje sredstev drugim porabnikom, za katera je ministrstvo
zavezano na podlagi zakona in sklepov vlade. Tu mislimo predvsem na nekatere
postavke v okviru Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, plačevanje izgradnje
prostorov Ruske federacije, obnova Manziolijeve hiše v Izoli, Odškodninski zahtevki Irak. Humanitarne pomoči. ..Vrednost teh postavk predstavlja kar 30%'proračunskih
sredstev.

V republiškem proračunu za leto 1997 je bilo Ministrstvu za zunanje zadeve odobreno
7.233.464.802,00 SIT:
1 .Ministrstvo

5.729.752.749,00 SIT

2.Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

1.421.499.125,00 SIT

3. Urad RS za evropske zadeve

2.212.928,00 SIT.

AD 1) MINISTRSTVO

a) 11 PLAČE
Plače za zaposlene delavce v ministrstvu v Ljubljani se zagotavljajo in izplačujejo v
skladu z zakonom o delavcih v državni upravi. Med osebnimi dohodki so zajeti bruto
osebni dohodki v višini 442.888.853,00 SIT, prispevki delodajalca vvišini
50.760.000,00 SIT ter drugi osebni odhodki, kamor spada prevoz na delo, povračilo
stroškov za prehamo,regres za letni dopust, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči
ter pogodbe o izobraževanju v višini 50.760.000,00 SIT. V sklopu plač so zajeti tudi
Drugi osebni odhodki za delavce, ki so zaposleni v DKP in sicer v višini 29.742.000,00
SIT. V ministrstvu je bilo v letu 1997 zaposlenih 366 delavcev. Od planirane porabe
v letu 1997 smo porabili 606.491.041,66 SIT. Ostanek neporabljenih sredstev v letu
1997 na plačah je 7.372.527,34 SIT.

b) 3339 - MATERIALNI STROŠKI
Materialni stroški ministrstva so bili planirani v višini 200.000.000,00 SIT, kar pa kljub
varčevalnim ukrepom ni zadoščalo.Iz postavke 6525 smo prerazporedili sredstva v
višini 8.000.000,00 SIT. Zaradi začasnega financiranja, ki je trajalo vse do decembra
smo del stroškov, ki so bremenili postavko 7432 - Vključevanje RS v NATO, krili iz
materialnih stroškov, zato smo sredstva v višini 8.500.000,00 SIT s planom
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prerazporedili na materialne stroške. Iz materialnih strškov pa smo po sklepu Vlade
RS prenesli na Servis skupnih služb vlade - postavka 8221 Nakup opreme za potrebe
državnih organov 5.998.194,00 SIT. Za naoavo varnostnih omar za hranjenje
dokumentov(tehnična inšpekcija NATA) 4.448.194.00 SIT ter nadomestilo uničene
opreme ob požaru v službenem stanovanju 1 550.000,00 SIT. V letu 1997 smo na
materilnih stroških porabili 210.496.855,89 SIT

C) 3663 - DRUGI ODHODKI ZA DELO NADRU3IH PODROČJIH.
Na tej postavki smo planirali 208.700.000.00 SIT in jih s prerazporeditvijo plana
povečali za 8.636.000,00 SIT.
Poraba sredstev v višini 217.153.866,39 SIT je namenjena za meddržavno
sodelovanje. V letu 1997 je potekala intenzivna diplomatska dejavnost v zvezi s
krepitvijo gospodarsko političnega položaja RS v tujini. Omenimo naj samo aktivnosti
pri OZN in EU.

d) 5198 - RAZISKOVALNE NALOGE
Za pridobivanje podatkov in analiz s področja mednarodnih odnosov, je ministrstvo
planiralo 1.300,000,00 SIT in ji v celoti porabilo.

e) 7432 - VKLJUČEVANJE RS V NATO IN VS OZN
Zaradi začasnega financiranja, ki je trajalo vse do decembra, smo sredstva v višini
17.136.000,00 SIT s prerazporeditvijo plana prerazporedili v višini 8.500.000,00 SIT
na materialne stroške in 8.636.000,00 SIT na Druge odhodke, saj so se v času
začasnega financiranja stroški krili iz teh postavk.

f) 1297 - ČLANARINE IN KOTIZACIJE V TUJINI
Planirana sredstva - 365.106.000,00 SIT smo v višini 364.696.220,16 SIT porabili za
plačilo članarin OZN, SVET EVROPE, UNESCO, ILOOSCE,...

9) 5201 - DELOVANJE PREDSTAVNIŠTEV RS V TUJINI
Na

tej postavki nam je bilo dodeljenih 3.855.000.000,00 SIT, ki smo jih s prenosom
iz postavke 6525-Prostori ruske federacije povečali za 10.000.000,00 SIT. Pri stroških
DKP, ki jih je 40 plus častni konzuli, predstavljajo glavni izdatek plače 40% tekočih
stroškov, na drugem mestu so najemnine s 25.5% deležem in nato ostali stroški 34.5%
kamor spadajo stroški za material, proizvodne in neproizvodne storitve, reprezentanca,
potni stroški dnevnice, šolnine, selitveni stroški, plačila prispevkov za podaljšano
zavarovanje, akontacije ter krediti(Uredba). V letu 1997 smo porabili za plače
1.536.635.281,037 SIT za najemnine 990.379.633,57 SIT in vse ostale stroške
1.337.731.647,58 SIT. Skupna poraba je 3.864.746.562,52 SIT.

9. december 1999

249

poročevalec, št. 84/1

f) 6211 in 6524 - UREDITEV DRŽAVNE MEJE in MORSKA MEJA
Sredstva v višini 3.000.000,00 SIT , ki so nam bila dodeljena s proračunom za
delovanje strokovnih meddržavnih komisij in strokovnjakov mednarodnega
pomorskega prava, smo porabili v višini 2.831.891,19 SIT.

g) 8231 - POMOČ OB VOLITVAH V BIH
S sklepom Komisije vlade RS za kadrovske in adm.zadeve na 14.seji z dne 21/7-97
je bilo namenjenih 3.000.000,00 SIT za pomoč ob volitvah v BIH. Sredstva so.bila
nakazana v višini 130.000,00 ATS na račun OSCE na Dunaju in 1.296.676,48 SIT na
račun Urada za priseljevanje in begunce v Ljubljani.

h) 8270 - HUMANITARNA POMOČ R ALBANIJI IN R BOLGARIJI
S sklepom Komisije Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve na 5. seji z dne
11/4-97 je bilo dodeljeno 19.894.000,00 SIT za humanitarno pomoč in sicer:R Albaniji
v višini 16.069.000,00 SIT in 3.825.000,00 SIT R Bolgariji.
Sredstva so bila nakazana na račun Rdečega križa Slovenije v višini 19 893.388,00
SIT.

i) 8268 - ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI IRAK- Tuja donacija
Sredstva v višini 415.000,00 USD je nakazal UNCC iz Vieneve za izplačilo slovenskim
oškodovancem v Zalivski vojni 90/91.

j) 5202 - PROSTORI, OPREMA, KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA ZA DKP
Ministrtvo je v ta namen dobilo 179.000.000,00 SIT. 12.500.000,00 SIT smo s
temeljnico prenesli na postavko 8145 - Obnova Manziolijeve hiše v Izoli. Omenimo naj,
da so nam bila planirana sredstva s klepom Vlade z dne 11/9-97 zmanjšana za
50.000.000,00 SIT.
V okviru te postavke se krijejo izdatki za nakup prostorov ter nabavo opreme za
predstavništva in rezidence in za njihove adaptacije. Opremo predstavništev delimo
na pohištveno opremo, računalniško opremo, osebne avtomobile, umetniška dela,
varnostno zaščito ter drugo opremo.
V letošnjem, letu smo dokupili prostore za Misijo RS pri EU v Bruslju, .saj je bilo to
nujno potrebno zaradi širitve misije. Pričeli smo z opremo veleposlaništev in rezidenc
v Ankari in Bratislavi, kar pa zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo mogoče izpeljati do
kraja.
\
k) 6525 - PROSTORI VELEPOSLANIŠTVA RUSKE FEDERACIJE '
Na podlagi recipročnega dogovora med Vlado RS in Rusko federacijo je vlada dolžna
zagotoviti prostore za veleposlaništvo Ruske federacije. Nosilec aktivnosti je MZZ.
Obnovitvena dela potekajo z zamudo, zato sredstva, ki so bila planirana v letošnjem
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letu v višini 205.000.000,00 SIT niso bila v celoti porabljena. Porabilo se je
175.434.605,05 SIT. Ker je bila planirana poraba za prestavitev plinovoda in vodovoda
manjša za 18.000.000,00 SIT smo ta sredstva prerazporedili v višini 10.000.000,00
SIT na postavko 5201 in v višini 8.000.000,00 SIT na postavko 3339, kjer nam je
primanjkovalo sredstev za pokritje tekočih obveznosti.
I) 8145 - OBNOVA MANZIOLIJEVE HIŠE V IZOLI
Sredstva na tej postavki v našem proračunu niso bila
planirana. Predlagali smo naj se sredstva odobrijo Ministrstvu za kulturo. Vendar če
RS ne bi izpolniola dane finančne obljube, bi s tem povzročila izjemno politično škodo
v odnosih z Republiko Italijo. Zato je MZZ prerazporedilo lastna sredstva iz postavke
5202 v višini 12.500.000,00 SIT.
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1812 - URAD RS ZA SLOVENCE PO SVETU IN ZAMEJSTVU

AD 2) URAD RS ZA SLOVENCE PO SVETU IN ZAMEJSTVU
a) 60 - PLAČE
Za plače Urada je bilo v letu 1997 namenjenih 29.199.125,00 SIT. Od tega smo
porabili 23.003.636,00 SIT za plače, 1.010.826,00 SIT za Druge osebne odhodke ter
.4.687.123,00 SIT za Prispevke delodajalca. Neizkoriščenih je ostalo 497.450,00 SIT.

b) 4504 - MATERIALNI STROŠKI
Za materialne stroške je bilo s proračunom dodeljenih 6.000.000,00 SIT. Porabili smo'
5.787.250,96 SIT.

c) 4750 - SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES
Sredstva, ki so bila dodeljena s proračunom v višini 9.000.000,00 SIT so bila v celoti
porabljena in po pogodbi, ki je bila sklenjena med Uradom in Svetovnim slovenskim
kongresom tudi nakazana.

d) 4975 - SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
Sredstva v višini 54.000.000,00 SIT so po dvanajstinah nakazana na SIM, ki jih porabi
za pokrivanje plač in del materialnih stroškov. Sredstva so nakazana na podlagi
pogodbe sklenjene med Uradom in SIM.

e) 5234 - USTAVNE OBVEZNOSTI - PODPORA SLOVENSKI NARODNOSTNI
SKUPNOSTI
V letu 1997 je Urad dobil s proračunom 1.116.000.000,00 SIT. S sklepom Vlade RS
je bilo Uradu zagotovljeno še dodatnih 200.000.000,00 SIT, ki pa jih je Ministrstvo za
finance lahko realiziralo le v višini 124.390.000,00 SIT. Zaradi procentualne delitve
stroškov, smo del sredstev v višini 25.910.000,00 SIT prerazporedili na postavko
6212. Tako smo imeli na razpolago 1.240.390.000,00 SIT, ki smo ji razdelili po
naslednjem ključu: Italija 53,8%, Avstrija 38,3%, Madžarska 3,9%, Hrvaška 0,9% in
Slovenija 3,1%.
Urad je poslovanmje prilagodil navodilom proračunske inšpekcije, ki zahteva popolno
transparentnost porabe proračunskega denarja.

f) 6212 - USTAVNE OBVEZNOSTI - PODPORA SLOVENSKEM PO SVETU
Sredstva v višini 52.000.000,00 SIT, ki so bila zagotovljena s proračunom smo
povečali s prerazporeditvijo iz postavke 5234 za 25.910.000,00 SIT. Preko te postavke
se financira celotno organiziranje slovenskih zdomcev in izseljencev. Sredstva so
namenjena vzdrževanju stikov z matično domovino ter poglabljanju slovenstva med
mlajšimi generacijami.
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1813 - URAD ZA EVROPSKE ZADEVE

AD 3) URAD RS ZA EVROPSKE ZADEVE

A) 60 - PLAČE
Sredstva za plače so bila dodeljena v višini 52.587.854,00
SIT so se porabila za plače 40.759.037,00 SIT, za druge osebne odhodke
2.684.607,00 SIT ter za prispevke delodajalca 8.248.288,00 SIT.

b) 4505 - MATERIALNI STROŠKI
Dodeljena sredstva proračuna v višini 17.800.000,00 SIT smo zaradi začasnega
financiranja, ki je trajalo vse do decembra s prerazporeditvijo plana povečali za
12.200.000,00 SIT. Zaradi plačila prometnega davka za osebno vozilo, ki je donacija
EU_Phare, smo sredstva v višini 374.926,00 SIT prerazporedili na Servis skupnih
služb Vlade. Tako smo sredstva, ki so bila planirana na postavkah 7439 in 8770 do
8775 koristili iz materialnih stroškov. Porabljeno je bilo 28.613.487,93 SIT.

9. december 1999

253

poročevalec, št. 84/1

2011 - MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

1. DOSEŽENI ZASTAVLJENI CILJI

Ministrstvo za pravosodje je cilje oziroma programe prilagodilo dodeljenim
proračunskim sredstvom za leto 1997. Programi so bili večinoma realizirani. Zaradi
pozno sprejetega proračuna niso bili v celoti realizirani programi na področju
mednarodnega sodelovanja, strokovnih seminarjev in drugih aktivnih oblik edukacije
za delavce pravosodnih organov, ter zagotavljanje materialnih pogojev dela za
novonastalo Upravno sodišče v Ljubljani.

2. OBSEG REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE
ZA LETO 1997 TER SPREMEMBE MED LETOM

3010 - Plače.3118 - Drugi osebni prejemki,3226 - Prispevki delodajalcev predstavljajo
stroške plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih na Ministrstvu za pravosodje.
Realizacija navedenih proračunskih postavk znaša 98,56 %.

3334 - Materialni stroški - sredstva te postavke so bila v letu 1997 realizirana v višini
35.914.117,26 SIT oziroma 93,28%, ter predstavljajo takoimenovane klasične
materialne stroške. Del neporabljenih sredstev v višini 6,72% se nanaša na prepozno
prispele obveznosti iz leta 1997.

3658 - Druai odhodki za delo na drugih področjih - sredstva te postavke so bila v letu
1997 realizirana v višini 10.342.372,26 SIT oziroma 54,43%. Sredstva na tej postavki
so bila porabljena za slu_bena oblačila oziroma toge s priponkami, prevajanja nujno
potrebne strokovne literature kot tudi stroške v zvezi z mednarodno pravno pomočjo.
Ostalih programov na področju mednarodnega sodelovanja ter izobraževanja, ki
potekajo v okviru Sveta Evrope ter drugih mednarodnih institucij zaradi pozno sprejeta
proračuna in delno tudi zaradi odhoda delavcev iz ministrstva ni bilo možno realizirati
v celoti.

5250 - Strokovno izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih organih - poraba sredstev
na postavki znaša 95,54% oziroma 47.293.379,10 SIT. Iz sredstev postavke so se v
letu 1997 financirale aktivnosti v zvezi s strokovnim usposabljanjem in
izpopolnjevanjem ter podiplomskim izobraževanjem delavcev v pravosodnih organih,
ki jih je Ministrstvo za pravosodje dolžno izvajati v skladu s svojimi pristojnostmi. Načrt
izobraževanja, ki ga je pripravilo ministrstvo v dogovoru s predstavniki posameznih
pravosodnih organov, je bil skoraj v celoti realiziran. V letu 1997 je 186 pripravnikov
opravilo pravosodni izpit, 169 delavcev sodišč je opravilo izpit iz poznavanja določil
sodnega reda, 15 sodnikov oziroma državnih tožilcev je sklenilo pogodbo o
štipendiranju podiplomskega študija, realizirani so bili številni seminarji, posvetovanja
in tečaji za zaposlene v pravosodnih organih, organizirani so bili seminarji za sodne
tolmače, sodne izvedence in cenilce. Del sredstev pa je bil porabljen za nakup
strokovne literature za potrebe pravosodnih organov, ter za pripravo in izdajo sodnega
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reda s komentarjem in pojasnili. Ministrstvo za pravosodje zaradi pozno sprejetega
proračuna za leto 1997 ni moglo v celoti izpeljati načrtovanega programa strokovnih
seminarjev in drugih aktivnih oblik edukacije, zato je bilo 5.500.000,00 SIT s te
postavke prerazporejeno na postavko tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih
organov.

6500 - Najemnine poslovnih prostorov- realizacija na postavki znaša 81,05% in
predstavlja stroške že najetih prostorov za pravosodne organe. Sredstva so ostala
neporabljena v višini 18,95%, ker se Okrožno državno tožilstvo v Kopru ni preselilo v
času, kot je bilo s pogodbo načrtovano, tako, da SKB ni obračunala vseh obveznosti
v skladu s pogodbo.

8776 - Materialni stroški pri investicijah za pravosodne organe - realizacija te po.stavke
je bila le 49,06%, kar znaša 1.471.699,05 SIT. Večina porabljenih sredstev te postavke
predstavlja nabava štampiljk, napisnih tabel, pisarniškega materiala za novo nastala
upravna sodišča. Glede na pozno sprejeti proračun je ministrstvu uspelo zagotoviti
samo najbolj potrebna sredstva za delo Upravnega sodišča v Ljubljani.

8777 - Strokovne naloge - dodelitev in odvzem licenc stečajnim upraviteljem dodeljena sredstva v višini 500.000,00 SIT so bila realizirana 78.98% in so bila
porabljena za pripravo programa strokovnega izpita za opravljanje funkcije stečajnega
upravitelja, prisilne poravnave in likvidacijskega upravitelja. Strokovne naloge v zvezi
z dodelitvijo in odvzemom dovoljenj za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja,
prisilne poravnave in likvidacijskega upravitelja so bile realizirane v skladu s sprejetimi
spremembami, ki jih je opredelil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS, št. 39/97), ki je stopil v veljavo meseca julija.
Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je bil v mesecu oktobru, zaradi
zagotovitve izvršljivosti, v parlamentarno proceduro poslan Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, kar je
upočasnilo oziroma zaustavilo delo komisije za dodeljevanje in odvzem licenc.

5295 - Štipendije - realizacija sredstev na
postavki znaša 88,87% oziroma
15.551.611,00 SIT. Ministrstvo za pravosodje je planiralo sredstva za štipendije 53
študentov Pravne fakultete za potrebe pravosodnih organov. Sredstva te postavke niso
bila v celoti porabljena zaradi pavziranja štirih štipendistov, katerim je štipendija v letu
1997 mirovala.

1928- Sodni svet - realizacija sredstev na postavki znaša 75,58%. Sredstva v višini
24,42% so ostala neporabljena predvsem zaradi nerealizirane preselitve strokovne
službe Sodnega sveta, delno pa zaradi manjšega števila sej in manjše porabe
Pisarniškega materiala , kar je posledica šele v drugi polovoici leta 1997 sprejete
zakonodaje na področju upravnega sodstva in sprememb zakonodaje na področju
sodnikov za prekrške, zaradi česar v letu 1997 Sodni svet še ni bil obremenjen z novimi
pristojnostmi.
Sredstva na postavki Sodni svet so manjša za 17,15% od prvotno dodeljenih, ki jih je
ministrstvo v soglasju z Sodnim svetom predlagalo za nujne potrebe Urada za zamejce
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po svetu.

5281 - Odškodnine za neupravičeno obsoie za čas pripora in zapora- realizacija na
postavki je 92,98%. Za navedena sredstva ni mogoče pripravljati realnega programa,
ker je nemogoče napovedati, koliko tovrstnih odškodninskih zahtevkov bo vloženih,
kolikšno bo število rešenih postopkov v okviru predhodnega postopak predvidenega
v členu 539/2 ZKP, število vloženih tožb in pa število končanih zadev pred sodiščem.
Neporabljena sredstva v višini 7,02 % predstavljajo tiste sporazume, ki jih je ministrstvo
posredovalo strankam, pa niso bile pravočasno vrnjene, zato jih ni bilo mogoče
poravnati iz sredstev leta 1997.

5240 - Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih organov - poraba sredstev na
tej postavki je znašala 608.665.065,41 SIT, kar predstavlja 99,05% načrtovanih
sredstev. S sredstvi te postavke se je financirala nabava sredstev za računalništvo in
informatiko (61% realizacije) in ostale opreme med katero spada birotehnična oprema,
pohištvo, oprema za zemljiške knjige in razpravne dvorane, telefonske centrale,
signalno varnostne naprave ter službena vozila (39% realizacije). Ministrstvo za
pravosodje je moralo zaradi nujno potrebnih nakupov opreme za novo nastala upravna
sodišča zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo sredstev iz postavke strokovno
izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih organih.

6391 - Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov - dodeljena sredstva v višini
452.060.999,76 SIT so bila v celoti porabljena. Kupljeni so bili prostori za Okrožno
državno tožilstvo Kranj, zunanji oddelek v Radovljici, plačani so bili zadnji obroki
kupnine za sodno zgradbo v Krškem in del kupnine za zgradbo Okrožnega in Višjega
državnega tožilstva v Mariboru. Poravnan je bil tudi prvi obrok kupnine za dodatne
prostore Okrožnega sodišča na Ptuju.

8778 - Sodna palača v Liubliani - poraba sredstev na tej postavki je bila realizirana v
načrtovani višini, kar znaša 6.938.875,00 SIT. Sredstva so bila v celoti porabljena za
plačilo stroškov arhitektonskega natečaja za pridobitev idejnih rešitev Sodne palače
v Zupančičevi jami.

2987 - Investicijsko vzdrževanje zoradb pravosodnih oroanov - poraba sredstev na tej
postavki je bila realizirana v višini 173.404.897,78 SIT oziroma 99,95%. Investicijsko
vzdrževalna dela so se izvajala po programu in sicer za najnujnejša vzdrževalna dela
na pravosodnih objektih. Odstopanja od programa so se pojavila le pri tistih sodiščih,
kjer so se vršile večje adaptacije (okrožna sodišča v Kranju, Ljubljani, Novem mestu,
Slovenj Gradcu ter okrajna sodišča v Cerknici, Kočevju, Trbovljah, Ajdovščini) in tam,
kjer so se med letom pojavila nepredvidena vzdrževalna dela (okrajna sodišča: Šmarje
pri Jelšah, Piran, Postojna, Sežana, Črnomelj).

8779- Počitniške enote - realizacija na postavki znaša 91,94%. Sredstva so bila
porabljena za sanacijo strešnega venca na počitniški enoti Piran, saj je bilo zaradi
odpadajočega Simpsa ogroženo življenje ljudi v okolici.
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2020 - UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Pri porabi dodeljenih proračunskih sredstev smo se gibali v okviru sprejetega
proračuna.
Sredstva za materialne stroške v letu 1997 niso zadoščala za pokritje vseh nastalih
stroškov, saj so se življenski stroški povečali bolj kot sredstva v ta namen. S sredstvi
na tej postavki so se pokrivali stroški za živila, čistila, vzdrževanja, energije ipd. za
zaprte osebe. Kljub sprejetem amandmaju in povečanju sredstev na postavki 4508
prenašamo v leto 1998 za 6.800.000 sit stroškov.
Pri ostalih proračunskih postavkah smo se gibali v okviru dodeljenih sredstev, le ti
nameni pa so tudi lažje obvladljivi oziroma smo jih lahko planirali samo v višini
dodeljenih sredstev.

PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH:

Proračunske postavke 6028 - Plače, 6029 - Drugi osebni prejemki in 6030 - Prispevki
delodajalca zajemajo vse stroške plač in drugih prejemkov v zvezi z zaposlenimi v
Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Realizacija proračuna na omenjenih
postavkah je glede na proračun s spremembami 99,85 %.

4508 - Materialni stroški - poraba sredstev na postavki je 99,92%. Dodeljena sredstva
niso zadoščala za pokritje vseh stroškov nastalih v zavodih za prestajanje kazni
zapora. Nepokrite obveznosti v višini 6.800.000 SIT iz leta 1997, bo potrebno poravnati
v letu 1998.

Pri postavkah 6392 - Drugi odhodki URSIKS, 6395 - Za izobraževanje delavcev uprave
zavodov IKS, 6680 - Oprema PUO in obsojencev in 6681 - Usposabljanje, oborožitev,
posebna oprema in zdravstveno varstvo so bili programi izvedeni v okviru dodeljenih
proračunskih sredstev in večjih odstopanj ni bilo. Realizacija proračuna na omenjenih
postavkah je 94,3 %.

V okviru skupine 21 - Materialnih in drugih stroškov je bila v letu 1997 odprta nova
Postavka namenjena poravnavanju obveznosti iz naslova zdravstvenega varstva
obsojencev. Na postavki 7448 so bila sredstva porabljena v višini 114.900.000 Sit ali
100%.

V okviru skupine 46 - Transferi - ostalo je bila v letu 1997 odprta nova postavka 7449 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev. S sredstvi na tej postavki so bile v
lanskem letu poravnane zapadle obveznosti od leta 1992, ko je Zakon o pokojninskem
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in invalidskem zavarovanju v 18. in 240. členu uvedel obveznost plačevanja prispevkov
za obsojence, ki delajo polni delovni čas.

V okviru skupine 208 - Investicijsko vzdrževanje je bilo v letu 1997 zaradi celoletnega
začasnega financiranja največ težav. S postavke 6915 - Investicijsko vzdrževanje
zgradb zaporov smo v višini 68,8 % sredstev celotnih sredstev namenili obnovi
priporov v Zavodu za prestajanje kazni zapora v Ljubljani, ostalo pa po drugih zavodih,
kjer smo opravili le najnujnejša vzdrževanja.

Z novo odprte postavke 8782 - Investicije v zemljišča in opremo zaporov je bilo možno
šele koncem leta lahko opravili nakup nove opreme za kuhinje in pralnice zavodov ter
dotrajane opreme bivalnih prostorov zaprtih oseb (stoli, jogiji) v višini 44.321.091 sit.
Realizacija v skupini stroškov 208 je 95,59 %.

V letu 1997 smo tako na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij od skupno sprejetega
proračuna v višini 3.648.410.550 sit porabili 99,64 % ali 3.635.207.230 SIT sredstev.
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2111 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

V zvezi z dopisom MF z dne 25.2.1998 "Zaključni račun proračuna za leto RS
1997", vam v prilogi pošiljamo obrazložitev zaključnega računa proračuna
Ministrstva za gospodarske dejavnosti za leto 1997.

V letu 1997 sta bila v okviru Ministrstva za gospodarske dejavnosti še programa iz
področja za malo gospodarstvo in področja za turizem, ki pa sta ob ustanovitvi
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem (Zakon o Vladi RS (Ur.I. RS št. 4/93),
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi RS (Ur.I. RS, št. 47/97) in
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. št. 71/94) in Zakona
o sprembah in doplnitvah Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Ur.I. št. 47/97)), prešla v novo ministrstvo. Glede na to, da nam poročila o porabi
sredstev niso poslali pravočasno, so nam zagotovili, da vam bodo za proračunske
postavke malega gospodarstva in turizma, obrazložitev posredovali naknadno.
,

Postavke malega gospodarstva in turizma pa so bile v letu 1997 nalsednje:
* 6104 - Center za promocijo turizme
* 6107 - Pospeševalni center za malo gospodarstvo
t
* 1819 - Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo
* 6106 - Sofinanciranje turietičnih programov
* 7471 - Sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov
* Poleg tega je v okviru MGD v letu 1997 deloval tudi Urad za obrt.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je imelo v letu 1997 veljavni proračun v višini
17.251.271.931,62 SIT. Od odobrenih proračunskih sredstev je bilo porabljeno
16.553.431.378,98 SIT ali 95.95%.

Dejavnosti Ministrstva za gospodarske dejavnosti so bile v proračunskem letu
1997 usmerjene v naslednje namene:
* socialni transferi (poraba 78.84%)
"dotacije in plačila storitev javnim zavodom, (poraba 100 %)
* Plačila storitev (poraba 93.30%)
* subvencije in transferi (poraba 98.31%)
* investicije - energetika (poraba 99.92%)
* kapitalske naložbe (poraba 95.67%)
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V okviru ministrstva delujejo tudi naslednje direkcije in organi v sestavi:
* Direkcija RS za oskrbo z energijo (poraba 84.74%)
* Agencija RS za učinkovito rabo energije (poraba 91.81%)
* Direkcija RS za rudna bogastva (poraba 96.73%)
* Direkcija Rs za poslovno informacijsko središče (poraba 99.33%)
* Republiški energetski inšpektorat (poraba 99.59%)
* Republiški rudarski inšpektorat (96.99%)
* Republiški gradbeni inšpektorat (95.80%)

Neporabljenih sredstev proračuna Republike Slovenije iz leta 1997 oz "ostanek"
(iz tabele MF), ne moremo pripisati slabi izvedbi programov, ki si jih je zastavilo
ministrstvo, ampak zelo kratkemu roku med sprejetjem, proračuna za leto 1997 in
možnostjo realizacije sprejetih nalog do konaca proračunskega leta.

Prenosi sredstev, so bili opravljeni med letom znotraj proračunskih postavk
ministrstva na programih, kjer je ministrstvo ocenilo, da ne bo možna realizacije leteh zaradi narave dela in seje preneslo na programe, kjer so bile potrebe velike in
je bila možna takojšnja realizacija.

Podrobnejše obrazložitve z razlago realizacije posameznih
programov oz. postavk, so navedene v nadaljevanju.

proračunskih

r
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Socialni transferi

8289 DOKUP ZAVAROVALNE DOBE - ANHOVO

Sredstva po sprejetem proračunu: 420.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 570.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 449.371.574,57 SIT
Ostanek sredstev: 120.628.425,43 SIT

Poraba sredstev je temeljila na 3. odstavku 3. člena Zakona o prepovedi
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Ur. list RS št. 56/96), ki ureja
izvajanje socialno kadrovskega programa, ki obsega upokojevanje pod posebnimi
pogoji in subsidiarno odgovornost države pri izplačilu odškodnin. Gre za
izpolnjevanje finančnih obveznosti tako glede upokojevanja pod posebnimi pogoji,
kot tudi izplačevanja odškodnin. Komisija Vlade Republike Slovenije za ugotavljanje
pravice do pokojnine pod posebnimi pogoji je v letu 1997 obravnavala približno 500
zahtevkov in izdala 441 odločb, s katerimi je bila priznana pravica do pokojnine pod
posebnimi pogoji. Za ta namen so bila v letu 1997 porabljena sredstva v višini
449.371.574,57 SIT. Komisija Vlade Republike Slovenije za postopke
sporazumevanja za priznanje odškodnin pri svojem delu še ni prišla tako daleč, da
bi črpala proračunska sredstva, četudi je vloženih nad 200 zahtevkov. Tudi zato je
ostalo neporabljenih nad 100 mio SIT.

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom
5194 - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE

Plačila storitev
5193 - PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA V ENERGETIKI

V letu 1997 so bile podpisane pogodbe za naslednje naloge:
1•

Izdelava energetskega letopisa za leto 1997

2- Spremljanje izvajanja energetske bilance RS za leto 1997 in izdelava
energetske
bilance za leto 1998
3

-

Primerjalno spremljanje cen energentov in cenovnih razmerij ter specifičnih cen
energentov
Makroekonomski model za integralno planiranje energetike (v okviru avstrijsko
slovenske kooperacije)

5.

Spremljanje izvajanja del na programu prestrukturiranja energetike

6.

Prireditev študije Phare Stratepki dokument energetske politike Republike
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Slovenije (Country Energy Policy Document for Republic of Slovenija) v
slovenščino
7.

Publikacije: Evropa, energija in viri

8.

Program del za pripravo strokovnih podlag razvoja energetskega sektorja

Del nalog je zaključen, del pa bo zaključen do konca aprila 1998. Realizacija
proračunske postavke je 98.17%, zaključene naloge so izvedene kakovostno

6922 HARMONIZACIJA SLOVENSKE TEHNIČNE ZAKONODAJE S
TEHNIČNO
ZAKONODAJO VELJAVNO V DRŽAVAH ČLANICAH EU

Sredstva po sprejetem proračunu: 50.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 19.657.500,00 SIT
Poraba sredstev: 11.882.500,00 SIT
Ostanek sredstev: 7.793.000,00 SIT

Na proračunski postavki 6922 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje z
zakonodajo v državah članicah EU je bilo po veljavnem proračunu predvidenih
19.575.500,00 SIT. Porabljenih je bilo 11.882.500,00 SIT in sicer v skladu s
sprejetim načrtom porabe za naloge harmonizacije tehnične zakonodaje za tista
področja in pripadajoče smernice EU za katere je zadolženo Ministrstvo za
gospodarske dejavnsoti (tlačne posode, ATEX oprema, stroji itd). Sredstva niso bila
izkoriščena v celoti zato, ker pozno sprejet proračun ni omogočil kontinuirane
porabe sredstev vse leto, ob zaključku leta pa je zaradi administrativnih omejitev
zmanjkalo časa za porabo sredstev v tako kratkem času.

8785 - IZVAJANJE KONVENCIJE O NEVARNIH SNOVEH
Sredstva po sprejetem proračunu: 15.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 5. 000. 000,00 SIT
Poraba sredstev: 1.811.503,00 SIT
Ostanek sredstev: 3,188.497,00 SIT

V letu 1997 je bila ta postavka predvidena za kritje stroškov za uvedbo in izvajanje
konvencije o prepovedi proizvodnje in uporabe kemičnega orožja v letu 1997. Po
sklepu Vlade RS je bilo za nosilca izvajanja imenovano naše ministrstvo, vendar
je bilo to spremenjeno z določili zakona o ratifikaciji te konvencije, ki ga je
Parlament sprejel 23.5.1997. Po tem zakonu je bilo izvajanje konvencije prenešeno
na Ministrstvo za zdravstvo, zato sredstva niso bila v celoti izkoriščena.

Subvencije
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1731 PROJEKT PRENOVE PODJETIJ

Sredstva po sprejetem proračunu: 210.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 210. 000. 000,00 SIT
Poraba sredstev: 166.491.436,00 SIT
Ostanek sredstev: 43.508.564,00 SIT

- Projekt "Prenova podjetij" je predstavljal nadaljevanje aktivnosti Ministrstva za
gospodarske dejavnosti iz let 1993, 1994 in 1995. Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti je poleg zatečenih plačil iz leta 1996 za znesek 900.000,00 SIT v letu
1997 financiralo v okviru zgoraj omenjene postavke naslednje projekte:

- Projekt "konkurenčno pozicijoniranje izdelkov" v višini 68.526.316.-SIT, ki je eden
izmed pilotskih projektov, s katerim želi ministrstvo preveriti uresničljivost Strategije
povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije. Sestavljajo ga
. naslednje faze: analiza poslovnih funkcij, primerjalno analizo z tujo konkurenco,
analizo potreb ciljnega trga, usposobljenost podjetja za vključevanje na ciljnem trgu
in ukrepi v podjetju za čim boljšo profitabilnost na ciljnem trgu. V pilotski fazi so se
analizirali podatki šestih podjetij s stališča notranjih in zunanjih vplivov na
poslovanje šestih podjetij. Prav tako je bila izdelana predstavitev posameznega
podjetja in skupna v okviru konzorcija, opravljeni so bili preliminarni kontakti s
potencialnimi nemškimi kupci (cca 200 podjetij od katerih jih je 100 izrazilo
zanimanje za sodelovanje in 19 tudi za kapitalske povezave).Skozi ta projekt se je
poleg utrditve sodelovanja med slovenskimi podjetji ugotovilo tudi glavne probleme
vsakega izmed šestih podjetji.

- Projekt Ustanavljanje Centra za modo in managementa v višini 7.065.120,00 SIT,
ki je namenjen predvsem sektorjem tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije.
Projekt je prav tako pilotskega značaja, kajti v letu 1996 in 1997 ga je sofinanciral
tudi PHARE program v višini 200.000 ECU. Tako Tekstilni inštitut Maribor kot tudi
GEA sta dobro sodelovala z nemško svetovalno firmo Kurt Salmon Associates.
Predavanja, delavnice in svetovanja podjetjem so bila izreno dobro sprejeta. V letu
1997 so bile izvedene modne delavnice (za tekstilna in trgovska podjetja), seminarji
iz marketinga mode ter seminarji iz razvoja izdelkov. Smatramo, da so projekti
takšnega značaja prihodnost tudi za druge projekte in so po vsebini kompatibilni .
2
usmeritvami EU.

■ Projekt razvoja učnega programa in priprava učnega gradiva s ciljem zniževanja
stroškov udeležbe v višini 90.000.000,00 SIT, kjer gre za sofinanciranje programa
Centra Brdo.

4651 - SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH MER ZA OHRANJANJE DELOVNIH
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MEST
Sredstva po sprejetem proračunu: 720.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 798.324.500,00 SIT
Poraba sredstev: 794.595.919,53 SIT
Ostanek sredstev: 3.728.580,00 SIT

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v okviru projekta "Operacionalizacija
ukrepov za izboljšanje položaja delovno intenzivnih panog", izvedlo javni razpis o
merilih in pogojih subvencioniranja obrestnih mer za kratkoročne in dolgoročne
kredite, ki jih podjetja najemajo pri poslovnih bankah, namenjenih za
prestrukturiranje in ohranjanje delovnih mest. Sredstva so bila dodeljena 76
podjetjem predelovalne dejavnosti, od tega za delovno intenzivne panoge skupaj
735.988.257,19 SIT. Med delovno intenzivne panoge so bila sredstva razdeljena
gospodarskim družbam iz naslednjih panog:
- 0112 predelava nekovinskih rudnin: 14.545 .641,70 SIT
-0114 strojna industrija: 124.133.830,80 SIT
- 0117 proizvodnja električnih strojnih aparatov: 100.996.913,18 SIT
- 0123 proizvodnja končnih lesnih izdelkov: 70.452.030.35 SIT
- 0125 proizvodnja preje in tkanin: 61.236.485,92 SIT
- 0126 proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov: 150.024.978,01 SIT
- 0127 proizvodnja usnja in krzna: 41.631.344,56 SIT
- 0128 proizvodnja usnja in galanterije: 172.967.032,67 SIT

S tem ukrepom se je olajšal likvidnostni položaj podjetij in zagotovitev produktivnih
delovnih mest preko izvozno stimulirane proizvodnje, ki ima ekonomsko
perspektivo. Razdeljena so bila vsa sredstva, vendar ni prišlo do celotne realizacije
ene izmed pogodb, zato je nekaj sredstev ostalo neporabljenih.

8195 - PROGRAM ZAPIRANJA RUDNIKOV KANIŽARICA, SENOVO IN ZAGORJE

Rudniki rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje so nadaljevali izvajane
programov zapiranja, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije na 196. seji, dne
20.04.1996.

Realizacija programov je skoraj celo 1997 leto potekala v režimu začasnega
proračunskega financiranja, zato je nastopil razkorak med obsegom letnih planov
aktivnostmi in proračunskimi možnostmi.

Ta je bil razrešen delno z redukcijo segmenta ekološke in prostorske sanacije
površin in s prolongacijo del v leto 1998.
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Da bi preprečili upočasnitev izvajanja kadrovsko socialnega programa , so vodstva
rudnikov poiskala na osnovi mnenja pristojnega ministrstva kratkoročne vire
sredstev.

V kolikor bi se podobna situacija ponovila tudi v letu 1998, ko bodo zapadli v
odplačilo krediti zavarovani z državnimi poroštvi (reprogram prenesenih obveznosti
z bivšega podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije), ocenjujemo, da bo ogrožen
bkvir za realizacijo celotnega projekta zapiranja premogovnikov.

8786 - RUDARSKA ŠKODA
Sredstva po sprejetem proračunu:

100.000.000,00 SIT

Sredstva po veljavnem proračunu:

100.000.000,00 SIT

Poraba sredstev:

100.000.000,00 SIT

Škoda na objektih in infrastrukturi dela mesta Idrija, ki je posledica nekaj
stoletnega rudarjenja, je bila dodeljena 13 upravičencem, ki so se prijavili na razpis
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 44-45/97 z dne 25.7.1997
in lokalnem glasilu ter jih je na predlog Komisije za ugotavljanje in sanacijo
rudarske škode pri Nadzornem svetu RŽS Idrija v zapiranju d.o.o., ki je pregledala
vso dokumentacijo in preverila dejansko stanje škode, Nadzorni svet potrdil na 18.
seji, dne 23.10.1997. Sredstva so bila upravičencem izplačana po dejanskih
računih za že opravljena dela v letu 1997, januarja leta 1998. Nadzor nad izplačili
je imela Komisija za ugotavljanje in sanacijo rudarske škode pri Nadzornem svetu
RŽS Idrija v zapiranju d.o.o.

Investicije in investicijsko vzdrževanje

4656 - INVESTIC. DOKUMENTACIJA ZA EKOLOŠKO IN TEHNOLOŠKO
SANACIJO

V letu 1997 je so bile podpisane pogodbe za naslednje naloge:
1

• Študija vplivov postavitve HE Mokrice v prostor

2- Vpliv NE Krško na obratovanje verige HE na spodnji Savi

Obe študiji sta še v izdelavi. Realizacija pror.post. je 93.61%, nerealiziran del je
predvsem posledica zelo pozno sprejetega proračuna. Obe študiji sta bili naročeni,
zaradi razjasnitve nekaterih hidroloških problemov pri bodoči gradnji spodnje
savske verige.

4657 - ODSTRANJEVANJE MILJA IZ JEZER HE MARIBORSKI OTOK, ZBILJE
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Dravske elektrarne Maribor so v sklopu sklenjenih pogodb 100% realizirale porabo
sredstev iz proračuna v znesku 7500000 Sit, realizacijo porabe preostalih 7500000
Sit so izvedle Savske elektrarne Ljubljana.
S čiščenjem mulja na HE Mariborski otok je pretežni del jezera usposobljen za
večnamensko rabo, s čimer je bil zastavljen cilj dosežen. Porabljena sredstva so
omogočala odstranitev cca 7600 m3 mulja.
S programom sanacije Zbiljskega jezera, gradnjo zaščitnega nasipa, ki poteka po
robu potopljene rečne terase, je bil dosežen cilj: izboljšane so bile življenjske
razmere ljudi, ki živijo ob jezeru.
Dodeljena sredstva so bila porabljena skladno s planom.

5186 - PROGRAM ZAPIRANJA RUDNIKOV IDRIJA, MEŽICA IN KAMNIK

Sredstva po sprejetem proračunu: 1.050.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 1.050.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 1.050.000.000,00 SIT

Sredstva so bila porabljena za naslednja namena:

a) RŽS Idrija v zapiranju d.o.o. znesek v višini
510.000.000.00 SIT

Zapiralna dela so potekala skladno z operativnim programom preprečevanja
posledic rudarjenja v RŽS Idrija v zapiranju d.o.o. za leto 1997, ki ga je sprejela
Vlade Republike Slovenije. Večjih odstopanj od programa ni bilo, bila so le
določena manjša prilagajanja obsega del pri zasipanju rovov in injektiranju, kot
posledica dejanskega stanja rovov na posameznih rudarskih obzorjih.

Po desetih letih zapiralnih del prehaja zapiranja rudnika v drugo končno fazo.
Demontirana je večina opreme in naprav iz obzorij, ki jih bo po letu 2006 zalila
voda. Končano je konsolidacijsko odkopavanje. Od planiranih količin je bilo
vgrajeno 44,5% (66.496,8 m3) utrjenega zasipa in izvrtanih 7.850.1 m injektimih
vrtin (18%) in vanj vgrajeno 11.194 m3 (16%) injektime mase. Zelo pomembno pa
je dejstvo, da so geodetske meritve v letu 1996 in 1997 pokazale, da so se premiki
točk na površini zmanjšali. To kaže na postopno umirjanje terena nad rudiščem, ki
je naseljeno, kar potrjuje pravilnost in uspešnost zapiralnih del.

b)

RSC Mežica v zapiranju d.o.o.
540.000.000,00 SIT
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Zapiralna dela so potekala skladno z operativnim programom zapiralnih del RSC
Mežica v zapiranju d.o.o. za leto 1997, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.
Manjša odstopanja so bila le pri sanaciji udorov Kavšak. Mučevo in vzdrževanja
rovov zaradi sanacije rova Glančnik, ker je dejansko stanje odstopalo od
predvidenega in planiranega. Tudi sanacija deponije metalurških odpadkov ni bila
v celoti zaključena, ker se predvideva odlaganje odpadkov še v letu 1998.

Ker bo rudnik predvidoma zaprt leta 2000 je pomembna aktivnost zapiralnih del
prezaposlitev delavcev rudnika in prestrukturiranja rudniškega premoženja. Od 157
delavcev jih je bilo 12 rešenih, kar je v skladu s planom. V novih programih podjetja
so bili prerazporejeni 4 delavci. Na programih suhih malt. šivanja prevlek, lepljenih
profilov, izdelave kanalet in betonskih oblikovancev, so bila izvedena pripravljalna
dela za začetek investicij v 1998. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ocenjuje,
da bo cilj zaprtje rudnika v letu 2000 dosežen v kolikor bodo zagotovljena planirana
sredstva iz proračuna Republike Slovenije.

. 6101 - PROGRAM ZAPIRANJA RUDNIKOV KANIŽARICA, SENOVO IN ZAGORJE

Rudniki rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje so nadaljevali izvajane
programov zapiranja, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije na 196. seji, dne
20.04.1996.

Realizacija programov je skoraj celo 1997 leto potekala v režimu začasnega
proračunskega financiranja, zato je nastopil razkorak med obsegom letnih planov
aktivnostmi in proračunskimi možnostmi.

Ta je bil razrešen delno z redukcijo segmenta ekološke in prostorske sanacije
površin in s prolongacijo del v leto 1998.

Da bi preprečili upočasnitev izvajanja kadrovsko socialnega programa , so vodstva
rudnikov poiskala na osnovi mnenja pristojnega ministrstva kratkoročne vire
sredstev.

v

kolikor bi se podobna situacija ponovila tudi v letu 1998, ko bodo zapadli v
°dplačilo krediti zavarovani z državnimi poroštvi (reprogram prenesenih obveznosti
z bivšega podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije), ocenjujemo, da bo ogrožen
okvir za realizacijo celotnega projekta zapiranja premogovnikov.

Kapitalske naložbe

6112- SLOVENSKE ŽELEZARNE
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Sredstva po sprejetem proračunu: 710.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 710. 000. 000,00 SIT
Poraba sredstev: 709.038.407,19 SIT
Ostanek sredstev: 961.592,81 SIT

Po zakonu o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva
in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni list, št.
70/94) so bila v letu 1996 zagotovljena sredstva za plačilo ene osmine najetega
kredita, kar znaša 7,625 mio DEM. Slovenske železarne d.d. so kredit najele za
nabavo trajnih obratnih sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del v skladu s
sanacijskim programom Slovenskih železarn

7476 - DOKAPITALIZACIJA SKLADA RS ZA RAZVOJ

Sredstva po sprejetem proračunu: 3.000.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 3.000.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 3.000.000.000,00 SIT

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za povečanje osnovnega kapitala
Slovenske razvojne družbe na osnovi zakona o Slovenski razvojni družbi in
programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97). Slovenska razvojna
družba bo za to vrednost izdala delnice, ki jih v celoti prevzame Republika
Slovenija. Z dokapitalizacijo se je finančna sposobnost Slovenske razvojne družbe
povečala, saj je z zakonom o Slovenski razvojni družbi in programu
prestrukturiranja podjetij opravlja tudi naloge in dejavnosti na programu
prestrukturiranja podjetij

7477 - ANHOVO - BREZAZBESTNA TEHNOLOGIJA

Sredstva po sprejetem proračunu: 800.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 650.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 650.000.000,00 SIT

Poraba sredstev je temeljila na Zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z
azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne
proizvodnje v neazbestno (Ur. list RS št. 56/96), kjer gre za nakup brezazbestne
tehnologije, pri čemer se bodo vložena sredstva ob lastninskem preoblikovanju
Salonit Anhovo preoblikovala v kapitalski delež Republike Slovenije. Sredstva v
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višini 650 mio so bila nakazana Salonitu Anhovo za prestrukturiranje azbestne
proizvodnje v neazbestno. V letu 1997 je potekala dekontaminacija prostorov, kjer
je do 20.12.1996 potekala azbestna proizvodnja. Potekala so pogajanja s tujimi
partnerji o nakupu brezazbestne vlaknocementne tehnologije in priprava prostorov
za vgraditev nove opreme. Postopki bodo končani v letu 1998, ko bo stekla
vlaknocementna proizvodnja in bodo ta namenska sredstva Republike Slovenije
preoblikovana v kapitalski delež v Salonit Anhovo.

7247 - SREDSTVA ZA SANACIJO PODJETIJ

Sredstva po sprejetem proračunu: 0 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 2.190.444.394,75 SIT
Poraba sredstev: 2.006.293.892,37 SIT
Ostanek sredstev: 184.150.502,38 SIT

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v okviru projekta "Operacionalizacija
ukrepov za izboljšanje položaja delovno intenzivnih panog", pripravilo spremembo
uredbe o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za
sanacijo podjetij in gospodarstva (Uradni list RS št. 21/97). Na podlagi zakona o
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij ter uredbe o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil
pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva je bil izveden javni razpis za
dokapitalizacijo in dodeljevanje posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in
gospodarstva. Na razpis je prispelo 80 vlog, odobrenih pa je bilo 58 posojil v skupni
vrednosti 2.006.293.892,37 SIT. Ministrstvo ugotavlja, da bi glede na prijave na
javni razpis bilo potrebnih še najmanj 5 krat toliko sredstev.
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2113 - DIREKCIJA ZA OSKRBO Z ENERGIJO

2114 - AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE

V sprejetem in rebalansiranem proračunu za leto 1997 je Agencija RS za učinkovito
rabo energije za izvajanje svojega osnovnega poslanstva, to je izvajanja ukrepov
za spodbujanje učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije,
razpolagala z eno proračunsko postavko z ekonomskim namenom plačila storitev,
v vrednosti 116 mio SIT in eno proračunsko postavko z ekonomskim namenom
subvencije in transferi v višini 59 mio SIT.

Realizacija proračuna za oba ekonomska namena v letu 1997 je bila v višini
161,873 mio SIT, oziroma 92,5% razpoložljivih sredstev. Za ekonomski namen "6 plačila storitev" je bila na proračunski postavki 2114 6102 - Intervencije v učinkovito
rabo energije realizacija proračuna v višini 102,849 mio SIT, oziroma 88,7 %
razpoložljivih sredstev. Za ekonomski namen "Subvencije in transferi" na
proračunski postavki 2114 1557 - Lastna udeležba-PHARE pa je bilo od
razpoložljivih 59 mio SIT, realiziranih vseh 59 mio SIT oziroma 100,0 %.

Nižja poraba proračunskih sredstev na proračunski postavki 2114 6102 Intervencije v učinkovito rabo energije je delno posledica nerealiziranega izplačila
pogodbene obveznosti v višini 12 mio SIT s strani Ministrstva za finance do česar
je prišlo zaradi zapoznelosti prispetja računov na M F, povezane z dolgotrajnim
postopkom izdajanja soglasja na pogodbe s strani MF. Preostali nerealizirani
znesek v višini 1 mio SIT je posledica zadržanega računa v zvezi z razreševanjem
problematike izbire izvajalca na eni pogodbi.

Poraba proračunskih sredstev na postavkah 2114 6102 in 2114 6561 je bila
realizirana delno na osnovi objave javnega razpisa 3.10.1997 in delno z
neposrednimi pogodbami v skladu z Odredbo o postopkih za izvajanje javnega
razpisa in oddajo javnih naročil, na postavki 1557 pa na podlagi ponovljenega
javnega razpisa za upravitelja sklada za učinkovito rabo energije, ki je bil objavljen
dne 9.5.1997.

Vsebina javnih razpisov je bila pripravljena na osnovi usmeritev iz Resolucije o
strategiji rabe in oskrbe Republike Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije v janurja leta 1996, na osnovi sklepa Vlade RS z dne 1.8.1996
o ustanovitvi sklada, na osnovi finančnega memoranduma SL9503 med Evropsko
skupnostjo in Vlado RS glede ustanovitve sklada in v skladu s programom del
Agencije za leto 1997.
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Tako je bilo na osnovi obeh javnih razpisov sklenjenih skupno 53 pogodb v skupni
vrednosti 107,241 mio SIT, od katerih je 66,619 mio SIT pogodbenih obveznosti
prenešenih v leto 1998. Pogodbene obveznost iz leta 1996, ki so bile prenesene
v leto 1997 so bile realizirane v višini 62,224 mio SIT.

V vsebinskem smislu so bili zastavljeni cilji doseženi.

Za sofinanciranje energetskih pregledov podjetij, javnih ustanov in
večstanovanjskih objektov je bilo sklenjenih 17 pogodb v skupni vrednosti 11,9 mio
SIT, za sofinanciranje energetskih konceptov lokalnih skupnosti je bila sklenjena
ena pogodba v višini 3.0 mioSIT, sofinanciranih je bilo 6 študij izvedljivosti za
ukrepe na področju učinkovite rabe energije v skupni višini 5,1 mioSIT.

Vrednost pogodbe za projekt energetskega svetovanja za občane v letu 1997 je
bila 27 mio SIT. V okviru tega projekta se je v letu 1997 povečalo število
svetovalnih pisarn za 4 pisarne in 2 novi izpostavi, tako da je trenutno stanje 25
energetsko svetovalnih pisarn in 4 izpostave.

Sklenjena je bila tudi ena pogodba v višini 6 mio SIT za energetsko svetovanje
velikim porabnikom energije v industriji, kot nadaljevanje lanskoletnega svetovanja
pri spodbujanju učinkovite rabe energije, ki se je pokazalo za želo učinkovito in je
zaradr tega s področja svetovanja industriji, razširjeno tudi na svetovanje
ustanovam.
Za informativne, izobraževalne in promocijske aktivnosti je bilo sklenjenih 19
pogodb v skupni vrednosti 28,96 mioSIT.
Za spodbujanje učinkovite rabe v gospodinjstvih je bila v letu 1997 sklenjena ena
pogodba v vrednosti 10 mio SIT.

Iz podanega pregleda opravljenih aktivnosti v okviru izvajanja proračuna za leto
1997 lahko sklepamo, da smo dosegli zastavljene cilje.
V poročilu o realizaciji proračuna za leto 1997 pa posebej izpostavljamo veliko
uspešnost svetovanja večjim porabnikom energije v industriji in konkretnih finančnih
spodbud za izvajanje ukrepov učinkovite rabe v gospodinjstvih.
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2115 - DIREKCIJA RS ZA RUDNA BOGASTVA

Planirana sredstva za leto 1997 so znašala 86.589.000,00 SIT brez plač,
razdeljena na materialne stroške, manjše investicije in storitve. V proračunskih
sredstvih je bilo prvotno odobrenih 26.000.000,00 SIT, razdeljenih na materialne
stroške v višini 10.000.000,00 SIT in storitve na 16.000.0000,00 SIT, sredstva za
manjše investicije so bila izločena. Ob sprejetju proračuna za leto 1997 je bilo
odobrenih 14.978.000.00 SIT od tega 4.978.000,00 SIT za plače, 2.000.000,00 SIT
za materialne in druge stroške ter 8.000.0000,00 SIT za storitve. Skupaj je bilo
odobrenih sredstev za materialne stroške in storitve 10.000.000,00 SIT napram
planiranim 86.589.000,00 SIT kar je samo 11,55 % planiranih sredstev oziroma
skoraj devetkrat manj.

1. PLAČE, DRUGI OSEBNI ODHODKI IN PRISPEVKI DELODAJALCA

Navedena sredstva so pritekala po planu v višini 6.368.354,00 SIT in so bila
porabljena 98,97 odstotno. V teh okvirih ni bilo mogoče zaposliti dodatne delovne
sile, tako da na Direkciji RS za rudna bogastva ostaja zaposlen samo en delavec direktor.

4513 - MATERIALNI STROŠKI

Prikazani materialni stroški služijo za redno delovanje Direkcije kot dejavnost za
vzpostavljanje dela Direkcije in servisiranje opravljanja njenih primarnih nalog.
Odobrena sredstva za leto 1997 so bila izrazito nizka napram potrebam v planu.
Izločena pa so bila tudi vsa sredstva za manjše investicije. Tako je od predvidenih
16.241.000,00 SIT, proračun odobril le 2.000.000,00 SIT, kar je le 12,3 %
planiranih sredstev. S tako nizkimi sredstvi, delo Direkcije sploh ni moglo potekati
v predvidenih okvirih in zaradi tega mnogih aktivnostih ni bilo mogoče začeti, tako
da so bila še ta sredstva porabljena le 82,73 % in je 345.377,12 SIT ostalo
neporabljenih, saj smo se kljub zelo nizkim sredstvom obnašali kot dober gospodar.

Zastavljeni cilji niso mogli biti doseženi, prav tako ne programi za katere so
potrebne aktivnosti in stroški, ki se financirajo iz teh sredstev. Do skrajnosti smo
morali omejiti vsa službena potovanja, še posebej v tujino, stike z tujimi partnerji,
razen korespodenčnih, odpovedati popolnoma vso literaturo in omejiti
reprezentanco pod minimum.

Dinamika porabe sredstev za materialne stroške je bila konstantna skozi vse leto
v višini samo 137.885,00 SIT mesečno. Nobena investicija ni bila izvedena.

1558-STORITVE
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Iz postavke storitve so se financirale programske naloge, ki izhajajo iz izhodiščne
dejavnosti Direkcije. To so študije in raziskovalne naloge, ki jih za potrebe države
in Direkcije lahko izvajajo druge inštitucije ter predvidena sponzorstva.

Zastavljeni cilji na področju strokovnih in razvojnih nalog Direkcije RS za rudna
bogastva so bili v okviru odobrenih sredstev doseženi v celoti in porabljena
sredstva za storitve v višini 98,44 %. Izvedene so bile štiri nujne strokovne naloge.
Obseg izvedenih programov po odobrenih sredstvih je samo 11,44 %.

Dinamika porabe sredstev za storitve je bila vezana le na drugo polovico meseca
decembra in je negativno vplivala na tekoče delovanje in izvajanje nalog Direkcije,
saj v obdobju začasnega finaciranja ni bilo mogoče objaviti nobenega razpisa za
programske naloge. .

Zaključek
Glede na to, da je Direkcija .RS za rudna bogastva pričela z delovanjem šele v
zadnjih treh mesecih leta 1996, s proračunsko postavko 0,00 SIT, so indeksi
odobrenih sredstev v proračunu leta 1997 enormno visoki. V skupnem pa to
pomeni le 16.434.860,00 SIT veljavnih sredstev za leto 1997 s plačami vred, ki so
bila porabljena 96,73 odstotno. Ostanek sredstev v višini 536.883,12 SIT je
posledica deleža neporabljenih sredstev za materialne stroške in dveh neplačanih
avtorskih pogodb iz sredstev storitev.
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2116 - DIREKCIJA RS ZA POSLOVNO INFORMACIJSKO SREDIŠČE

5942,5947,5952 - PLAČE

Sredstva, ki so bila porabljena v Direkciji RS za plače, prispevke in druge prejemke
v letu 1997, so znašala po naši evidenci 11.554.384,00 SIT, po evidenci MF pa
13.649.636,00 SIT. Prosimo za obrazložitev.

4514 - MATERIALNI STROŠKI

Sredstva, ki so bila prvotno na razpolago za leto 1997 (13.500.000,00 SIT) niso
zadostovala za pokritje vseh materialnih stroškov delovanja Direkcije RS. Direkcija
RS je namreč vsako leto pridobivala dodatna sredstva iz proračunske rezerve in
s prerazporeditvami. Za nemoteno delovanje in opravljanje dejavnosti, je Direkcije
RS za poslovno informacijsko središče potrebovala 20.500.000,00 SIT. Sredstva
so bila v celoti porabljena.

6545 - TRGOVINSKO SREDIŠČE - STORITVE

1. Opis dejavnosti
Direkcija RS za poslovno informacijsko središče mora v svojem okviru delovanja
(razvojni projekt UNCTAD-a) ustanoviti certifikatno agencijo (CA) za izdelovanje in
izdajanje elektronskih javnih in zasebnih ključev, za varno elektronsko poslovanje
v slovenskem gospodarstvu, kar je tudi glavni cilj Evporske Skupnosti in primarni
sklep ministrske konference julija 1997 v Bonnu. To pomeni razviti obširen sklop
nove programske opreme združljiv s projektom EU.

2. Cilji dejavnosti
Zagotoviti varno in čim hitrejše vključevanje slovenskega gospodarstva v sodobne
poslovne komunikacijske sisteme EU ter sveta in s tem povečevati mednarodno
konkurenčnost slovenskega izvoza.

3. Obrazložitev
Sredstva, ki so bila prvotno na razpolago za storitve v letu 1997 (14.000.000,00
SIT), so se povečala za 9.800.000,00 SIT (na 23.800.000,00 SIT), kar je posledica
prilagoditve prvotnega UNCTAD-ovega programa evropskim standardom - torej
harmonizacija informacijskega sistema s projektom Evropske komisije. Sredstva so
bila v celoti porabljena.

1992
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1. Opis dejavnosti
Direkcija RS mora vzpostaviti agencijo za izdelovanje in izdajanje certifikatov,
oziroma javnih elektronskih ključev za varno elektronsko poslovanje v slovenskem
gospodarstvu. Potrebno se je prilagoditi novim programskim paketom na področju
informatike (varno elektronsko poslovanje), katera je najpomembnejši dejavnik v
razvoju informacijske družbe oziroma projektih EU.

2. Cilji dejavnosti
Direkcija RS za poslovno informacijsko središče želi vzpostaviti informacijski center
za "varno elektronsko poslovanje" v slovenskem gospodarstvu, kot "agencija za
izdelovanje in izdajanje javnih elektronskih ključev". S sprotno tehnološko
posodobitvijo komunikacijske infrastrukture je omogočeno nemoteno komuniciranje
z mednarodnimi poslovno informacijskimi središči, predvsem pa je s tem mogoče
odpraviti razlike med razvitim in nerazvitim svetom, tako na mikro kot na makro
področju.

3. Obrazložitev
Sredstva so ostala nespremenjena in v celoti porabljena (4.000.000,00 SIT).
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2117 - REPUBLIŠKI ENERGETSKI INŠPEKTORAT

1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCE IN DRUGI PREJEMKI

Porabljena so bila sredstva v višini 163.396.741,00 SIT, kar znese 99.61% (ostanek
v višini 673.046,00 SIT)

4515 - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Porabljena so bila sredstva v višini 33.000.000,00 SIT, kar znese 99.49% (ostanek
v višini 168.907,55 SIT)
Skupna realizacija REI - 2117 za leto 1997 je bila 99.59% z ostankom proračunskih
sredstev 805.971,55 SIT.
V predlogu proračuna REI za leto 1997 je bilo poleg ostalega zajeta tudi
računalniška oprema, kopirni stroj in faxa za izpostavi Maribor in Novo Mesto,
nabava zaščitnih sredstev za inšpektorje REI in zdravstevni pregledi delavcev REI.
Iz neznanih razlogov ni prišlo do realizacije navedenega iz česar sledi, da nismo
uspeli dokončno realizirati zastavljenega programa REI za leto 1997, kar se bo
moglo prenesti v realizacijo proračuna za leto 1998
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2118 - REPUBLIŠKI RUDARSKI INŠPEKTORAT

Republiški rudarski inšpektorat je v letu 1997 izvajal inšpekcijsko nadzorstvo v
podjetjih, ki raziskujejo ali izkoriščajo rudnine navedene v 3. čl. ZRud (Ur.l.SRS. št.
17/75 z dopolnitvami št. 29/86 in 24/89) ter na osnovi delovnega dogovora med
RRI ter RID z dne 06.04.1994 glede razmejitve nadzora pri izvajanju tehničnih
predpisov in predpisov o varstvu pri delu v smislu ZRud (Ur.l.SRS, št. 17/75 z
dopolnitvami) in Zakona o varstvu pri delu (Ur.l.SRS, št. 47/86).

RRI je sodeloval tudi z IRSOP pri MOP pri odkrivanju in preprečevanju nelegalnih
posegov v prostor z namenom izkoriščanja rudnin ter v sedmih komisijah
imenovanih s strani državnih organov kot izvedenec.
Sodelavci RRI so sodelovali tudi na številnih strokovnih seminarjih s področja VPD
ter razvoja novih tehnologij v rudarstvu in pri podzemnih gradnjah kot predavatelji
ali slušatelji. Predstavniki RRI so sodelovalai tudi s tujimi institucijami, predvsem
na področju priprave rudarske regulative pred vstopom v E.U.
Vse v letu 1997 zastavljene delovne naloge in cilji so bili vkljub močno povečanemu
obsegu dela, izvršeni z istim številom delavcev v RRI. Dokaz za uspešno delo v
letu 1997 pa je še nadaljnje zmanjševanje števila nevarnih pojavov in nesreč v
rudarstvu. Omenjeno bo prikazano v Poročilu RRI za leto 1997.
Posodobitev računalniške opreme, opremljanje nadomestnih prostorov RRI ter
nabava dodatnih brezžičnih telefonov, v letu 1997 ni bila izvršena. Realizacija
omenjenega se planira za leto 1998. Po potrebi se bo v RRI zaposlilo tudi
dodatnega sodelavca.
RRI v letu 1997 ni bil nosilec nobenega od programov.
RRI je za leto 1997 planiral porabo materialnih in drugih stroškov v vrednosti
13.650.000,00 SIT. V proračunu za leto 1997 je bila za RRI predvidena poraba
13.000.000,00 SIT, realizirana poraba pa je znašala le 12.228.258,98 SIT, to je
94,06 % planirane.
RRI za leto 1997 ni samostojno planiral porabe sredstev za plače. Po proračunu
za leto 1997 je znašal plan porabe teh sredstev 35.875.000,00, ki je bil z
dopolnitvami proračuna povečan nato na 40.054.817,00 SIT, porabljeno pa je bilo
39.231.082,00 SIT oz. 97,94 % od planirane vsote.
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2119 - REPUBLIŠKI GRADBENI INŠPEKTORAT

Državni proračun za sektor RGI pokriva samo plače in materialne stroške. Za plače
delavsev je bilo v letu 1997 iz proračuna porabljeno 22.864.803,00 SIT oz. 98.75%
planiranih sredstev veljavnega proračuna, na postavki 4517 - Materialni stroški pa
2.668.674,59 SIT oz. 76.25% planiranih sredstev.
Skupna realizacija porabe veljavnega proračuna za leto 1997 je torej znašala
25.533.477,59 SIT oz. 95.80%.
Razlika (4.20%) v doseganju 100% relizacije se nanaša na račun prihrankov
organa.
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22 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

V zvezi z vašim dopisom, št. 401-20/98 vam v skladu z vašimi navodili v
nadaljevanju posredujemo obraložitev izvrševanja proračuna za leto 1997:

2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je načrtovana sredstva v proračunu za
leto 1997 porabilo v višini 91,3 %. Neporabljena sredstva znašajo 1,243,571.882,90
tolarjev. Naj takoj na začetku poudarimo, da je bil proračun za leto 1997 sprejet
šele v sredini decembra lani, zato predvidenih sredstev, kljub maksimalni
angažiranosti odgovornih za posamezne programe, ni bilo mogoče v celoti porabiti.
Pregled porabe po ekonomskih namenih je razviden iz naslednje preglednice.

Naziv

Proračun 1997

Poraba 1997

Ostanek

%

Plače, drugi
osebni p., pr.
delod.

346,648.820,00

343,004.287,16

3,644.532,84

98,9

Material, in
drugi stroški

177,260.077,00

176,596.139,65

663.937,35

99,6

Plačila
storitev

1,468,586.491,11

1,450,833.773,04

17,752.718,07

98,8

Subvencije in
transferi

2,344.553.000,00

2,344.553.000,00

0

100,0

Drugi
odhodki

1,192,020.058,45

1,096,965.842,24

95,054.216,21

92,0

Investicije

1,276,133.542,50

1,201,842.744,10

74,290.798,40

94,2

Kapitalske
naložbe

7,501,407.014,46

6,449,241.334,43

1,052,165.680,03

85,9

Skupaj

14,306,609.003,52

13,063,037.120,62

1,243,571.882,90

91,3

Obrazložitev odstopanj po ekonomskih namenih:

a

) Plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca

V letu 1997 proračunski uporabniki nismo bili neposredno odgovorni za sredstva
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za plače, druge osebne prejemke, prispevke delodajalca
in uspešnost
zaposlenih, temveč je o tem odločala Vlada oziroma Komisija Vlade RS za
kadrovska in administrativna vprašanja. Iz navedenega razloga odstopanja od
načrtovanih sredstev (ki so se med letom večkrat spreminjala) ne moremo
pojasniti, povemo lahko le, da je 72 % ostanka sredstev ostalo na postavki 3127 drugi osebni prejemki.

b) Materialni in drugi stroški

Načrtovana sredstva smo porabili v višini 99,6 %, Ostanek sredstev na postavki
1687 - lastninski certifikati je nastal zaradi prenosa neporabljenih sredstev na
postavki 4748 v drugi polovici decembra, zato zaradi izredno kratkega roka vseh
sredstev nismo uspeli porabiti.

c) Plačila storitev

Celoten ostanek sredstev v višini 17,752.718,07 tolarjev je ostal na postavkah
programa PHARE. Poraba teh sredstev je vezana na sprejem strateških in
delovnih programov, ki omogočajo črpanje sredstev šele po odobritvi Evropske
komisije. Programi so bili odobreni v zadnjem četrtletju 1997, zato sredstev nismo
mogli porabiti v načrtovanem obsegu.

d) Subvencije in transferi

Načrtovana srestva so bila porabljenav višini 100,0 %.

e) Drugi odhodki

Ostanek sredstev v višini 94,554.226,21 (postavka 7253 - sredstva za
poravnavanje obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji - SloveNski
odškodninski sklad) je bil v skladu z določilom 8. člena zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije prenešen v proračun za leto 1998. Nakazilo je bilo
izvršeno v februarju 1998.Preostali ostanek sredstev v višini 500.000,00 tolarjev
se nanaša na sredstva za delovanje enote Phare CBC PIU, ki jih zaradi poznega
sprejema proračuna nismo mogli porabiti.

f) Investicije in investicijsko vzdrževanje

Sektor za regionalni razvoj je 1. 1. 1997 prevzel odgovornost za izvajanje
programa Phare Cross-Border Cooperation. V ta namen je bila ustanovljena
Enota za izvajanje programa Phare CBC (Phare CBC Programme Implementation
Unit), ki je prevzela izvajanje programov iz leta 1994, 1995 in 1996 ter pripravo
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programov čezmejnega sodelovanja za leto 1997. Ob prevzemu programov je bilo
ugotovljeno, da večina programov ni bila ustrezno pripravljena (potrebna
dovoljenja za poseg v prostor - planske podlage, lokacijska in gradbena
dovoljenja, odkup zemljišč ...), zato sredstev, ki so bila načrtovana na postavkah
1563 - cesta Livške Ravne-Solarji in 8167 - cesta Volče-Solarji, ni bilo mogoče
porabiti v načrtovanem obsegu. V obeh primerih gre za sredstva lastne udeležbe
za sofinanciranje navedenih programov.

Razlogi za neporabljena sredstva na postavkah 5067 - sofinanciranje
gospodarske infrastrukture in 1958 - sofinanciranje inicialnih razvojnih programov
so v tem, da so bila sredstva razdeljena med upravičence na podlagi sklenjenih
pogodb. Za črpanje sredstev so morali upravičenci predložiti izvajalske pogodbe,
bianco akceptne naloge, kopijo virmanov o vplačilu lastnega deleža in situacije
o opravljenih delih, ki so bile plačljive v višini 30 %, za obmejna področja pa v
višini 50 % izkazane vrednosti. Vsi upravičenci teh dokumentov niso predložili,
zato sredstev nismo mogli porabiti.

g) Kapitalske naložbe

Sredstva kupnin, pridobljena na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, smo nakazovali upravičencem - Slovenski izvozni družbi, Skladu za
spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja na podlagi obvestil Ministrstva za finance. Ker smo zadnje obvestilo
prejeli šele po novem letu, sredstev za leto 1997 nismo mogli nakazati do konca
januarja 1998 (podaljšano proračunsko leto), temveč smo nakazilo izvršili v
februarju 1998.

Poraba odobrenih sredstev na postavki 7252 - sredstva za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti je na dan 31. 12. 1997
znašala 64,409.157,00 tolarjev. Razlika do višine odobrenih sredstev po
zaključku razpisa bo porabljena do konca aprila 1998.
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2212 - URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 97,8 %. Ostanek sredstev je
zabeležen na postavki plače (zanjo velja enaka obrazložitev kot pod točko 1) in
na postavki 6118 - informiranje in izobraževanje potrošnikov. Do ostanka v višini
1,260.793,25 tolarjev je prišlo zaradi rezervacije sredstev za izvedbo seminarja
za svetovalce, ki smo ga organizirali v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani.
Po končnem obračunu smo ugotovili, da so bili stroški nižji od načrtovanih.
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2213 - URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 97,9 %. Ostanek sredstev je
zabeležen le na postavki plače (zanjo velja enaka obrazložitev kot pod točko 1).
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2214 - URAD RS ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO IN TUJE INVESTICIJE

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 98,3 %. Največja odstopanja so
pri postavki 1946 - izvozna promocija in 6764 - sejemske predstavitve v tujini. Do
odstopanj od načrtovane porabe je prišlo zato, ker upravičenci do sredstev za
sofinanciranje izvoznih programov, s katerimi smo predhodno sklenili pogodbe,
niso pravočasno predložili ustreznih dokazil za nakazilo sredstev. Zaradi poznega
sprejema proračuna teh sredstev nismo mogli dodeliti drugim upravičencem.
Ostanek sredstev je zabeležen tudi na postavki 5964 - drugi osebni prejemki, za
katerega velja enaka obrazložitev kot pod točko 1.
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2216 - URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ

Načrtova sredstva je Urad porabil v višini 99,4 %. Odstopanja po posameznih
postavkah so nepomembna, razen na postavki 3140 - drugi osebni prejemki.
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2217 - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 99,9 %. Os:anek sredstev (poleg
ostanka na postavki plače in drugi osebni prejemki) je zaoeležen le na postavki
5248 - analize vzorcev in 5766 - plačilo stroškov postopka v višini 252.069.70
tolarjev. Pri načrtovanju navedenih sredstev nismo imeli natančne ocene o
stroških, ki bodo potrebni za plačilo storitev odstanjevanja reklamnih panojev na
podlagi določil tobačnega zakona.
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2311 - MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO

V skladu z vašim dopisom št. 401-20/98 z dne 25.02.1998 vam posredujemo
obrazložitev izvršenega proračuna Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano za leto 1997.

V letu 1997 so bili ukrepi, ki so se financirali iz proračuna namenjeni
uresničevanju sprejetih ciljev kmetijske politike Sofinancirali smo tudi razvoj
znanstveno raziskovalnega, strokovnega in izobraževalnega dela v kmetijstvu,
gozdarstvu in veterini ter delo javnih služb s teh področij.

1) Realizacija doseženih ciljev in izvedba programov, glede na zastavljene
cilje ob sprejemanju proračuna za leto 1997

1.1. Kmetijstvo
Ukrepe smo izvajali v obliki regresov, nadomestil pri cenah in v obliki
sofinanciranja investicij v strukturne spremembe kmetijstva in živilstva. Z regresi
smo stimulirali nabavo kakovostnega semena, sadik in plemenske živine ter
sodelovali pri kreditiranju tekoče kmetijske proizvodnje, podpirali razvoj kmetijstva
na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, sofinancirali obnovo
vinogradov in nasadov, izgradnjo hladilnic, podpirali projekte za prestrukturiranje
kmetijstva in povečanje njegove konkurenčne sposobnosti. Na novo so bili
uvedeni ukrepi, ki so se nanašali na podporo usposabljanja laboratorijev, z
namenom pridobitve statusa referenčnega laboratorija, na podporo ukrepom občin
za pospeševanje kmetijstva, na pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč in
gospodarskih škod v kmetijstvu, na podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu
in interesnemu povezovanju ter na podporo pri financiranju prestrukturiranja
zadrug. S podporami izvoza in proizvodnje smo uravnavali ponudbo in
povpraševanje na trgu pri nekaterih ključnih kmetijskih proizvodih.
Osnovni cilj izvedenih ukrepov je bil v usmerjanju kmetijske pridelave glede na
razmere na domačem in tujem trgu, izraba travnatega sveta na kraških in
hribovitih območjih, prestrukturiranje pridelave in predelave s ciljem izboljšanja
konkurenčne sposobnosti, kot pogoja za vključevanje v širše gospodarske
integracije (EU, CEFTA). S financiranjem javnih služb na področju so se zagotovili
pogoji za hitrejši prenos novih tehnologij v proizvodnjo in za dvig usposobljenosti
pridelovalcev za nastopanje na trgu.
Celovite ocene učinkov ukrepov proračuna za leto 1997 še ni mogoče podati.To
je vsako leto celovito predstavljeno v poročilu o stanju, kmetijstva, živilstva in
gozdarstva. Zato kot zelo grobo ilustracijo sprememb oziroma učinkov ukrepov v
kmetijstvu, navajamo le nekaj dostopnih statističnih podatkov. Po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije, se je v letu 1997 vrednost celotnega
odkupa kmetijskih proizvodov povečala za 7,7 % glede na predhodno leto, kar
pomeni, da je bila realno celo nekoliko manjša od predhodnega leta. Količinsko
se je odkup pomembnejših kmetijskih proizvodov povečal pri govedu na 10,9%,
teletih za 15,7%, jabolkih za 14,2%, zmanjšal pa pri pitanih prašičih za 0,5%,
perutnini 1,5%, mleku 2,8% in vinu za 21,7%.
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Obseg proizvodnje je bil v letu 1997 manjši zaradi neugodnih razmer v rastlinski
proizvodnji (zimska in spomladanska pozeba, neurja s točo), ki so prizadele zlasti
vinogradništvo, sadjarstvo in zelenjadarstvo.
V letu 1997 je bila regresirana nabava plemenskih živali in sicer: 9.613
plemenskih krav, 13.424 plemenskih prašičev, 243 plemenskih kobil, 4.084
plemenske drobnice in 7.506 čebeljih matic. Regresirano je bilo 7.625 ton
semenske pšenice, dana podpora za semensko proizvodnjo na 3.280 ha in za
522.005 komadov sadik hmelja. Finančna podpora je bila dana za obnovo 191 ha
sadovnjakov in 860 ha vinogradov. V izravnavo stroškov za pridelavo mleka na
območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo je bilo vključenih 100.671
krav in 5.423 glav drobnice ter za prirejo mesa 7.227 glav drobnice, 833 glav konj
in 33.650 ton prireje žive teže MPG. V pospeševanje pitanja govedi, konj in
drobnice je bilo vključenih v programu Pohorje Beef 88 živali, v programu za
prirejo mesa pa 32.827 glav drobnice, 310 klavnih prvesnic kombiniranih pasem,
649 telet za pitanje na višjo težo, 2.353 kobil in 36.162 krav dojilj.
Od postavk z večjimi zneski, je potrebno omeniti subvencioniranje obresti od
posojil za financiranje tekoče kmetijske proizvodnje, kjer je bilo največ sredstev
namenjenih za pitanje govedi (56,3%), za pridelavo koruze (13,5%), pitanja
prašičev (10,9%) in pridelavo pšenice rži in oljnic (10,5%). Na javni razpis za
podporo investicijam v živinorejski prireji in rastlinski pridelavi ter predelavi in
dodelavi kmetijskih pridelkov in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah je prispelo
2.833 vlog.od katerih je 1499 bilo odobrenih. Večina ostalih vlog ni bila odobrena
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Za izravnavo stroškov pri pripravi blaga
za zunanji trg je bilo največ sredstev namenjenih za izvoz mesa (27,1%), mlečnih
izdelkov (21,6%), jabolk (15,'9%), izdelkov iz perutninskega mesa (8,8%), izdelkov
iz drugih vrst mesa (8,3%) in hmelja (8,3%).

1.2. Celostno urejanje podeželja in obnova vasi in kmetijsko ureditvene
operacije

Na razpise s področja celostnega urejanja podeželja in obnovo vasi je je prispelo
več vlog, kot je bilo na razpolago sredstev v proračunu,na področju kmetijsko
ureditvenih operacij pa so se dela izvajala po začrtanem programu, a z omejenimi
sredstvi, posebno na področju agromelioracij.
Na področju razvoja podeželja so bila sredstva porabljena za obveznosti iz leta
1996, na podlagi programa za leto 1997 in za realizacijo zahtevkov prispelih na
javne razpise v letu 1997. MKGP je sodelovalo pri realizaciji druge faze
regionalnega projekta "Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine", opravljene
so bile pomembne aktivnosti za začetek novega regionalnega projekta, ki bo
povezoval občine Cerkno, Cerknica, Dobrepolje, Idrija, Kočevje, Logatec, Loški
potok, Osilnica, Ribnica in Velike Lašče. Sofinancirala se je ureditev nujne
kmetijske infrastrukture, pretežno na območjih CRPOV in vinskih cest. Projekt
"Vinske ceste Slovenije" se je tudi v letu 1997 izvajal na dveh ravneh: na
republiškem nivoju in na posameznih vinskih cestah. Podprte so bile obnove
cestnih odsekov na štirih vinskih cestah, izdelane karte z zemljevidi za Goričko,
za celotno območje vinskih cest pa sta bili financirani izdelava sistema
označevanja in izdelava celostne grafične podobe vinskih cest Slovenije. Z
odprtjem nove postavke Vodooskrba Bele Krajine je steklo intenzivnejše delo na
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projektu.
S področja kmetijsko ureditvenih operacij je bil na področju namakanja izveden
začetek izgradnje dveh velikih namakalnih sistemov iz sistema Vogršček v
Vipavski dolini in Miklavž v Podravju, končanje izgradnje 24 malih sistemov,
začetih v letu 1996. Pričela seje gradnja štirih novih malih namakalnih sistemov
ter končala oz. izvedla II. faza izgradnje osuševalnega sistema v Selu-Žiri. Na
področju poskusnih centrov za namakanje so se sredstva namenila poskusni
proizvodnji na območju novozgrajenih namakalnih sistemov (Formin) in za
postavitev solarnega centra namakanja NOMI, Murska Sobota. Na področju
nacionalnega programa namakanja je bil v skladu z zahtevami Mednarodne banke
za obnovo in razvoj na javnem razpisu izbran izvajalec za izdelavo projekta
namakanja kmetijskih zemljišč RS in sicer nemška firma AFC iz Bonna s katero
je bila sklenjena pogodba, na podlagi katere so se pričele izvajati aktivnosti.
Na akumulaciji Vogršček in na osnovnem razvodnem sistemu s črpališčem in
razdelilnimi postajami so bila izvedena nujna vzdrževalna dela in potrebni ukrepi
ob redni in izredni
uporabi vode za potrebe namakanja in oroševanja.
Na področju akumulacij je bilo izvedenih devet akumulacij s skupnim volumnom
cca. 100.000 m3 in en črpalni vodnjak, ki so bili v večini namenjene namakanju
sadovnjakov. Na področju predhodnih analiz in investicijsko tehnične
dokumentacije je bilo fianciranih devet novih in končanih pet v lanskem letu
pričetih projektov tehnične dokumentacije ter en elaborat presoje vplivov na
okolje. Dokončana je bila raziskovalna naloga za uvajanje racionalnejše porabe
vode na območju hmeljišč Savinjske doline in financirana naloga Trženje
zelenjave v Podravju.
Na področju agromelioracij so bile realizirane investicije, ki so bile odobrene po
javnem razpisu za leto 1996, po razpisu za leto 1997 pa je bilo financiranih 28
manjših investicij v desetih občinah.
Na področju komasacij so se dokončale komasacije pričete v letu 1995 in 1996,
pričele pa so se izvajati komasacije Čeplje-Vorble (Žalec), Bukovica (Moravske
Toplice) in Šalovci (Hodoš Šalovci), ki se bodo nadaljevale v letu 1998. Na osnovi
Programa sanacije komasacij pa je bilo zaključenih 38 komasacij, 11 komasacij
je tik pred vpisom v zemljiško knjigo, začelo se je izvajanje devetih še
nezaključenih komasacij.

1.3. Gozdarstvo
V letu 1997 je bilo za financiranje in sofinanciranje nalog, ki jih določa zakon o
gozdovih, na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
določeno skupaj 3.592.344 SIT.
V relativnem pogledu pomeni to 22% več kot v letu 1996, hkrati pa to pomeni le
78% sredstev, ki jih predvideva operativni program razvoja gozdov v Sloveniji za
leto 1997(v nadaljevanju:PRGS).

Pri potrebnih sredstvih za javno gozdarsko službo je zaostajanje za PRGS 11%
in so se v primeriavi z letom 1996 povečale za okoli 19%, pri sredstvih potrebnih
za vlaganja v gozdove je zaostajanje v povprečju 41%, pri sredstvih za
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vzdrževanje gozdnih cest 40% in pri sredstvih za raziskovalno delo v gozdarstvu
42%. Gledano v celoti so sredstva za izvajanje programa vlaganj v gozdove v letu
1997 povečala za 28 %, vendar še vedno pomenijo le 59 % predvidenega v
PRGS. Večji del povečanja gre na račun povečanih sredstev za sanacijo od ujm
poškodovanih gozdov. Tudi trendi doseženi v letu 1997 narekujejo pospešeno
zmanjševanje zaostankov, če se želi vsaj v letu 2000 zagotoviti raven, ki je
določena v PRGS.

Sredstva proračuna RS, ki so bila v letu 1997 določena za financiranje javne
gozdarske službe ter financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove, so pomenila
17,0% sredstev MKGP.
Program vlaganj v gozdove za leto 1997 je bil realiziran do ravni, ki so jo
zagotavljala razpoložljiva sredstva. Po prioritetnem vrstnem redu je bilo
opravljeno:
-varstvo gozdov; postavljeno je bilo 552 kom nastav za smrekovega lubadarja,
6500 kom pasti s feromonskimi vabami za smrekovega lubadarja, na novo
zgrajenih 237 km protipožarnih presek, 2000m protipožarnih zidov, postavljenih
je bilo 169 opozorilnih tabel proti požarom,
- obnova gozdov; 567 ha
- nega gozdov; 5040 ha
Načrt sanacije zaradi žledoloma in snegoloma poškodovanih gozdov je bil
realiziran v povprečju 72 %. Preventivno varstvo je bilo realizirano v celoti-gozdna
higiena 5579 ha (110 mio SIT-100%), ukrepi za naravno obnovo so realizirani na
okoli 1500 ha (82,9 mio SIT-70%), umetna obnova s sadnjo je opravljena na okoli
150 ha (64,6 mio SIT-100%), nadstroški pri poseku poškodovanega drevja
162.000 m3 (69 mio SIT-60%), rekonstrukcija in novogradnja vlak 235 km (72 mio
SIT-100%). Za izvedbo načrtovanih ukrepov sanacije je bilo potrebnih okoli
461.000 delovnih ur.
Programi na podlagi katerih so bila v letu 1997 zagotovljena proračunska sredstva
za javno gozdarsko službo, znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu in
vlaganja v gozdove so bili, razen manjših odstopanj, realizirani v celoti do ravni,
ki so jo omogočala razpoložljiva sredstva.
V celoti je bilo izvedeno tudi financiranje in sofinanciranje iz sredstev proračuna
1997 razen pri vlaganjih .v gozdove, kjer je ostalo neizplačano za okoli 260 mio
SIT opravljenih, prevzetih in obračunanih obveznosti, ki bodo poravnane iz
proračuna za leto 1998 in za katere višino bo ustrezno povečan proračun za leto
1998:

V letu 1997 je bilo potrebno zaradi škode, ki jo je v gozdovih povzročil snegolom
oziroma žledolom 1996/97, dati poseben povdarek izvedbi ukrepov za odpravo
posledic žledoloma in snegoloma, za kar je Vlada RS odobrila tudi 195 mio SIT
sredstev stalne proračunske rezerve.

1.4. Ribištvo
Sredstva na proračunskih postavkah, ki so bila namenjena ohranjanju in razvoju
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sladkovodnega in morskega ribištva so bila porabljena v skladu s programi na
podlagi katerih so bile podpisane pogodbe z izvajalci. Sredstva namenjena
sladkovodnemu ribogojstvu niso bila v celoti koriščena zaradi nepopolnih vlog.

1.5. Varstvo rastlin
Služba za varstvo rastlin je v letu 1997 dobila dve novi proračunski postavki in
sicer:
- 7704 Zdravstveno varstvo rastlin (Plačila storitev)
- 2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu (Investicije javni zavodi in ustanove)

Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 1997 so se sredstva iz postavke
2471, ki jih ne bi mogli namensko porabiti, prerazporedila na postavko 7704.
Postavka 7704 - Zdravstveno varstvo rastlin je tako po veljavnem proračunu
obsegala 27. 692.000,00 SIT, in so bila izkoriščena 99,99 %.

Programi s področja varstva rastlin, zastavljeni ob sprejemanju proračuna, so bili
na postavki 7704 Zdravstveno varstvo rastlin izvedeni v planiranem obsegu.
Potrjena sta bila dva programa strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva
rastlin in sicer:

- KŽK Kmetijstvo Kranj - Laboratorij za fiziologijo in virusne bolezni krompirja:
A: Opazovalni-svarilni sistem za listne uši - vektorje virusov v Sloveniji
B: Določanje občutljivosti kultivarjev krompirja za nekrotični različek virusa
Yn (Yntn)
- Kmetijski inštitut Slovenije:
A: Monitoring virusa šarke
B: Monitoring ognjevke
C: Monitoring bakterijskih bolezni krompirja
D: Diagnosticiranje glivičnih bolezni

Programov na postavki 2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v
kmetijstvu, zaradi prerazporeditve sredstev nismo planirali in se tudi niso izvajali.
V mejah dodeljenih proračunskih sredstev za leto 1997 smo v okviru postavke
7704 Zdravstveno varstvo rastlin začrtali programe strokovnih nalog na področju
varstva rastlin, ki jih je ministrstvo dolžno izvajati na podlagi Zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin in v skladu s smernicami EU. Gre za programe, ki
dopolnjujejo že zastavljene programe strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji na
postavki 1429, ki je v lanskem proračunskem letu delno vključevala tudi naloge
s področja varstva rastlin (postavka 7704 do sprejetja proračuna za leto 1997 ni
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obstajala). Z izvedbo teh dopolnilnih programov smo v celoti dosegli zastavljene
cilje na področju varstva rastlin za leto 1997, velja pa pripomniti, da gre za
programe, ki jih je potrebno izvajati kontinuirano in jih iz leta v leto razširjati in
dopolnjevati oziroma slediti dogajanju na področju.

1.6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdovRepublike Slovenije
Iz postavke 1852 je bilo porabljeno 1,8 mio SIT za snacijo plazu in dostopne ceste
v vinograd na območju Frama in za usposobitev za strojno obdelavo kmetijskega
zamljišča na Baredih v občini Izola. Iz lastnih sredstev je Sklad za ta namen
zagotovil še dodatnih 5,7 mio SIT.
Iz postavke 2419 je bil od štirih lastnikov odkupljen kompleks 2,5 ha travnika, kar
je le simboličen premik v smeri postavljenega cilja za zmanjšanje razdrobljenosti
kmetijske in gozdne posesti. Sklad bi moral za uresničitev tega cilja letno odkupiti
okoli 1500 ha zmemljišč, za kar bi potreboval 2 mia SIT.
Iz postavke 6772 je Sklad odkupil okoli 9 ha gozdov s posebnim namenom in
sicer del v Triglavskem narodnem parku in del naravne znamenitosti Pokljuške
luknje, ter 108 ha varovalnih gozdov. Del sredstev ja na postavki ostav
neizkoriščen, ker je Sklad načrtoval odkup večjega gozdnega rezervata, vendar
je prodajalec postopek prodaje začasno ustavil, ker ni bil dosežen dogovor o ceni.

1.7. Veterinarstvo
Na postavkah 2563-Veterinarski zavod Slovenije in 2562-Veterinarski inštitut
Slovenije so bile v skladu s programom obeh institucij porabljena proračunska
sredstva in opravljen planiran program. Veterinarski zavod Slovenije je uspešno
opravil vse naloge iz svojega programa-nadzor nad izvoznimi objekti, objekti
živalsko predelovalne industrije nad prometom živali in živil živalskega izvora, ter
s tem zagotavljal zdravstveno neoporečno hrano živalskega izvora. Veterinarski
inštitut je opravil večino zadanih nalog iz svojega programa-ugotavljanje živalskih
kužnih bolezni, diagnostično serološke preiskave, vrhunske preiskave pri živilih
živalskega izvora, kakor je ugotavljanje hormonov, antibiotikov in težkih kovin.
Preventivno zdravstveno varstvo in ukrepi v veterini, ki so opredeljeni v odredbi
o preventivnih in diagnostičnih preiskavah, ter se financirajo iz proračunske
postavke 6685 so bili v letu 1997 opravljeni v celoti, s čimer se je zagotavljala
transparentnost zdravstvenega stanja živali v Republiki Sloveniji in s tem
posledično možnost izvoza in transporta živali.
Sredstva na vseh proračunskih postavkah so bila porabljena v skladu s letnimi
programi, ki imajo podlago v Zakonu o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in
16/96) in so sestavni del dejavnosti, ki jih mora opraviti veterinarska stroka zato,
da se na eni strani zagotavlja ustrezno zdravstveno varstvo živali ter na drugi
strani ustrezna zaščita potrošnika pri uživanju živil živalskega izvora.

1.8. Kmetijsko svetovalna služba
Tudi v letu 1997 so se financirale glavne dejavnosti kmetijsko svetovalne službe
ki so zajemale izobraževanje in usposabljanje kmetov. Izvedeno je bilo 5097
predavanj za 103.224 udeležencev in 1.448 tečajev za 25.893 udeležencev.
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Kmetijsko svetovalna služba je dala preko 250.000 nasvetov v obliki osebnih
svetovanj in strokovnih člankov. Na podlagi rezultatov 15.250 analiz tal je bilo
9.258 kmetijam svetovano gospodarno gnojenje z mineralnimi in organskimi
gnojili, napisanih je bilo 9.706 navodil za gnojenje ter izdelanih gnojilnih načrtov
za 4.089 kmetij. Nadalje je služba organizirala ekskurzije, obisk sejmov in razstav
ter izdelala 4.770 programov za urejanje kmetijskih zemljišč. Služba je sodelovala
tudi pri pripravi programov celostnega razvoja podeželja, interesnega in
strokovnega povezovanja kmetov. Organizirala je tudi izobraževanje in
usposabljanje kmetijskih svetovalcev, ki so zadolženi za prenos znanja do kmetov,
sodelovala pa je tudi pri oblikovanju in izvajanju kmetijske politike.

1.9. Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov
Na področju inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov ni bil
realiziran nujno potreben nakup ustreznega plovila za potrebe inšpektorja za
morsko ribištvo in zamenjava dotrajanih avtomobilov. Medtem, koje bila postavka
analize odvzetih vzorcev kmetijske inšpekcije realizirana v skladu s programom,
je postavka Izvršbe inšpekcijskih odločb zelo nepredvidljiva. Večina strank se v
zadnjem trenutku odloči in sama izpelje naložene obveznosti. To se pogosto
zgodi, ko so že razpisani roki za izvršbo po tretji osebi.

2.0dstopanja oz. spremembe med postavkami proračuna MKGP, ki so bile
izvršene
med letom 1997

Obrazložitev sprememb med postavkami proračuna Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v letu 1997:

Skupno je bilo izvršeno prerazporeditev znotraj postavk Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in njegovih organov v sestavi v višini 523.179.000,00 SIT
SIT. Iz proračuna ministrstva je bilo prerazporejenih 68.753.000,00 SIT, od tega
10.000.000 SIT
na Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in
58.753.000,00 SIT na Servis skupnih služb Vlade RS. Iz tekoče proračunske
rezerve je bilo na postavko za preventivno in predpisano zdravstveno varstvo
živali nakazano 123.221,70 SIT. Sredstva v višini 15.847.000,00 SIT za
vzdrževanje cest v državnih gozdovih, 244.198.000 SIT za vlaganja v gozdove in
265.493.647,00 SIT za strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu, skupaj v
višini 525.527.647 SIT, ki jih ni bilo mogoče poravnati iz proračuna za leto 1997,
bodo dodatno zagotovljena v proračunu za leto 1998.

I- Prerazporeditve znotraj uporabnika 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano:

1. Prerazporeditev na postavko 3344
Dodatna sredstva.na postavko 3344 seje prerazporedilo, ker so zaradi preselitve
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ministrstva na novo lokacijo Dunajska 56-58 nastale dodatne obveznosti.

2. Prerazporeditev iz postvake 1509
zaradi manjše porabe od predvidene so bila sredstva prenešena iz postavke.

3. Prerazporeditev na postavko 1474
Na javnem razpisu je bilo sprejeto, da se vključi v nacionalni program tudi
sofinanciranje strokovne rubrike pri Kmečkem glasu.

4. Prerazporeditev na postavko 1489
Zaradi dodatnih del v zvezi s pregledi in obdelavo prispelih vlog na javne razpise
so nastali dodatni stroški, ki niso bili zajeti v osnovni pogodbi s Poslovnim
združenjem prehrane Slovenije.

5. Prerazporeditev iz postavke 2424 in 2428
Sredstva na postavkah 2424 in 2428 so bila predvidena za udeležbo Slovenije pri
PHARE sredstvih in pri sredstvih za druge mednarodne projekte. Zaradi
dolgotrajnih pripravljalnih postopkov predvideni projekti v letu 1997 niso bili
realizirani.

6. Prerazporeditev iz postavke 8227
Iz postavke 8227 prenašamo sredstva zaradi pozno sprejetega proračuna, ki je
povzročil da se vzdrževalna dela niso izvedla v času gradbene sezone.

7. Prerazporeditev na postavko 7702
Sredstva so se prerazporedila na postavko, ker je bilo več zahtevkov od
predvidene vsote v proračunu.

3. Prerazporeditev na postavko 7704
Iz postavke 2471 so se na postavko 7704 prerazporedila sredstva zaradi
prekratkega časa za izvedbo razpisa za nabavo opreme.

9. Prerazporeditev iz postavk 2431 in 3807
Na postavkah 3807 in 2431 dela niso bila izvedena pravočasno.

10. Prerazporeditev iz postavk 2606, 2432 in 1491
Na postavkah 2606, 2432 in 1491 je bilo sklenjenih pogodb manj od načrtovanih
sredstev.
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11. Prerazporeditev iz postavke 2554
Iz postavke 2554 so bila prenešena sredstva zaradi napake pri posredovanju
amandmaja za proračun 1997.

12. Prerazporeditev iz postavke 7294,1454 in 7708
Na postavkah 7294,1454 in 7708 je bilo po izvedenem javnem razpisu vloženih
manj vlog od prvotno predvidenih.

13. Prerazporeditev na postavko 1471 in 6550
Zaradi večjega števila vloženih zahtevkov na postavkah 1471 in 6550 planirana
sredstva v proračunu za leto 1997 niso zadostovala.

14. Prerazporeditve na postavko1433
Zaradi večjega števila zahtevkov prispelih na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1997
(Ur.l.RS, št. 65/97) so se sredstva prerazpordila na postavko. Poleg tega je bilo
potrebno zaradi nizkih odkupnih cen nekaterih proizvodov, zlasti še koruze,
nadomestiti pridelovalcem del izpadlega dohodka v obliki nadomestila pri odkupu.

15.Prerazporeditev iz postavke 1443
Na postavki 1443 je bila po oceni poraba manjša od prvotno načrtovane

16. Prerazporeditev na postavko 1466
Sredstva so bila prenašena na postavko 1466, na kateri je bilo po izvedenem
javnem razpisu več vlog od predvidenih sredstev za ta namen.

17. Prerazporeditev iz postavke 2438, 2449 in 2556
Na postavkah 2438, 2449 in 2556 je bilo po izvedenih javnih razpisih manj
popolnih vlog od vrednosti sredstev na postavki, določenih s proračunom za leto
1997.

18. Prerazporeditev iz postavke 6772 in 2559
Na postavki 6772 so ostala sredstva neizkoriščena, ker ni bilo izvedenih odmer
za gozdove s posebnim namenom.
Sredstva na postavkah 6772 in 2559 prav tako niso bila realizirana zaradi
premajhne ponudbe varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom oziroma
ni bilo potrebe po zagotovitvi sredstev za izvršbo odločb, ki jih je izdal Zavod za
gozdove Slovenije
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19. Prerazporeditev na postavki 2558
Po dogovoru Vlade Republike Slovenije so se sredstva prenesla na postavko
5234. Sredstva so bila prenešena iz postavke za Humanitarno pomoč, kjer je bila
sklenjena pogodba za za nakup rastlinskega olja, sladkorja in fižola v konzervah
za WFP v višini 14.991.000.,00 SIT.

20. Prerazporeditev na postavko 7504
Zaradi pomanjaknja sredstev je ministrstvo za zunanje zadeve preneslo
izplačevanje kotizacij za članstvo v mednarodnih organizacijah v breme postavk
pristojnih ministrstev.Iz tega razloga so se sredstva prenesla na postavko 7504.

21. Prerazporeditev na postavko 6555
Na postavko 6555 so bila sredstva prenešena za izvedbo vseh predvidenih
aktivnosti iz projekta Nacionalni program namakanja

22. Prerazporeditev iz postavk 1422 in 1449
Sredstva na postavki 1422 ostajajo neizkoriščena zaradi manjšega števila
odobrenih vlog pojavnem razpisu (investitorji niso pridobili koncesije za gojenje
morskih rib).

Sredstva na postavki 1449 ostajajo neizkoriščena zaradi manjše" vrednosti
odobrenih vlog na javnem razpisu od predvidenih sredstev.

23. Prerazporeditev iz postavke 6562
Zaradi neuspelega javnega razpisa na postavki 6562 za nakup talnih generatorjev
in opreme bodo ostala sredstva neizkoriščena.

24. Prerazporeditev iz postavke 2471
Iz postavke 2471 na postavko 7704 prenašamo sredstva zaradi prekratkega časa
za izvedbo razpisa za nabavo opreme.

II. Prerazporeditve znotraj uporabnika 2312 Veterinarska uprava RS

1. Prerazporeditev iz postavke 4522
Sredstva so se prerazporedila na postavko 5971 Drugi osebni prejemki za plačilo
šolnine za podiplomski študij v okviru pridobivanja izobrazbe v šolskem sistemu.

2. Prerazporeditev iz postavke 2473
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Na postavki 2473 so sredstva ostajala zaradi revizije postopka zbiranja ponudb
po izvedenem javnem razpisu. Sredstva so se prenesla na postavko 8848 za
dokup zemljišča v zazidalnem območju Bežigrajski dvor na podlagi aneksa k
osnovni pogodbi št. 2 z dne 23.11.1994.

3. Prerazporeditev na postavko 6685
Iz tekoče proračunske rezerve je bilo na postavko za preventivno in predpisano
zdravstveno varstvo živali nakazano 123.221,70 SIT.
Iz postavke za vakcinacijo lisic so bila sredstva prenešena na postavko za
poplačilo izrednih ukrepov vakcinacije prašičev v 2km mejnem pasu z Republiko
Hrvaško zaradi izbruha prašičje kuge v omenjeni republiki v mesecu novembru.
Ukrepi so bili odrejeni v skladu s 3.točko 58.člena Zakona o veterinarstvu
(Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in so jih opravile primarne veterinarske
organizacije na podlagi odločb veterinarskih inšpektorjev.

4. Prerazporeditev iz postavke 2473
Zaradi revizije postoka zbiranja ponudb po izvedenem javnem razpisu, so se
sredstva v celoti prerazporedila iz postavke.

III. Prerazporeditve znotraj uporabnika 2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo, lov in ribolov

1. Prerazporeditev na postavko 4524
K povečanju materialnih stroškov inšpektorata so prispevali tudi obiski
svetovalcev PHARE in njihove sugestije o dodatnem izobraževanju naših
fitosanitamih inšpektorjev s področja nekaterih karantenskih bolezni.

2. Povečanje na postavki 2619
Postavka 2619 je namenjena plačevanju analiznih izvidov in izvedeniških mnenj
za povzročeno blago v prometu. Količina analiz se spreminja z ozirom na sezono
(največ kontrol je jeseni in spomladi ob času setve in obnove sadovnjakov in
vinogradov). V letu 1997 je bilo opravljenih več analiz žit, kot običajno. Analize so
bile potrebne, saj se je izkazalo, da je približno 30 % vzorcev oporečnih,
predvsem pri živilski krmi (koruza leta 1997).

3. Zmanjšanje na postavki 6775
Sredstva na postavki 6775 ostajajo, ker je poraba sredstev na postavki zelo
nepredvidljiva. Stranke v postopku se običajno pred samo izvršbo po drugi osebi
same odločijo za izvršitev odločbe.
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4. Zmanjšanje na postavki 2618
Postavka 2618 je namenjena plačevanju uslug za preglede rastlinskega blaga ob
izvozu. Z vključevanjem notranjih inšpektorjev v to kontrolo so se zmanjšale
usluge zunanjih sodelavcev.

IV. Prerazporeditev sredstev na druge uporabnike:

1 Iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Urad RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu na postavko 5234 Ustavne obveznosti- podpora slov.
narodni skupnosti v višini 10.000.000,00 SIT

2. Iz Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov na Servis skupnih
služb Vlade RS
2.1. 4.776.630,00 SIT na 8221 -Nakup opreme za potrebe državnih organov.
Sredstva so bila uporabljena za delni nakup opreme za delo inšpekcijskih služb.
Oprema je bila namenjena mejnim prehodom, ki so registrirani za promet z
rastlinskim blagom, za katerega je obvezen fitosanitani pregled in lovski inšpekciji.
Vsa navedena sredstva so bila že zajeta v programu nakupa osnovnih sredstev
za leto 1997, vendar jih je Servis skupnih služb Vlade črtal iz seznama zaradi
pomanjkanja sredstev.

2.2. 3.976.459,00 SIT na 8221 -Nakup opreme za potrebe državnih organov.
Sredstva so bila uporabljena za delni nakup opreme za delo inšpekcijskih služb.
Oprema je bila namenjena mejnim prehodom, ki so registrirani za promet z
rastlinskim blagom, za katerega je obvezen fitosanitani pregled in lovski inšpekciji.
Vsa navedena sredstva so bila že zajeta v programu nakupa osnovnih sredstev
za leto 1997, vendar jih je Servis skupnih služb Vlade črtal iz seznama zaradi
pomanjkanja sredstev.

3. Iz Veterinarske uprave RS na Servis skupnih služb Vlade RS
Na postavki 2473 so sredstva ostajala zaradi revizije postopka zbiranja ponudb
po izvedenem javnem razpisu. Sredstva so se v višini 50.000.000,00 SIT prenesla
na postavko 8848 za dokup zemljišča v zazidalnem območju Bežigrajski dvor na
podlagi aneksa k osnovni pogodbi št. 2 z dne 23.11.1994.
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24 - MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2411 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE - ORGAN
Sredstva, ki so bila s proračunom 1996 dodeljena Ministrstvu za promet in zveze organ, so se vodila na postavkah 21 Materialni in drugi stroški, 99 Plačila storitev, 72
Subvencije, 109 Investicije - železnica in 209 Investicijsko vzdrževanje - železnica.

21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
3345 Materialni stroški
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 97
Ostanek

159.500.000 SIT
158.568.692 SIT
158.357.358,20 SIT
211.333,80 SIT

Sredstva so bila 99,87 % porabljena za redne mesečne obyeznosti iz naslova
pisarniškega materiala, dnevnic in ostalih potnih stroškov v RS, seminarjev, tečajev in
posvetovanj, stroškov za elektriko, vodo, najemnine za fax, telefon, odvoz odpadkov,
naročnine za mobitel, reprezentance, izplačila po pogodbah, avtorskih honorarjev,
inštalacijskih del in popravil, naročnin na časopise, pranje vozil, bencina, tiska vizitk,
gostinskih uslug, dela študentov, najemnine za avtomobil, PTT- stroškov in stroškov za
ločeno življenje, stroški selitve na novo lokacijo (Langusova 4), razne montaže v novih
prostorih.
S te postavke so bila s predlogom prerazporeditve sredstev na osnovi sklepa vlade RS
št. 440-08/97-42 (N), z dne 19.12.1998 prerazporejena sredstva na postavko Servisa
skupnih služb vlade v višini 931.308 SIT za nakup dodatne opreme na Langusovi 4.
3669 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Sprejeti proračun
52.000.000 SIT
Veljavni proračun
65.500.000 SIT
Realizacija 97
64.785.514,64 SIT
Ostanek
714.485,36 SIT
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov, ki so bili posledica mednarodnih odnosov
v prometu in ostalih mednarodnih obveznosti, dodatnega izobraževanja delavcev v
tujini, nabave tuje strokovne literature in delitve mednarodnih dovolilnic. Sredstva so
bila porabljena še za prevode, stroške tuje banke, za letalske vozovnice, rezervacije
hotelov v tujini, stroške službene kartice, za dnevnice in ostale potne stroške v tujini ter
za stroške bivanja g. živca - direktorja TER Projekta na Madžarskem.
V času sprejemanja proračuna RS za leto 1997 in veljavnih obdobij začasnega
financiranja v tem letu so bile zaradi premostitve pomanjkanja finančnih sredstev
opravljene še slednje prerazporeditve na račun sorazmeroma visokih stroškov
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direktorja TER projekta:
v višini 1.000.000 SIT, temeljnica MF št. 403-3/97, z dne 11.3.1997;
v višini 1.400.000 SIT, temeljnica MF št. 1105, z dne 21.3.1997;
v višini 4.125.000 SIT, temeljnica št. MF 403-3/97, z dne 3.4.1997;
v višini 4.000.000 SIT, temeljnica št. MF 1160, z dne 16.5.1997;
v višini 475.000 SIT, temeljnica MF št. 403-3/97, z dne 10.7.1997;
v višini 10.000.000 SIT, temeljnica MF št 1490, z dne 19.12.1997.

5498 Strokovno razvojne naloge
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 96
Ostanek

37.500.000 SIT
30.500.000 SIT
21.702.905 SIT
8.797.095 SIT

Projekti in študije, ki so bili financirani iz te postavke v letu 1996, so :
Izdelava dodatnih strokovnih podlag k predlogu pomorskega zakonika;
Reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice;
Vzpostavitev optimalnega javnega avtobusnega prometa;
Izdelava strokovne podlage za dokument Resolucija prometne politike RS;
Izdelava študije o možnih koridorjih za tovorni promet z analizo možne kontrole na
vstopih na koridorjih;
Študija zasnovalne variante vozlišča Beltinci;
Raziskava podpornih ukrepov v km 58,0 v dolžini 200 m na progi Puconci-Hodoš;
Implementacija in nadgradnja študije Vzpostavitev optimalnega javnega
avtobusnega prometa v RS.
Ostanek sredstev na postavki 5498 Strokovno razvojne naloge je nastal zaradi
spremenjenih rokov pri zakjlučkih posameznih strokovno razvojnih nalog oziroma študij,
ki bodo prenesene v leto 1998 ali zaradi njihove popolne stornacije. Te so:
- Študija o vzpostavitvi linij spremljanega kombiniranega prometa za potrebe tranzita
preko Slovenije in analiza ekonomske upravičenosti - stornirana;
- Izdelava projekta implementacije in nadgradnja študije vzpostavitev optimalnega
javnega avtobusnega prometa v RS;
- Izdelava primerjalne analize pravne ureditve prevoznih pogodb v železniškem
prometu;
- Izdelava strokovnih podlag za ureditev področja prometa po morju in notranjih vodah.
V obdobju začasnega financiranja so bile opravljene sledeče prerazporeditve:
v višini 1.400.000 SIT; temeljnica MF št. 1105, z dne 21.3.1997;
v višini 4.125.000 SIT; temeljnica MF št. 403-3/97, z dne 3.4.1997;
v višini 475.000 SIT; temeljnica MF št. 403-3/97, z dne 10.7.1997;
v višini 7.000.000 SIT; temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997.
1568 Stroški TER Projekta
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 96

4.000.000 SIT
1.000.000 SIT
566.603,77 SIT
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Ostanek

433.396,23 SIT

Postvka 1568 je postala aktivna šele s sprejetjem proračuna za leto 1997 v mesecu
decembru. Do takrat so se iz postavke 3669 (tokom leta 1997) plačevale tudi
obveznosti, ki izhajajo iz Pisnega sporazuma o nastopu dela direktorja TER projekta
g. živca. Ker znašajo skupni stroški v ta namen okrog 17 mio SIT letno, smo predlagali,
da se za to posebej odpre nova postavka v proračunu za leto 1997. Ker je bil proračun
za leto 1997 v postopku sprejemanja in smo predvidevali, da bo sprejet šele koncem
leta, smo na tej postavki rezervirali sredstva v skupni višini 4 mio SIT za poravnavo
obveznosti v zadnjih treh mesecih leta 1997. Tudi navedeni znesek rezerviranih
sredstev je presegal potrebe za poravnavo obveznosti iz Pisnega sporazuma o nastopu
dela direktorja TER projekta, ker smo obveznosti že poravnali iz postavke 3369.
V obdobju začasnega financiranja je bila opravljena sledeča prerazporeditev:
v višini 3.000.000 SIT; temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997.

Obrazložitev porabe sredstev po postavkah, ki se nanašajo na področje železnic

72 SUBVENCIJE
v SIT
Opis postavke

5196
Subvencionira
nje storitev v
potniškem
prometu

Sprejeti
Proračun

Veljavni
proračun

Realizacija

7.363.106.00
*
0

7.363.106.000

7.363.105.806
,69*

Ostanek

193,31

* ocena realizacije - končno situacijo bodo Slovenske železnice izstavile, ko bodo
znani podatki mednarodnega prometa
Ocenjeno je, da je program dela po pogodbi št. 2/97-Sž bil izpolnjen 100 %, kar
pomeni 616 mio PKM-jev.

Opis
postavke
5197
Subvencionir
anje storitev
v tovornem
prometu
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Proračun

603.751.000

v SIT
Veljavni
proračun

603.751.000

301

Realizacija

Ostanek

603.751.000
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Program dela je bil po pogodbi št. 3/97-Sž izpolnjen v skupni višini 100 %. Glede na
posamezne relacije so bili doseženi naslednji količinski in vrednostni rezultati:
Opis relacije

Indeks Razlika obseg dela
glede na plan

I. KONTEJNERSKI IN NESPREMLJANI
OPRTNI PROMET
1. Suhozemni tranzit na relaciji:
Sežana -Središče
Sežana- Dobova
Sežana- Ilirska Bistrica
Jesenice- Dobova
Jesenice Ilirska Bistrica
2. Luški tranzit
Koper -Središče
Koper- Jesenice
Koper- Dobova
Koper- Maribor
3. Izvoz / uvoz
Ljubljana- Jesenice
Ljubljana- Sežana
Ljubljana- Koper
Ljubljana- Središče
Ljubljana- Dobova
Ljubljana- Ilirska Bistrica
Ljubljana- Maribor
Celje- Jesenice
II. SPREMLJANI OPRTNI PREVOZ
Jesenice Ljubljana
Središče - Ljubljana / Sežana
Nova Gorica - Središče
Središče - Sežana

113

+ 7.394

108
92
129
125
96

+ 984
- 44
+ 96
+ 176
-9

96
108
104
80

-652
+ 408
+ 45
-207

187
156
85
97
124
106
157
119
103
98
129
100
101

+ 4.007
+ 2.370
-527
- 54
+ 353
+ 40
+ 309
+ 99
+ 368
-151
+ 489
+ 30

Ad 1/1 Beleži se močnejši porast prometa med Italijo in Madžarsko, ki gre na račun
nadaljnje odprave preko Zahony za države bivše SZ. Povečan obseg prometa pošiljk
med Italijo in Hrvaško preko mejnega prehoda Ilirska Bistrica za Rijeko Brajdico in Split
predgrađe, je posledica delne preusmeritve humanitarne pomoči.
Ad I/2 Med Koprom in mejnim prehodom Središče je obseg prometa TEU-jev sicer nižji
od načrtovanega, je pa prepeljana tonaža večja. To pomeni, da se je spremenila vrsta
prevoznega substrata ob boljšem izkoristku kontejnerjev.
Ad I/3 Povečan obseg prometa med Ljubljano in Jesenicami gre na račun prometa med
Nemčijo in Slovenijo, kar je posledica vodenega projekta PACT, ki ga je ob finančni
pomoči Evropske unije vodila direkcija UIRR. Relacija med Ljubljano in Sežano pa
počasi, a vztrajno narašča po dokončni uveljavitvi "LL servisa" (Livorno C.-Ljubljana
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KT).
Ad II Spremljani oprtni vlak med Muenchnom in Ljubi.sno je v tretjem štirimesečju vozil
le z eno garnituro, kar je posledica manjšega obsega crepeljanih kamionov. Spremljani
oprtni vlak, ki je vozil do Sežane, je bil izredno dcoro izkoriščen, kar pa iz obsega
letnega prometa ni razvidno. Zaradi objektivnih vzrokov (zaradi remonta proge
Kresnice-Litija in nesreče na mostu pri Litiji) je v ak vozil po obvozni poti preko
Trebnjega le do Ljubljane. Prav tako pa je na krajš relaciji do Ljubljane vozil zaradi
zimskih razmer (ledene sveče v tunelih na Primorskem).

99 PLAČILA STORITEV
a) Splošni in upravni stroški ter zavarovalne premije
Po pogodbi št. 1/97-Sž za splošne, upravne stroške :er zavarovalne premije je bil plan
v celoti izpolnili z določenimi odstopanji:
v SIT
Postavka
Proračun
Veljavni
Realizacija
Ostanek
proračun
• 4210
Splošni
stroški
4209
Upravni
stroški
4211
Zavarovalne
premije

483.812.000

483.812.000

^83.812.000

0

548.686.000

548.686.000

548.686.000

0

274.524.000

274.524.000

274.524.000

0

Realizacija splošnih stroškov infrastrukturne dejavnosti v višini 485,5 mio tolarjev je
višja od črpanja sredstev iz proračuna za leto 1996. Razliko 1.7 mio tolarjev pa je
infrastrukturna dejavnost pokrila z lastnimi prihodki, kot je bilo to že predvideno z letnim
planom 1997.
Realizacija upravnih stroškov je višja za 3.4 mio tolarjev od črpanih sredstev iz
proračuna za leto 1997, ki pa jih je infrastrukturna dejavnost prav tako pokrila z lastnimi
prihodki, kot je bilo to že predvideno z letnim planom.
Realizacija zavarovalnih premij za leto 1997 je realizirana v višini 100 % po sklenjenih
zavarovalnih pogodbah.
a

)

Sprotno vzdrževanje infrastrukture

(pogodba št. 1/97- Sž in aneksi k pogodbi št. 1/97- Sž)
Postavka

9. december 1999

Proračun

Veljavni
proračun
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Realizacija

Ostanek
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1673 Sprotno vzdr.SV in TK
naprav
1674 Sprotno vzdr.vozne
mreže ih elektroenergetskih
objektov
1675 Sprotno vzdrževanje
prog

1.253.010.000

1.253.010.000

1.253.010.000

0

746.467.000

746.467.000

746.467.000

0

3.427.143.000

3.427.143.000

3.427.143.000

0

J

Po pogodbi so bili cilji sprotnega vzdrževanja glede na odobrena proračunska sredstva
v letu 1997 v celoti preseženi za 10 %, karzneskovno pomeni za 536 mio SIT večjo
realizacijo od dodeljenih proračunskih sredstev. Obseg dela je bil presežen po
proračunskih postavkah:
• sprotno vzdrževanje SVTK naprav za 158 mio SIT
• sprotno vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih objektov za 106 mio SIT
•sprotno vzdrževanje prog za 272 mio SIT.
1673 Sprotno vzdrževanje SV in TK naprav
Sredstva za sprotno vzdrževanje SV in TK naprav so bila porabljena za zagotovitev
brezhibnega delovanja teh naprav na območju Slovenskih železnic. Sprotno
vzdrževanje SV naprav je zajemalo naprave za ogrevanje kretnic, postajne relejne
naprave, postajne elektromehanske naprave, postajne mehanske naprave, postajne
elektronske naprave, naprave APB (avtomatski progovni blok), SV naprave na cestnih
prehodih, telekomandne naprave, drčne naprave, elektroalarmne naprave in
pripadajoče zgradbe. Sprotno vzdrževanje TK naprav je zajemalo vzdrževanje
železniških telefonskih central (ŽAT), linij in kablov, naprav za prenos podatkov,
telekomunikacijskih naprav za postajna opravila in pripadajočih zgradb.
1674 Sprotno vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih objektov
Sredstva sprotnega vzdrževanja elektroenergetskih objektov so bila porabljena za
vzdrževanje stabilnih naprav za električno vleko, naprav in napeljav jakega toka,
naprav za ogrevanje kretnic, elektronapajalnih naprav in pripadajočih zgradb.
1675 Sprotno vzdrževanje prog
Sredstva sprotnega vzdrževanja prog so bila porabljena v skladu s cilji na področju
železniške infrastrukture za zagotavljanje usposobljenosti prog, progovnih naprav,
objektov in drugih sredstev v dejavnosti vzdrževanja prog za odvijanje rednega in
varnega prometa ter za saniranje objektov in naprav, ki izhajajo iz odločb PIRS. Glavno
izhodišče za oceno učinkovitosti sprotnega in investicijskega vzdrževanja prog so
rezultati merilnega voza in obseg realizirane obnove prog. Zaradi omejenih vlaganj v
železniško infrastrukturo so bile posamezne aktivnosti sprotnega vzdrževanja
realizirane v zmanjšanem obsegu: dopolnitev gramozne grede (60 %), strojno
uravnavanje tira (81 %), brušenje tirnic (57 %), poraba AT porcij (60 %).
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Postavka
2917 Sofinanciranje
zavarovanj in rekonstrukcij
CPR
2926 Oprema sekcij za
vzdrževanje infrastrukture
2932 Projekti (projektna
dokumentacija)
4230 Zamenjava kretnic na
območju Sž
4244 ENP Črnotiči, daljnovod
- sofinanciranje
4400 Lastna udeležba pri
črpanju kred. EBRD,EIB
6407 Odprava odločb PIRŠ
6411 Sanacija predorov
7722 Elektroalarmne
naprave na odseku
Ljubljana-Zidani Most
7288Nova želez.povezava z
Madžarko
7724 Preureditev SVTK
Celje-Šentjur
7731 Remont proge Murska
Sobota-Puconci
7733 Gradnja madžarske
proge (sprememba
namembnosti 30%)

Proračun*

v SIT
Realizacija
Ostanek

Veljavni
proračun

30.000.000

30,000.000

29.885.477,60

114.522,40

40.000.000

40.000.000

39.994.397,80

5.602,20

160.132.816,40 160.131.129,95

1.686,45

159.898.000
102.000

102.341,80

331.000.000

102.341,80

0

331.000.000 330.999.999,70

0,30

717.064.000
130.000.000
25.000.000
30.000.000

797.364.000
80.500.016,80
24.964.825
30.000.000

797.364.000
80.500.016,80
24.964.825
29.880.206

0
0
0
0

720.000.000
30.000.000

828.910.000
0

828.910.000
0

0
0

1.000.000

0

0

720.000.000

0

o

J

0
0

Sofinanciranje zavarovanj in rekonstrukcija cestnih prehodov
V sklopu te proračunske postavke je bilo izvedeno zavarovanje treh cestnih prehodov
in sicer Viška, Gregorinova in Muhaber.
Oprema sekcij
Nabavljena je bila merilna oprema za potrebe merilnice, računalniška oprema,
intervencijska vozila, oprema objektov in druga drobna oprema, ki jo sekcije potrebujejo
za vzdrževanje.
Projektna dokumentacija
V okviru te proračunske postavke so bili izdelani projekti PGD, PZI nadomestnega
objekta obrtnih delavnic v Celju, sanacijo useka Križni vrh, predelavo električne VM
odsekov proge Lj.-Maribor, predora Karavanke, obnovo viadukta štampetov most,
projekti za vodovod, kanalizacijo in čistilno napravo na postaji Hodoš, sanacijo predora
Počehova, obnovo I.in d.tira proge Grobelno-Ponikva, za prestavitev vklopnih točk Cpr
signalov APB in avtostop naprav na progi Kresnice-Hrastnik, Zidani most-Maribor,
sanacijo predora Šmarje, rekonstrukcijo p. Prestranek, rekonstrukcijo p. Verd, sanacijo
podpornega zidu Litija-Kresnice, adaptacijo severnega trakta p. Celje, za podhod
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Puharjeva. idejni projekt sanacije plazovitega območja Jesenice-Sežana, idejni projekt
preureditve tirnih naprav na p. Pivka, spremembe IP želez proge Puconci-Hodoš in
študija povečanja kapacitet enotirne proge Divača-Koper.
Zamenjava kretnic
V okviru te proračunske postavke so bila porabljena sredstva za plačilo bančnih
stroškov pri nabavi kretnic v letu 1996.
Povečanje kapacitet Divača-Koper- ENP Črnotiči
Projekt povečanja kapacitet, prepustnosti, varnosti obratovanja na progi Divača-Koper
s predelavo opreme v ENP Rižana in izgradnjo ENP črnotiči, poteka od leta 1995 dalje.
Gradnja nove elektro-napajalne postaje črnotiči, ki zajema postavitev zgradbe,
transformatorjev, usmernikov, kirmilnih naprav in centra vodenja v Ljubljani, se je
pričela v letu 1997 in bo zaključena v prvi polovici leta 1998.
Lastna udeležba pri črpanju kreditov EBRD,EIB
Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena kot lastna udeležba pri kreditih
EBRD in EIB. ki so jih Slovenske železnice najele v letih 1993/1994 za realizacijo
Slovenskega železniškega projekta, ki zajema obnovo in posodabljanje železniške
infrastrukture. Sredstva so namenjena za plačilo spremljajočih del in stoškov dajatev
( carina, prometni davek, bančni in špedicijski stroški, kontrola kvalitete blaga po
sklenjenih pogodbah ipd.)
V okviru tega projekta so biliv letu 1997 realizirani naslednji podprojekti, kjer je znašala
udeležba EBRD 332,0 mio SIT, udeležba EIB 3,029 mlrd SIT, proračun R Slovenije pa
je zagotovil 797,4 mio SIT.
Remonti
Po programu remontov je bila v letu 1997 izvedena obnova zgornjega ustroja z delno
obnovo spodnjega ustroja z ureditvijo najnujnejših del na SVTK napravah in vozni
mreži. Izvršeni so bili remonti na naslednjih odsekih: Litija-Poganek,levi in desni tir,
Lesce-Bled-žirovnica, Krško-Brestanica, levi tir in Sava-Litija, levi tir ter odsek PivkaKošana-desni tir.
Do konca leta 1997 je bilo izvedenih 141,15 km remonta. Z dokončanjem remonta
Pivka-Košana- levi tir, ki bo zaključen v prvi polovici 1.1998, bo zaključen podprojekt
"Remont 148 km magistralnih prog". Z izvedbo remontov je dosežena povečana varnost
prometa in podane možnosti za povečanje hitrosti.
Obnova vozne mreže
V letu 1997 je bila zaključena obnova 50 km vozne mreže na odsekih Zagorje-Trbovlje,
Trbovlje-Hrastnik in Prestranek-Pivka ter postajah Zagorje, Hrastnik, Zidani most,
Trbovlje, Brezovica in Preserje.
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Z sanacijo se bo povečala varnost prometa in zmanjšal obseg vzdrževanja.
Mostovi in zidovi
V letu 1997 je bila okviru tega podprojekta zaključena obnova preduseka Lipoglav. Z
navedenimi ukrepi je zagotovljena varnost prometa
l
Odprava ozkih grl
Predori
V letu 1997 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem kompletne sanacije predora
Poganek Izdelana je projektna dokumentacija, ki zajema tudi geomehanske raziskave.
Sama izvedba sanacije pa bo zaključena v letu 1998. Sanacija omogoča povečanje
hitrosti in varnosti prometa.
Podhodi
V sklopu remonta čret-šentjur so bila izvedena tudi vsa dela na podhodu Šentjur. V letu
1997 je bila sklenjena tudi sofinancerska pogodba za gradnjo podhoda na Puharjevi
cesti. Izvajalec je z deli že pričel.
Modernizacija ranžirne postaje Zalog
Za obnovo ranžirne postaje Zalog so opravljena vsa dela in izvršen tehnični pregled.
Objekt je v poizkusnem obratovanju. Izvajalcu do konca leta 1997 ni uspelo odpraviti
vseh pomakljivosti, ki so bile ugotovljene ob tehničnem pregledu. Investicija bo s
sodobnejšo opremo za primarno zaviranje, modernizacijo računalniškega sistema, novo
hidravlično centralo in ureditvijo tirnih naprav v smerni skupini tirov, omogočila varnejše
in natančnjše ter nemoteno ranžiranje.
Modernizacija TK omrežja na magistralnih progah
Modernizacija TK omrežja je v teku. Zaključeno je polaganje optičnega kabla skupaj z
meritvami. V okviru tega podprojekta se izvaja tudi dodatno kabliranje na odsekih PtujOrmož-Ljutomer in Ljutomer-Murska Sobota. Prav tako so končana dela pri obnovi TK
prostorov. Nabavljene in instalirane so telefonske centrale, fleksibilni multipleksorji in
prenosni sistemi. V teku so postopki testiranja za vsak sklop opreme posebej.
Z realizacijo projekta bo podana osnovna infrastruktura za nadgradnjo in avtomatizacijo
ostalih tehničnih in poslovnih podsistemov, ki omogočajo normalno funkcioniranje in
poslovanje celotnega železniškega sistema.
Nova železniška povezava z Madžarsko
Za projekt nove železniške povezave z Madžarsko so izdelani glavni projekti. Pretežno
so odkupljena tudi zemljišča za novo železniško povezavo. Spremembe namembnosti
zemljišč niso plačane. Pričetek gradnje je predviden v letu 1998.
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Odprava odločb PIRŠ
V okviru te proračunske postavke so bile odpravljene naslednje odločbe republiškega
inšpektorata; most Globoko, nasip Dolga gora in predusek Šmarje.

209 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŽELEZNICA

Postavka

1662 Invest.vzdr.vozne
mreže in EE
1664 Invest. vzdr. SVTK
naprav
1665 Investicijsko
vzdrževanje prog

Proračun

Veljavni
proračun

Realizacija

v SIT
Ostanek

100.000.000

100.000.000

100.000.000

0

200.000.000

200.000.000

199.999.999,01

0,99

500.000.000

500.000.000 499.999.999,06

0,94

Stroški investicijskega vzdrževanja so bili višji kot so bila proračunska sredstva za 6
%, karzneskovno pomeni za 51 mio SIT. Obseg dela je bil presežen po proračunskih
postavkah:
•investicijsko vzdrževanje vozne mreže in EE za 8 mio SIT
•investicijsko vzdrževanje SVTK naprav za 5 mio SIT
•investicijsko vzdrževanje prog za 38 mio SIT.
1662 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih objektov
Sredstva investicijskega vzdrževanja elektroenergetskih objektov so bila porabljena za
montažo filterskih celic v ENP (elektro napajalna postaja), zamenjavo vozne žice,
dotrajane železne opreme, sanacijo temeljev drogov vozne mreže, antikorozijsko
zaščito drogov vozne mreže, obnovo zunanje razsvetljave, obnovo razdelilnikov in
zgradb. S pomočjo teh del so bila izvedena dela na zamenjavi dotrajanih elementov in
sanacije zahtevane z odločbami republiške inšpekcije.
1664 Investicijsko vzdrževanje SVTK naprav
Sredstva investicijskega vzdrževanja so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje SV
in TK naprav na območju Slovenskih železnic. Izvedene so bile sanacije kablov,
popravila relejnih skupin, signalnih svetilk, sanacija Cpr, obnova radijskih naprav,
obnova telefonskih linij in kablov, obnova kabelske kanalizacije, obnova naprav za
prenos podatkov, obnova mehanskih, elektromehanskih in relejnih SV naprav, obnova
AKU baterij, sanacija ozemljitev, zamenjava tirnih magnetov, zamenjava kretniških
pogonov in obnova prostorov.
1665 Investicijsko vzdrževanje prog
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Sredstva investicijskega vzdrževanja prog so bila porabljena v skladu z opredeljenimi
cilji na področju železniške infrastrukture za ohranjanje eksplotacijske sposobnosti
prog, objektov in naprav ter zamenjavo dotrajanih elementov zgornjega ustroja in delno
sanacijo objektov spodnjega ustroja, skladno s pravilniki, ki urejajo to področje. Zaradi
pomankanja sredstev za investicijsko vzdrževanje v letu 1997 so iz nujnega programa
vzdrževanja odpadli posamezni objekti, ki so izpod meja normalne eksplotacije. Za te
objekte in naprave bodo zato predpisani poostreni pogoji obratovanja (počasne vožnje,
zapore oz. zaprtja posameznih tirov). Največji problemi se kažejo na področju segmenta
kretnic, kjer je potrebno zamenjati doJočene vitalne dele (srca, menjala, kretniške
prage).

ODSTOPANJA OZIROMA PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Prerazporeditev po postavkah po pogodbi 2 in 3/97 Sž v letu 1997 ni bilo. V
proračunski postavki 5196 - subvencioniranje storitev v potniškem primetu so zajeta
tudi sredstva za odložene prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz
preteklih let po Zakonu ( Ur. I. št. 12/93 in 32/95) v višini 335.000.000 SIT, katere so
Slovenske železnice tudi poravnale.
Prerazporeditve pa so bile sprovedene po pogodbi 1/97 Sž in sicer na investicijskih
postavkah.
Na postavko 4400- Lastna udeležba po kreditih EBRD,EIB so bila dodatno razporejena
sredstva v skupni višini 80.300.000 SIT in sicer;
- s prerazporeditvijo 30.000.000 SIT iz postavke 7724- Preureditev SVTK Celje-šentjur
je bila v okviru podprojekta "Remont proge Čret-Šentjur" izvršena obnova signalno
varnostnih in telekomunikacijskih naprav, kar je z vidika varnosti in urejenosti prometa
ter ekonomičnosti najustreznejša rešitev;
- s prerazporeditvijo 1.000.000 SIT iz postavke 7731- Remont proge Murska SobotaPuconci je bil plačan projekt za izvedbo omenjenega remonta. Izvedba remonta, ki je
predvidena v letu 1998, bo financirana iz sredstev PHARE;
- s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 6407- Odprava odločb PIRŠ v višini
49.300.000 SIT je bilo v okviru podprojekta "Modernizacija TK omrežja" izvedeno
dodatno kabliranje na odseku Ptuj-Ormož-Ljutomer in Ljutomer -Murska Sobota.
Sočasna izvedba obeh projektov predstavlja najcenejšo in najekonomičnješo rešitev
odprave odločb republiškega inšpektorata.
Ostanek sredstev na postavki 6407-Odprava odločb PIRŠ v višini 199.983,20 SIT in
35.175 SIT na postavki 6411- Sanacija predorov, je bil skladno s Zakonom o
izvrševanju proračuna prerazporejen na postavko 2932- Projektna dokumentacija.
Sredstva so bila v okviru te proračunske postavke porabljena za plačilo upravnih
stroškov in taks pri dvigih uporabnih in gradbenih dovoljenj ter plačilo komunalnih
soglasij za objekte, ki se bili realizirani v okviru ostalih proračunskih postavk.
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- s postavke 7733 Gradnja madžarske proge (sprememba namembnosti 30%) je bilo
prerazporejenih 607.590.000 SIT na postavke Direkcije RS za ceste in 108.910.000 SIT
na postavko 7288 Nova železniška povezava z Madžarsko ter na postavko 3669 Drugi
odhodki za delo na drugih podorčjih 3.500.000 SIT

poročevalec, št. 84/1

310

9. december 1999

2412 UPRAVA RS ZA POMORSTVO

Poraba sredstev na posameznih postavkah ekonomskih namenov je bila sledeča:
21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
3363- Materialni stroški
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 97
Ostanek

20.000.000 SIT
20.000.000 SIT
20.000.000 SIT
0 SIT

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za kritje materialnih stroškov, ki so posledica
rednega poslovanja uprave, kot je bilo v finančnem načrtu za leto 1997 tudi predvideno.
Glede na to, da je bilo planiranje skrajno restriktivno, smo dodeljena sredstva v celoti
porabili.
5556 Materialni stroški za pomorski promet
Sprejeti proračun
9.500.000 SIT
Veljavni proračun
9.500.000 SIT
Realizacija 97
9.489.770,90 SIT
Ostanek
10.229,10 SIT
V finančnem načrtu za leto 1997 so bila sredstva na tej postavki namenjena za kritje
specifičnih materialnih stroškov, ki izvirajo iz opravljanja nadzornih in drugih nalog s
področja pomorskega prometa. Sredstva so bila v ta namen tudi porabljena.
Razlika med planiranim obsegom potrebnih sredstev in dejansko realizacijo porabe je
zanemarljiva, kar pomeni, da so bili s finančnim načrtom zastavljeni cilji tudi doseženi.
7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe
Sprejeti proračun
10.080.000 SIT
Proračun s spremembami
10.400.000 SIT
Realizacija proračuna 97
10.400.000 SIT
Ostanek
0 SIT
Sredstva na postavki 7664- Vzdrževanje objektov in naprav- varnost plovbe so bila
namenjena in porabljena za poravnavo obveznosti po pogodbi o rednem vzdrževanju
objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh v.obalnem morju Republike
Slovenije.
Veljavni proračun se od sprejetega proračuna razlikuje za znesek v višini 320.000 SIT,
ki je bil na predlog Uprave Republike Slovenije za pomorstvo prerazporejen iz postavke
3830- Oprema za varnost pomorskega prometa.
Sredstva na tej postavki so bila planirana ob predpostavki, da bo konec poračunskega
leta 1997 31.12.1997 in ob upoštevanju, da bo mesečna obveznost po predmetni
pogodbi od 01.01.1997 do 31.05.1997 800.000 SIT, od 01.06.1997 do konca leta pa
880.000 SIT. Zaradi podaljšanja proračunskega leta 1997 do 31.01.1998, je morala
uprava obveznosti po pogodbi za mesec december poravnati iz sredstev proračuna
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1997.
Mesečni znesek za plačilo je bil 800.000 SIT, na postavki je po poravnavi obveznosti
za mesec november ostalo sredstev 480.000 SIT (navedeni znesek je ostal zaradi
nerealizacije povišanja cen po pogodbi o rednem vzdrževanju objektov za varnost
plovbe na pomorskih plovnih poteh v obalnem morju Republike Slovenije od 01.06.1997
do 31.12.1997).
Za plačilo decembrskih obveznosti v višini 800.000 SIT preostala sredstva na postavki
niso zadostovala, zato je bilo potrebno predlagati prerazporeditev sredstev v znesku
320.000 SIT iz proračunske postavke 3830- Oprema za varnost pomorskega prometa
na proračunsko postavko 7664- Vzdrževanje objektov in naprav- varnost plovbe.
Z izvedbo prerazporeditve (temeljnica Ministrstva za finance štev. 1490) je bila višina
sredstev na tej postavki zadostna za uresničitev s finančnim načrtom za leto 1997
zastavljenih ciljev.
3830 Oprema za varnost pomorskega prometa
Sprejeti proračun
3.500.000 SIT
Veljavni proračun
2.304.500 SIT
Realizacija 97
875.637 SIT
Ostanek
1.428.863 SIT
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za nabavo razne opreme za varnost
pomorskega prometa, vendar so bili zastavljeni cijli doseženi v manjši meri kot je bilo
načrtovano.
V planu proračuna 1997 je Uprava RS za pomorstvo med drugim predvidevala tudi
nabavo opreme za VHF duplfexni kanal. Zaradi implementacije GMDSS in dopolnitev
radijskih zvez za varnost plovbe pri Upravi RS za pomorstvo, bi poleg obstoječih
16.kanala (kanal za komuniciranje v stiski), kanala 12 (delovni kanal Uprave RS za
pomorstvo) in kanala 70 (digitalni selektivni poziv), bilo potrebno dograditi vsaj en
duplexni kanal, na katerem bi bila omogočena nemotena zveza v celotnem obalnem
morju. Za izvedbo navedenih del je uprava v predlogu plana proračuna za leto 1997
rezervirala sredstva v višini 2.200.000 SIT.
V avgustu 1997 so bjla sprejeta nova pravila na področju telekomunikacij. Ugotovljeno
je bilo, da nabava opreme kot je bila planirana, ne bi bila skladna s temi predpisi. Za
nabavo opreme, ki bi ustrezala novim predpisom, planirana sredstva ne bi zadostovala.
Glede na to, nabava te opreme ni bila realizirana in so na postaki 3830- Oprema za
varnost pomorskega prometa ostala neporabljena sredstva.
Sredstva v višini 320.00 SIT so bila prerazporejena na postavko 7664- Vzdrževanje
objektov in opreme- varnost plovbe (temeljnica Ministrstva za finance štev. 1490),
izvedena je bila tudi prerazporeditev sredstev v višini 875.500 SIT na postavko 6256Investicije v pristaniško infrastrukturo (temeljnica Ministrstva za finance štev. 1469).
Po izvršenih prerazporeditvah je na tej postavki ostalo še 1.428.863 SIT, kar pomeni
38% realizacijo porabe sredstev na postavki.
6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
Sprejeti proračun
0 SIT
Veljavni proračun
875.500 SIT
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Realizacija 97
Ostanek

875.500 SIT
0 SIT

Pri pripravi dopolnjenega predloga državnega proračuna RS za leto 1997 je bil
predlagan in sprejet amandma za zmanjšanje vrednosti na postavki 6256- Investicije
v pristaniško infrastrukturo, kar je imelo za posledico, da na to postavko ni bilo
dodeljenih sredstev s sprejetim proračunom.
Ob pripravi predlogov amandmajev ni bilo upoštevano, da je Uprava RS za pomorstvo
že imela sklenjeno pogodbo za elektrifikacijo svetilnika na pomolu mednarodnega
mejnega prehoda v Kopru v vrednosti 875.500 SIT. Sredstva za plačilo obveznosti po
navedeni pogodbi so morala biti črpana iz postavke 6256- Investicije v pristaniško
infrastrukturo in varnost plovbe, kar je bilo predvideno tudi v predlogu proračuna za leto
1997. Glede na to, da s sprejetim proračunom na postavki 6256- Investicije v
pristaniško infrastrukturo ni bilo sredstev, je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
predlagala prerazporeditev sredstev v višini 875.500 SIT iz postavke 3830- Oprema za
varnost pomorskega prometa (temeljnica Ministrstva za finance štev. 1469), saj v
nasprotnem primeru ne bi bila možna poravnava obveznosti po pogodbi za
elektrifikacijo svetilnika na pomolu mednarodnega mejnega prehoda v Kopru.
V predlogu proračuna za leto 1997 so bila sredstva iz te postavke namenjena za
izdelavo projektne dokumentacije za nadaljnje poglabljanje bazena III v Luki Koper in
za izdelavo študij- izhodišč za pripravo programa prevzema, razvoja in vzdrževanja
pristaniške infrastrukture in strokovnih izhodišč na področju varnosti plovbe. Ker je
kazalo, da bo proračun za leto 1997 sprejet pozno, je bilo predvideno, da plana ne bo
mogoče realizirati in je bil za to postavko predlagan amandma za zmanjšanje sredstev.
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2413 UPRAVA RS ZA ZRAČNO PLOVBO

21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
V okviru ekonomske skupine 21 - Materialni je bilo v letu 1997 realizirano v višini
545.057.692,48 SIT. kar predstavlja 97,35% realizacije glede na veljavni proračun
za leto 1997.
Na podlagi načrtovanja porabe proračunskih sredstev so bili zajeti:
1.

2

3

4.

5.

3421 Materialni stroški: redni stroški delovanja upravno-pravnega sektorja,
oddelka za plovnost letal, del stroškov prevajanja strokovne literature in izdelave
potrebnih obrazcev, komisij za raziskovanje letalskih nesreč in nezgod in
zagotavljanje ter vzdrževanje ustreznih pilotskih licenc, prisotnost na izpitih
letalskega osebja, ipd.;
3745 Drugi odhodki za delo na drugih podorčjih: stroški sodelovanja in dela v
mednarodnih organizacijah civilnega letalstva (ICAO, ECAC, EUROCONTROL,
JAA);
3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa: tekoči materialni stroški za
opravljanje vodenja zračnega prometa (poraba električne energije, poraba goriva,
poraba premoga, pisarniški material, storitve v zvezi s sprotnim vzdrževanjem
delovnih sredstev - agregatov, sistemov nepretrganega napajanja, klimatskih
naprav, naprav za zgodnje odkrivanje požara, itd., ptt storitve, komunalne storitve,
druge neproizvodne storitve (čiščenje poslovnih prostorov, fizično varovanje objekta
Kotnikova 19a), komunalne storitve, najemnine in zakupnine, reprezentančni
izdatki, dnevnice in potni stroški, drugi materialni stroški (bančne provizije,
zdravniški pregledi kontrolorjev letenja in tehničnega osebja, kotizacije za
strokovno usposabljanje, zamudne obresti, cestne takse), letalsko umerjanje
radionavigacijskih sredstev, stroški v zvezi z radarskimi podatki avstrijskega radarja
KORALPE, tehnična podpora in stroški v zvezi z vzdrževanjem programske opreme
sistema za vodenje zračnega prometa (Siemens);
5220 Šolanje kontrolorjev letenja: stroški šolanja kontrolorjev letenja (pogodba
SERCO za AB INITIO in AREA RADAR), stroški šolanja na področju plovnosti letal
in letalskega osebja ter stroški šolanja tehničnega osebja pri proizvajalcih sistemov
in naprav, stroški tečajev za kontrolorje letenja in sodelavce za letalske informacije,
organiziranih v mednarodnih institucijah EUROCONTROL-a (v Luksembourgu,
Angliji in Bruslju);
1577 Izdelava študije za mednarodni center KL: stroški izdelave študije,
povezane z mednarodnim projektom izgradnje srednjeevropskega centra za
vodenje zračnega prometa, in sicer izdelava študije o najprimernejši lokaciji centra,
študija o stroških, ki jih bo posamezna država imela, prometno tehnološka študija
o izboljšanju pretoka materiala.

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
V okviru ekonomske skupine 13 - Investicije in investicijsko vzdrževanje je bilo v letu
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1997 realizirano v višini 135.535.974,15 SIT, kar predstavlja 79:20% realizacije
glede na veljavni proračun za leto 1997.
Na področju investicijskega vzdrževanja so bili zajeti:
6

6261 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole letenja Maribor: stroški
adaptacijskih del na kontrolnem stolpu Maribor, stroški strokovnega nadzora pri
adaptaciji kontr. stolpa Maribor in izvršena elektroinstalacijska dela;
7. 6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa na letališču Ljubljana: stroški
strok, nadzora nad gradnjo zun. in notr. sistema zaščite pred del. strele za
kontrolsni stolp Brnik, stroški montaže APP konzole, elektroinstalacijska dela na
kontrolnem stolpu Brnik, stroški izvedbe meritev za validacijo koordinat na letališčih
Ljubljana-Brnik, Maribor in Portorož, stroški izdelave projekta PZI, stroški izdelave
dvojnega poda na KL Brnik, stroški TK povezave na letališču Brnik;
8. 6265 Rezervni deli: stroški uvoza rezervnih delov dobavitelja Siemens Plessey
Systems, dobava elektroinstalacijskega materiala, rezervnih ekranov za
posamezne segmente, sistema za vodenje zračnega prometa;
9 6267 Dokončanje energetske postaje v Obm KL LJ: izdelava PID na objektu na
Kotnikovi 19 a, dobava in montaža elektroinstalacijskih del;
10. 7740 Adaptacija objektov - Portorožmoduli za telefonski aparat, dobava in
montaža datumskih prikazovalnikov.
Na področju investicij je bilo v letu 1997 nabavljeno sledeče:
11. 5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega prometa: dodatna
merilna oprema, GSM aparati, telefaksi, programsko orodje MS Project V 4.0 for
Windows 95, printerji HP, modemi in adapterji, osebni računalniki, delovna postaja
HP RASS-C, dobava in montaža klimatskih naprav za operativno sobo centra za
nadzor zračnega prometa in tehnično sobo centra za nadzor zračnega prometa,
fotokopirni stroj in druga oprema, stroški uvoza opreme Comsoft (nadgradnja
RMCDE) in druga oprema ;
12 6263 Zamenjava agregatov in postavitev UPS za radionavigacijske naprave:
izdelava projekta za NDB Ilirska Bistrica, izdelava PID projektov za ATCC, dobava
in montaža črpalk ter sanacija črpalnega sistema, izdelava proj. dokumentacije
strojnih instalacij, izdelava in montaža radijskega stolpa in nadgradnja antenskega
stolpa, dobava in montaža klimatski naprav, izdelava projektne dokumentacije za
notr. zaščito pred prenapetostjo;
13. 6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS: nadgradnja obstoječe
programske opreme za vodenje zračnega prometa: SW in HW, izVedba lokalne
mreže na Kotnikovi 19a, podatkovna povezava za izmenjavo potrebnih podatkov
(X.25 OLDI Link);
14. 6257 Objekt za radar dolgega dosega s potrebno infrastrukturo: izdelava
idejnega projekta za radar dolgega dosega s pripadajočo infrastrukturo in
komunalno ureditvijo;
15 6779 Tehnično varovanje naprav in objektov kontrole letenja: nadgradnja
sistema varovanja objekta Kotnikova 19a, dobava in montaža digitalnega
videorekorderja.
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Spremembe pri proračunskih postavkah izvršene med letom 1997:
Med letom 1997 so bile predlagane in odobrene določene prerazporeditve pri
posameznih proračunskih postavkah, kot sledi:
s postavke
5604
6261
6262
6263
6263
6265
6265
6267
6779
6257
6266
6266
6266
6257
6261
6265
6266
•6267
6779
5604
5604
6266
5604
6257
6262
6263
6265
6779
6779
6257
6262
6265
6257
7740
6267
6778
6780
7738
1577
2567
•
5220
7738
7739
1577
6265

znesek
2.700.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.300.000,00
2.200.000,00
2.300.000,00
700.000,00
600.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
400.000,00
22.200.000,00
6.300.000,00
800.000,00
5.400.000,00
2.000.000,00
24.600.000,00
1.000.000,00
1.250.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
110:000,00
700.000,00
67.000,00
3.900.000,00
223.000,00
3.000.000,00
200.000,00
1.000.000,00
776.052,00
490.000,00
6.300.000,00
4.000.000,00
6.829.000,00
8.200.000,00
5.000.000,00
4.500.000,00
23.404.948,00
12.663.000,00
9.000.000,00
15.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00

na postavko
6266
6266
6266
6266
5220
5220
3815
3815
3815
3669-MPZ
3745
3815
5220
3815
3815
3815
3815
3815
3815
3205
3345-MPZ
3345 -MPZ
6266
Prom.inšp.
Prom. inšp.
Prom. inšp.
Prom. inšp.
Prom. inšp.
5604
5604
6266
3815
3815
3815
3815
3815
3815
3815
3815
3815
3745
3745
3745
3745
3745

Med letom so bile izvršene določene prerazporeditev proračunskih sredstev in sicer na
materialnih stroških za vodenje zračnega prometa za pokrivanje stroškov vzdrževanja
in zanesljivosti delovanja sistemov pri vzpostavitivi sistema rednih vzdrževalnih del na
področju varnosti zračnega prometa, kjer gre za prilagoditev novemu avtomatiziranemu
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sistemu kontrole letenja v zagrebški območni kontroli letenja in priprave za vzpostavitev
podatkovnih zvez z območno kontrolo letenja v Padovi, za pokritje stroškov izmenjave
radarskih podatkov KORALPE in letalskega umerjanja radionavigacijskih naprav. Prav
tako so bile izvršene tudi določene prerazporeditve iz investicijskih postavk, kajti v
obdobju začasnega financiranja določeni začrtani projekti investicijskega značaja
(dobavni roki določenih rezervnih delov in modulov, ki presegajo roke, ki jih dovoljuje
začasno financiranje, zamude izvajalcev del in podobno) niso mogli biti realizirani,
vplival pa je tudi pozno sprejeti proračun za leto 1997. Investicijske postavke, kot so
7740 "Adaptacija Portorož", 6778 "ILS KAT III - Operativno uvajanje", 6780 "Tehnično
varovanje radarja dolgega dosega", 2567 "Nabava rentgenskih aparatov" so bile
sprejete šele z veljavnim proračunom za leto 1997 in ne po Uredbi o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v letu 1997, zato so bile
predlagane prerazporeditve. Do prerazporeditev proračunskih sredstev je prišlo tudi na
proračunski postavki 3745 "Drugi odhodki za delo na drugih področjih" za pokrivanje
stroškov plačila članarin za leto 1997 mednarodnim organizacijam (EUROCONTROL,
JAA in ICAO).
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2414 UPRAVA RS ZA TELEKOMUNIKACIJE

V Upravi RS za telekomunikacije je bila v letu 1997 na vseh področjih, ki jih pokriva,
dosežena zadovoljiva stopnja zastavljenih ciljev, v povprečju 93,77 %. Na področju
splošnih telekomunikacij je bila v preteklem letu v veliki meri dana usmeritev k
pospešenim pripravam na sprejem Zakona o telekomunikacijah. Te priprave naj bi po
sprejemu omenjenega zakona omogočile čimhitrejšo in kvalitetnejšo pripravo ter
sprejetje ustreznih podzakonskih aktov. S sprejetjem zakona je po pričakovanju prišlo
do velikih teženj po pripravi regulative približani'evropski. V tem smislu je bilo
izdelanih in izdanih sedem podzakonskih aktov. Na podlagi teh pravilnikov in članstva
v organizaciji CEPT je bilo sprejetih še pet odredb.
21 Matreialni in drugi stroški
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 97
Ostanek

32.393.000 SIT
55.543.000 SIT
40.707.522,86 SIT
14.835.477,14 SIT

Sredstva v okviru tega ekonomskega namena (postavka 3422 in 3746) so bila
porabljena za pokrivanje rednih stroškov, ki izhajajo iz delovanja in opravljanja nalog
Uprave RS za telekomunikacije, in stroškov mednarodnega sodelovanja.
Z novimi predpisi se je spremenilo, moderniziralo in približalo stanju v EU predvsem
radijsko področje, ki je sedaj tako pri tehničnih kot pri drugih vidikih večinoma
usklajeno z dokumenti CEPT-a. Uprava je sodelovala tudi pri pripravi razpisa za
koncesijo za GSM in pri pripravi nacionalnega plana razvoja telekomunikacij.
V skladu z Zakonom o telekomunikacijah so bile v preteklem letu upoštevane nujne
spremembe pri izdaji radijskih dovoljenj tako glede procedur kot spremnih dokumentov
(dovoljenja, dopisi). Potrebno je bilo dopolniti nekatere rešitve, kot je to razporeditve
kanalov in podobne zadeve ter prehajati na evropske rešitve. Kljub pomanjkanju
kadrov so bile, glede na spremembe pri reševanju izdaje radijskih dovoljenj, skoraj v
celoti odpravljene zamude pri izdaji le teh.
Tudi mednarodno sodelovanje v mednarodnih organizacijah in s sosednjimi državami
je potrebno oceniti kot dokaj uspešno. Vsi rezultati in zahteve kažejo na to, da bo trend
takšnega sodelovanja še v porastu. V okviru pomembnejšega mednarodnega
sodelovanja gre za sodelovanje na svetovni telekomunikacijski konferenci WRC 97,
kjer je bila določena svetovna strategija razvoja telekomunikacij. V zvezi s pripravo
Pravilnika o elektromagnetni združljivosti je uprava sodelovala z DG III pri komisiji
Evropske skupnosti. S področja telekomunikacij je uprava sodelovali tudi pri projektih
PHARE.
V CEPT je bila podrobneje spremljana delovna skupina "frequency management"
(FMW) in konferenca ERC s področja uvajanja novih in posodabljanja obstoječih
tehnologij za radiokomunikacije v Evropi. V zvezi s tem je uprava sodelovala tudi na
izrednem sestanku FMVG v Veliki Britaniji (Chester) o prehodu iz obstoječe analogne
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na prihodnjo prizemeljsko digitalno televizijo (T-DVB).
Sestankov ostalih delovnih skupin CEPT (WGSE, WGRR, ERC-ECTRA) zaradi
kadrovskih težav ni bilo možno pokrivati in je bila problematika spremljana preko
dokumentacije.
Ostanek sredstev na postavki za druge odhodke za delo na drugih področjih, ki so bila
namenjena plačilom v zvezi z mednarodnim sodelovanjem, predstavlja vsoto, ki naj bi
se po prenosu nerealiziranih sredstev iz postavke 7276 (po sprejetem proračunu za I.
1997) plačala za članske obveznosti v mednarodnih telekomunikacijskih organizacijah.
Za precejšen del teh je bilo kasneje, v postopkih oridobivanja ustrezne dokumentacije
za izplačila ugotovljeno, da nam jih ni potrebno ooravnati, ker še nismo člani ali pa je
bila obveznost mnogo manjša.
Prerazporeditve v času začasenga financiranja:
v višini 350.000 SIT iz postavke 3422 na postavko 3206; temeljnica MF št. 403>
3/97, z dne 12.9.1997;
v višini 480.000 SIT iz postavke 7276 na pcstvako 3422; temeljnica MF št. 1490,
z dne 19.12.1997;
v višini 22.670.000 SIT iz postavke 7276 na postavko 3746; temeljnica MF št. 1490,
z dne 19.12.1997;
v višini 125.000 SIT iz postavke 3422 na postavko 3746; temeljnica 403-3/97, z dne
25.9.1997.
1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in evidenco TK
Sprejeti proračun
15.000.000 SIT
Veljavni proračun
16.000.000 SIT
Realizacija 97
15.713.388,30 SIT
Ostanek
286.611,70 SIT
Tako je bilo s sredstvi namenjenimi za računalniško opremo za projektiranje, nadzor in
evidenco TK naprav (postavka 1603) nadaljevano posodabljanje in vzdrževanje programske
opreme ter vzdrževanje in dopolnjevanje strojne računalniške opreme. Uprava je razvila
računalniški program na osnovi podatkovne baze Oracle za obdelavo podatkov, ki jih
potrebuje za urejanje radiofrekvnečnega spektra in opreme. Program omogoča pregled
obstoječega stanja, vpisovanje novih podatkov in spreminjanje obstoječih.
Prerazporeditve v času začasenga financiranja:
v višini 1.000.000 SIT iz postavke 7276; temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997;
v višini 600.000 SIT na postavko 3206; z dne 28.4.1997. •
3818 Oprema in montaža kontrolno merilnega sistema
Sprejeti proračun
8.000.000 SIT
Veljavni proračun
8.350.000 SIT
Realizacija 97
7.993.846,10 SIT
Ostanek
356.153,90 SIT
V letu 1997 se je nadaljevala tudi izgradnja Kontrolno-merilnega sistema URST (postavka
3818). Izdelan je bil idejni projekt "Radijski nadzomo-merilni sistem Slovenije" v več variantah.
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Najbolj optimalna varianta za upravo obsega izgradnjo dveh stalnih obljudenih nadzornih
postaj in dopolnitev že obstoječe nadzorne postaje Jerizalem s podpornimi avtomatskimi
postajami in dvema mobilnima voziloma. V preteklem letu so se vršile predelave in
opremljanje dveh merilnih vozil, ki sta bili nabavljeni v letu 1996. Nabavljena je bila tudi
dopolnilna merilna oprema za nadzor radijskega spekra do 26,5 Ghz. Realizairana pa je bila
tudi postavitev prve avtomatske nadzorne postaje na stavbi Ministrstva za promet in zveze na
Langusovi 4 v Ljubljani. Aktivnosti potekajo za postavitev druge take postaje v Novem mestu
in tretje na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Posebnih težav z raznimi soglasji na teh lokacijah
nimamo.
Velik problem je predstavljalo pridobivanje soglasij za novi radijski nadzorno-merilni postaji.
Prvotno izbrane lokacije so bile zaradi raznih vzrokov zavrnjene (Golovec-rekreacijsko
področje, Šared nad Izolo-odpor krajanov oz. nekonformnost z zazidalnim načrtom, Poljane
nad Koprom- negativno soglasje gozdnega in spomeniškega varstva, Segadiči-območje, ki
je zavarovano kot kulturna dediščina). Ponovno so pričele potekati aktivnosti za lokacijo
Poljane nad Koprom in za Rašico .
<
Neporabljen ostanek sredstev na postavkah 1603 in 3818 je ostal kot posledica nerealiziranih
dveh pogodb za izdobavo CD Toverja in antensko montažo.
Prerazporeditve sredstev v času začasnega financiranja:
v višini 350.000 SIT iz postavke 7276; temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997.
7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV Slovenija
Sprejeti proračun
146.060.000 SIT
Veljavni proračun
71.067.917 SIT
Realizacija 97
70.957.777,50 SIT
Ostanek
110.139,50 SIT
7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne programe
Sprejet proračun
29.734.000 SIT
Veljavni proračun
9.000.000 SIT
Realizacija 97
9.000.000 SIT
Ostanek
0 SIT
Sredstva iz postavk namenjenih investicijam RTV Slovenija in sicer za izgradnjo, vzdrževanje
in obratovanje infrastrukture RTV Slovenija (postavka 7276) ter za vzdrževanje in obratovanje
omrežja za lokalne in nekomercialne programe (postavka 7277), so bila na osnovi javnega
razpisa iz meseca aprila 1997 (Uradni list RS, št. 22/97) uporabljena za nabavo profesionalnih
TV oddajnikov in TV pretvornikov ter druge tehnološke radiodifuzne opreme (stojala za TV
PTV, FM oddajnik, združilniki, antenska oprema, diesel električni agregat) za lokacije OPC
Beli Križ, AOC Sveta Gora, VTV Velenje, PTV Pečarevci. Po spejetem proračunu za leto 1997
pa se je manjši del sredstev uporabil še za nabavo tehnološke opreme za AOC Boč in OC
Pohorje.
Glede na dejstvo , da informativni javni razpis za investicijsko opremo, ki je bil dne 30.10. 1997
na iniciativo RTV Slovenija, Oddajniki in zveze objavljen v Ur. listu RS št. 67/97 ni bil skladen
z zakonom o javnih naročilih, RTV Slovenija ni izpolnila zakonskih kriterijev za realizacijo
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celotnih sredstev proračunskih postavk naše uprave za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje
omrežja za lokalne in nekomercialne programe, ki so bila sprejeta s proračunom za leto 1997.
Prerazporeditve sredstev v času začasenga financiranja:
v višini 12.500.000 SIT iz postavke 7276 na postavki 3345 in 4534; temeljnica MF št.
1160, z dne 16.5.1997;
v višini 50.492.083 iz postavke 7276 na postavko 7804; temeljnica MF št. 1490, z dne
19.12.1997;
v višini 20.734 000 SIT iz postavke 7277 na postavko 7804; ; temeljnica MF št. 1490, z
dne 19.12.1997;
v višini 24.500.000 SIT iz postavke 7276 na postavke 3422, 1603, 3818, 3746; temeljnica
MF št. 1490, z dne 19.12.1997.
7804 Najem satelitskega kanala
Sprejet proračun
Veljavni proračun
Realizacija 97
Ostanek

144.000.000 SIT
215.226.083 SIT
203.648.311,12 SIT
11.577.771,88 SIT

S prenosom predhodno omenjenih nerealiziranih sredstev so bila ta uporabljena za plačilo
deleža vključitve Republike Slovenije v EUTELSAT ter uporabo satelita (postavka 7804).
Republika Slovenija je v letu 1997 postala članica EUTELSAT. Podpisnica Sporazuma o
delovanju (signatory) je URST. Članstvo nam bo omogočalo boljše spremljanje regulative na
področju satelitskih komunikacij, prav tako vesoljskega segmenta EUTELSAT za distribucijo
radiodifuzijskih programov oz. drugih storitev.
Ostanek sredstev na postavki 7804 je nastal zaradi upoštevanih tečajnih razlik ki jih pri
izračunu zahteva Ministrstvo za finance.
Prerazporeditve sredstev:
v višini 50.492.083 iz postavke 7276 na postavko 7804; temeljnica MF št. 1490, z dne
19.12.1997;
v višini 20.734.000 SIT iz postavke 7277 na postavko 7804; ; temeljnica MF št. 1490, z
dne 19.12.1997;
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2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE

V letu 1997, ko proračun še ni bil sprejet, je veljalo začasno financiranje. V obdobju januarjunij je bilo Direkciji RS za ceste dodeljenih samo 6.770.011.926 SIT, do 15.jan. 1997 pa je bilo
bodisi podpisanih oziroma planiranih obveznosti zaradi narave dela v zvezi z vzdrževanjem
cest, za 9.342.515.292 SIT. S skrajnimi napori smo tako v spomladanskem obdobju
zagotavljali minimalna dela na rednem vzdrževanju in delno na investicijah v teku, tako da je
bilo 22.5.1997 stanje naslednje:
7.736.990.491 SIT podpisanih obveznosti
3.179.634.284 SIT pogodb v pripravi in
4.592.510.197 SIT razpisanih del
V obdobju januar-junij 1997 je bilo Direkciji RS za ceste dodatno zagotovljenih 1,6 mrd SIT.
V juniju 1997, ko je boli sprejeto podaljšano začasno financiranje iz proračuna do septembra
1997, je Direkcija RS za ceste imela zagotovljenih 11.787.983.370 SIT. Zakon o začasnem
financiranju je izjemoma omogočil tudi odpiranje novih postavk, kar je omogočilo tudi izvedbo
nekaterih preddel za nove investicije. Še vedno pa niso bile v celoti pokrite obveznosti iz
naslova vzdrževanja in upravljanja s cestami.
26.6.1997 je bilo stanje naslednje:
10.280.075.069 SIT podpisanih obveznosti
1.112.494.370 SIT pogodb v pripravi in
5.255.710.197 SIT razpisanih del
V juliju 97 je bil na pobudo Direkcije RS za ceste v Državnem zboru predlagan in sprejet
Zakon o zagotovitvi sredstev v zimi 96/96 poškodovanih vozišč, ki je za državne ceste
predvidel 2 mrd SIT, spisek odsekov pa je potrdila Vlada RS. Ker v obdobju začasnega
financiranja jan.-sept. ta sredstva niso bila zagotovljena se dela praktično ne bi smela izvajati.
Na vztrajanje in zahtevo poslancev v DZ so bila dela kljub nezagotavljanju sredstev razpisana,
izbran izvajalec in ko je bila v septembru 97 vendarle vzpostavljena postavka z vrednostjo 1
mrd SIT, so se dela tudi izvedla in to v celotni razpisani vrednosti.
Zadnje podaljšanje začasnega financiranja do konca leta še vedno ni zagotovilo denarja za
normalno delo Direkcije RS za ceste, kot tudi ne za plačilo že opravljenih del iz naslova ZZSZ.
Prisiljeni smo bili spreminjati pogodbene roke, dinamiko plačil in predobremenjevati proračun
98.
Sprejeti proračun v decembru 97 ni omogočal praktično nobene realizacije novih del, ki so bile
v njem predvidene, zato so bile predlagane prerazporeditve na tiste postavke, kjer so bila dela
že fizično izvedena pa ne plačana in se je na ta način sproščala predobremenitev proračuna
98. Dodatno so bila zadnji možni dan prerazporejena tudi sredstva iz postavk MPZ, ki se
nanašajo železnice v višini 607 mio SIT, s katerimi so bila še dodatno plačana že izvedena
dela. Ta sredstva pa je potrebno v letu 1998 železnicam tudi vrniti.
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Doseženost zastavljenih ciljev
Realiziran je bil v celoti ZZSZ, v decembru sprejeti redni plan Direkcije RS za ceste pa je bil
v finančnem smislu sicer realiziran 99%, vendar niso bila izvedena (niti začeta) prenekatera
dela na investicijah, ki so bila kot cilj zastavljena v začetku leta (primer: glede na prvotni plan
so bila razpisana dela za izgradnjo obvoznice Novo mesto I.etapa - dela niso mogla biti
oddana, itd ).
Izvedenost posameznih programov
Izvedena dela na posameznih proračunskih postavkah so razvidna v nadaljevanju teksta. Iz
besedila je razviden tudi obseg neizvedenih del, ki smo jih morali prenesti v leto 1998 ter
obseg plačil, ki bodo opravljena v letu 98 za v celoti izvedena dela v letu 97.
Odstopanja oziroma spremembe med postavkami
Prilagajanje celoletnemu začasnemu financiranju je zahtevalo precejšnjo mero iznajdnjivosti
in
manjših prerazporejanj med postavkami. Posebej je potrebno omeniti zadnjo, to je tisto, ko
Je bilo potrebno zagotoviti 2 mrd SIT za plačilo ZZSZ. Predlog te je bil naslednji:
Pri uporabniku 2415 Direkcija Republike Slovenije za ceste se povečajo postavke za znesek:
✓
®979 R 314/1085 most čez Dreto v Gornjem Gradu
100 tisoč SIT
6699 R 345/1281 Črnolica-Lesično
1.000 tisoč SIT
4989 Osilnica-Čačič-Borovec-Kočevska Reka (2)
1.307 tisoč SIT
4988 R 349/1293 Videm ob Ščavnici-Okoslavci
4.000 tisoč SIT
2?
55 R 336/1221 Trbovlje-Hrastnik
4.158 tisoč SIT
2?
83 R 314/1076 Selca-Praprotno (2)
15.000 tisoč SIT
1001 Projekti - obnove
17.000 tisoč SIT
1639 Manjša intervencijska popravila objektov
20.500 tisoč SIT
2?
84 M 10/295 Domžale-Črnuče (EBRD) (3)
27.000 tisoč SIT
1119
Inženiring
in
ostale
storitve
40.000 tisoč SIT
1
114 Kasneje ugotovljene obveznosti iz preteklega leta
75.000 tisoč SIT
2626 Obnova v zimi 1996/97 uničenih M in R cest
2.000.000 tisoč SIT
p

ri uporabniku 2415 Direkcija Republike Slovenije za ceste se zmanšajo postavke za znesek:

1002
1004
1008
1050
1118
1120
1124
1139
1144
1145
1146
1147
1151
1153
1164
1167

Projekti - geomehanika
Projekti za zagotovitev prometne varnosti
Razvojno raziskovalne naloge
Ostalo in sofinanciranje (8)
Odkupi in odškodnine
Kontrola osnih pritiskov in površine za izločanje
Ekspropriacija M, R cest
Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti (16)
Obnova vertikalne signalizacije
Vzdrževanje signalnih naprav
Osvetlitev prehodov za pešce
Obnova in nove varnostne ograje
Oprema cest
Počivališča in avtobusne postaje
Dodatna dela po tehničnih pregledih
Ostalo in sofinanciranje (6)
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17.000
8.000
20.000
5.000
149.000
4.000
10.000
24.000
75.000
3.000
17.000
24.000
5.000
7.500
18.000
49.000
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tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
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1220 R 352/1307 Segovci-Podgrad
1581 Kontrolne preiskave in meritve
1584 Redni pregledi objektov na M in R cestah
1585 R 345/1279 Špitalič-Kartuzija
1589 R 335/1212 Črnomelj
1590 R 308/1413 Col
1591 R 333/1205 Kostanjevica (otok)
1655 Sanacija brežin na M in R cestah
2600 R 355/1314-1315 Hodoš-Martjanci (2)
2601 R 370/1355 Ribnica-Podvelka
2602 Obnova odsekov M in R cest
2712 Študije
2714 Svetovalne storitve
2717 R 372/1362 Rakitna-Cerknica
2721 R 326/1162 Trebnje-Mokronog
2735 R 364/1343 Vinica-Stari trg
2752 R 352/1306 Šentilj-Trate
2754 R 301/1004 žaga-Kobarid (2)
2757 Obvozi v času sanacij objektov
2764 Sanacije propustov (5)
2770 R 363/1337 Impoljca-Zavratec
4023 Zasaditve in ozelenitve brežin (4)
4081 R 324/1148 Ig
4822 R 321 C/1128 Vresje-Sorica
4984 R 301 F/1024 Zalošče
6465 R 357/1318 most čez Bukovnico v Dobrovniku
6466 M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi luknji
6471 M 1/212 Medvode
6475 M 4/253 obvoznica Novo mesto
6476 M 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška-Goriška
6481 R 322/1134 Mlaka-Kokrica
6482 R 315/1093 Zlatorog-Savica
6484 R 330/1189 Sostro-Besnica
6488 R 368/1351 Podmeja
6490 R 319/1109 Škofja Loka (žabnica-Grenc)
6492 M 10-5/347 Selo-Nova Gorica (Črniče)
6495 R 315/1092 Bohinjska Bistrica-Jezero
6691 M 3/242 obvoznica Radlje
6695 M 6/263 Ribnica-Dolenja vas
6696 R 335/1214 Črnomelj-Vinica
6698 M 10-9/1182 Šentjakob-Radeče (Ribče-Litija)
6701 R 356/1317 Petrovci naselje
6717 R 343/1430 Zreče križišče
6794 R 320/1120 Sodražica-žlebič
6796 R 330/1192 Radeče-Loka pri Zidanem mostu
6798 M 10/282 Celje severna magistrala
6799 R 314/1077-1078 Škofja Loka (Stari dvor-Petrol)
6801 Manjše sanacije objektov (24)
6975 Zelena meja (Bezgarji)
6976 R 349/1296 Cankova
6977 M 10-10/1040 Prapetno
6982 R 351/1302 inundacije v Veržeju (5)
6992 R 313/1069 Prem-Obrov
7239 M 10-5/346 Ajdovščina križišča
7240 M 10-10/1033 križišče Kalce
7242 M 10-3/328 Debro-Laško
7245 R 359A/1330 most čez Svečino v Plaču
7270 Geološke in geomehanske preiskave in študije
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3.000 tisoč SIT
37.000 tisoč SIT
7.000 tisoč SIT
1.000 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
9.000 tisoč SIT
6.000 tisoč SIT
2.000 tisoč SIT
2.000 tisoč SIT
687.861 tisoč SIT
14.000 tisoč SIT
17.000 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
3.000 tisoč SIT
2.000 tisoč SIT
13.000 tisoč SIT
8.000 tisoč SIT
1.892 tisoč SIT
15.000 tisoč SIT
3.000 tisoč SIT
9.000 tisoč SIT
1.000 tisoč SIT
5.000 tisoč SIT
3.000 tisoč SIT
11.600 tisoč SIT
6.800 tisoč SIT
1.500 tisoč SIT
8.400 tisoč SIT
14.000 tisoč SIT
7.000 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
45.000 tisoč SIT
6.000 tisoč SIT
9.000 tisoč SIT
2.238 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
1.054 tisoč SIT
25.000 tisoč SIT
14.000 tisoč SIT
1.500 tisoč SIT
3.000 tisoč SIT
22.000 tisoč SIT
20.000 tisoč SIT
14.300 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
61.200 tisoč SIT
2.000 tisoč SIT
27.500 tisoč SIT
9.000 tisoč SIT
80.000 tisoč SIT
9.000 tisoč SIT
1.000 tisoč SIT
2.108 tisoč SIT
9.000 tisoč SIT
1.539 tisoč SIT
14.000 tisoč SIT
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7291 R 323/1143 Cerklje-žičnica Krvavec
7296 Letna povračila za uporabo cest
7299 M 4/256 križišče Jugorje
7300 R 370/1353 Vuhred-Ribnica na Pohorju
7302 R 337/1234 Majšperk-Jurovci
7303 R 329/1187 Moravče-Čatež (2)
7304 R 314/1072 Hudajužna
7305 M 10-3/330 Širje-Zidani most
7306 M 10-8/1185 Trbovlje-Hrastnik
7307 R 320/1117 Rakek (skozi naselje)
7308 R 322/1134 Tržič-Križe
7309 R 387/1412 Kalce-Hrušica
7316 R 308/1058 Črni vrh-Col
7318 M 10-3/336 križišče Krško
7325 R 365/1348 Grm-Radohova vas-Bič (2)
7744 Vzpostavitev BCP za nove državne ceste
7745 Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme
7746 Priprava dokumentacije za mikrofilmski arhiv DRSC
7747 Cestno-železniška križanja na M in R cestah
7749 Kolesarske poti
7750 Zavarovanje opreme cest
7751 Nacionalni program
7753 Kopiranje, tisk in ostalo
. 7756 Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve s hrupom
7757 R 314/1079 križišče Valburga
7758 R 376/1369 Ljubljanica-Briše
7759 Kolesarske poti
7761 Zelena meja (Božakovo-Drašiči)
7762 Cestno-železniška križanja
7763 Zelena meja (Trlično-Dobovec)
7764 R 321 C/1129 sanacija plazov Sorica-Petrovo brdo
7766 R 314/1076 Klančar-Podlubnik
7768 R 357/1318 most čez Ratišče v Filovcih
7770 R 356/1317 most čez Merak v Šulincih
7771 R 338/1237 skozi Zgornje Poljčane
7772 R 326/1162 most čez Mirno v Puščavi
7773 Zelena meja (Meje-Paradiž)
7774 R 373/1364 Trava-Podplanina
7775 R 346/1285 Spodnja Hajdina
7776 M 10-8/1262 Velika Pirešica
7777 M 10-10/1037 most čez Jesenico v Reki
7778 R 336/1226 most in nadvoz v Šentjurju (2)
7779 R 364/1343 Sinji vrh-Radenci
7780 R 321/1121 Upniška dolina
7781 R 336/1219 Ruardi v Zagorju
7782 R 330/1191 Velika Reka-Velika Preska
7783 R 302/1029 galerija Berebica v Trenti
7784 M 10-1/366 Mele-Šratovci-Radenci
7785 R 340/1249 Ljubno-Luče
7786 R 315/1089 obvoznica Bled
7787 R 319/1110 obvoznica Škofja Loka
7788 M 10-1/317 Petanjci-Tišina (2)
7789 Zelena meja (Marsiči-Mlini pri Sočergi)
7790 R 302/1027 Jasna-Erika
7791 M 6/263 Mala Hrovača
7792 M 10/281,282 križišče Višnja vas
7793 R 324/1145 Ljubljanica-Vrzdenec
7795 R 381/1380 Knežak
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6.000
15.000
5.000
5.000
9.000
2.737
4.000
5.000
6.000
8.000
4.800
1.500
4.000
9.000
19.000
9.000
9.000
20.000
19.000
10.000
20.000
10.000
5.000
5.000
24.000
2.000
5.000
4.000
3.400
5.000
4.000
9.000
4.000
22.000
1.000
8.000
5.000
4.000
25.000
5.000
40.000
5.000
5.000
4.000
1.000
5.000
9.000
3.000
4.000
5.000
3.000
4.000
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
4.000

tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
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7796
7799
7800
7802
8710

M 10-3/331 nadvoz za železnico v Zidanem mostu
L 3610 Petrina-Mirtoviči
R 362/1334 most čez Savo v Krškem
R 342/1266 Šentvid-Šoštanj
R 354/1313 Središče ob Dravi

2.000
4.000
4.000
4.360
4.591

tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT
tisoč SIT

Na zahtevo MPZ pa še:
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se povečajo postavke za znesek:
3345

Materialni stroški

5.315 tisoč SIT

Obrazložitve porabe po posameznih proračunskih postavkah:
1130-409

Informiranje

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

881.754
620.000

Postavka pokriva stroške, ki nastajajo iz naslova informiranje javnosti z informacijskimi in
reprezentacijskimi gradivi, publiciranjem poljudnih, strokovnih in vzgojno-izobraževalnih del
ter s predstavitvijo dela strokovne službe, stanja cest in cestnih programov. V letu 1997 je bila
sklenjena pogodba za spremljanje in analizo elektronskih medijev (radijskih in TV objav). Iz
navedene postavke so se pokrivali tudi stroški za izdajo knjige "Ceste in promet v Sloveniji".

3415-403

Materialni stroški

Veljavni prorac 1997: 114.300.000

Pod. pog. za leto 97: 114.838.616
Realizacija 1997: 106.053.903

Materialni stroški obsegajo:
Material
Pisarniški material
Časopisi, strokovna literatura, Ur.I. in podobno
Porabljena energija
Proizvodne storitve drugih
PTT storitve in poštnina
Komunalne storitve
Neproizvodne storitve drugih
Pogodbe o delu
Avtorski honorarji
Najemnine in zakupnine, garažnine
Reprezentančni izdatki
Drugi materialni odhodki
Izdatki za sprotne potrebe strok, izobraževanja
Plačila in bančne storitve
Plačila in storitve v plačilnem prometu
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Zavarovalne premije
Dnevnice za službena potovanja
Dnevnice za službena potovanja v tujino
Drugi odhodki
1131-409

Izobraževanje

Veljavni prorac 1997:

5.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

5.000.000
4.921.724

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

1580-409

Plačila članarin (PIARC)

Veljavni prorac 1997:

600.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

540.000
509.845

P|

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

1008-451

Razvojno-raziskovalne naloge

Zač. financ. 1997:

35.500.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

33.247.887
32.627.788

Poročilo o razvojno-raziskovalnih nalogah je priloženo.

1114-451

Kasneje ugotovljene obveznosti iz preteklega leta

Veljavni prorac 1997: 145.049.331

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

Plačila obveznosti po pogodbi o refundaciji kredita (občinski programi) iz leta 1992, plačila
zamudnih obresti zaradi nezadostnih sredstev v obdobju začasnega financiranja v letu 1997,
Plačilo prometnega davka za program PHARE žaga - Učja", ker ni bilo možno plačilo le-tega
12
"matične" PP, plačilo revizije kredita EBRD, izvržba sodišča (CP Kranj) in plačila po pogodbi
Za
preslikavo dokumentacije za preslikavo na mikrofilm.

1120-451

Kontrola osnih pritiskov in površine za izločanje

Veljavni prorac 1997:
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13.959.466

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
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13.959.466
13.959.297
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V juliju 97 je bil bil izveden razpis, avgusta 97 podpisana pogodba, izvajanje kontrole se je
pričelo šele 15.9.97.
Izvajanje kontrole osnih pritiskov in skupne mase vozil je potekalo tekoče v skladu z mesečnim
programom izdelanim na osnovi predloga izvajalca del in zahtev upravljalca in Ministrstva za
notranje zadeve. Opravljeno je bilo 1540 tehtanj.
Uredil seje par platojev za tehtanje vozil ob državni cesti št. 10 med Tojanami in Krašnjo. Na
površine za izločanje je bilo postavljeno 25 posod za odpadke. Vsa dela po postavki so
zaključena in obračunana.

1124-451

Ekspropriacija M, R cest

Veljavni prorac 1997:

90.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

88.278.600
88.278.600

Proračunska postavka je bila namenjena za plačilo stroškov v zvezi z odmerami M + R cest:.
Odmerjenih je bilo 50 odsekov v dolžini 140 km. Med njimi tudi:
R 301/1012 Šempeter - Dornberk 1,0
R 301 c/1021 Idrsko - Livek 7,0
R 303a/1032 Staro selo - Breginj 16, 5
R 314/1071,1072 Most na Soči - Podbrdo 20,0
R 318/1112, 1113,1114 Trebija - želin 3,7
R 320/1120 Sodražica - žlebič 1,5
R 321 c/1128 Vresje - Sorica 5,0
R 324/1144 Gorenja vas - Ljubljanica 2,0
R 324/1144 Ljubljanica - Kurja vas 1,6
R 324/1208 Mozelj - Brezovica 4,0
R 324/1145 Ljubljanica - Vrhnika 5,9
R 326/1162 Trebnje - Mokronog 2,0
R 327/1176 Dvor-Soteska 1,7
R 327/1176 Dvor-Soteska 3,7
R 333/11206 Križaj-Cerklje 1,6
R 333/1207 Čatež ob Savi - Obrežje 1,9
R 334/1209 Bistrica - Dobliče 1,2
R 335/1210 križišče Vinogradniške v Metliki 0,7
R 342/1265 Črna - Šentvid 4,0
R 347/1291 Spuhlja - Zavrč 1,9
R 351/1299 Kobilje - Dobrovnik 4,0
R 356/1317 Petrovci - Kuzma 2,6
R 361/1332 Hoče - Areh 2,5
R 364/1345 Osilnica - Kočevska reka 9,0
R 370/1354 Ribnica - Ribniška Koča 8,0
R 372/1436 Preserje - Rakitna 4,9
R 381/1380 Zagorje - Knežak 1,0
R 387/1412 Kalce - Podkraj - Col 4,3
L 3612 Bezgarji - Bezgovica 2,1
M 10/300, 301 Brezovica - Vrhnika - Logatec 13,8
M 10/303 Kalce-Planina 5,0
M 10/304 Planina - Ravbarkomanda 6,8
M 10/305 Ravbarkomanda - Postojna 3,4
M 10/306 Postojna - Razdrto 5,4
M 10-1/314 Agata - Lenart 1,4
M 10-10/1040 Peršeti - Most na Soči 7,6
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1127-451

Štetje prometa

Veljavni prorac 1997

35.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

34.965.070
34.944.679

Redno štetje prometa : v celoti je bilo izvedeno 1x štetje, 4x štetje in 12x štetje. Vzdrževanje
avtomatskih števcev poteka po pogodbi enakomerno za vsak mesec. Dobava in montaža
novih avtomatskih števcev je izvršena v celoti in števci že obratujejo. Štetje na mejnih prehodih
je bilo realizirano 01.08.1997 in sedaj poteka obdelava podatkov. Poleg tega je bilo izvedenih
precej štetij za posamezno dimenzioniranje križišč in za potrebe študij.
1141-451

Redno vzdrževanje magistralnih cest

Veljavni prorac 1997: 750.000.000

Pod. pog. za leto 97: 749.998.453
Realizacija 1997: 749.998.453

V februarju je bil s cestnimi podjetji sklenjen aneks za plačilo del iz leta 1996 (na osnovi
dvoletne pogodbe iz leta 96). S tem je bilo realiziranih 255 mio SIT. Dela po pogodbah v letu
1997 pa so se v okviru omenjene postavke pričela izvajati 16. marca - po končani zimski
službi.
Zaradi začasnosti financiranja so se izvajala minimalna dela RV: poleg zakonsko določene
Pregledniške službe predvsem košnja, rezanje in popravilo bankin ter krpanje udarnih jam.
še vedno pa velja: glede na višino sredstev, predvidenih za izvajanje letne službe je izjemno
veliko sredstev angažiranih na postavki "popravilo vozišč po nezgodnem dogodku" saj je nujno
Posredovati pri dvigovanjih težkih tovornjakov. Kjub temu, da aneks za RV tudi v avgustu še
n
i bil podpisan, so se dela izvajala. Pregled del po odsekih, po podjetjih, po vrstsh del ipd . je
n
a voljo, vendar ga tu ne prilagamo.
Dela, ki so se izvajala po aneksu št. 1, ki je bil podpisan šele 23. oktobra, so zaključena in
obračunana. Postavka je bila v celoti realizirana
1142-451

Redno vzdrževanje regionalnih cest

Veljavni prorac 1997: 920.000.000

Pod. pog. za leto 97: 919.998.275
Realizacija 1997: 919.998.275

V februarju je bil s cestnimi podjetji sklenjen aneks za plačilo del iz leta 1996 (na osnovi
dvoletne pogodbe iz leta 96). S tem je bilo realiziranih 36 mio SIT. Dela po pogodbah v letu
1
"7 pa so se v okviru omenjene postavke pričela izvajati 16. marca - po končani zimski
službi.
Zaradi začasnosti financiranja so se izvajala minimalna dela RV: poleg zakonsko določene
Pregledniške službe predvsem košnja, rezanje in popravilo bankin ter krpanje udarnih jam.
Se vedno pa velja: glede na višino sredstev, predvidenih za izvajanje letne službe je izjemno
veliko sredstev angažiranih na postavki "popravilo vozišč po nezgodnem dogodku" saj je nujno
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posredovati pri dvigovanjih težkih tovornjakov. Kjub temu, da aneks za RV tudi v avgustu še
ni bil podpisan, so se dela izvajala. Pregled del po odsekih, po podjetjih, po vrstsh del ipd . je
na voljo, vendar ga tu ne prilagamo.
Dela, ki so se izvajala po aneksu št. 1, ki je bil podpisan šele 23. oktobra, so zaključena in
obračunana. Postavka je bila v celoti realizirana.
1143-451

Posipni materiali za regionalne in magistralne ceste

Veljavni prorac 1997 415.000.000
0

Pod. pog. za leto 97: 415.000.000
Realizacija 1997: 414.999.969

Sredstva z omenjene postavke so realizirana z nabavo posipnih materialov, katerih poraba
je bila v letošnjih mesecih sledeča:
a) sol
- januar 12500 ton - februar 2100 ton -marec
900 ton
b) kalcijev klorid
-januar 250 ton - februar 130 ton
c) 26.664 m3 drobljenca
Precej večja od planirane pa je bila poraba posipnih materialov od 15. nov. do 31. dec. 1996
(planirana 8,500 ton, dejanska 16,500 ton). Plačila so potekala iz letošnjih sredstev. Zaradi
začasnega financiranja je bilo zadnjih 35 mio SilTplačanih šele septembra.
Za novo zimsko sezono je bil razpis za izbiro izvajalca zaključen šele 15.11.97 zaradi
pritožbe SCP.
Z rapoložljivimi sredstvi po redni pogodbi in po aneksu, z rokom dokončanja 31.1.1998, so
pokrite dobave posipnih materialov do konca NORMALNE zimske sezone. Od 22. do 25.
novembra je bila že izvedena prva večja akcija pluženja in posipanja, sicer pa je bilo do konca
decembra porabljeno 36251 soli, 6000 m3 drobljenca in 149 I kalcijevega klorida. Sicer pa do
konca januarja 1998 na splošno ni bilo posebnosti.
1144-451

Obnova vertikalne signalizacije

Veljavni prorac 1997: 138.350.000

Pod. pog. za leto 97: 138.349.762
Realizacija 1997: 138.298.893

Za potrebe interventnega vzdrževanja je bil izveden razpis za dobavo znakov, medtem ko je
bil razpis za dobavo smernikov izveden dvakrat (prvi razpis ni uspel zaradi premajhnega
števila ponudb).
Obnova poškodovanih znakov in postavitev novih je potekala tekoče glede na evidentirane
potrebe vzdrževalcev cest in izdane naloge za spremembo poškodovane in uničene prometne
signalizacije:
•4151 standardnih prometnih zankov
•134 kažipotnih tabel
•14000 smernikov
na državni cesti št. 1, na odsekih od 201 do 229 pa bo zaključen v letu 1998, ko se bodo dela
tudi izvajala.
Obnova dotrajane vertikalne signalizacije je bila izvedena na državnih cestah št. 6, 10.8, 319,
321 a, 378, 337 in 345:
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•1150 standardnih prometnih znakov
•120 kažipotnih tabel
Postavitev 20795 cestnih smernikov na odsekih, ki z njimi niso bili opremljeni se je izvajala
na državnih cestah na področjih Cestnih podjetij Nova Gorica, Celje, Novo mesto in Maribor.
Večina del je bila izvedena v letu 1997, nekatera se bodo nadaljevala še v letu 1998 v skladu
z dvoletnimi pogodbami.
1145-451

Vzdrževanje signalnih naprav
\

Veljavni prorac 1997: 122.000.000

Pod. pog. za leto 97: 121.700.000
Realizacija 1997: 121.541.615

Kljub poznemu zagotavljanju sredstev za investicijsko vzdrževanje so bila vsa predvidena
ela dokončana do meseca novembra. V mesecu decembru se je izvajalo le najnujnejše
vzdrževanje (menjava žarnic, dušilk, transformatorjev in poškodovanih delov). Vse naprave,
ki so v upravljanju Direkcije, to pa je:
46 semaforjev
215 osvetljenih prehodov za pešce
javna razsvetljava na 42 odsekih cest in križiščih
javna razsvetljava v 6 predorih
26 prometnih znakov spremenljive vsebine
So
v dobrem stanju in njihovo delovanje omogoča varno odvijanje prometa. Obseg del
f
ednega in investicijskega vzdrževanja je bil prilagojen višini zagotovljenih sredstev.
d

1147-451

Obnova in nove varnostne ograje

Veljavni prorac 1997: 141.000.000

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

Do maja 97 so se izvajala min. dela zaradi začasnega financiranja. Zamenjava poškodovanih
varnostnih ograj je potekala tekoče v skladu z evidentiranimi potrebami. Postavitev novih
°graj na državni cesti št. 10-10 je bila zaključena. Izvedeno je bilo:
zamenjava poškodovanih in uničenih varnostnih ograj:
5804 m ograj
45 kom polkrožnih zaključnic
125 kom vkopanih 4 m zaključnic
8 kom vkopanih 8 m zaključnic
Postavljeno in zamenjano dotrajanih varnostnih ograj:
12980 m ograj
23 kom polkrožnih zaključnic
64 kom vkopanih 4 m zaključnic
3 kom vkopanih 8 m zaključnic
Nivo vzdrževanja je nezadovoljiv kar je razvidno tudi iz množice opozoril in zahtev PIRS-a, ki
jih ni mogoče realizirati.
1148-451

Električna energija

1
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Veljavni prorac 1997:

37.200.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

37.200.000
37.033.077

Težave začasnega financiranja so bile pri plačilu električne energije zelo problematične. Od
maja dalje celo ni bila redno plačevana, nekatere naprave so bile tudi izklopljene na območju
CP Koper, med njimi tudi osvetlitev priključka Ankaran, vključno s črpalkami za izčrpavanje
vode iz podhodov za pešce, zato so bili ti neuporabni Šele avgusta so se razmere umirile
potem potekale normalno.
1154-451

Talne obeležbe na magistralnih in regionalnih cestah

Veljavni prorac 1997: 450.000.000

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

Izveden je bil javni razpis za oddajo del obnove označb po področjih cestnih podjetij in za
mesto Ljubljana (M in R ceste). V skladu s ponudbami najugodnejših izvajalcev, bi bilo
potrebno za obnovo označb po programu zagotoviti sredstva v višini 623 mio SIT. Zaradi
omejevanja višine proračunskih sredstev je bilo iz obnove izpuščeno 80 % robnih črt in 90%
avtobusnih postajališč. To pomeni kršitev določil veljavnih predpisov o opremljenosti cest s
horizontalno signalizacijo in poslabšuje prometno varnost na cestah. Konkretno izvedena dela
pa so bila:
• 1.250.000 m črt bele barve širine 15 cm
• 1.320.000 m črt bele barve širine 12 cm
•380.000 m robnih črt širine 15 cm
• 121.500 m2 prečnih označb bele barve
•8.300 m2 prečnih označb rumene barve
•515 m2 prečnih označb iz hladne plastike
Obnova označb na državnih cestah na območju Republike Slovenije je bila tako zaključena
30.10.1997.
1581-451

Kontrolne preiskave in meritve

Veljavni prorac 1997:

43.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

43.000.000
42.999.477

Izvedena so bila naslednja dela investitorjeve kontrole kvalitete del in materialov:
•katodna zaščita na »Delavskem mostu« v Kranju
•preiskave tampona na R 391/3619
•preiskave asfaltov preplastitev
•študija stanja M 10-10 in M 10-4
•predlog sanacije poškodovanih odsekov
•preiskave asfaltov v RS
Iz sredstev te proračunske postavke so se izvajale meriteve drsnosti cest z opremo SCRIM
in meritve stanja cest z FWD napravo.
Dela so bila zaradi pritožb oddana zelo pozno.
1582-451

Sofinanciranje javnih del (BCP za občinske ceste)
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Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Predvidena dela so se izvedla le delno, saj Zavod za zaposlovanje vse do novembra ni
pripravil potrebnih osnov za izvedbo. V novembru je bilo izvedeno izobraževanje popisovalcev.
Zaradi prihajačoje zime popisa na terenu ne bo mogoče dokončati. Dogovorjeno je, da se bodo
dela nadaljevala spomladi 98 in se tudi sredstva planirajo v letu 98.
1583-451

Revizije projektov

Veljavni prorac 1997:

36.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

34.682.754
34.677.334

Revizije projektov tečejo intenzivno, saj je bilo do sedaj opravljenih že preko 230 revizijskih
obravnav. Ugotovitve komisije so, da so predvsem projekti, ki jih posredujejo v revizijo občine
same (gre praviloma za urejanje prometne varnosti - pločniki), zelo pomanjkljivi. Tudi sicer bo
potrebno več pozornosti pri pripravi projektov posvetiti predizmeram in predračunom, ti so
izjemno pomanjkljivi, kar ima kasneje pri izvedbi za posledico bistveno povečanje vrednosti
de
l med gradnjo. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je potrebno poenotiti vsebino projektnih
nalog za razne nivoje projektov, saj bi s tem zagotovili potrebno kvaliteto projektov.
1

584-451

Redni pregledi objektov na IVI in R cestah

Veljavni prorac 1997:

32.972.676

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

32.972.676
32.972.344

Preglede jeklenih mostov izvaja IMK Ljubljana (15 mostov). Preglede vseh drugih mostov pa
izvaja ZAG Ljubljana (letos področje CP Novo mesto, CP Nova Norica, CP Koper in CP
Ljubljana). Izdelana je presoja nosilnosti montažnih jeklenih mostov Mabey & Johnson in
izveden uvoz le teh.
Do srede oktobra 97 so bila oddana poročila o pregledu objektov na področju CP Novo Mesto
'n Ljubljana (ZAG) in poročila o pregledu jeklenih objektov (IMK), do sedaj pa še Koper ali
s
kupaj je bilo pregledano 591 objektov. Plačani so bili tudi špedicijski stroški za uvoz
montažnih mostov tipa Mabey&Johnson.
1626-451

Vzdrževanje in dopolnitev opreme za informatiko

Veljavni prorac 1997

20.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

19.887.388
19.612.635

S podjetjem HicSalta je podpisana pogodba o izvajanju SW podpore. S podjetjem ECS je
Podpisana vzdrževalna pogodba za oopremo Digital. Za potrebe DRSC je od podjetja
IskraRačunalniki kupljeno: scanner, trije tiskalniki in nekaj manjše komunikacijske opreme.
Oprema je bila dobavljena v roku.
Podpisana je bila pogodba s podjetjem UNICOM in tako dobavljena komunikacijska oprema,
ki ni bila zagotovljena v novi poslovni stavbi, kljub naši izrecni zahtevi ob izgradnji.
Izveden je bil nakup dveh osebnih računalnikov za potrebe tehničnega sektorja - varstvo cest.
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V soglasju s CVI je bila izvedena zamenjava že odpisanih računalnikov z novimi (staro za
novo).
2599-451

Priprava tehničnih predpisov

Veljavni prorac 1997:

2.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.735.300
1.788.963

Izvedena so bila naslednja dela:
Izdelava karte za novo kategorizacijo državnih cest
Predlog uredbe o kategorizaciji državnih cest.
Predlog uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest.
Predlog pravilnika o označevanju javnih cest in o evidencah o cestah in objketih na njih.
Strokovne podlage za dve TSC: enoten šifrant javnih cest in navodila za izpolnjevanje
popisnih obrazcev za javne ceste.
Splošne zahteve za priznanje usposobljenosti laboratorijev, ki izvajajo preskuse za kontrolo
kakovosti v cestogradnji (ZTO 04.0.3.).
Zahteve za priznanje usposobljenosti laboratorijev za preskušanje mineralnih materialov in
betona v cestogradnji (ZTO 04.0.6.).
Sistem zagotavljanja in potrjevanja skladnosti in prevzemanja gradbenih proizvodov v
cestogradnji (ZTO 04.0.2.).
2737-451

Zalivanje reg in razpok

Veljavni prorac 1997:

80.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

80.000.000
79.999.354

Na osmih področjih je bil izbrani izvajalec POSSEHL Maribor, na enem pa CP Ljubljana.
Izvedena so bila naslednja dela (cca 226.000 m):
cesta
M1
M1
M1
M 10
M10-1
M 10-1
M 10-1
M 10 - 10
M 10- 10
M 10-8
M10-9
M10-9
M 11
M 11
M3-3
M6
M6
M6
R 301
R 301
R 301
R311

odsek
212
213
215
298
315
319
314
1006
1040
1275
1180
1183
352
362
1290
262
264
265
1004
1007
1008
1062
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naziv odsek
Jeprca - Šentvid
Šentvid - Lj. obvoznica
Karlovški most - Škofljica
Lj. Del. dom - Trg MBD
Lenart-Gor. Radgona
M. Sobota - Bratonci
Počehova - Lenart
Idrsko - Peršeti
Peršeti - Most na Soči
Šentjur - Mestinje
Črnuče - Šentjakob
Litija - Zagorje
Hajdina - Jurovci
Jurovci
SI. Bistrica - Hajdina
Rašica - žlebič
Kočevje - Livold
Livold-Fara
žaga-Kobarid
Peršeti - Ušnik
Ušnik-Plave
Koper - Dragonja

količina
4.950
2.040
3.391
3.400
6.276
4.165
8.203
13.784
2.119
25.788
1.635
6.975
2.360
4.068
5.318
13.043
5.950
1.021
5.587
1.362
5.041
26.349
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K 319
R 323
R 324
R 324
R 327
R 327
R 330
R 330
R 337
R 369
R 378

1110
1142
1145
1147
1177
1178
1188
1189
1231
1352
1375

2738-451

Šk. Loka - Gorenja vas
Vodice - Sp. Brnik
Ljubljanica - Vrhnika
Podpeč - Ig
Soteska - Črmošnjice
Črmošnjice - Črnomelj
Lj. za Gradom - Zadvor
Zadvor - Šmartno pri Litiji
SI. Konjice - žiče
Radlje - Radeljski prelaz
žiri - Trebija

11.250
1.601
1.000
1.960
16.326
8.105
5.328
2.703
4.053
7.102
13.815

Sanacije sredinskega stika

Veljavni prorac 1997:

30.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
29.999.194

Na štirih področjih je bil izbrani izvajalec POSSEHL Maribor na štirih CP Ljubljana in na enem
CP Novo mesto.
Uvedenih je bilo nekaj več del kot je bilo planiranih (na račun zalivanja reg in razpok) in sicer
«500 m na 38,9 km cest in sicer:
cesta
M1
M1
M1
M 10-1
M 10 -1
M 10-1
M 10-1
M 10-10
M 10-10
M 10 - 4
M10-9
M4
M 4 -1
R301
R301
R 302
R 319
R 326
R 327
R 329
R 331
R 331
R 331
R 338
R 345
R 345
R 346
R 346
R 347

odsek naziv odsek
začetek dolžina opomba
212
Jeprca - Lj. Šentvid
4.700
1.358
na dolžini 2500 m
216
Škofljica - Šmarje Sap 650
548
220
Bič-Trebnje
800
3.161
do km 9850
315
Lenart - Gornja Radgona 800
4.282
319
M. Sobota - Bratonci
2.000
1.654
320
Bratonci - Beltinci
0
1.475
321
Beltinci - Črenšovci
0
1.951
1038
Bača - Dol. Trebuša
200
356
1040
Peršeti - Most na Soči
6.000
931
338
Postojna - Pivka
2.350
3.200
na dolžini 5350 m
1181
Šentjakob - Ribče
3.700
281
253
Novo m. (Bršljin - Krka) 2.300
524
259
Mačkovec - Novo m. 1.300
363
(Krka)
1002
Predel - Bovec
13.500 1.901
1003
Bovec-žaga
0
275
1029
Trenta-Bovec
22.450 108
1110
Škofja Loka - Gorenja vas 12.000 3.124
1169
Pilštajn - Golobinjek
1.087
1175
Krka - Žužemberk
0
637
na dolžini 1000 m
1187
Vel. Reka - Čatež - 15.000 952
do km 18050
Trebnje
1195
Grosuplje - Višnja Gora 350
970
1197
Grm - Pljuska
1.500
48
do km 2150
1444
Cikava - Grosuplje
1.350
647
1240
Golobinjek - Bistrica
157
1279
žiče - Dole
2.469
1281
Črnolica - Lesično
667
1288
Lenart-Trate
12.400 1.984
1417
Ptuj - Rogoznica
0
'614
1291
Spuhlja - Zavrč
0
859
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R 348
R 371
R 375
R 378

2776-451

1292
1356
1367
1375

Maribor - Vurberg - Ptuj
Ljubljana - Šentjakob
Iv. Gorica - Krka
žiri - Trebija

7.800
3.650
6.950
500

659
996
150
496

Obnova odvodnjavanja M in R cest

Veljavni prorac 1997: 100.000.000

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

Očiščena je bila meteorna kanalizacije na področju mesta Ljubljane. Zaradi pritožb na razpis
so se dela pričela z zamudo, nazadnje v NM šele v septembru 97. Vsa planirana dela so
končana.
cesta
M1

odsek naziv odsek
začetek dolžina ukrep
219 Ivančna Gorica Bič
6,753
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 84,Om
M1
220 Bič-Trebnje
0,855
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 262,Om
220 Bič-Trebnje
M1
9,700
postavitev bet. pokrovov 60/60 kom 1,0
M1
221 Trebnje - Karteljevo
0,944
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 180,Om
M1
412 Trebnje
, 0,000
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 350,Om
M 10
270 Pesnica
Maribor 500
1.000 koritnica (robniki), 145m
(Slavija)
M 10
282 Višnja vas - Celje
2,500
izdelava drenaže in mulde
M 10
299 Lj (Trg MDB - Vič)
4.750 čišč. meteorne kanal,
M 10
300 Brezovica - Vrhnika
1.010 čišč. meteorne kanal,
M 10
307 Razdrto - Senožeče
3.250
zašč. brež. in bank. pred potokom
M 10
307 Razdrto - Senožeče
6.000
izkop jarka, koritnica, vtoč. j.
M 10 - 1 318 Petanjci-Murska Sobota 1.500
čiščenje, obnova jarkov
M 10- 10 1034 Sp. Idrija - Godovič
10.100
drenaža (v delu)
M 10- 10 1036 želin - Sp. Idrija
6.042
podaljšanje propusta
M 10- 10 1036 želin - Sp. Idrija
6.182
podaljšanje propusta
M 10- 5 346 Ajdovščina - Selo
8.300
drenaža
M 10- 5 346 Ajdovščina - Selo
8.620
propust ob M cesti čez LC
M 10- 5 347 Selo - Nova Gorica
10.400
obnova propusta
M 10- 8 1274 Ce (vzhodna m.) -4,000
izdelava dveh propustov
Šentjur
M10-8 1274 Ce (vzhodna m.) -7,000
izdelava drenaže
Šentjur
M 10-8 1274 Ce (vzhodna m.) -8,000
asfaltna mulda
Šentjur
M10-8 1274 Ce (vzhodna m.) -7.000
nova drenaža
Šentjur
M 10- 8 1275 Šentjur - Mestinje
5,100
cevni propust
M 10 - 8 1275 Šentjur - Mestinje
14,000
asfaltna mulda
M 10- 8 1275 Šentjur - Mestinje
5.100
cevni propust
M 10- 8 1277 Rogatec - Dobovec
6,600
naprava linijske rešetke
M3
245 Ruta - Maribor (Slavija) 8.000 8.400 zasip jarka, drenaža
M6
264 Kočevje - Livold
2,300
izdelava meteorne kanalizacije, dol. 17,0m
M6
265 Livold-Fara
16,600
izdelava mulde v kompletu AB 5cm, šir. 0,50m,
dol. 350,Om
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M6

266

Fara - Petrina

M1

203

M1

209

R
R
R
R

301
301
305
306

1013
1014
1042
1048

R 314
R 314
R 314
R 323
R 326

1071
1071
1072
1141
1159

Kr.Gora-Mojstrana - 12.050 370m2
Dovje
P o d t a b o r - 9.150 26
Kranj(Kidričeva)
Dornberk - Štanjel
5.500
Štanjel - Dutovlje
7.500
Plave - Dobrovo
10.300
Opatje selo - Komen
Preserj
e
Bača - Kneža
804
Bača - Kneža
4.697
Kneža - Podbrdo
7.840
Šentvid - Vodice
1.030
Žužemberk - Pluska

R 326
R 326

1159 Žužemberk - Pluska
1159 Žužemberk - Pluska

R 326
R 326
R 326

1159 Žužemberk - Pluska
1160 Pluska - Trebnje
1161 Trebnje

0,000
0,980

R 326

1162 Trebnje - Mokronog

1,185

R 326
R 326

1162 Trebnje - Mokronog
1162 Trebnje - Mokronog

5,550
13,783

R 326
R 326

1163 Mokronog - Boštanj
1166 Boštanj - Planina

2,000
I,750

R 326
R 327

1166 Boštanj - Planina
1175 Krka - Žužemberk

14,600
II,150

R 327
R 327
R 329

R 330
R 330
R 330
R 330
R 330
R 331
R 331

1175 Krka - Žužemberk
13,500
1177 Soteska - Črmošnjice 2,450
1187 Vel. reka - Čatež -14,100
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -14,350
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -18,650
Trebnje
Čatež -21,500
1187 Vel. reka
Trebnje
1188 Lj (za gradom) - Zadvor
1.450
4,000
1192 Radeče - Breg
2,500
1193 Breg - Jurklošter
4,210
1193 Breg - Jurklošter
4,700
1193 Breg - Jurklošter
1198 Trebnje - Novo mesto 6,091
1198 Trebnje - Novo mesto 16,300

R 333
R 333

1203 Soteska Novo mesto 0,000
1203 Soteska Novo mesto 2,500

R 333

1203 Soteska - Novo mesto 13,150

R 329
R 329
R 329
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izdelava kanalizacije in zaprtega jarka, dol.
100m+260m
nov asfalt,zastajanje vode
nova mulda
podaljšanje propusta, jarki
izdel. kanalizacije, jaškov
obnova in podaljšanje propusta
mulda, jašek, kanalizacija
drenaža
propust
obnova propusta
čišč. meteorne kanal.
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 100,Om
preplastitev asfaltnih muld, dol. 100,0m
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 150,0m
postavitev LTž pokrovov 60/60 kom 5,0
preplastitev asfaltnih muld, dol. 70,Om
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 91,0m
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 62,Om
vgrajevanje LTž vtočnih mrež 40/40 kom 3,0
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 184,Om
postavitev bet. pokrovov 60/60 kom 1,0
izdelava mulde v kompletu BTD 6cm, šir. 0,60m,
dol. 150,0m
cevni propust
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 60, koritnica,
robniki
vgrajevanje bet. robnikov 15/25/100, 30,Om
izdelava koritnice, 80,Om
postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom
čišč. meteorne kanal.
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 40,0m2
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2
polaganje AB 6,0cm v kompletu, 400,0m2
preplastitev asfaltnih muld, dol. 71,0m
polaganje BTD 6,0cm+AB 4cm v kompletu,
45,0m2
izdelava bet. kanalet dol. 2,0m
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 30, 5,0m,
kanalete...
izdelava prečne mreže z LTž rešetkam 40/40
(8,Okom) dol. 16,50m

poročevalec, št. 84/1

R 334

1208 Livold - Brezovica

R 335
R 336
R 337
R 337
R 337
R 340
R 340
R 342
R 342
R 342
R 344
R 345
R 345
R 345
R 345
R 345
R 347
R 348
R 349
R 349
R 349
R 351
R 353
R 355
R 358
R 360
R 362

1214 Kanižarica - Vinica
14,550
1218 Izlake - Zagorje Bevško
1233 Poljčane - Majšperk
14.600
1234 Majšperk - Jurovci
0
1235 Tržeč - Zg. Leskovec
10.000
1248 Mozirje - Radmirje
1.075
1248 Mozirje - Radmirje
1.303
1266 Šentvid - Šoštanj
16,000
1268 Velenje - Dobrteša vas 13,700
1268 Velenje - Dobrteša vas *14,700
1438 Celje - Teharje
0.990
1279 žiče-Dole
12,600
1281 Črnolica - Lesično
1.450
1281 Črnolica - Lesično
14,000
1281 Črnolica - Lesično
1.450
1441 Loke - Ledinščica
1.200
1291 Spuhlja - Zavrč
5.500
1292 Maribor - Vurberg - Ptuj 19.000
1293 Videm - Radenci
8.600
1296 Cankova - Kuzma
9.500
12.000
1296 Cankova - Kuzma
1299 Kobilje - Dobrovnik
1308 Radenci - Križevci
1314 Hodoš - Petrovci
8.000
1319 Dobrovnik - Dolga vas
1331 žihlava - Rogoznica
1333 Podsreda - Brestanica 5,700

R 364

1345 Bosljiva Loka - Osilnica 0,500

R 364

1433 Stari trg - Brezovica

R 368
R 371
R 372
R 378
R 378
R319

1351
1357
1360
1375
1375
1105

R319
R319
R319
R319
R324
R378
cesta
M1

1106
1106
1112
1112
1144
1375
odsek
219

Latkova vas - Trbovlje 1,000
Šentjakob - Domžale
Ljubljana - Ig
Trebija-žiri
2.490
Trebija-žiri
5.530
Zg.Jezersko-Sp . 2.550
Jezersko
Sp.Jezersko-Preddvor 3.500
Sp.Jezersko-Preddvor 8.400
Trebija-Sovodenj
1.100
T rebija-Sovodenj
1.550
Gorenja vas-Ljubljanica 6.850
5.600
Tre bij a - žiri
naziv odsek
začetek
6.753
Ivančna Gorica - Bič

M1

220

Bič - Trebnje

0.855

M1
M1

220
221

Bič-Trebnje
Trebnje - Karteljevo

9.700
0.944

M1

412

Trebnje

0.000
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4 000
270
1.670
1.200
4.000

2.400
1.500
8.900
10.000
13.000
950
1.500
10.000

7.500
1.740
684
470
175

izdelava propusta iz VKC cevi Fl 30cm, dol. 15,Om,
kanalete..
preplastitev asfaltnih muld dol. 420,Om
čišč. meteorne kanal.
odvodnj.-jarki
odvodnj.-jarki
odvodnj.-jarki
cevni propust
cevni propust
revizijski jašek in izpust kanalizacije
asfaltna mulda
asfaltna mulda
vtočni jašek in mulda
čiščenje jarka
dvig betonskega jaška
dva cevna propusta
vtočni jašek
cevni propust in čiščenje jarka
ur. odvod, in bankin
odvodnj.-jarki
čiščenje, obnova jarkov
čiščenje, obnova jarkov
čiščenje, obnova jarkov
čiščenje, obnova jarkov
sanacija propusta, jarki
čiščenje, obnova jarkov
950m kaj
768m - kaj
izdelava plombe z BTD 6cm+AB 4cm v kompletu,
40,0m2
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 60, 7,0m, drenaža,
mulda...
izdelava mulde v kompletu AB 8 deb. 6,0cm, šir.
0,50m, dol. 670,Om
vtočni jašek, drenaža in vezna kanalizacija
čišč. meteorne kanal.
čišč. meteorne kanal.
izvedba propusta
popravilo obstoj, prepustov
nova drenaža

12m
novo betonsko korito
85
nova drenaža
25m
nova drenaža
40m
nova drenaža
16m
nov prep.fi 50,tlakovanje jarka
35 m2 izdelava tlak. jarka
dolžina ukrep
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 84,Om
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 262,Om
postavitev bet. pokrovov 60/60 kom 1,0
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 180,Cm
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 350,Om
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M 10

270

M 10
282
M 10
299
M 10
300
M 10
307
M 10
307
M 10 -1 318
M 10- 101034
M 10 - 101036
M 10- 101036
M 10 - 5 346
M 10 - 5 346
M 10- 5 347
M 10 -8 1274
M 10-8 1274
M 10-8 1274
M 10-8 1274
M 10M 10M 10
M 10.
M3
M6
M6

8
8
8
8

1275
1275
1275
1277
245
264
265

M6

266

M1

203

M1

209

R 301
R 301
R 305
R 306
R 314
R 314
R 314
R 323
R 326

1013
1014
1042
1048
1071
1071
1072
1141
1159

R 326
R 326

1159
1159

R 326
R 326
R 326

1159
1160
1161

R 326

1162

R 326
R326

1162
1162
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Pesnica
Maribor500
(Slavija)
Višnja vas - Celje
2,500
Lj (Trg MDB - Vič)
Brezovica - Vrhnika
Razdrto - Senožeče
3.250
Razdrto - Senožeče 6.000
Petanjci -Murska Sobotal .500
Sp. Idrija - Godovič
10.100
želin - Sp. Idrija
6.042
želin - Sp. Idrija
6.182
Ajdovščina - Selo
8.300
Ajdovščina - Selo
8.620
Selo - Nova Gorica
10.400
Ce (vzhodna m.) -4,000
Šentjur
Ce (vzhodna m.) -7,000
Šentjur
Ce (vzhodna m.) -8,000
Šentjur
Ce (vzhodna m.) -7.000
Šentjur
Šentjur - Mestinje
5,100
Šentjur - Mestinje
14,000
5.100
Šentjur - Mestinje
6,600
Rogatec - Dobovec
Ruta - Maribor (Slavija) 8.000
Kočevje - Livold
2,300
Livold-Fara
16,600

1.000
4.750
1.010

koritnica (robniki), 145m
izdelava drenaže in mulde
čišč. meteorne kanal.
čišč. meteorne kanal.
zašč. brež. in bank. pred potokom
izkop jarka, koritnica, vtoč. j.
čiščenje, obnova jarkov
drenaža (v delu)
podaljšanje propusta
podaljšanje propusta
drenaža
propust ob M cesti čez LC
obnova propusta
izdelava dveh propustov
izdelava drenaže
asfaltna mulda
nova drenaža

cevni propust
asfaltna mulda
cevni propust
naprava linijske rešetke
8.400 zasip jarka, drenaža
izdelava meteorne kanalizacije, dol. 17,0m
izdelava mulde v kompletu AB 5cm, šir. 0,50m,
dol. 350,Om
1,200
izdelava kanalizacije in- zaprtega jarka, dol.
Fara - Petrina
100m+260m
Kr.Gora-Mojstrana-12.050 370m2 nov asfalt,zastajanje vode
Dovje
nova mulda
P o d t a b o r -9.150 26
Kranj(Kidričeva)
podaljšanje propusta, jarki
Dornberk-Štanjel
5.500
Štanjel - Dutovlje
7.500
izdel. kanalizacije, jaškov
obnova in podaljšanje propusta
Plave - Dobrovo
10.300
mulda, jašek, kanalizacija
Opatje selo - Komen Preserje
drenaža
Bača - Kneža
804
Bača-Kneža
4.697
propust
obnova propusta
Kneža - Podbrdo
7.840
Šentvid - Vodice
1.030 čišč. meteorne kanal.
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
Žužemberk - Pluska
dol. 100,Om
preplastitev asfaltnih muld, dol. 100,0m
Žužemberk - Pluska
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
Žužemberk - Pluska
0,50m, dol. 150,Om
postavitev LTž pokrovov 60/60 kom 5,0
Žužemberk - Pluska
preplastitev asfaltnih muld, dol. 70,Om
Pluska - Trebnje
0,000
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
Trebnje
0,980
dol. 91,0m
Trebnje - Mokronog
1,185
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 62,Om
Trebnje - Mokronog
5,550
vgrajevanje LTž vtočnih mrež 40/40 kom 3,0
Trebnje - Mokronog
13,783
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 184,Om
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R 326
R 326

1163 Mokronog - Boštanj
1166 Boštanj - Planina

2,000
1,750

R 326
R 327

1166 Boštanj - Planina
1175 Krka - Žužemberk

14,600
11,150

R 327
R 327
R 329

R 330
R 330
R 330
R 330
R 330
R 331
R 331

1175 Krka - Žužemberk
13,500
1177 Soteska - Črmošnjice 2,450
1187 Vel. reka - Čatež -14,100
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -14,350
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -1«,650
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -21,500
Trebnje
1.450
1188 Lj (za gradom) -Zadvor
1192 Radeče-Breg
4,000
1193 Breg - Jurklošter
2,500
1193 Breg - Jurklošter
4,210
1193 Breg - Jurklošter
4,700
1198 Trebnje - Novo mesto 6,091
1198 Trebnje - Novo mesto 16,300

R 333
R 333

1203 Soteska - Novo mesto 0,000
1203 Soteska - Novo mesto 2,500

R 333

1203 Soteska - Novo mesto 13,150

R 334

1208 Livold - Brezovica

R 335
R 336

1214 Kanižarica - Vinica
14,550
1218 Izlake - Zagorje Bevško
1233 Poljčane - Majšperk
14.600
1234 Majšperk - Jurovci
0
1235 Tržeč - Zg. Leskovec 10.000
1248 Mozirje - Radmirje
1.075
1248 Mozirje - Radmirje
1.303
1266 Šentvid - Šoštanj
16,000
1268 Velenje - Dobrteša vas 13,700
1268 Velenje - Dobrteša vas 14,700
1438 Celje - Teharje
0,990
1279 žiče - Dole
12,600
1281 Črnolica - Lesično
1,450
1281 Črnolica - Lesično
14,000
1281 Črnolica - Lesično
1.450
1441 Loke - Ledinščica
1,200
1291 Spuhlja - Zavrč
5.500
1292 Maribor - Vurberg - Ptuj 19.000
1293 Videm - Radenci
8.600
1296 Cankova - Kuzma
9.500
1296 Cankova - Kuzma
12.000
1299 Kobilje - Dobrovnik
1308 Radenci - Križevci
1314 Hodoš - Petrovci
8.000
1319 Dobrovnik - Dolga vas
1331 žihlava - Rogoznica

R 329
R 329
R 329

R 337
R 337
R 337
R 340
R 340
R 342
R 342
R 342
R 344
R 345
R 345
R 345
R 345
R 345
R 347
R 348
R 349
R 349
R 349
R 351
R 353
R 355
R 358
R 360
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4,000
270
1.670
1.200
4.000

2.400
1.500
8.900
10.000
13.000
950
1.500
10.000
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postavitev bet. pokrovov 60/60 kom 1,0
izdelava mulde v kompletu BTD 6cm, šir. 0,60m,
dol. 150,0m
cevni propust
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 60, koritnica,
robniki....
vgrajevanje bet. robnikov 15/25/100, 30,Om
izdelava koritnice, 80,Om
postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom
čišč. meteorne kanal.
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 40,0m2
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2
polaganje AB 6,0cm v kompletu, 400,0m2
preplastitev asfaltnih muld, dol. 71,Om
polaganje BTD 6,0cm+AB 4cm v kompletu,
45,0m2
izdelava bet. kanaletdol. 2,0m
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 30, 5,0m,
kanalete...
izdelava prečne mreže z LTž rešetkam 40/40
(8,Okom) dol. 16,50m
izdelava propusta iz VKC cevi Fl 30cm, dol. 15,0m,
kanalete..
preplastitev asfaltnih muld dol. 420,Om
čišč. meteorne kanal.
odvodnj.-jarki
odvodnj.-jarki
odvodnj.-jarki
cevni propust
cevni propust
revizijski jašek in izpust kanalizacije
asfaltna mulda
asfaltna mulda
vtočni jašek in mulda
čiščenje jarka
dvig betonskega jaška
dva cevna propusta
vtočni jašek
cevni propust in čiščenje jarka
ur. odvod, in bankin
odvodnj. - jarki
čiščenje, obnova jarkov
čiščenje, obnova jarkov
čiščenje, obnova jarkov
čiščenje, obnova jarkov
sanacija propusta, jarki
čiščenje, obnova jarkov
950m kaj
768m - kaj
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R 362

1333

Podsreda - Brestanica 5,700

R 364

1345

3osljiva Loka - Osilnica 0,500

R 364

1433

Stari trg - Brezovica

R 368
R 371
R 372
R 378
R 378
R319

1351 Latkova vas - Trbovlje 1,000
1357 Šentjakob - Domžale
1360 Ljubljana-Ig
1375 Trebija-žiri
2.490
1375 Trebija-žiri
5.530
1105 Z g . J e z e rs ko-S p .2.550
Jezersko
1106 Sp.Jezersko-Preddvor 3.500
1106 Sp.Jezersko-Preddvor 8.400
1112 Trebija-Sovodenj
1.100
1112 Trebija-Sovodenj
1.550
1144 Gorenja vas-Ljubljanica6.850
1375 Trebija-žiri
5.600

R319
R319
R319
R319
R324
R378

2778-451

7,500

izdelava plombe z BTD 6cm+AB 4cm v kompletu,
40,0m2
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 60, 7,0m, drenaža,
mulda...
izdelava mulde v kompletu AB 8 deb. 6,0cm, šir.
0,50m, dol. 670,Om
vtočni jašek, drenaža in vezna kanalizacija
1.740 čišč. meteorne kanal.
684
čišč. meteorne kanal.
izvedba propusta
470
popravilo obstoj, prepustov
175
nova drenaža
12m
85
25m
40m
16m
35 m2

novo betonsko korito
nova drenaža
nova drenaža
nova drenaža
nov prep.fi 50,tlakovanje jarka
izdelava tlak. jarka

Krpanje

Veljavni prorac 1997: 400.000.000

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

Dela na krpanju so se izvajala kot dodatek k pogodbi o RV in so bile zato cene ugodnejše:
14.800 SIT/t 100 % EAB 14.000 SIT/t 50 % AB in
450 SIT/m2 rezkanje.
Vsa dela, ki so se izvajala kljub nepodpisani pogodbi, so bila v dogovorjenih rokih končana,
saj je tukaj predvsem pomembno vreme. Po podpisu pogodbe dne 23. 10. 1997 so bile
potrjene tudi situacije. Vgrajenih je bilo cca 19.976 ton asfaltov.
cesta
odsek naziv odsek
začetek dolžina količina v t
M1
210
Kr. Iskra - Labore
63
M1
404
Podtabor
63
M1
405
priključek Podtabor
40
M1
nm
priključek na M1
20
M1 -1
421
Zvirče
50
M10
268
Šentilj - Pesnica
431
M10
274
Hoče - SI. Bistrica
496
M 10
275
SI. Bistrica
537
M 10
281
Stranice - Višnja vas
131
M10
290
Šentrupert - Ločica
102
M10
291
Ločica-Trojane
M10
291
Ločica-Trojane
106
M10
300
Brezovica - Vrhnika
443
M 10
367
Žalec - Šempeter
M10
367
Žalec - Šempeter
83
M10
386
Celje - Arja vas
'
83
M10
307
Razdrto - Senožeče
318
M 10 -1 o 1006
Idrsko - Peršeti
453
M 10-10 1034
Sp. Idrija - Godovič
641
M
10-10 1038
Bača - Dol. Trebuša 565
430
M10-5 344
Razdrto - Manče
125
M10-3
328
Celje - Šmarjeta
98
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M 10-3

330

M 10-3
M 10-8
M 10-8

331
1260
1274

M 10-8

1274

M 10-8
M 10-8
M10-9
M11
M 11
M3
M4

1275
1276
1182
351
352
250
256

M6
M1

265
214

R 300
R 301
R 301
R 301
R 301
R 301
R 301
R 306
R 306
R 306
R 309
R310

1001
1003
1008
1009
1014
1014
1015
1048
1050
1050
1149
1061

R 311

1062

R
R
R
R
R

314
314
314
315
316

1079
1083
1085
1089
1097

R 316
R 319

1098
1108

R 321

1121

R 321 a

1126

R 321 d
R 321 e
R 322
R 322
R 322
R 322
R 323
R 323
R 324
R 324
R 324

1130
1429
1131
1132
1134
1136
1142
1142
1144
1145
1148

Rimske toplice Zidani most
Zidani most - Radeče
Zgornji Dolič - Velenje
Ce (vzhodna m.) Šentjur
Ce (vzhodna m.) Šentjur
Šentjur - Mestinje
Podplat - Rogatec
Ribče - Litija
Jurovci - Gruškovje
Hajdina - Jurovci
Spuhlja - Ormož
Novo mesto (IMV) Metlika
Livold - Fara
LJ(Trg MDB - Kari.
most)
Rateče - Planica
Bovec - žaga
Ušnik-Plave
Plave - Solkan
Štanjel - Dutovlje
Štanjel - Dutovlje
Dutovlje - Sežana
Opatje selo - Komen
Štanjel - Manče
Štanjel - Manče
Rižana - Mostičje
Bertoki - Gračišče
(Dvori)
Koper - Dragonja
(križišče)
Jeprca - Vodice
Kamnik - Stahovica
Črnivec - Radmirje
Bled - Soteska
Mrzli Studenec Jereka
Jereka - Jezero
Kr
(Primskovo
Labore)
Lesce - Kam. Gorica Upnica
Upnica - Podnart Zvirče
Sorica - Podrošt
Gobovce - Črnivec
žirovnica-Begunje
Begunje - Bistrica
Tržič - Kokrica
Kranj - Sp. Brnik
Vodice - Sp. Brnik
Vodice - Sp. Brnik
Gor. vas - Ljubljanica
Ljubljanica - Vrhnika
Ig-Škofljica

342

206
54
111
239
17
247
111
7.424

576
49
69
196

15.339

320

11.000

350
52
232
66
223
139

6.040

438
209
551
153
697
450
145
66
855
135
88
49
50
27
236
132
152
270
150
23
173
173
116
429
177
157
31
248
246
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R 326
R 326
R 326
R 327
R 327

Žužemberk - Pluska
Trebnje
'
Pilštanj - Golobinjek
Krka - Žužemberk
5.630
Črmošnjice
Črnomelj
R 333
1203
Soteska Novo mesto 3.000
R 333
1207
Čatež ob Savi - 2.900
Obrežje
R 333
1207
Čatež ob Savi - 3.300
Obrežje
R 334
1208
Livold - Brezovica
R 336
1217
Drtija - Izlake
14.954
R 336
1218
Izlake - Zagorje
770
R 336
1219 ' Zagorje - Bevško
R 336
1226
Črnolica - Šentjur
R 336D 1230
Hrastnik - Most čez
Savo
R 337
1233
Poljčane - Majšperk
R 337
1234
Majšperk - Jurovci
R 338
1237
Poljčane - Podplat
R 338
1239
Mestinje - Golobinjek
R 338
1240
Golobinjek - Bistrica
R 340
1247
Soteska - Mozirje
R 340
1248
Mozirje - Radmirje
R 341 b 1423
Kotlje - SI. Gradec
R 342
1266
Šentvid - Šoštanj
R 342 A 1269
Pesje - Letuš
R 343
1273
Oplotica - Ložnica
R 343
1430
Pesek - Rogla - Zeče
R 343 a 1272
SI. Konjice - Oplotnica
R 346
1284
Rogatec - Majšperk
R 346
1284
Rogatec - Majšperk
R 346
1286
Rogoznica - Senarska
R 348
1292
Mb. - Vurberg - Ptuj
R 350
1298
Murska Sobota Gederovci
R 352
1306
Šentilj - Trate
8.900
R 353
1308
Radenci - Križevci
R 353
1310
Ljutomer - Pavlovci
R 353
1311
Pavlovci - Ormož
R 355
1316
Martjanci - Murska
Sobota
R 358
1322
Črenšovci - Razkrižje
R 360
1331
žihlava - Rogoznica
(Ptuj)
R 360
1331
žihlava - Rogoznica
*
(Ptuj)
R 362
1333
Podsreda - Brestanica
R 364
1343
Vinica - Stari trg
R 364
1345
Bosljiva
Loka
- 444
Osilnica
R 364
1433
Stari trg - Brezovica 6.811
R 364
1433
Stari trg - Brezovica
R 365
1346
Litija - Šmartno
1.630
R 365
1347
Šmartno - Raduhova 3.980
vas
R 369
1352
Radlje - Radeljski
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1159
1161
1169
1175
1178

343

I

27
177
78
450
43
300
322
687
152
448
390
200
28
105
147
160
85
28
127
85
242
406
98
107
128
223
65
27
110
139
329
368
630
342
98
87
585
224
320
171
35
145
925
323
250
560
440
150

poročevalec, št. 84/1

R 370
R 372
R 372
R 373
R 373
R 373
R 373
R 375
R 378
R 378
R 381

1355
1360
1436
1363
1364
1364
1364
1367
1373
1374
1380

prelaz
Ribnica - Brezno
Ljubljanica - Ig
Preserje - Rakitna
Sodražica - Hrib
Hrib - Podplanina
Hrib - Podplanina
Hrib - Podplanina
Iv. Gorica - Krka
Rakek - Logatec
Logatec - žiri
II. Bistrica - Pivka

152
56
26
10.207
6.400

520
400

7.730

430

375
172
297
242
87

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

4761-451

Obnova makadamskih vozišč

Veljavni prorac 1997:

50.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

50.000.000
50.000.000

Dela so zaključena. Vgrajenega je bilo cca 17.470 m3 gramoza. Seznam obnovljenih odsekov
z osnovnimi podatki o grederiranju in gramoziranju je:

cesta
R 312
R 321
R 321
R 324

naziv odsek
začetek
Predmeja - Lokve
2.500
Rudno - Rovtarica
0
Rovtarica - Vresje
0
Gorenja
vas
-11.500
Ljubljanica
R 329 1187 Vel. reka - Čatež -10,340
Trebnje
R 330 1191 Vel Reka - Radeče
6.000
R 334 1209 Brezovica - Kanižarica 16,000
R 336 1224 Jurkolšter - Dežno
1.106
R 370
R 373
R 376
R 377
R 379
R 386

odsek
1064
1123
1124
1144

1354
1364
1369
1370
1376
1384

7269-451

Ribnica - Ribniška koča 0
Hrib - Podplanina
6,000
Ljubljanica - Lj. Vič
0
D. Trebuša - Sp. Idrija 6.800
II. Bistrica - Grda Draga 18.830
Zavratec - Škocjan
0,000

dolžina
4.500
11.510
6.300
500

ukrep
gred. 22.500m2, gramoz. 1.600 m3
gred. 49.500m2, gramoz. 1.538 m3
gred. 31 500m2, gramoz. 1.880 m3
270 m3 gramoza

2,160

gred. 7.500 m2, 785 m3 gramoza, 202 m
prečnih odvod.
2.180 m3 gramoza
grederiranje 10.500 m2,1.050 m3 gramoza
gred. 27.770 m2, gramoz. 2.348 m3, jarki
2.095 m
13.600 m2 gred., gramoz 1.263 m3
grederiranje 2.400 m2, 430 m3 gramoza
1.760 m3 gramoza
gred. 29.000m2, gramoz. 1.050 m3
603 m3 gramoza
grederiranje 4.986 m2, 713 m3 gramoza

8.500
5.049
9.710
7.100
5.750
2.170
2,350

Redno vzdrževanje - zimska služba M in R cest

Veljavni prorac. 1997
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1.500.000.000 Pod. pog. za leto 97: 1.500.000.000
Realizacija 1997: 1.500.000.000

I

344
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Zimska služba traja v obdobju 15.nov. 96-15. mar. 97. Podrobna analiza je bila izdelana.
Nekaj najpomembnejših podatkov pa je:
•opravljenih je bilo 350.000 ur dežurstva in pripravnosti
•37.400 ur pluženja in 43.700 ur posipanja
• 16.000 ur ročnega čiščenja objektov
• 1950 ton ročno vgrajene hladne mase za krpanje
• 14.600 ur obsekovanja rastlinja
Za zimo 97/98 je bil podpisan aneks za izvajanje zimske službe. Vrednost aneksa presega 30
% pogodbene vrednosti, vendar računamo, da bo dobil pozitivno soglasje MF. Sklenitev
pogodbe namreč ni mogoča, saj CP-ji niso več zakonsko določeni izvajalci in torej direktna
oddaja del ni možna. Uredba o oddaji del, ki bi jo moralo MPZ izdati do 7.7.1997 še ni
pripravljena.
S 15. novembrom se je uradno pričela "zimska služba". Ker je bilo v letošnjem letu na ta dan
napovedano lepo vreme, se je zimska služba pričela izvajati 17.11.1997. Od 22.11. do 25 11.
je potekala prva večja akcija pluženja in posipanja, v kateri pa večjih težav ni bilo.
7296-451

Letna povračila za uporabo cest

Veljavni prorac 1997:

72.630.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

72.630.000
72.564.244

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

7743-451

Vzdrževanje banke cestnih podatkov (BCP)

Veljavni prorac 1997:

10.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

9.586.500
9.586.500

Plačan je bil projekt digitalnega katastra avtobusnih linij in avtobusnih postajališč na vseh
cestah v Sloveniji, ki je bil kot stranski prosukt izdelan za potrebe projekta »Daljinar avtobusnih
'inij« - investitor MPZ.
7744-451

Vzpostavitev BCP za nove državne ceste

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

'zvajajo se meritve in vzpostavitev BCP za avtobusna postajališča na državnih cestah, ter
vzpostavitev BCP za v letu 97 kategprizirane ceste. Projekt bo zaključen v februarju 98.
7745-451

Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme

Veljavni prorac 1997:
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1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
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Realizacija 1997:

O

Izvajala so se dela ažuriranja katastra prometne signalizacije in opreme za v letih 97
razvrščene ceste.
7746-451

Priprava dokumentacije za mikrofilmski arhiv DRSC

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Zaradi nerazumevanja MPZ v preteklih letih, se stroški za ta dela krijejo iz večletne pogodne
na postavki kasneje ugotovljene obveznosti. Nujno bi bilo postavko aktivirati, saj se opravljajo
tudi dela, ki niso zajeta v pogodbi ter jih ne moremo plačati, nastajajo pa tudi stroški za plačilo
obresti.
Pogodba se izteče v okrobru 98, opravljenih pa bo cca 40% del pri pripravi dokumentacije za
preslikavo. Torej bo v letu 98 potrebno predvideti nova sredstva še za dokončanje tega
projekta. Ocenjujemo, da je dela še za najmanj 3 leta.
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7747-451

Cestno-železniška križanja na M in R cestah

Veljavni prorac 1997:

850.863

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

850.863
850.863

Pri podpisovanju pogodbe s Slovenskimi železnicami imamo težavo, saj ponudba, ki
smo jo z utemeljitvijo že večkrat zavrnili, znaša preko
50 mio SIT, pri čemer Slovenske železnice poleg materialnih stroškov ponovno
zaračunavajo tudi delo, ki pa ga je država enkrat že plačala. Po naši oceni bi smelo
stati 50% sofinanciranja je 12 mio SIT.
V okviru postavke je bil obnovljen cestno - železniški prehod v Rušah (R 343c).
7748-451

Manjša popravila zidov

Veljavni prorac 1997:

20.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

19.772.847
19.772.847

Ker je postavka letos nova, je postala "operativna" šele v tretjem obdobju začasnega
financiranja, v vrednosti 1 mio SIT. Za to vrednost je bila pripravljena dvoletna pogodba
za popravilo zidu na novogoriškem področju. Po sprejetju proračuna so se dela
pospešeno izvajala.
St. ceste
M 10
M 10-5
M 10-8
M 10 - 9
R 302
R 305
R 319
R 320
R 324

Odsek
291
346
1262
1186
1029
1042
1112
1118
1145

R
R
R
R
R

1157
1175
1177
1203
1239

326
327
327
333
338

7749-451

Potek
v km
Ločica - Trojane
5+100
Ajdovščina - Selo
8+600
Črnova - Arja vas
1+400
Hrastnik - Zidani Most
1 + 100
Trenta - Bovec
15+250
Plave - Dobrovo
5+600 in 5+900
Trebija - Sovodenj
2+500 in 3+700
Cerknica - Bloška Polica 9+850
Ljubljanica - Vrhnika (3 13+000
kom.)
Stari Log - Dvor
14+400 in 14+450
Krka - Žužemberk
9+250 in 10+250
Soteska - Črmošnjice
1+350,1+450,2+500
Soteska - Novo mesto
1+000
Mestinje - Golobinjek
5+200

vrednost
892.700
778.454
3.757.004
1.043.640
1.065.277
1.483.026
1.815.125
1.225.958
1.293.886
1.118.027
2.854.594
1.000.000
1.102.806
569.503

Kolesarske poti

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Dve nalogi tečeta v zvezi s kolesarskimi potmi: inventarizacija stanja in osnove za
izdelavo mreže kolesarskih poti in za pravilnik o projektiranju. Obe nalogi se na žalost
financirata iz postavke študije, saj v obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče
aktivirati postavke, 15 decembra pa je prepozno za izvajanje potrebnih postopkov.
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7750-451

Zavarovanje opreme cest

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati postavke, 15 decembra pa
je bolp prepozno za izvajanje potrebnih postopkov. Tako
nismo realizirali pogodbe za zavarovanje cest v primeru škode, ko je dokazano
povzročitelj cesta. Ta strošek so do novega Zakona o cestah nosila cestna podjetja,
sedaj pa bi bilo nujno to prenesti na državo. Tožb je vse več.
7751-451

Nacionalni program

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati postavke, 15 decembra pa
je bolp prepozno za izvajanje potrebnih postopkov.
Kljub temu je bila izdelana analiza stanja cest, spisek možnih ukrepov, končuje pa se
izdelava metodologije, s katero bo možno zelo strokovno in utemeljeno pripravljati
predloge strategij za različne načine vlaganj. Oddani sta bili dve poročili: eno v maju
97 in zadnje v decembru 97. Pričakujemo odziv in nadaljnje usmeritve.
7752-451

Prometna študija Slovenije

Veljavni prorac 1997:

2.500.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati postavke, 15 decembra pa
je bolp prepozno za izvajanje potrebnih postopkov.
Zato je bila iz te postavke plačana le izdelava metodologije, s katero bo možno zelo
strokovno in utemeljeno pripravljati predloge strategij za različne načine vlaganj.
7753-451

Kopiranje, tisk in ostalo

Veljavni prorac 1997:

4.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

4.000.000
3.829.067

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati postavke, 15 decembra pa
je bolp prepozno za izvajanje potrebnih postopkov.
Plačani so bili tako le nekateri materialni stroški v zvezi s kopiranjem gradiv za potrebe
izdelave prej omenjenih projektov.
7754-451

Mesta za izločanje vozil

Veljavni prorac 1997:
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0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
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Zaradi prepozno sprejetega proračuna, v obdobju začasnega financiranja pa nove
postavke ni bilo mogoče aktivirati, sredstva ni bilo mogoče porabiti in so bila
prerazporejena
7755-451

Upravljanje in varstvo cest

Veljavni prorac 1997:

21.245.509

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

21.245.509
21.255.108

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati postavke, 15 decembra pa
je bolp prepozno za izvajanje potrebnih postopkov. Zako smo
dela v zvezi s soglasji organizirali s pomočjo cestnih podjetij, SCP in DDC. Stroške dela
pa so bili plačani. Izdeluje pa se tudi programska oprema za spremljanje izdajanja
soglasij in dovoljenj. Delo organizirano šele v drugi polovici leta (vezano na sprejem
Zakona o cestah).
1117-453

Sofinanciranje AMZ

Veljavni prorac 1997: 100.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

100.000.000
100.000.000

Plačano je bilo sofinanciranje službe »pomoč-informacije«.
1001-471

Projekti - obnove

Veljavni prorac 1997

67.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

67.000.000
66.683.532

V letu 97 je bilo izdelanih 58 projektov PZI obnov vozišč. V delu pa je še 5 projektov PZI
obnov.
1002-471

Projekti - geomehanika

Veljavni prorac 1997:

33.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

32.944.430
32.944.430

Končanih je 16 projektov sanacij plazov in brežin, na 9 lokacijah so izvedene geološke
raziskave in oddana poročila. Na 7 lokacijah so izvedeni geodetski posnetki.
Najpomembnejše pa so:
RAZISKAVE:
Kočevska Reka-Borovec, Pivka, Vetrno, Bistrica-Tržič, žiče,
Trate, Šempeter-Sežana, Trbovlje-Hrastnik
GEODETSKA DELA:
brežine M 10-10, usad na M 10-9, brežine na R 314, 321 C,
377, plazovi R 336, geod. opazovanje v Smrečju
GEOTEH.PROJEKTI: usad Šentilj, plazovi Stahovica-Crnivec, Pivka, Pečica,
Dankovci, Mali Kamen, usad Renke, plaz Podplanina, brežine
Petrina-Mirtoviči, zid Trebeljevo-Šmartno, plazovi Leše-Hudi
graben, Planina III., Col, Govejk, Sorica-Petrovo brdo
Vsa dela so končana in obračunana.
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1003-471

Projekti - objekti

Veljavni prorac 1997:

50.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

50.000.000
50.000.000

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

Odsek;

KM; Objekt; premostitev;

Kraj;

Plačilo 1997

MS
10-1
318
2700 M Mokoš-Dobel Tišina-Tropovci
1.022.000
CE
336
1226
2230 M Voglajna-žel. Šentjur pri Celju
5.090.000
GO
306
1046
4750 M VRTOJBICA
MIREN
4.118.458
GO
302
1029
7300 G
BEREBICA
TRENTA
8.000.000
KP
2
238 2340 zid Zid Olenik
žusterna
625.000
KR
319
1105 7800
M
Jezernica-Kokra Jezersko-Kokra
387.240
MS
357
1318
8975 pr Mejniški potok BOGOJINA
1.963.836
KP
10-4
339
9150 M
Mrzlek Ogrinov Ribnica
1.000.000
KP 10-4
340
20 M
Mrzlek
Ribnica
1.000.000
KP
10-4
343
3260 Zid Oporni zid
Dol.Zemon
950.600
KR
319 1112
Zid Trebija
990.000
KR 378 1374
Propusti
žiri
500.000
KR 319
1105
7800 M
Kokra
Jezersko
367.500
LJ
324
1146
Prp Bistra
BISTRA
400.000
CE
337
1232
M
Dravinja
Loče
1.000.000
CE
345
1278
M
Dravinja
Draža vas
CE 345
1279
3820 M žičnica
Škedenj
IDokumen
KR
319
1106
M
KOKRAJezersko
1.000.000
LJ
371
1358
1780
M
Kanal Pšat Jarše
LJ
324
1146
100 M
Ljubljanica
Vrhnika
981.225
MS
10-1
317
730
M MURA
PETANJCI
3.500.000
KP
10-4
340
1830 M
Narinski žleb
JAKS
970.000
MB
3
245
3230 M ŠTURMOV POTOK VURMAT
975.600
LJ 324
1146
100
M Ljubljanica
Vrhnika
981.225
KP
381
1379 6700 P Podvoz-propust
Harije
990.600
MB
370
1353 2330 M Vuhreščica-zasnova VUHRED
986.500
MB 370 1353 2380
M Vuhreščica-PGD.PZI VUHRED
1.000.000
PT
346
1284
11420 Prp
Potok
SP.SVEČA
987.000
CE
10-3
331
150
N Nadvoz za železnico ZIDANI MOST
992.250
GO 10-10 1040
0400
M
Soča
Peršeti
1.311.975
GO 302
1029 1130
M Soča Furlanov Trenta
1.000.000
GO 302
1029 4320
M
Krajcarica
Trenta
GO
306
1047 500
M
Vipava
Miren
MB
3
241
13850 M
INUNDACIJA MUTA
970.600
LJ
336
1217
3865 zid Zid Drtijščica Gora pri Pecah
490.000
KP
10-4
343
8080 M
Dolenjski potok DOL.ZEMON
965.000
KP
10-4
343
8080 M MRZLJAK
DOLENJE
955.000
MS
358
1322 4810 M
Inundacija MURE RAZKRIŽJE
920.600
NM
362
1334
0 M
Krško sava
KRŠKO
942.500
NM
362
1334
380
P železnica
KRŠKO
976.500
SI
Nostrifikacija dok.
Mabey&Johnson
395.063
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1004-471

Projekti za zagotovitev prometne varnosti

Veljavni prorac 1997:

12.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

11.628.100
11.628.100

Iz postavke se tekoče financirajo stroški projektov za postavitev novih svetlobno signalnih naprav, opreme cest in izboljšanje prometne varnosti. V teku je tudi že
razpis za pripravo "Idejnih rešitev za izboljšanje prometne varnosti v območjih
zgostitev prometnih nesreč" in sicer za 20 semaforiziranih križišč, 20
nesemaforiziranih križišč in 20 odsekov cest.
1005-471

Projekti - večje rekonstrukcije

Veljavni prorac 1997:

80.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

79.275.219
79.275.219

Naročenih in pridobljenih je bilo 67 projektov (idejnih in PGD.PZI). V delu so še trije.
Pridobljenih je bilo 8 lokacijskih dovoljenj. Izdelanih 18 sofinancerskih sporazumov. V
prilogi je spisek.
1007-471

Projekti - novogradnje (obvoznice)

Veljavni prorac 1997:

30.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
24.274.647

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

R 309/1059 Aver-Gračišče

Veljavni prorac 1997: 129.280.577

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

129.280.577
129.280.577

Dela so se izvajala na odseku ceste od km 4+000 do km 5+000. Na trasi so bili
izvedeni vsi trije podporni zidovi (sanacija usadov), položena je vodotesna meteorna
kanalizacija in drenaža. V celoti so bila izvedena asfalterska dela, postavljena
odbojna ograja in zarisana talna signalizacija. Vsa dela so končana, Dan je predlog
za izvedbo tehničnega pregleda.
1041-471

R 310/1061 Pobegi-Sveti Anton

Veljavni prorac 1997:

26.803.439

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

26.803.439
26.803.439

Dela so se izvajala na odseku od km 4+000 do km 5+800. Dela so končana,
odpravljene so tudi manjše pomanjkljivosti. Tehnični pregled bo 1998.
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Čežarji Sv.Anton
od km 5.800 do km 1.300
V podpisu je pogodba za dodatne geotehnične raziskave , predpisane na reviziji
projekta PGD.PZI. Geotehnično poročilo je že oddano in posredovano projektantu,
da bo dopolnil projekt. Projektant še vedno ni dopolnil projekta po reviziji, kljub
oddanemu geotehničnemu poročilu.
1050-471

Ostalo in sofinanciranje (8)

Veljavni prorac 1997:

18.631.021

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

17.091.472
17.091.472

M 6/263 Ribnica (Gorenjska cesta) od km 3,000 do km 3,500. Izdelan je PGD, PZI je
v reviziji. LD je izdelana, vendar občina obljublja izvedbo del na priglasitev. Vrednost
del po projektu znaša 54 mio SIT. Sofinancerski sporazum je v podpisu na občini.
Občina je poslala zahtevek za sofinanciranje izgradnje mešane kanalizacije, ki bi se
izvajala v nadaljevanju Gorenjske ceste. Tekom revizije projekta mešane kanalizacije
je bilo ugotovljeno, da občina ni upravičena do tako velikega sofinancerskega zneska,
zato inženir predlaga, da se sofinancerska pogodba za Gorenjsko cesto ne spreminja.
R 333/1204 križišče v Mokrem polju: Dela so končana.
R 381/1380 Pivka: Projekt PZI je revidiran, sofinancerski sporazum je bil 08.08.97
poslan v podpis na MPZ. Na Upravno enoto je bila poslana vloga za priglasitev del.
Vrednost del bo 31 mio SIT. Dela se bodo izvajala na posebni postavki.
R 362/1335 Dobova: Zadevo glede problema z lastnikom g. Mokrovičem - dostopne
ceste - rešuje Servis skupnih služb Vlade RS.
M 10-8, odsek 1275 Grobelno - Šentvid Za izgradnjo pločnika na od km 5,292 do km
6,719 je podpisana sofinancerska pogodba z občino Šmarje pri Jelšah.
Javni razpis za izvedbo del je bil v Uradnem listu RS objavljen dne 09.05.1997,
odpiranje ponudb je bilo izvedeno 10.06.1997. Izbrani izvajalec bo z deli pričel
predvidoma takoj po podpisu pogodbe. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
izvajalec KOVINOTEHNA INŽENIRING CELJE. Na to odločitev je ponudnik Cestno
podjetje Celje podalo pritožbo, zato so bile aktivnosti začasno prekinjene. Po
ponovni preučitvi ponudb je bilo ugotovljeno, da je najugodnejči ponudnik
Kovinotehna inčeniring Celje. Podpis pogodbe je v teku. Izbrani izvajalec del bo z
deli pričel takoj po podpisu pogodbe.
M 3/250 : Spuhlja - Ormož - hodniki za pešce v Gorišnici - dela so bila izvedena za
12 mio SIT.
-Podpisan je bil sofinancerski sporazum za izvedbo hodnikov za pešce skozi
Moškanjce z deležem RS v višini 6,5 mio SIT. V pripravi je razpis za oddajo del.
R 321/1121 Lesce (Alpska cesta)
Cesta R 321 /1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica na obravnavanem pododseku
(od km 0+660 v dolžini cca 540 m) ima dotrajano vozišče. Mrežne razpoke so znak,
da je spodnji ustroj ne ustreza sedanji strukturi in obsegu prometa. Cesta je
neustrezna z vidika prometne varnosti in z vidika vozno - tehničnih značilnosti.
Predvsem je zmanjšana varnost pešcev zaradi neurejenih pločnikov ob vozišču (na
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mnogih mestih zaradi diferenčnih posedanj in izvedenih krpanj ni več nivojsko ločen
od vozišča). Zaradi zožitev je na nekaj mestih zmanjšana varnost tako pešcev kot
ostalih udeležencev v prometu. Na zožitvah ni ustrezne signalizacije. Za pešce ni
ustreznih površin na obeh straneh ceste, prav tako ni urejena signalizacija za
prehod z ene strani na drugo stran. Potrebno je ustrezno rešiti avtobusni promet.
Cesta nima ustreznega odvodnjavanja.
Izdelana je bila projektna naloga za projekt PZI ureditve obravnavanega cestnega
odseka, da bo ustrezal predvidenemu obsegu prometa. Dela bodo predvidoma
izvajana na priglasitev.
S predvideno ureditvijo je potrebno
- zagotoviti varnost vsem udeležencem v prometu (prometna signalizacija,
varnostne ograje, razsvetljava, ...),
- posvetiti posebno pozornost varnosti pešcev, posebej z ustrezno obnovo
pločnikov,
- rešiti problematiko kolesarskega prometa (signalizacija. ...),
- zaustaviti nadaljnje propadanje voziščne konstrukcije, ter urediti odvodnjavanje,
- posvetiti posebno pozornost ustrezni rešitvi prometa na zožitvah,
- ustrezno rešiti priključke lokalnih poti in individualnih hiš,
- predvideti ukrepe za varovanje okolja.
V projektu je predvideno: razširitev vozišča na 5,90m (2x2,75+2x0,20) ter izboljšava
vseh horizontalnih in vertikalnih elementov. Urediti je potrebno tudi odvodnjavanje.
Projekt bo razdeljen na več (najmanj 2) faz. Bil je revidiran, ter popravljen po reviziji.
Sofinancerska pogodba je dobila soglasje s strani MPZ, zato je bila poslana občini
Radovljica v podpis .
Tudi ponovni javni razpis za oddajo del ni uspel (prispela je le ena ponudba).
Potrebno bo skleniti direktno pogodbo.
R 362/1162: Trebnje - obrtna cona - Projekt je pripravila občina Trebnje. Investitorje
od občine prejel osnutek sofin. sporazuma.
R 335/1210 v Metliki
-Podpisana je bila sofinancerska pogodba za izgradnjo pločnikov. V pripravi je
pogodba za plačilo že izvedenih del v višini 1,7 mio SIT.
1054-471

R 367/1350 Zgornji Dolič-Vitanje (konto '96)

Veljavni prorac 1997:

21.864.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

21.863.084
21.863.084

Ministrstvo za finance je ponovno aktiviralo konto.
V letih 1994 do 1996 je bila v teku obnova regionalne ceste na odseku od km
5.460 do km 7.137. Vsa dela so bila v celoti zaključena v letu 1996, tehnični
pregled je opravljen. Glede na to, da so bile enotne cene za izvedbo del formirane v
letu 1994 so bila sredstva na postavki namenjena kritju razlik v ceni. Vsa dela so
fizično in finančno zaključena
1097-471
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M 3/245 zahodna obvoznica v Mariboru
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Veljavni prorac 1997::390.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

386.656.378
385.904.944

Levi breg reke Drave
M -3
Lokacijsko dovoljenje je pridobljeno. MO Maribor kot naročnik projektov PGD-PZI
mora pri projektantu urediti, da izdelane projekte dopolni v skladu z izdanim
dovoljenjem. Dela so v zaključni fazi. Odkupi so v teku.
Dravograjska cestSela so končana.
Desni breg reke Drave - Modificiran diamant
Opravljena je revizija IP. Soglasja sanitarne inšpekcije k izdelanemu LN še ni.
Ostale aktivnosti v smislu nadaljevanja vodenja postopkov stojijo.
Novoimenovani projektni svet seje sestal na 1. seji in noveliran protokol o
financiranju projekta poslal obema podpisnikoma v pregled. Čaka se na stališče
obeh podpisnikov.
1118-471

Odkupi in odškodnine

Zač. financ. 1997:

296.197.619

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

255.325.754
239.068.654

Vršijo se odkupi za zaostale premoženjsko-pravne ureditve, prav tako pa tudi odkupi
za investicije in plačila sprememb namembnosti. V letu 97 je bilo sklenjenih 731
pogodb in sporazumov z lastniki ob že zgrajenih ali rekonstruiranih cestah.
Premoženjsko-pravno seje urejalo 90 odsekov. Realizirane so bile 3 spremembe
namembnoszi in 4 plačila na podlagi sodnih odločb. V tabeli so razvidni stroški
izvajalcev, notarjev, cenilcev.
1119-471

Inženiring in ostale storitve

Veljavni prorac 1997: 676.362.800

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

676.999.999
676.362.800

Izvršena so bila večina plačila po pogodbah za DDC, ZIL in CONSTRUCTO za
opravljene inženirske storitve.
1263-471

R 340/1249 Ljubno-Luče

Veljavni prorac 1997: 148.820.521

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

148.820.521
148.814.009

Rekonstrukcija navedenega odseka pomeni nadaljevanje obnove ceste po
katastrofalnih poplavah leta 1990, obenem pa se cesta širi delno v hrib in delno v
območje struge reke Savinje. Glede na to, da gre za edino cestno povezavo med
Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino, so dela ves čas potekala pod prometom.
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Na trasi so bili izvedeni oporni armirano betonski zidovi, ki so na vidni strani
obloženi z lomljencem, izkopi v terenu III. do V. kategorije, nasipi, odvodnjavanje
hudournikov in izvedba zgornjega ustroja ceste. Prav tako je bilo izvedeno
asfaltiranje ceste z bitudrobirjem in asfaltbetonom na celotnem odseku. Na odseku
v dolžini cca 100m je bil izveden podporni zid za zavarovanje brežine reke Savinje,
ki ga zaradi zagotovitve prevoznosti ceste ni bilo možno izvesti ob izvajanju del na
nasprotni brežini. Na trasi so bili dokončno izvedeni nasipi na preostalem odseku v
dolžini cca 100m ter zaključena ureditev hudournikov. Vgrajevanje bitudrobirja in
asfaltbetona na preostalem odseku v dolžini 100m je bilo izvedeno 02.04.1997.
Zastoj na navedenem odseku je bil posledica izgradnje novega nadomestnega
mostu čez Savinjo v Primožu ob zaključku podpornega zidu. Izgradnja mostu je prav
tako zaključena. Investitor mostu je bila občina Ljubno.
Pri izvajanju del v letu 1996, predvsem pri temeljenju zidov, so se zaradi geoloških
razmer pojavila dodatna dela. Del potrebnih sredstev je bil s strani nadzora
kompenziran z racionalnimi rešitvami, celotna vrednost opravljenih del pa bo znana
pri končnem podpisu gradbene knjige.
Finančni prikaz investicije:
- vrednost pogodbe: 247.734.510,00 SIT
v letu 1995: 20.812.226 SIT
v letu 1996: 86.000 000 SIT
v letu 1997: 148.814.009 SIT
S tem so vsa dela na odseku od km 4.240 do km 7.000 končana in obračunana. V
pripravi je dokumentacija za pregled kakovosti izvedenih del.
1585-471

R 345/1279 Špitalič-Kartuzija

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Regionalna cesta je v makadamski izvedbi obstoječe širine 4-4,50m. Na cesti ni
rešeno odvodnjavanje. Upoštevana bo racionalizacija investicije in cesta izvedena
brez večjih posegov v prostor na širino vozišča 4,0m. Posebnih ukrepov zaradi
komunalnih vodov ne predvidevamo, prav tako ne sofinanciranja občine. V
februarju je bila oddana vloga za razpis za pridobitev projektne dokumentacije. V
marcu je bil na podlagi javnega razpisa izbran izvajalec ter v maju podpisana
pogodba za pridobitev projektne dokumentacije.
Pojektant je pridobil pozitivno soglasje občine na zmanjšani karakteristični prečni
profil ceste. MPZ pa nam je poslal negativno soglasje na zmanjšani karakteristični
prečni profil. Projektna naloga je bila 12.6.1997 ponovno na komisiji za potrjevanje
projektnih nalog, vendar je bilo dogovorjeno le to, da bo DRSC ponovno preučila
širino vozišča.
25.9. je bila revizijska razprava. Bistvenih pripomb ni bilo. Projekt je potrebno
popraviti po pripombah revidentov.
Vsa omenjena dela so se vodila iz skupne postavke projekti, saj nove postavke ni
bilo mogoče aktivirati v začasnem financiranju.
1586-471
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R 336/1218 separacija v Zagorju
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0
0

Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Občina vodi aktivnosti pri izdelavi idejnega projekta preložitve regionalne ceste.
Izdelan je osnutek projektne naloge, ki je v potrjevanju na DRSC.
1587-471

M 10/300 Brezovica

x Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Ker je bil odsek za katerega pridobivamo lokacijsko dovoljenje v septembru 1996
preplaščen je bil narejen dodatek k tehničnemu poročilu obstoječega PZI rekonstrukcije
iz katerega je razvidno, kaj je po mnenju odg.projektanta "prinesla " preplastitev.
1.04.97 je bil sestanek v zvezi s problematiko izhodišč za izdelavo projektne naloge za
preprojektiranje obstoječega PZI rekonstrukcije (vabljeni ga.Brecelj, g.Gorenc,
g.praprotnik, ga.Lavrič). Ugotovili smo , da na desni strani ni možno "prilepiti" hodnik
za pešce, saj bi to pomenilo poseg v zemljišča za cca 80 cm. Zaradi priključkov tudi ni
možno nivelete še dodatno zvišati, da bi pridobili ustrezen naklon cestišča potreben za
rešitev odvodnjavanja. Potrebno bo vzpostaviti nov projektni poligon (pri preplastitvi
so bili klini uničeni) ter narediti primerjavo potrebnih višin po obst.projektu z dejanskimi.
Dostavljen predlog karakterističnega profila - stanje po preplastitvi z dograditvijo oz.
razširitvijo s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce in z zamikom osi - enakim kot v
obstoječem PZI projektu (v povprečju 80 cm).
9.06.97 so bila dela naročena v aneksu že izvedena in dostavljeno dopolnilo. Iz
tehničnega poročila je razvidno, daje bila preplastitev izvedena v povprečni deb.10 cm
(v PZI projektu je bilo predvideno 13.5 cm) brez korekcije nivelete in sklonov vozišča
v prečni smeri.Izmerjeni prečni skloni po preplastitvi ustrezajo projektiranim v PZI
projektu rek.samo v območju od PO do P10 in od P36 do P45. Do večjih razlik nagibov
vozišča prihaja v območju vijačenja, kjer so skloni manjši od projektiranih. Projektirane
višine robov vozišča so praviloma višje od preplaščenih.
Vsa omenjena dela so se vodila iz skupne postavke projekti, saj nove postavke ni bilo
mogoče aktivirati v začasnem financiranju.
1588-471

R 339/1245 Višnja vas-Dobrna

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Predvidena je rekonstrukcija dela ceste, ki nima ustreznih tehničnih elementov za
promet, ki se po njej odvija
1589-471

R 335/1212 Črnomelj

Veljavni prorac 1997: 1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Izvedena bo ureditev Kolodvorske in Belokranjske ceste v naselju Črnomelj.
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Projekt rekonstrukcije je izdelan prav tako geološko poročilo, da se določi obseg
sanacijskih del na obstoječem opornem zidu vzdolž predvidene rekonstrukcije. Izdeluje
se investicijski program.
1853-471

M 10-3/328 železniški nadvoz v Laškem

Veljavni prorac 1997:

49.284.858

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

49.284.858
49.284.653

V letu 1996 so se izvajala gradbena dela na predelavi starega črpališča, priprava
mehanske opreme in nabava črpalk. Gradbena dela so dokončana.
15.9. je bil izveden poiskusni zagon črpalk. V novembru je bil dobavljen in vgrajen
rezervni agregat. Črpališča je v celoti opremljeno s hidromehansko
opremo in električnim napajanjem. Pri Upravni enoti Laško je zaprošeno za izvedbo
tehničnega pregleda.
2600-471

R 355/1314-1315 Hodoš-Martjanci

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Iz skupne postavke se izdelujejo projekti za ureditev prometne varnosti skozi naselja
ob regionalni cesti zaradi pričakovanega povečanega tovornega prometa v času
gradnje železniške proge.
2601 -471

R 370/1355 Ribnica-Podvelka

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Gre za nova dela za katera se bo v letu 1998 izdelovala investicijsko-tehnična
dokumentacija in glede na možnosti financiranja tudi gradnja.
2681-471

Obvozi v času gradnje objektov

Veljavni prorac 1997: 15.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

15.000.000
14.999.982

Sredstva na zadevni proračunski postavka so bila izkoriščena za obvoz v času gradnje
mostu čez Sušico v Lesičnem na cesti R 326/1169.
Dela so izvedena in v celoti obračunana.
2704-471

R 324/1144 Todraž-Brebovnica

Veljavni prorac 1997: 25.000.000
0
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Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997.
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25.000.000
25.000.000
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Od skupne dolžine 2.4 km je z do sedaj zagotovljenimi sredstvi odsek moderniziran na
skupni dolžini 1.5 km. V letu 1995 je bil izveden javni razpis za dela od km 2.780 do km
5.180. Vrednost ponudbe izbranega izvajalca del je znašala 171.204.402,00 SIT. Pred
letom 1995 je bila obnova že dokončana na naslednji pododsekih:
• od km 2.780 do km 3.020,
• od km 3.520 do km 4.040 in
• od km 4.560 do km 5.180.
V Ietu1997 je bil tako v celoti dokončan tehnično najzahtevnejši del odseka na geološko
nestabilnem delu od km 4.360 do km 4.560. Zgrajen AB oporni zid dolžine 140 m in
višine do 8m in v nadaljevanju v smislu racionalizacije del, varovanje brežine s kamnito
zložbo namesto AB zidu, urejeno je odvodnjavanje in vozišče asfaltirano.
Dokončati pa bi bilo potrebno še dva pododseka v skupni dolžini 0.9 km Vljučno s
povozno muldo je možno z majhnimi stroški vozišče urediti v širini 4.5 do 5m, razen na
enem mestu dolžine približno 70 m, kjer bi bila širina vozišča od 3.5 do 4m. Na celotni
dolžini 0 9 km je potrebno urediti odvodnjavanje (drenaža, povozna mulda, propusti in
postaviti varovalne ograje). Predvidoma bi stroški za dokončanje odseka v celoti po
tako racionalizirani varianti znašali 90 mio SIT. Za izvedbo del bi bilo možno izvesti
ponovni razpis oziroma skleniti aneks k pogodbi ( vrednost izbrane ponudbe 171.2 mio
SIT, do sedaj zagotovljena sredstva 48.5 mio SIT). Dela na odseku je možno izvajati
fazno v okviru možnosti vsakoletnega proračuna.
2712-471

Študije

Veljavni prorac 1997: 16.000.000
Pod. pog. za leto 97: 15.903.454
Realizacija 1997:
15.902.141
Prometna analiza za obvoznico mesta Mengeš je bila izdelana v roku in oddana - sedaj
poteka dodatna analiza še ene variante obvoznice. Idelava predloga za omejitev
težkega prometa na paralelnih cestah v koridorjih AC - prva faza dela je pregledana in
vsklajena - sedaj poteka dokončanje naloge. Pridobivanje podatkov za prometne
analize obvoznice Kanala, Bovca in Škofje loke je izvršeno in podatki so na razpolago
bodočim izvajalcem analiz. Trenske raziskave za cestno omrežje Bele Krajine so
izvršene in trenutno poteka obdelava podatkov.
2714-471

Svetovalne storitve

Veljavni prorac 1997: 42.500.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

44.500.000
42.167.516

Zaključen je projekt svetovanja Danske direkcije za ceste. Napisano je zaključno
poročilo in izveden sestanek, na katerem je bilo definirano nadaljnje sodelovanje.
2717-471

R 372/1362 Rakitna-Cerknica

Veljavni prorac 1997:
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0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
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Na moderniziranem odseku ni bila postavljena odbojna ograja. Za izvedbo bi bilo
potrebno zagotoviti 4 mio SIT.
2732-471

M 10-8/1274 obvoznica Šentjur

Veljavni prorac 1997: 35.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

35.000.000
35.000.000

Plačana je bila pogodba o dokončnem plačilu za že izvedena dela med MPZ-DRSC,
izvajalcem del Cestnim podjetjem Celje in občino Šentjur v višini 35 MIO SIT.
2770-471

R 363/1337 Impoljca-Zavratec

Veljavni prorac 1997: 72.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

72.000.000
72.000.000

Rekonstrukcija ceste je bila razdeljena na dva dela: 1. odsek od km 0+275 do km
1 +925 v dolžini 1650 m in 2. odsek od km 1 +925 do km 3+000 v dolžini 1075 m. K 1.
odseku je bil priključen tudi nov most v km 0+260.
1. odsek:
Zgrajen je bil zgornji ustroj ceste s tamponom. Izvedena so vsa zemeljska dela,
zavarovanje brežin ukopov in nasipov in kamnite zložbe. Izvedena je tudi regulacija
potoka na vsej dolžini, tudi v območju mostu v km 0+990, ki omogoča dostop do kmetije
in parcel na desnem bregu potoka. Zgrajen je most v km 0+990 in del struge ob
Impoljskem potoku. Zgrajen je tudi most v km 0+550 in zavarovanje brežin ob mostu.
Vzdolž celotnega odseka so postavljene odbojne ograje.
2. odsek:
Izvedeno je bilo zavarovanje brežin potoka, propusti, tamponski sloj in nosilni asfaltni
sloj (bitudrobir). Zgrajen je bil most v km 1.925 in priključen na cesto. Še vedno se
izvajajo se dela na goznih vlakah za spravilo lesa, ker ni več možen direktni dostop na
rekonstruirano pesto iz gozda. Izdelati je še zaporni asfaltni sloj. Dosedanja vrednost
investicije je 296,9 mio SIT ter ocenjena dodatna dela zaradi sprememb 15,3 mio SIT.
V celoti bodo dela končana v juliju 98.
2771-471

M 3/245 Vrbanski plato

Veljavni prorac 1997 211.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

211.000.000
211.000.000

V mesecu maju smo pričeli z izgradnjo prve faze projekta, to je rekonstrukcijo
magistralne ceste M 3 od Fontane do odcepa za Kamnico v skupni dolžini 900 m, ki je
bila tudi zaključena. Tehnični pregled je predviden v januarju 98. V decembru so bila
začeta pripravljalna dela za naslednjo fazo v dolžini 1000 m. Z deli se bo nadaljevalo
v sezoni 1998. Zaradi povečanega obsega del in priznavanja razlik v ceni je pričakovati
povečanje investicije za cca 180 mio SIT.
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2784-471

M 10/295 Domžale-Črnuče (EBRD)

Veljavni prorac 1997:371.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

361.080.288
361.078.418

Razpis za oddajo del je bil izveden za celo traso (ljubljanski in domžalski del), dela pa
se bodo pričela na kilometru trase, kjer so pridobljena vsa zemljišča in za katerega
bomo pridobili delno gradbeno dovoljenje. Razpis oziroma poziv predkvalificiranim
ponudnikom za izdelavo ponudbe se je začel 27.6.1997.
A-RAZPIS
24.11.1997 je bila z izbranim izvajalcem (SCT+CP LJ) podpisana pogodba za izvedbo
celotnega odseka (4007m). Vrednost pogodbe je 1.633.394.958,00 SIT, rok dokončanja
vseh del pa je 14 mesecev. Podpisana sta tudi sporazuma o sofinanciranju z občinama
Domžale in Ljubljana.
V novembru je bil s strani MPZ tudi potrjen noveliran investicijski program.
Izvajalec je uveden v delo na 1 km trase, za katerega je pridobljeno gradbeno
dovoljenje, na ostali del trase pa mora biti uveden v roku 120 dni po podpisu pogodbe.
Za del trase, kjer še ni GD se še vedno pridobiva manjkajoča zemljišča.
B- ZEMLJIŠČA IN GRADBENO DOVOLJENJE
Za odsek 295 v občini Domžale od km 2.074 do km 3.074 so pridobljena vsa zemljišča,
prav tako pa tudi vsa potrebna soglasja. Za preostali odsek v občini Domžale (od km
0,00 do km 2.074) vsa zemljišča še niso pridobljena in sicer niso pridobljeni objekti, ki
se rušijo (štirje), proti sedmim lastnikom pa je v teku postopek razlastitve (medtem je
eden od njih že podpisal pogodbo). Za pridobitev teh nepremičnin bo potrebno
zagotoviti še cca 294 mio. SIT.
Za odsek v občini Ljubljana lokacijsko dovoljenje zaradi pritožbe ene
pravnomočno. Ne glede na to, je do sedaj odkupljenih večina potrebnih
njimi tudi dva objekta predvidena za rušenje. Potrebna sredstva za
preostalih nepremičnin in plačilo spremembe namembnosti znašajo cca

stranke še ni
zemljišč, med
pridobitev še
170 mio. SIT.

C-SOFINANCIRANJE
Sofinancerski sporazum z občinama je podpisan. Vrednost sofinancerskih deležev je
sledeč:
-Domžale 147.401.936,00 SIT
- MOL
50.965.931,00 SIT (vrednosti so iz PGD)
D- INVESTICIJSKI PROGRAM
Investicijski program je bil izdelan in potrjen s strani pristojne komisije že v letu 1995.
V septembru 1997 je bila izdelana novelacija investicijskega programa in posredovana
komisiji v pregled in potrditev.
2906-471
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Veljavni prorac 1997:354.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

353.426.788
342.536.396

Izgradnja podvoza je končana v roku. Dne 22.5.1997 je bil uspešno opravljen tehnični
pregled. Razen postavitve protihrupne zaščite pri enem stanovanjskem objektu, so
izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja.
V zvezi s podvozom izvajalec del ureja: zadeve za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Lokacijsko dovoljenje za izgradnjo podhoda je bilo pridobljeno. PGD, PZI podhoda je
podpisana. Izdelava projekta je v teku. S projektno nalogo je bila definirana
rekonstrukcija križanja magistralne ceste M 3, odsek 248 z železnico v Ptuju, ki
predvideva izdelavo : študije variant izgradnje podhoda, PGD,PZI po izbrani varianti in
PZR. Izdelano je Geotehnično poročilo, ki ga je pregledal in potrdil Sektor za
tehnologijo in razvoj ter Študija možnih načinov gradnje pod železniško progo. V študiji
so predlagani trije načini gradnje pod železniško progo : Potiskanje škatle podhoda pod
provizorijem, Podrivanje ter Polmontaža gradnje pod provizorijem. Po pregledu variant
dne 25.8.1997, bo projektant natančneje opredelil možnost fazne gradnje, terminski
plan del in finančne pokazatelje, na osnovi katerih se bo projektni svet odločil o izbiri
variante. Na študijo variant je dne 25.7.1997 pridobljeno mnenje Slovenskih železnic.
3812-471

Oprema za kontrolo cest

Veljavni prorac 1997: 10.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

9.027.180
9.027.180

Plačali smo 4 prenosne računalnike za zajemanje podatkov na terenu in posodobili
obstoječe namizne računalnike na Direkciji, ki so že zastareli in tudi knjigovodsko
odpisani.
3839-471

M 10-8/1257 Dravograd

Veljavni prorac 1997: 12.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

12.000.000
12.000.000

Dela na podpornem zidu pod M10-8/1257 so zaključena. Dela na podpornem zidu so
v celoti zaključena. Dodatna in več dela so:
- dodatni AB podporni zid ob mostnem oporniku
- dodatna dela na podpornem zidu med profili 17-21 (sprememba projekta ter
dodatna dela in več dela )
- opustitev gradnje podpornega zidu pri odcepu za Trbonje
Dela so končana razen signalizacije. Tehnični pregled bo spomladi 98.
4708-471

Investicijski programi

Veljavni prorac 1997: 50.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

49.999.196
43.919.088

Na začetku leta so bile na tej postavki naročene tudi prometne študije in sicer :
Prometna analiza na območju severnega dela Novega mesta - izdelana in oddana v
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roku. Ugotavljanje prevoženih kilometrov po osebnih avtomobilih in ocena varnosti prva polovica anket je že obdelana in sedaj poteka druga faza. Prometna študija
obalnega področja od Dekanov do državne meje pri Sečovljah in Dragonji - izvedeni in
obdelani so vsi podatki terenskih raziskav. Prometna preveritev ceste M10-1 od
Lenarta do Beltinec - obdelani so vsi terenski podatki in izdelana posebna študija za
obvoznico Lenarta. Prometna analiza za obvoznico Solkana je oddana v roku.
V nadaljevanju so se izdelovali investicijski programi za predvidene investicije.
4762-471

R 326/1159 žužemberk-Dobrava

Veljavni prorac 1997: 3O.OOO.0OO
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

29.999.120
29.998.240

Cesta med km 1,26 in 3,39 je v celoti končana. Na zahtevo lastnikov parcel je bilo
potrebno dodatno narediti nekaj uvozov na posamezne parcele. Tudi ta dela so
končana in plačana. Vrednost vseh del je bila 88,6 mio SIT.
V pripravi je tehn pregled.
4822-471

R 321 C/1128 Vresje-Sorica

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Dela na modernizaciji ceste od km 0,000 v dolžini 900 m iz smeri Vresja proti Soriški
planini so bila končana v okviru sredstev proračuna 1996. V letu 1997 smo načrtovali
nadaljevanje del po racionalizirani varianti. V začasnem financiranju nismo mogli
zagotoviti sredstev, v decembru 97 v proračunu pa je bilo to prepozno. V letu 1997 je
bil sicer uspešno izveden razpis za oddajo del. Komisiji za izbiro izvajalca je bil podan
predlog za izbiro najugodnejšega izvajalca, to je CP Kranj ki je ponudil izvedbo del za
vrednost 64.845.002,00 SIT.
Ponudbena cena je zajemala modernizacijo odseka v dolžini 1.3 km vključno s sanacijo
podpornih zidov in ureditvijo odvodnjavanja.
V kolikor bi bilo za nadaljevanje del v letu 98 predvidena sredstva, bi bilo možno za
izvedbo del skleniti dvoletno pogodbo.
Dolžina nemoderniziranega dela je še 3,6 km.
4989-471

Osilnica-Čačič-Borovec-Kočevska Reka

Veljavni prorac 1997: 36.307.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

36.306.607
35.931.607

Dokončana je bila modernizacija lokalne ceste L 3611 Kočevska Reka - Borovec od
km 6,945 dolžine 4,585 km. Skupna vrednost v letu 1994 pričetih del modernizacije
odseka znaša 149.031.451 SIT. V letu 97 je bila izvedena ureditev brežin s kamnito
zložbo na dveh kritičnih mestih kjer seje pojavil lokalni zdrs brežine. Dokončana je bila
tudi modernizacija lokalne ceste L 3619 Borovec - Dragarji od km 0,0 v dolžini 3,875
km. Skupna vrednost v letu 1995 pričetih del znaša 109.736.453 SIT. V letu 1997 je
bil izveden asfaltbeton , dokončano odvodnjavanje in urejene brežine. Dela so se
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izvajala na priglasitev , po projektu št.93/95, ki ga je izdelala Dolenjska projektiva julija
95. Modernizacija obeh odsekov je končana ,razen sanacije plazu na odseku Kočevska
Reka - Borovec, ki pa se rešuje z druge planske postavke.
Odsek ceste Osilnica - Zg. Čačič je del povezave Osilnice s Kočevsko Reko. Cesta
je na obravnavanem odseku širine 2 m in poteka po strmem plazovitem pobočju. Po
izgradnji celotnega odseka Osilnica - Kočevska Reka je predvidena prekategorizacija
obstoječe lokalne ceste v regionalno cesto R-391. Za nameravano rekonstrukcijo je
izdelan IP, LD, pridobljena lokacijska odločba, trenutno pa se izdeluje projekt PGD, PZI,
ki bo predvidoma končan v juliju. Na UE Kočevje je poslana vloga za izdajo odločbe o
odmeri plačila spremembe namembnosti za posege na kmetijska zemljišča.
Na
podlagi že pridobljenih odstopnih izjav pa se Izvajajo aktivnosti za pridobivanje
potrebnih zemljišč za izvedbo investicije. Izdelava PZI projekta je v končni fazi. Razpis
za gradnjo je možno izvesti takoj, ko bodo sredstva. Investicijske dokumentacije še ni.
Odsek Čačič-Osilnica
Izdelava geodetskega posnetka za potrebe izdelave dokumentacije za cestno povezavo
Dragarji - Čačič. Geodetski posnetek je bilo potrebno dopolniti zaradi dodatnih
preveritev poteka trase. V proceduri je aneks z dinamiko za leto 98.
Nameravana novogradnja cestnega odseka je izdelana je obdelana v dveh variantah.
TOPOS izdeluje še tretjo varianto poteka obravnavane trase ceste in primerjalno študijo
variant, ki bi ovrednotila vse tri variante. Izdelan je detajlen geodetski posnetek terena
za vsako varianto. Ravno tako so izdelane tudi potrebne študije: PVO, geološko geotehnično poročilo, hidrotehnično poročilo, inventarizacija flore in favne in
hidrogeološko poročilo.
Dne 17.9.97 je bil opravljen terenski ogled tretje variante poteka cestne povezave s
predstavniki MOP-a, občine in GG Kočevje. Vsi prisotni so se načeloma strinjali s
potekom tretje variante, ki se izogiba vsem posegom v varovana področja in je s
stališča izvedbe tudi manj zahtevna kot predhodno predlagani varianti. Na osnovi
študije je bil sklican sestanek med investitorjem, predstavniki MOP-a in občino Osilnica,
kjer je bila izbrana najugodnejša varianta.
Zadnje odločitve gredo v smer, da bi se celotni odsek od Dragarjev do Osilnice izvajal
istočasno, saj bi na ta način lahko izravnali zemeljske mase in s tem pocenili izedbo.
4990-471

M 10-3/332 Vrhovo-Hotemež

Zač. financ. 97:

60.000.000

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

Izvajala se je rekonstrukcija ceste od,km 3+100 v dolžini 2140 m. Cesta skozi Vrhovo
je v celoti obnovljena, vključno z javno razsvetljavo in opremo. Za nadaljevanje del na
cesti od konca vasi (do km 5+240) je bil sklenjen aneks Dela so zajemala preplastitev
ceste, izgradnjo avtobusnega obračališča ter nov AB propust preko potoka. Vsa dela
so končana. Dokončno bodo plačana v letu 1998. Celotna vrednost bo znašala 160,8
mio SIT.
4991-471
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t
Veljavni prorac 1997: 20.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

20.000.000
19.866.183
t
Izvajala seje rekonstrukcija ceste od km 27+300 v dolžini 710 m. Prvi odsek od Radeč
do mostu preko Sopote so končana. Na drugem delu so
dela izvedena do obrabnega asfaltnega sloja. Pločniki ostajajo v makadamu. Skupna
vrednost del znaša 100.373.571 SIT. Osnovana je bila poravnalna komisija, ki rešuje
zahtevek Savskih elektrarn za vračilo vloženih sredstev v infrastrukturo na območu
Radeč.
Poravnalna komisija je pripravila o'snutek poročila o poravnavi zahtevka SEL. Aktivnosti
za pridobitev gradb. dovoljenja se nadaljujejo. Geodetske meritve so v teku Problem
pridobitve zemljišč ostaja nerešen.
5558-471

M 10-1/322 Kapca-Hotiza

Veljavni prorac 1997: 117.219.000

Pod pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

117.218.401
117.218.400

Izvajalec je položil nosilni in obrabni sloj asfalta ter izvedel vse priključke in talno
signalizacijo na delu razpisanega odseka, na katerem smo izvajali rekonstrukcijo (od
km 6,43 v dolžini 780 m). Odpravljene so pomanjkljivosti na izvedenem odseku in
pritožbe krajanov.
Izvajalec je v celoti zaključil z deli in o tem tudi obvestil naročnika. Tehnični prevzem
bo v pričetku leta 1998. Skupna vrednost investicije je 131,2 mio SIT od tega sof.
občine 14 mio SIT.
5611-471

R 358C/1327 Stročja vas-Ljutomer

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Dela na rekonstrukciji ceste od km 0,200 do km 2,300, pričeta v letu 1993, so bila
končana v letu 1996. Opravljen je bil tudi tehnični pregled. Za pridobitev uporabnega
dovoljenja je potrebno urediti križanje z železniško progo v skladu z izdanim soglasjem.
Problematika z železnico (križanje), se bo reševala v letu 1998.
6465-471

R 357/1318 most čez Bukovnico v Dobrovniku

Veljavni prorac 1997: 23.365.411

Pod. pog. za leto 97:
ReaJizacija 1997:

23.365.411
23.365.411

Nov most čez Bukovnico in rekonstrukcija R 357/1318 v dolžini 230 m je izvedena.
Izveden je tudi tehnični pregled, v pridobivanju je uporabno dovoljenje.
6466-471

(

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

Veljavni prorac 1997: 71.152.566
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Realizacija 1997:

71.152.566

Zaradi dotrajanosti dveh obstoječih lesenih mostov čez reko Pako je bilo potrebno
zgraditi nova mostova in izvesti prestavitev in navezavo obstoječe magistralne ceste
v območju obeh mostov.
Gradbeno dovoljenje je bilo izdano dne 25.02.1997.
Izvedena so vsa dela na novi trasi in promet že poteka po novozgrajenem odseku. V
območju navezave trase na obstoječo cesto je v smeri Velenja izvedena kamnita zložba
za utrditev nestabilne brežine Oba armiranobetonska mostova sta zgrajena skladno
s projektno dokumentacijo. Ob mostu 2 je bil izveden začasni obvoz magistralne ceste
in prestavitev komunalnih vodpv. Izvedena je tudi regulacija Pake s talnimi pragovi in
oblogo dna z naravnim kamnom. Dokončna ureditev je bila izvedena po odstranitvi
začasnega obvoza.
Vgrajevanje bitudrobirja na celotnem odseku je bilo izvedeno dne 07.06.1997 in
vgrajevanje asfaltbetona dne 08.06.1997. Vgrajevanje asfaltbetona se je izvajalo v
celotni širini ob popolni zapori prometa. Za popolno zaporo si je izvajalec del pridobil
odločbo Ministrstva za promet in zveze. Promet preko rekonstruiranega dela trase je
bil po predlogu komisije za prometno varnost vzpostavljen 12.06.1997. Tehnični
pregled novozgrajenega odseka in obeh mostov je bil izveden dne 11.12.1997.
Izvajalec del, CP Celje bo dokončno odpravil pomanjklivosti, ugotovljene na tehničnem
pregledu ob ugodnih vremenskih pogojih.
Na rekonstruiranem odseku ceste v letu 1996 in 1997 je prišlo do poškodbe zgornjega
dela brežin pri regulaciji reke Pake gorvodno pri mostu 1, v dolžini cca 30m in širini cca
3m obojestransko. Obenem je prišlo do lokalnega rušenja podpornega zidu izven
rekonstruiranega dela ceste. Sanacija poškodb je bila izvedena.
6467-471

R 302/1029 most čez Sočo v Trenti

Veljavni prorac 1997: 50.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

50.000.000
50.000.000

Zgrajen je bil nov ločni most in del ceste rekonstruiran. Pogodba je bila oddana
izbranemu izvajalcu "NA KLJUČ". Ker se je pri izkopu za temelje opornikov ugotovilo,
da so temeljna tla v drugačni sestavi kot so kazale geološke vrtine je bil projekt
preprojektiran in so bili temelji zgrajeni na pilotih. Ker piloti niso bili predviđani v
ponudbenem popisu, je bil za izdelavo le teh sklenjen aneks za dodatna sredstva. V
tem aneksu so bila upoštevana tudi dodatna geološka sidra katere je bilo potrebno
vgraditi v oporne zidove, zaradi rezultatov raziskav poiskusnih vrtin za geološka sidra.
Dela na objektu so končana in na MOP je bila vložena vloga za tehnični prevzem.
6470-471

M 10-1/366 Gornja Radgona-Mele

Veljavni prorac 1997: 61.589.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

61.588.133
61.588.133

Na navedenem odseku od km 2,155 do 2,655 se je izvajala rekonstrukcija ceste,
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sanacija plazu, korekcija krivine in ureditev križišča ter izvedba pločnikov in
signalizacija po projektih GIRI d.o.o.št 11-009/95, oktober1995. Za navedena dela je
bila izdano priglasitveno dovoljenje. Tekom izvedbe so nastala dodatna dela (nenosilna
tla, polaganje politlaka po navodilih geomehanika in tudi zamenjava nenosilnih tal v
nekaj profilih, kar je razvidno iz gradbenega dnevnika). Dela so končana, obveznostiv
celoti poravnane, opravljen je tehnični prevzem, uporabno dovoljenje še ni izdano.
6471-471

M 1/212 Medvode

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Za križišče" na klancu" je izdelana lokacijska dokumentacija in projekt PGD vendar bo
zaradi spremenjene zakonodaje potrebno začeti z postopkom sprejetja lokacijskega
načrta. Razlog za to je sledeči: V novem Zakonu o stavbnih zemljiščih (UL št. 44/97 z
dne 24 7.1997) je določeno, da je v slučaju razlastitve javna korist izkazana le v
primeru, kadar tako gradnjo določa prostorski izvedbeni načrt (in ne lokacijska
dokumentacija). Ker bo potrebno za rekonstrukcijo križišča porušiti tudi nekaj objektov
obstaja velika verjetnost, da bi bilo potrebno za pridobitev potrebnih nepremičnin
uporabiti razlastitev. To pa je možno le na osnovi sprejetega lokacijskega načrta.
Za projekt štiripasovnice Ljubljana - Medvode se bo naročilo prometno študijo, študijo
upravičenosti in dopolnitev idejnega projekta.

6475-471

M 4/253 obvoznica Novo mesto

Veljavni prorac 1997:

1.600.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.562.710
1.562.710

Izdelana je predinvesticijska zasnova in investicijski program za obe fazi obvoznice, ki
je že bil obravnavan na komisiji za potrjevanje invest. programov. Za I. fazo obvoznice
je bil v novembru 1996 izvršen razpis ter izbran izvajalec vendar bo razpis potrebno
ponoviti ko bo investicija potrjena s sklepom MPZ na osnovi potrjenega investicijskega
programa. V podpisu na MPZ je sporazum o sofinanciranju izgradnje obvoznice med
občino Novo mesto in Republiko Slovenijo - MPZ. Za viadukt, ki se bo izvajal v sklopu
I. faze obvoznice je pridobljeno gradbeno dovoljenje, za traso obvoznice I. faze pa je
podana nepopolna vloga za GD. Vloga je bila vložena brez dokazila o razpolaganju s
tremi zemljišči, ki pa so bila v septembru pridobljena, tako, da bo možno vlogo dopolniti
in pridobiti gradbeno dovoljenje za celo I. fazo obvoznice. Za drugo fazo obvoznice je
pridobljeno pravnomočno lokacijsko dovoljenje. Trenutno se dokončuje projekt PGD in
pridobivajo zemljišča.
6476-471

M 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška-Goriška

Veljavni prorac 1997:
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Realizacija 1997:

O

V lanskem letu je bila zavrnjena vloga za pridobitev odločbe o priglašenih delih. Vodi
se postopek za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Vloga za pridobitev
lokacijskega dovoljenja je vložena na MOP - u. Lokacijska dokumentacija je že
popravljena po njihovih zahtevah, ni pa še pridobljena odstopna izjava tangiranega
lastnika g. Praprotnika. Občina Velenje nadaljuje aktivnosti v zvezi z zagotovitvijo
zahtevane dovozne ceste za zgoraj omenjenega lastnika. Projekti PZI so bili izdelani
že v lanskem letu.
Dne 04.12.1997 je bil na občini Velenje sestanek v zvezi z navedeno problematiko, že
izdelani projekt ureditve križišča bo potrebno uskladiti s sprejetim zazidalnim načrtom
občine Velenje.
6478-471

R 319/1105 mostovi na Jezerskem (8)

Veljavni prorac 1997: 20.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

19.746.798
19.746.839

Pridobljena je lokacijska dokumentacija in lokacijskego dovoljenje za 8 mostov. Izdelani
so projekti za Grabnarjev, Hudinov in Taborski most. Vložena je zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja.
Izvedeno je bilo odpiranje ponudp za gradnjo Grabnarjevega mostu dne 26.8.1997. Kot
najugodnejši ponudnik je bil izbran Gradbinec iz Kranja, kateri je ponudil izvedbo del
za 59.116.709 SIT. V mesecu novembru so se pričela izvajati pripravljalna dela pri
izgradnji Grabnarjevga mostu in pod vodstvom inštruktorjev slovenske vojske montirati
začasni objekt mostu Mabey & Johnson za obvoz.

6480-471

R 314/1081 križišče v Mostah

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Križišče v Mostah bo, v skladu s sporazumom med DARS in DRSC glede obnove
obvoznih cest zaradi graditve avtoceste čez Trojane, zgradila DARS
Dosedanje aktivnosti pa so bile:
Dopolnitev lokacijske dokumentacije zajema variantno (3) obdelavo križišča:
1. brez zahtevanih protihrupnih ograj
2. z zahtevanimi protihrupnimi ograjami H=2,5m
3. s parapetnim zidom H=0,5m
LUZ Ljubljana je delo dokončal v predvidenem roku. Izdano je lokacijsko dovoljenje,
ki pa še ni pravnomočno zaradi dveh pritožnikov (Plevel, Košir). Pritožbi je UE Kamnik
dala v nadaljno obravnavo Ministrstvu za okolje in prostor.
Pritožbi dveh tangiranih lastnikov (Košir, Plevel) sta začasno zaustavili proces
Pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pritožbi še vedno rešuje MOP.
Vlogi g. Mršiča za soglasje h gradnji garaže smo podali negativen odgovor, ker je
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predvideval gradnjo na lokaciji predvidenega krožnega križišča.
Glede pritožbe še ni odgovora.
6481-471

R 322/1134 Mlaka-Kokrica

Veljavni prorac 1997:

•

2.766.344

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2.766.344
2.766.344

Lokacijsko dovoljenje je pravnomočno, vsi popravki morajo biti skladni s prostorskimi
akti Občine Kranj.
Odkupi zemljišč - se pridobivajo skladno z lokacijskim dovoljenjem. Za I.fazo je bilo
podpisanih s strani lastnikov šest pogodb, druge so v pripravi, razgovori z lastniki so
v teku, vendar imajo zahteve, ki še niso usklajene.
Za 11.fazo je projektna dokumentacija izdelana in dana v revizijo. Pridobljena je
zemljiško-knjižna dokumentacija za 76 lastnikov. Strošek odkupov bo znašal cca
31.000.000 vendar se pristopi k pridobivanju zemljišč, ko bodo potrjeni cenilci in z njimi
sklenjene pogodbe.
Projektivno podjetje Kranj, ki dopolnjuje projekt I.faze, skladno z pravnomočnim
lokacijskim dovoljenjem in prostorskimi akti Občine Kranj, nas je seznanil da župan
Občine Kranj zahteva spremenjeno izvedbo križišča ob Dežmanu, kar pa ni skladno
z veljavnimi dovoljenji. Zaradi navedene problematike, je zaprošen uprabni organ za
preverbo
Revizijska razprava ll.faze je bila 28.08.1997. V dogovoru z upravnim organom občine
Kranj, je bilo zaprošeno za podaljšanje lokacijskega dovoljenja z opozorilom na zgoraj
navedeno problematiko (križišče Dežman. Pogodba za odkup zemljišča Dežman je bila
s strani DP zavrnjena, narejena je nova cenitev.
Izdelana in oddana v potrditev na Direkcijo RS za ceste je bila projektna naloga za
idejni projekt I.faze in križišča K3. Predvidena rekonstrukcija ceste R322/1134 poteka
od km 13+050 do 13+990 za ll.fazo in od km 13+990 do km 14+500 in zajema
rekonstrukcijo ceste, odvodnjavanje, izgradnjo pločnikov in kolesarskih stez ter obnovo
propusta v km 13+362. Rekonstrukcija obsega tudi obnovo križišč K2 in K3, križišče K1
pa se bo definiralo po potrditvi novih prostorskih aktov.
Opravljen je bil sestanek na MO Kranj. Občina je podala nekatere pripombe na zasnovo
rekonstrukcije. Predvsem je bila dana pripomba na smiselnost rekonstrukcije križišča
K1. Prav tako ostro nasprotujejo zaprtju ceste na Brdo, ker nimajo interesa za graditev
nove povezave med AC in cesto na Predoslje. Po mnenju g.Grosa je krožišče v K2
bolje izvesti s semaforiziranim križiščem. Na Direkciji RS za ceste je bil dosežen
dogovor glede nove zasnove rekonstrukcije križišča K2. Idejni projekt bo obsegal dve
varianti križišča K2 - semaforizirano štirikrako in rondo. Obe rešitvi bosta osnova za
prometno študijo, ki bo tako podlaga za utemeljeno odločitev za eno ali drugo varianto.
Dosežen je bil načelni dogovor z županom MO Kranj glede sprejemljivosti rešitve z
njihove strani.
6482-471
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Veljavni prorac 1997:

31.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

31.000.000
31.000.000

Dela od km 4,5 v dplžini 1 km so zaključena. Obsegala so zamenjavo tamponskega
materiala, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje v obstoječi širini. Po dokončanih delih
se je izkazalo, da bi bilo v izogib erodiranju zemljišča, smotrno podaljšati tlakovane
jarke v podaljšku cestnih propustov preko najbolj strmega dela zemljišča. Dela so
izvedena.
Za preostali del odseka v dolžini 2,700 km je v izdelavi investicijski program
Upravno enoto Radovljica smo zaprosili za izdajo odločbe o priglasitvi del za
modernizacijo odseka od km 5+500 do 8+200 (Savica). Glede na dejstvo, da se cesta
nahaja v ožjem območju Triglavskega narodnega parka je predvidena modernizacija
v obstoječi širini, ureditev odvodnjavanja, ureditev signalizacije, predvidena so
izogibališča. Vlogo za priglasitev smo dopolnili v skladu z zahtevo Upravne enote
Radovljica. Pridobili smo odločbo o dovolitvi priglašenih del modernizacije ceste.
6486-471

R 343B/1431 Limbuš-Laznica

Veljavni prorac 1997:

95.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

95.000.000
94.539.885

Dela na enem pododseku v dolžini 860 m so končana, za preostalih 380 m je potrebno
nameniti sredstva v proračunu 98.
6490-471

R 319/1109 Škofja Loka (žabnica-Grenc)

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Dela na odseku od km 4,536 do km 5,400 so bila izvedena v letu 1996. Za nadaljevanje
del od km 5,4 do 6,5 je podpisana tristranska pogodba med MPZ-DRSC kot
investitorjem, Občino Škofja Loka kot soinestitorjem in CP Kranj kot izvajalcem za
izvedbo del. Vrednost del znaša 112 mio SIT (sof. je 44 mios SIT). Izvedena so
pripravljalna dela. V letu 98 ne bo mogoče zagotoviti vseh potrebnih sredstev. Potrebno
se bo dogovoriti za spremembe rokov.
6493-471

M 10-1/314-315 Lenart

Veljavni prorac 1997: 186.350.283
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

176.992.758
176.992.758

Pogodba za izvedbo del od km 13,64 do 14.76 v skupni vrednosti 224 mio SIT (sof.
občine 57 mio SIT) je bila sklenjena maja 97. Dela na rekonstrukciji so izvedena na
vozišču, ureditev zelenic in pločnikov pa bo v aprilu 98. Problem financiranja
telekomunikacijskih vodov s Telekom-om je povzročil pri gradbenih delih zamude.
Položen je bitodrobir, če bo vreme dopuščalo, bodo dela dokončana.
6498-471
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Veljavni prorac 1997:

20.000.000

Pod pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

20.000.000
20.000.000

09 01 1997 je komisija za oddajo del izbrala najugodnejšega ponudnika SCT ljubljana.
Na podlagi izjave o pridobitvi zemljišča s strani DRSC ni bilo možno pridobiti
gradb.dovoljenja. Glede na dodatne zahteve MOP-a je bila pridobljena še naslednja
dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja:
- s strani DRSC je bila pridobljena izjava, da se strinja da nastopi kot soinvestitor
Občina Piran
- s strani občine Piran je bila pridobljena izjava, da želi nastopiti kot soinvestitor
- s strani občine Piran je bila pridobljena izjava, da ne bo vložila pritožbo proti odločbi
o spremembi lokacijskega dovoljenja.
- Dne 07.02.1997 je bila vložena vloga na MOP za spremembo lokacijskega dovoljenja
št. 350-03-53/95-MG/DV z dne 02.04.1996.
- Dne 12.02.1997 smo dobili novo lokacijsko odločbo, v kateri nastopa kot soinvestitor
občina Piran.
- Dne 20.02.1997 smo pridobili "Gradbeno dovoljenje".
Marec 1997 - Sofinancerska pogodba podpisana s strani občine Piran in poslana v
podpis Ministrstvu za promet. Dlež občine Piran naj bi bil 41,067.758 SIT.
Glede na dopis Ministrstva za promet in zveze v maju 97 smo strokovno preverili
umestnost graditve križišča po izdelani projektni dokumentaciji. 17.07.1997 je bila
ripravljena strokovna obrazložitev. Preverili smo obveznosti sofinanciranja občne Piran
in ugotovili, da je bila razdelitev stroškov napravljena oz. izdelana strokovno in
korektno.
Rekonstrukcija križišča Strunjan M2/373, na stacionaži v km 6+730 se bo izvajala v
dolžini 500m. Rekonstrukcija obsega glavno križišče, vključno s cestnimi priključki za
Strunjan, Beli Križ in Krabonar ter objekte na magistralni cesti (most 3), na cesti za Beli
Križ (most 2) ter Karbanar (most 1).
Obseg del:
Zemeljska dela,
Vozišče s kanalizacijo,
Prestavitev vodovoda,
Nizkonapetostno omrežje in javno razsvetljavo, Telefon (sofinancira Telekom),
Semaforizacijo, Hortikulturo, Rušitev objekta KS, Objekte (mosti, most2, most3).
Tripartitna pogodba za izvajanje del v vrednosti 233.793.818 SIT z izvajalcem del SCT,
d.d. Občino Piran in RS - MPZje bila podpisana.
Delež države bo 182.887.790 SIT, Občine Piran pa 50.906.028 SIT.
Dinamika financiranja:
V letu 1997 Direkcija RS za ceste 17.476.000
V letu 1998 Direkcija RS za ceste 82.887.790 Občina Piran 27.706.028
V letu 1999 DRSC 82.524.000 Občina Piran 23.200.000
Dela se bodo pričela takoj po podpisu pogodbe. V letu 1997 so bila izvedena naslednja
gradbena dela:
Pripravljalna dela, Konsolidacija terena (nasip z predobremenitvijo), Vertikalna demaža
V letu 1998 bodo izvedena naslednja dela:
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zemeljska dela (delno),
voziščna konstrukcija (delno),
odvodnjavanje - kanalizacija,
oprema ceste (delno),
pričetek gradnje mostov za Beli Križ in Karbonar,
prestavitev optičnega kabla (sofinancira Telekom).
V letu 1999 se bodo dokončala v letu 1998 začeta dela, ki bodo zaključena predvidoma
do junija 1999.
6691 -471

M 3/242 obvoznica Radlje

Veljavni prorac 1997

3.946.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

3.945.250
3.745.250

Cestni del projekta in viadukta je revidiran, dopolnitev je v zaključni fazi.
V skladu z zabeležko revizijske razprave je pripravljena ponudba za dodatna dela, ki
so že izvedena in revidirana. Pridobitev dodatne tehnične dokumentacije PGD.PZI za
akvadukt, PGD.PZI za propust v Zg.Vižingi z 200 m odseka regulacije potoka,
PGD.PZI za izdelavo L zidu ter PGD.PZI protihrupnih ukrepov so predmet samostojnih
javnih razpisov.
Pridobivajo se strokovne podlage za potrebe izdelave protihrupne zaščite. Dela so v
glavnem gotova, potrebno je še vskladiti projektno dokumentacijo med vsemi
podizvajalci ter grafičnemu delu dodati še tekstualni.
Z odkupi se še ni pričelo. Investicijiski program je v teku. Lokacijsko dovolljenje poteče
v mesecu aprilu prihodjnega leta.
6692-471

M 10-8/1260 Huda luknja

Veljavni prorac 1997:

46.245.629

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

46.245.629
46.245.629

Vsa dela so bila na celotnem odseku izvedena v skladu s korigiranim terminskim
planom. Vgrajevanje asfaltbetona deb. 4cm je bilo na celotni dolžini rekonstruiranega
odseka (660m) izvedeno dne 12.10.1996. Asfaltbeton se je vgrajeval v celotni širini
vozišča ob popolni prometni zapori. Tehnični pregled rekonstruiranega odseka ceste
je bil uspešno izveden dne 04.11.1996, uradna otvoritev pa dne 05.11.1996. Plačilo
izvedenih del je bilo realizirano v skladu s finančnim planom za leto 1996 in s
predlaganim začasnim planom financiranja za prvo polletje 1997.
Dne 20.12.1996 in 10.04.1997 je izvajalec del Cestno podjetje Celje podal "zahtevek
za priznanje dodatnih stroškov". Nadzor je podal poročilo s komentarjem o
upravičenosti "zahtevka" investitorju.
Dne 18.08.1997 je na področju Hude luknje divjalo neurje s poplavami. Ob mostu 2 v
smeri proti Slovenj Gradcu je prišlo v dolžini cca 10 m na levi polovici vozišča do dviga
asfalta in poškodb zgornjega ustroja, ki so posledica preplavitve reke Pake in velike
količine vode s pobočja nad cesto in s tem nastanka velikega vzgonskega nadpritiska.
Cesta je prevozna z omejitvijo hitrosti. Sanacija naj bi bila izvedena do konca
novembra 97. Dne 25.11.1997 je bil ponovno opravljen ogled skupno z izvajalcem del.
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Glede na neugodne vremenske razmere je bila s strani nadzora sprejeta odločitev, da
se dokončna sanacija poškodovanega asfalta izvede ob ugodnih vremenskih pogojih predvidoma v aprilu 1998.
Finančni prikaz investicije:
- kumulativna vrednost pogodbe in aneksa: 296.513.629 SIT
- pogodbena izplačila:
v letu 1995: 40.268.000 SIT
v letu 1996: 210.000.000 SIT
v letu 1997: 46.245.629 SIT
6698-471

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

Veljavni prorac 1997:

3.400.978

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

3.400.978
3.123.080

Pripravljena je tehnična dokumentacija. Pridobljene so vse kupoprodajne pogodbe,
oddana je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na MOP (5.januar.98). Na MOP-u
je bil sestanek z g.Prihodom glede izdaje gradbenega dovoljenja, ne glede na
negativno mnenje LRZVNKD .
V pripravi je sporazum o sofinanciranju (osnutek). Pogodba za izdelavo
predinvesticijskega programa je v pripravi. Program bo predvidoma dokončan do
sredine februarja.
Predvidena rekonstrukcija M10-9/1182 Šentjakob - Radeče na stacionaži od km 0+500
do km 5+250, dolžine 4,750m je razdeljena na IV.faze. V I.fazi je predvidena
rekonstrukcija ceste od km 2+520 do km 3+020, Ribče - Hotič, v vrednosti
cca.200,000,000 SiT. Razpis za izvedbo del bo potrebno ponoviti. Dela na tem odseku
obsegajo nasip (50,000m3), ki je potreben za dvig ceste nad gladino 100 letne vode
Save, zaščito nasipa, odvodnajvanje, zgornji ustroj, hodnik za pešce in javno
razsvetljavo.

6701-471

R 356/1317 Petrovci naselje

Veljavni prorac 1997: 49.083.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

49.082.503
49.082.448

Na navedenem odseku od km 1700 do 2500 se je izvajala rekonstrukcija ceste,
sanacija plazu, korekcija krivine in ureditev križišča ter izvedba pločnikov in
signalizacija po projektih GIRI d.o.o.št. 11-009/95, oktober1995. Za navedena dela je
bila izdano priglasitveno dovoljenje . Občina G. Petrovci nastopa kot soinvestitor.
Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem znaša 60.520.480 SIT. Obveznosti do
izvajalca so v celoti poravnane. Opravljen je tudi prevzem obnovitvenih del.
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6705-471

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

Veljavni prorac 1997:.

3.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.951.100
1.755.990

Za odsek dolžine 800 m skozi Mursko Soboto je projekt za obnovo ceste izdelan in
revidiran. Ker je predvidena vrednost 140 mio SIT je potrebno izdelati še investicijski
program. Sofinancerski sporazum občina ni želela podpisati. Dokončna odločitev o
ukrepu je v odvisnosti od izgradnje obvoznice in avtoceste, saj tri nove komunikacije
na kratki razdalji niso smotrne. Primernejša bi bila samo minimalna obnova vozišča,
čemur pa občina nasprotuje. Izdelana je bila tudi študija hrupne obremenjenosti ob
magistralni cesti od km 8,985 do km 9,950.
6706-471

R 326/1166 Sevnica-Planina

Veljavni prorac 1997: 30.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
28.482.153

Končana bo sanacija plazu od km 18+970 v dolžini 140 m. Razširjena je bila cesta,
izvedena kamnita peta in drenažni sistem. Problem odškodnine za tangirano zemljišče
še ni v celoti rešen. Izvajalec del je VGP Novo Mesto.
Izvedenih je cca 80 % gradb. del. Pri izkopih so se pojavila več dela, ker je sloj
vodonepropustne gline mestoma na večji globini od projektirane. Bistveno so se
povečali odvodni jarki in drenaže, ker je bilo potrebno izvesti vodo izven območja plazu.
Za nasipni material ni bilo možno uporabiti židko in razmočeno zemljino iz izkopov v
plazini. Nasipi so zgrajeni iz peščenega materiala iz bližnjega kamnoloma. Dodatna in
več delai so že izvedena. Skupna vrednost del je bila 36.4 mio SIT.

6708-471

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

Veljavni prorac 1997:115.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

115.000.000
115.000.000

Dela so v glavnem končana na odseku od km 9,647 do 11,018 v skupni vrednosti 187
mio SIT (sof. občine 47 mio SIT). Spomladi bo tehnični prevzem. Povečan je obseg del
na vodovodu (22 mio SIT) ter dodatnih 300 m ceste (52 mio SIT - 9,7 občina). Dela
bodo izvedena v letu 1998.
6717-471

R 343/1430 Zreče križišče

Veljavni prorac 1997: 54.542.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

54.541.489
54.541.489

V letu 1997 je bila dokončana v letu 1995 pričeta rekonstrukcija križišča regionalne
ceste z lokalno cesto L 7166. Regionalna cesta je rekonstruirana na dolžini 600m,
priključek na lokalno cesto pa v dolžini 130m. Sočasno z rekonstrukcijo vozišča je bila
zgrajena javna razsvetljava, pločniki in deloma obnovljena tudi ostala komunalna
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infrastruktura. Investitor rekonstrukcije vozišča je bila država, stroške za ostala dela pa
je skladno s sofinancerskim sporazumom pokrivala občina Zreče. Vrednost vseh
izvedenih del znaša 90.321.479 SIT, od česar znaša delež države 76.780.489 SIT ( od
tega v letu 1997 54.542 000 SIT).
6792-471

L Zelena meja (Pungart, Črni potok)

Veljavni prorac 1997:

3.725.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

3.725.000
3.725.000

Izdelan je PZI za del 833 m modernizacije odseka ceste Črni potok-Vurhi-Vici.
Papeži - žurge 2.300 m
Izdelan in revidiran je PZI projekt rekonstrukcije obravnavanega odseka.
Za odsek Črni potok Vurhi - Vici je izdelan PZI rekonstrukcije obstoječega kolovoza,
geotehnično in hidrotehnično poročilo. Trenutno je v izdelavi PZI objektov, ki ga izdeluje
GIRI Ljubljana. Občina Loški potok je maja letos samoinciativno pripravila in izvedla
javni razpis za rekonstrukcijo odseka Črni potok - most RH, izbrala izvajalca in
pripravila osnutek sofinancerskega sporazuma, investitor takega načina ne more
osvojiti.. Sofinancerska pogodba, ki jo je pripravila občina ni potrjena, ravno tako ni
sprejeta razpisna dokumentacija na osnovi katere je občina pripravila javni razpis za
izbiro izvajalca del.
V izdelavi je PZI objektov, ki ga izdeluje ing. žugič in bo predvidoma oddan konec
novembra 97.
Izdelan je IP novogradnje, ki ga mora izvajalec še dopolniti po zahtevah revizijske
komisije.
Izdelan je bil IP , ki je vseboval dve varianti poteka nove cestne povezave. Na revizijski
razpravi je bila določena kot najugodnejša tretja varianta, ki jo bo izvajalec projektno
obdelal v IP. Za izdelavo tretje variante je bil dne 4.6.97 podpisan aneks za dodatna
dela. Na osnovi izdelanih variant se izdeluje Primerjalna študija variant.
Zaradi zahteve lastnika tangiranega zemljišča v Vurhih, je bila naročena dopolnitev PZI
projekta modernizacije, ki ga je izdelal BNZ. V soglasju lastnika zemljišča je zahteva,
da se spremeni potek trase v območju stanovanjskega objekta. Izdelan je predlog
poteka trase na obravnavanem odseku, ki bo predložen tangiranemu lastniku ( g. Volf
) v usklajevanje.

6794-471

R 320/1120 Sodražica-žlebič

Zač. financ. 1997:

10.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

990.000
990.000

Zemljiški problem pri g. Oberstarju še ni rešen. Dela se v letu 97 niso izvajala.
Razpis za rekonstrukcijo odseka R 320 / 1120 od km 3.000 do km 4.200 ni bil možen,
ker ni bilo mogoče zagotoviti denarja, prav tako ni bilo možno odkupovati zemljišč.
Obstoječa cesta je popolnoma uničena in konca zime ne bo dočakala.
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Sodražica - Zapotok od km 3.000 do km 1.200
Vodnogospodarske smernice s popisom del izdelane in posredovane projektantu
rekonstrukcije ceste. Projekt po reviziji predan. Lokacijsko dovoljenej pridobljeno.
Pridobivanje zemljišč bi se lahko pričelo. Izdeluje se investicijski program.
6796-471

R 330/1192 Radeče-Loka pri Zidanem mostu

Zač. financ. 1997:

15.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

15.000.000
15.000.000

Izvaja se rekonstrukcija ceste od km 1+040 v dolžini 660 m. Izvedeno so zemeljska
dela, ploščati propust v dnu grape v km 1,310, odvodnjavanje in zg. ustroj ceste.
Sanirani so plazovi z izgradnjo kamnitih zložb in sistemom odvodnjavanja. Izdelan je
elaborat s podrobnim prikazom več in dodatnih del, nastalih zaradi geoloških
problemov v trasi ceste v višini 25 mio SIT. V oktobru je bil položen nosilni asfaltni sloj
za namenom, de se preprečijo poškodbe že vgrajenega tamponskega sloja preko zime.
Po močnem dežju v začetku decembra je zdrsnila brežina ukopa na prvem delu trase
v km 0.750 na dolžini pribl. 10 m. Sanacija bo izvedena s kamnito zložbo. Dela bodo
končana v maju 98. Osnovna vrednost je bila 52,6 mio SIT, končna pa bo 92,8 mio SIT.
6798-471

M 10/282 Celje severna magistrala

Veljavni prorac 1997::

6.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

6.000.000
510.000

Obstoječa magistralna cesta je na omenjenem odseku urejanje kot dvopasovnica. Trasa
novopredvidene ceste v maximalni meri ohranja obstoječo traso, predvideva se ureditev
v štiripasovnico ter ustrezno vodenje peš in kolesarskega prometa, ureditev
odvodnjavanja ter propusta čez Travniški potok. V karakterističnem prečnem profilu
znaša širina vozišča 3,5 m. Predvideva se reševanje komunalnih vodov ter njihovo
sofinanciranje, odkupe zemljišč ter objektov, ureditev kolesarskega in peš prometa, AP
pa se predvideva sofinanciranje s strani občine.
V februarju je bil potrjen predlog rešitve tega odseka. Istočasno se vodi tudi postopek
pridobitve lokacijskega dovoljenja. V lanskem letu sta bili dve lokacijski obravnavi.
Ob izdelavi projekta PGD.PZI so se pojavile spremembe, ki jih je bilo potrebno vnesti
v lokacijsko dokumentacijo. Takrat smo tudi ločili rekonstrukcijo na dve fazi, da bomo
ločeno pridobili upravna dovoljenja. I. faza poteka od Kovinotehne do vključno s
križiščem s Tmoveljsko to je od km 6,428 do 7,5 km, II.faza pa poteka od tu do križišča
z Dečkovo. Popravljeno lokacijsko dovoljenje smo v maju ponovno vložili na MOP.
V tem času smo pridobili že požarno soglasje. Postopki na MOP-u trenutno mirujejo,
ker čakajo obrazložitve novega zakona o cestah
Pridobili smo manjkajoče sanitarno soglasje na lokacijsko dokumentacijo, vendar
postopka na MOP-u še vedno mirujejo. 14.8. so oddane vmesne kopije projekta
PGD.PZI v revizijski pregled, razen projekta semaforizacije križišč. Zahteve za dodatna
dela pri projektiranju so se pojavile predvsem zaradi neprimerne idejne zasnove, ki je
služila kot osnova za izdelavo projekta PGD.PZI ter dodatnih zahtev podizvajalcev.
25.9. je bila revizijska razprava celotnega projekta, razen projekta semaforizacije, ki še
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ni izdelan. Projektant mora vskladiti celoten projekt s popravljenimi projekti po reviziji
vseh podizvajalcev. Na reviziji je bilo izpostavljeno vprašanje po posebnem projektu
ureditve obvoza v času gradnje, ki bi ga bilo potrebno izdelati skupaj z mestno občino
Celje. V aneks za dodatna dela je naknadno vključena tudi izdelava krmilnega
programa za potrebe semaforizacije križišč.
6799-471

R 314/1077-1078 Škofja Loka (Stari dvor-Petrol)

Veljavni prorac 1997:

554.642

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

554.642
554.642

Za rekonstrukcijo R 314 / 1076 od km 15.550 v dolžini 150 m in R 314 / 1077 od km
0.000 v dolžini 590 m je bila v letu 1996 izdelana tehnična dokumentacija. Predvidena
je rekonstrukcija voziščne konstrucije z izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in
semaforizacije ter obnova in dograditev ostale komunalne infrastrukture v celoti.
Lokacijsko dovoljenje je pridobljeno. Za izvedbo del je med Mnistrstvom za promet kot
investitorjem in zveze ter Občino Škofja Loka kot sofinancerjem sklenjen sporazum o
sofinanciranju, ki podrobno določa delitev stroškov.
V letu 1997 so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev zemljišč potrebnih za
rekonstrukcijo ceste. Skladno z določili sporazuma o sofinanciranju se ti stroški delijo
med investitorjem in sofinancerjem v razmerju 50/50. V letu 1997 je občina Škofja Loka
že pridobila zemljišča v vrednosti 25 mio SIT, MPZ-DRSC pa je namenila pridobitvi
potrebnih zemljišč sredstva v višini 1mio SIT. Vsa zemljišča potrebna za rekonstrucijo
ceste še niso pridobljena (predvidoma bo znašal celoten strošek 40 mio SIT ), zato
gradbenega dovoljenja še ni bilo možno pridobiti.
6975-471

Zelena meja (Bezgarji)

Veljavni prorac 1997: 50.000.000

Pod pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

50.000.000
50.d00.000

Izvajala se je gradnja lokalne ceste L 3612 Bezgarji - Bezgovica od km 0,0 v dolžini
2,075 km. Dela so se izvajala po projektu št.49/94 ki ga je izdelala Dolenjska projektiva
januarja 95 in projektu št. 11-010/95-c , ki ga je izdelal GIRI v novembru 95. Investitor
je v celoti država. Dela so se izvajala na podlagi priglasitve del. Pričela so se v
septembru 1995. Dela so obsegala zemeljska dela, izvedbo zgornjega ustroja ,
odvodnjavanje , izvedbo dveh ploščatih propustov in izvedbo kamnitih zložb. Skupna
vrednost investicije znaša 103.051.968 SIT. Dela se bodo v letu 98 nadaljevala po
aneksu v vrednosti 11.034.979 SIT.
Dne 16. 11. se je po hudem deževju sprožil nov zemeljski plaz v km 0,450 pod cesto.
Plaz je dolžine 20 m in ogroža cestno telo in nekaj stanovanjskih objektov. Pregledal
ga je predstavnik IGGG ( geomehanski nadzor gradbišča). Izdelan je geodetski
posnetek plazu, na podlagi katerega bo IGGG izdelal idejni projekt sanacije. Za
sanacijo plazu bo v letu 98 potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini cca 50 mio
SIT.
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6977-471

M 10-10/1040 Prapetno

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Januar 97 - Izdano lokacijsko dovoljenje. Projekt mostu INGRAD Celje PROJEKT v
dolžini 19 m, projekt je revidiran ; po projektu PGD/PZI predviden le 4 m most.
Marec 97 - Ogled na terenu, sodelovanje s projektanti, ki so izdelovali lokacijsko
dokumentacijo, projektanti mostu, geologom, hidrologom.
Projekt je bil v reviziji koncem julija 9, ZRMK je v zaključil geološke preiskave.
Zemljišče je pridobljeno.
Razpis za izvedbo del je bil izveden v novembru. Vrednost del je ovrednotena na 128,0
mio SIT. Dela so oddana, vendar pogodba še ni podpisana in se bodo izvajala v letu
1998. Projekt je bil dopolnjen po zahtevah revizijske komisije. Glavni problem je
geološko-geomehanski elaborat (berme in plaz), ki ga je izdelal ZRMK. Rok dopolnitve
je bil 20.11.97. Investic. program je bil oddan v revizijo.

6978-471

R 324/1144 Gorenja vas-Ljubljanica

Veljavni prorac 1997: 50.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

50.000.000
50.000.000

Izvedena so zemeljska dela na odseku od km 10+300 v dolžini 1500 m in planum
spodnjega ustroja. Zaradi nenosilne podlage je bilo potrebno izvesti dodatni kamniti
sloj. Izvedena je vzdolžna meteorna kanalizacija. Zaradi odstopanja dejanskega stanja
od projekta (namesto lahke zemljine v projektu je na terenu pri izkopih večinoma
zemljina V. kategorije), so se pojavila dodatna dela pri izkopih. Dela so izvedena do
vrednosti pogodbe in prekinjena.
V pripravi je dvoletni aneks za dokončanje odseka. Skupna vrednost del bo 101,5 mio
SIT.
Komisija DRSC je potrdila projektno nalogo za izdelavo PZI rekonstrukcije od km
12.000 do km 12.700 oz. racionalizacijo rešitve obstoječega projekta ceste in izvedbe
dodatnih projektov v zvezi z podpornimi konstrukcijami. Izvršen je bil ogled in na
osnovi tega bile naročene vodnogospodarske smernice (g. Fazarinc VGI)- na koncu
doline se steka vsa voda s ceste, tam se nahaja sotočje dveh potokov in več hiš.
Projektna naloga je bila v potrditev poslana ministrstvu. Prejeli smo odgovor g.Pregljadržavnega sekretarja v katerem je zahteva, da je potrebno upoštevati zakonodajo - torej
ne dovoli zoženja NPP. Naročeno je bilo dimenzioniranje zg.ustroja za II.fazo pri
AKTIM-u. Dostavljene so bile tudi vodnogosp.smernice v zvezi z novonastalo situacijo
po rekonstrukciji l.faze. Pridobili smo rekapitulacijo stroškov za izvedbo del v obstoječi
širini vozišča in s širino 5 m (za 38% je bil znesek večji). Prečni profil je bil dokončno
definiran po odločitvi Ministrstva za obrambo, da se strinja z racionanejšo rešitvijo.
6979-471
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Veljavni prorac 1S97: 45.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

45.000.000
45.000.000

Most in priključki so aokončani in rekonstruiranih je 400 m ceste v območju novega
mostu. Po končani rekonstrukciji je bil porušen star most in del ceste, kjer je bila
spremenjena trasa, naročena je odmera zemljišč po končani rekonstrukciji. Tehnični
pregled bo opravljen oredvidoma novembra.
6982-471

R 351/1302 inundacije v Veržeju (5)

Veljavni prorac 19S7: 80.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

80.000.000
80.000.000

PGD za 5 nadomestnih objektov in 1,9 km ceste je bil izdelan. Javni razpis izveden.
Dela so se pričela 27.10.97.
odsek DOKLEžOVJE - izvajalec Cestno podjetje Celje
odsek
VERžEJ
- izvajalec GRADIŠ Nizke gradnje Maribor
Obe pogodbi sta podpisani, dela se odvijajo po planu.
Za izpolnitev pogoja v odločbi o popolni zapori ceste, je bilo potrebno predhodno
izvesti obvoza okoli dveh objektov, da se omogoči obratovanje gramoznice, ki je
drugače odrezana od komunikacij. Do konca leta 1997 je bilo izvedeno globoko
temeljenje vseh petih premostitvenih objektov.
Most MS 186 ima zabetonirano tudi mostno ploščo, ostali štirje pa grede in krajne ter
deloma vmesne opornike. Na desnem bregu Mure so izdelani tudi cestni nasipi do kote
obstoječe trase.
7239-471

M 10-5/346 Ajdovščina križišča

Veljavni prorac 1997: 58.275.912

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

58.253.331
58.253.331

Rekonstrukcija križišča Ajdovščina na odseku magistralne ceste M10-5, odsek 346 od
km1+210 do km1+440 so se izvajala v skupni dolžini 230m.
Izvedena dela:
1. Cestnogradbena dela,
2. Voziščna konstrukcija,
3. Odvodnjavanje.
4. Pločniki,
5. Kolesarske steze,
6. NN omrežje,
7. Javna razsvetljava
8. Talna in vertiklna signalizacija,
9. Protihrupna ograja.
Celotna vrednost izvedenih del zanša 59.546.770 SIT. Tehnični pregled je bil
opravljen dne 20.11.1997.
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Občina je sofinancirala pločnike s kolesarsko stezo, javno razsvetljavo, meteorno
kanalizacijo, prestavitev vodovoda in izvedbo semaforizacije.
12.1.98 Izvajalec je podal izjavo o odpravi napak po tehničnem pregledu. Projekt Nova
Gorica je izdelal PID, kar je bil pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja, za katerega bo
zaprošeno po ogledu dne 15.01.1998.
7240-471

M 10-10/1033 križišče Kalce

Veljavni prorac 1997:

22.892.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

22.030.190
22.030.180

1 .faza križišča je končana.
Za prometno ureditev in rekonstrukcijo križišča M 10-10/2378 je bila javna razgrnitev
na Občini Logatec zaključena 31.05 1997.
Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo, s katero se odpravi odločba Upravne
enote Logatec, Oddelka za okolje in prostor za priglasitev del-obnovitvena dela na
križišču magistralne ceste M 10 in ceste M 10-10.
Za II. fazo je zemljišče pridobljeno. Tudi občina Logatec je pridobila zemljičče za lokalni
dovoz. Zaradi predvidenih pritožb dveh strank na gradbeno dovoljenje v izdajanju, je
ZIL organiziral sestanek na MOP-u in UE Logatec. Dogovorjeno je, da se pridobi
enotno gradbeno dovoljenje za obe križišči, ker pritožbe ne zadržijo izvajanja del, kar
bi jih v primeru pridobivanja lokacijskega dovoljenja.
Projekt je bil dopolnjen in oddan v revizijo 9.12.97, rok za dopolnitve je 31.1.98.
Rekonstrukcija II.faze obsega ureditev varnega križišča iz Y v štirikrako, zemeljska
dela, odvodnjavanje, zgornji ustroj, opremo ceste ter avtobusno obračališče.
7242-471

M 10-3/328 Debro-Laško

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Magistrala jug predstavlja prioritetni pomen pri reševanju cestne problematike v Celju.
Obstoječa cesta je urejena kot dvopasovnica. Idejna rešitev bo upoštevala uredjtev
I.faze kot štiripasovnico, to je od križišča s Kidričevo do križišča z Levstikovo. II.faza
predstavlja ureditev magistralke kot dvopasovnico ter ureditev križanja s Savinjsko
železnico kot izvennivojsko z urejenim cestnim podvozom. Karakteristični prečni profil
ceste znaša : vozišče 3,5 m, levozavijalni pas 3,0 m, ločilni zeleni pas 1.5-2,0 m,
zelenica 2,0 m, kolesarska steza 1,6 m ter hodnik za pešce, cca 2,0 m. Predvideva se
reševanje komunalnih vodov ter njihovo sofinanciranje, prav tako sofinanciranje s strani
Slovenskih železnic ter občine Celje. V lanskem letu je bil dvakrat neuspel javni razpis,
zato smo oddajo del izvedli z direktno oddajo. Pridobljene so strokovne podlage za
izdelavo cestnega dela projekta od Slovenskih železnic. Glavni del te rekonstrukcije bo
podvoz z železnico.
Vodi se postopek za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja. Vloga za
pridobitev lokacijskega dovoljenja je vložena na MOP- u. Lokacijska dokumentacija se
je popravila po njihovih zahtevah. Na podlagi tega bo možno pripraviti odgovore na
pripombe lastnikov tangiranih parcel ter mejašev. Projekti PGD, PZI so bili revidirani.
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Projektant je dopolnil projekte PGD, PZI po pripombah revidentov in revizijske komisije
in oddal projekte v arhiv DRSC.
Dne 20.10.1997 je bil pripravljen predlog sporazuma o sofinanciranju med MPZ - DRSC
in občino Lacko. Sporazum je bil dne 22.11.1997 dopolnjen in je podpisan.
Dopolnjena je investicijsko projektna naloga (IPN), izdeluje se investicijski program.
Aktivnosti za rekonstrukcijo ceste M 10-3/328 od km 10,230 do km 10,550 so v začetni
fazi. Rekonstrukcija tega odseka se bo obravnavala kot 2. faza rekonstrukcije celotnega
odseka.
7244-471

R 326/1169 most čez Sušico v Lesičnem

Veljavni prorac 1997:

10.500.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

10.500.000
10.499.976

V letu 1996 je bil zgrajen obvoz s propustom ter nov nadomestni objekt. V letu 1997 je
bil odstranjen obvoz in urejena struga potoka Sušice.
Opravljen je bil tehnični pregled in predaja mostu vzdrževalcu. Zgradii seje pločnik in
oporni zid. Zaradi izredno slabega terena na delu trase pločnika so gradbena dela
začasno ustavljena dokler se ne pridobi mnenja geomehanika.
7245-471

R 359A/1330 most čez Svečino v Plaču

Veljavni prorac 1997:

12.461.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

12.461.000
12.461.000

Objekt, ki je bil v grobem stanju zgrajen v letu 1996, je v celoti dokončan.
Objekt je v celoti dokončan z izjemo tehničnega pregleda, za katerega je bila dana
zahteva že 26.5.1997 Dela so v celoti obračunana, za kar je bila izstavljena končna
situacija. Sanacija ploščatega propusta na cesti R 359, odsek 1328, v km 1,450 so tudi
končana.
7270-471

Geološke in geomehanske preiskave in študije

Veljavni prorac 1997:

16.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

15.799.442
15.799.442

V letu 1997 so bile izvedene raziskave na 6 lokacijah in geodetska dela na 2 lokacijah.
Vsa dela so končana in obračunana. Spisek raziskav je:
Ljubljanica-Vrhnika, Trbovlje-Marko, Col, Pavličevo sedlo, Sorica-Petrovo brdo,
Zagorje-Renke. Geodetska dela pa: Trbovlje - pilotna stena in zid.
7297-471

R 319/1111 Gorenja vas-Trebija

Veljavni prorac 1997:

3.500.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

3.500.000
3.500.000

Rekonstrukcija ceste R319/1111 Gorenja vas - Trebija, na stacionaži od km 2+600 do
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km 4+800 je razdeljena na dve fazi. III.faza obsega stacionažo od km 2+600 do km
3+200, IV.faza pa od km 3+200 do km 4+800. Vrednost gradbenih del je po projektu
201.200.000 SiT, investicijska vrednost pa znaša 220 000.000 SiT Rekonstrukcija
obsega zemeljska dela, odvodnjavanje, izdelavo propustov, zgornji ustroj, zavarovanje
brežin, izvedbo podpornih zidov in opremo ceste ter avtobusna postjališča in pločnike,
kar bo financirala občina Gorenja vas.
V izdelavi je investicijski program. Program bo predvidoma dokončan v marcu Cenitve
za odkup nepremičnin so potrjene. V pripravi so pogodbe za odkup. Popravljen in
dopolnjen projekt po zahtevah revizijske komisije je pregledan. Zaprošeno bo za izdajo
potrdila o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji
7298-471

R 302/1029 most čez Limarico v Trenti

Veljavni prorac 1997:

35.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

35.000.000
35.000.000

Do 18.10. je bilo poasfaltirano vozišče in zmontirane mostne ograje. Dela na samem
objektu so končana. Izvedena so zaključna dela na ureditvi struge Limarice.
7299-471

M 4/256 križišče Jugorje

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

V projektiranju je dokončna varianta PZI za urediitev, križišča z izboljšanjem prometne
varnosti z levimi zavijalci. Projekta kasni zaradi problemov s pridobivanjem predhodnih
soglasij lastnikov zemljišč je projekt še vedno v izdelavi. Projekt še ni predan kljub
urgencam. Potrebno bo pridobiti gradbeno dovoljenje.
Modernizacija lokalne ceste: NP 2X2,50m. Pogodbeni obseg del se zmanjša tako, da
je stacionaža začetka predlagane rekonstrukcije v km 15.400 z dolžino posega 1090m.
Na potezu od 12.990 so že v teku aktivnosti, ki jih financira občina Semič. Projekt je
v izdelavi.
7300-471

R 370/1353 Vuhred-Ribnica na Pohorju

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Projektna dokumentacija je dokončana. Pripravlja se vloga za gradbeno dovoljenje.
Izdelati je potrebno investicijski program.
7301-471

R 357/1320 Lendava-Pince

Veljavni prorac 1997:
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0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
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Opravljena je revizija projekta variant prestavitve Kranjčeve ceste. Dela na projektiranju
so bila ustavljena zaradi odločitve, da bo mejna točka za avtocesto Pince, tako da
preložitev regionalke ni aktualna.

7302-471

R 337/1234 Majšperk-Jurovci

Veljavni prorac 1997:

29.809.159
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

29.809.159
29.808.178

Rekonstrukcija se je izvajala od km 2,01 do 3,01. Dela so končana, cesta je predana
v upravljanje.
7303-471

R 329/1187 Moravče-Čatež

Veljavni prorac 1997:

2.263.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2.262.960
0

Cesta R 319/1187 Moravče-Čatež med km 6,500 in km 8,550 je makadamska.
Predvidena je njena modernizacija. Projektna naloga za modernizacijo je potrjena.
Projekt PGD.PZI bo izdelalo podjetje IBT Trbovlje.
V zvezi z sklepom Občine Litija z dne 7.1.97 naj se modernizira celoten odsek v dolžini
6.55 km v širini 5.00 m smo ugotovili naslednje:
Aktivnosti vezane na odločitev,v kolikšni širini in meri naj se izvede modernizacija
omenjenega odseka so potekale od februarja do septembra 1996. Na osnovi odločitve
je bila v projektni nalogi predvidena modernizacija pododseka od km 6.550 v dolžini 2
km v širini 3.5 m, ob upoštevanju ustreznih ukrepov za zaščito cestnega telesa pred
občasnimi poplavami. Odločitev o zmanjšani širini je opravičljiva zaradi:
• majhnega PLDP /ocena 250/
• ker bi preureditev oz. novogradnja premostitvenih objektov zahtevala dvig nivelete
več kot 1 m,
• ker bi z morebitno širitvijo "grobo " posegli v nedotaknjeno naravo,
• stroški investicije za rekonstrukcijo presegajo tri kratno vrednost obnove po obstoječi
širini (ob modernizaciji celotnega odseka v širini 5.0 m bi morali izvesti novogradnjo
vseh 4 mostov).
Pridobili smo vodnogospodarske smernice in septembra 96 podali vlogo za razpis za
izdelavo PZI projekta modernizacije R329/1187 Vel. reka-Čatež-Trebnje od km 6.550
do 8.000 (Moravče-Tlaka). Po dveh neuspešnih razpisih smo podali predlog, naj dela
izvede IBT NG Trbovlje.
Prejeli potrditev projektne naloge s strani ministra g.A.Bergauerja. Na komisiji DRSC
za potrditev proj.nalog so nam ponovno potrdili, da lahko nadaljujemo z začetimi
aktivnostmi, kljub sklepu Občinskega sveta občine Litija z dne 7.01.97, da se mora
celoten odsek izvesti v širini vozišča 2*2.5 m. IBT-ing.Lapi je predlagal dodatne
raziskave na dveh ugreznjenih mestih. Sestanek z ing.Mejakom(AKTIM) v zvezi z

poročevalec, št. 84/1

382

9. december 1999

zahtevkom IBT in naročili smo presojo dostavljenega elaborata dim.zg.ustroja, ki ga je
izvedel IBT. 3.10.97 je bila oddana vmesna kopija nepopolno in 6.10.97 zavrnjena z
obrazložitvijo. Zaradi nezagotavljanja sredstev v začasnem financiranju projekt še ni
končan.
7304-471

R 314/1072 Hudajužna

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Izdelana je lokacijska dokumentacija in projekt za PGD.PZI za prestavitev ceste in reke
Bače, ki je v postopku revizije. Niso zagotovljena sredstva za odkupe zemljišč.
Zemljišča potrebna za gradnjo še niso ocenjena oziroma je ocena v pripravi. Pridobitev
enotnega dovoljenja za gradnjo bo mogoča po pridobitvi potrebnih zemljišč. Dosedanje
aktivnosti so se vodile iz skupne postavke.
7305-471

M 10-3/330 Širje-Zidani most
»
Veljavni prorac 1997:
0 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

/
0
0

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

7306-471

M 10-8/1185 Trbovlje-Hrastnik

Veljavni prorac 1997:

40.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

40.000.000
40.000.000

Izvajala se je rekonstrukcija ceste. Dokončana so vsa dela na kamniti zložbi v km
4,060, popravljen je naklon brežin (blažji naklon), cevni propusti in kamnite zložbe (po
projektu) na levi strani vozišča. Dne 6.11.1997 je bil opravljen komisijski pregled
izvedenih del. Odpravljajo se pomanjkljivosti po zapisniku komisije.
Ostali del odseka:
Obstoječa mag.cesta ima asfaltno vozišče zelo spremenljive širine od 4.15 do 5.5 m.
Vozišče nima rešenega odvodnjavanja. Trasa poteka ob vznožju strmega pobočja, ki
ga gradi tektonsko porušen in mestoma milonitiziran dolomit, prekrit s tanjšo plastjo
grušča in rušo. Predviden NPP znaša:
- vozišče 2*3.00 m,
- robna pasova 2*0.30 m,
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- bankina v nasipu 1+1.00 m,
- koritnica in berma v nasipu 1.00 m,
skupaj
8.60 m.
Vertikalni potek trase je pogojen z vodnogospodarskimi pogoji in z dogovorom, da mora
biti niveleta rekonstruirane ceste nad visoko vodo Q20 let. Ob trasi bo potrebno
prestaviti tako TK kot elektro vode.
V juliju 97 seje pričelo projektirati. 18.09.97 Sestanek na TET. Ugotovljeno je bilo, da
je izvedba prioritetna na podlagi 25.člena Zakona o izvrševanju proračuna. V prvi fazi
bo potrebno izvesti deviacijo ob TET vključno z navezavami na obstoječe stanje. V
naslednjih fazah pa oba odseka, ki mejita na to deviacijo. V zadnji fazi se bo izvedel
odsek - edini ki poseže v Hrastniško občino in meji na pododsek izveden v letu 1996.
Informativni sestanek z vodarji je bil 29.09 97, pred izdajo vodnogospodarskega
mnenja, sprejeli smo sklep, da je potrebno dodatno narediti primerjavo pretočnega
profila glede na obstoječe in izvedeno stanje V kolikor se gladina vode v Savi zaradi
podpornih konstr. dvigne za več kot 50 cm, bo potrebno spremeniti način ali obliko
podpornih konstrukcij.
V zvezi z zahtevkom na sestanku v TET glede navezave I.faze (deviacije ob TET) na
obstoječe stanje smo ugotovili, da navezava na strani Trbovelj s pomočjo rampe ni
možno izvesti tik ob koncu deviacije, ampak najmanj 270 m nižje.
Potekalo je tudi vsklajevanje s Telekomom in Elektro Trbovlje v zvez s prestavitvijo
kom.vodov.
7325-471

R 365/1348 Grm-Radohova vas-Bič

Veljavni prorac 1997:

712.298

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

712.298
712.298

Razpisan je bil odsek na R 365/1348 od km 1,750 v dolž. 810 m. Odpiranje ponudb je
bilo 4. 11. 97. Izvedena so pripravljalna dela. Dela se bodo nadaljevala v letu 1998.
7756-471

Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve s hrupom

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu je bilo predvideno delo na tej postavki do
nadaljnjega prekinjeno. Opozoriti pa moramo, da zahtevki prizadetih prebivalcev
prihajajo dnevno, predpisi o tem obstojajo in so za Direkcijo obvezujoči tako, da
problematika ni za zanemarjati. Ocena sanacije posledic hrupa ob državnih cestah,
narejena s študijo, je 30 mrd SIT. V to so všteti razni ukrepi (ograje, nova okna, izolacije
fasad,...)
7757-471

R 314/1079 križišče Valburga

Veljavni prorac 1997:
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0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

384

0
0
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V podpisu je pogodba za rekonstrukcijo križišča.

7759-471

Kolesarske poti

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Investicije v izgradnjo kolesarskih poti so sicer zelo aktualna zadeva, predlogi, pobude,
zahteve prihajajo: večino gre za ideje občin, za sofinanciranje; nekateri imajo celo
dokumentacijo v precejšnji meri izdelano. Stvar odločitve Ministrstva je ali bo do tega
novega segmenta zavzeto primerno stališče, to pa bi bil tudi pogoj za delo v naprej.
Evidentirane investicije niso zanemarljive.
7761-471

Zelena meja (Božakovo-Drašiči)

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Na odseku lokalne ceste L 5407 Božakovo - Drašiči dolžine 2,386 km so za vrednost
1 mio SIT izvedena zemeljska dela. Dela se bodo nadaljevala v letu 98. Vrednost je
46,5 mio SIT.
7763-471

Zelena meja (Trlično-Dobovec)

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Eden izmed nerešenih problemov na mejnih prehodih je MP Dobovec, kjer 27
gospodinjstev dnevno na svoji poti domov prestopa mejni prehod. Zato je potrebno
urediti lokalno dovozno cesto oziroma prestaviti uvoz lok.c. na mag.c. pred MP
Dobovec ter jo speljati mimo platoja ob mag.c. do naselja Trlično. Urediti je potrebno
odvodnjavanje. Vozišče je široko 3,0m. Posebnih ukrepov zaradi komunalnih vodov ne
predvidevamo, prav tako ne sofinanciranja občine, predvidevajo pa se problemi pri
ureditvi nivojskega železniškega prehoda. V lanskem letu je bila oddana vloga za
razpis, po dveh neuspelih javnih razpisih je bila z direktno oddajo del sklenjena
dvoletna pogodba z izbranim izvajalcem. V sredini decembra lansko leto je bil potrjen
predlog ureditve tega odseka. V aprilu je bila oddan LD ter predana UE Šmarje pri
Jelšah za pridobitev lokacijskega dovoljenja. Na Sž smo ob prejemu njihovega soglasja
k lokaciji urgirali in že pridobili novo soglasje.
23.6.1997 je bila v prostorih občine Rogatec lokacijska obravnava. Lokacijsko
dokumentacijo moramo dopolniti z dvemi manjkajočimi soglasji (MNZ, Carina), za
katerih smo vloge takoj oddali.. Na MPZ smo oddali tudi vlogo za razpis komisije po
Zakonu o ureditvi varnosti v železniškem prometu, ki bo določila način in pogoje
zavarovanja nivojskega križanja z železnico.
12.8. 97 je bila komisija za določitev načina in pogoje zavarovanja cestno-železniških
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križanj. Ugotovitve komisije so, da je potrebno zavarovanje redvidetiz avtomatskimi
zapornicami. 19.8. smo dopolnili vlogo za izdajo lokacijskega dovoljenja z manjkajočima
soglasjema Carine ter Policije ter z odstopnimi izjavami. Lokacijsko dovoljenje kljub
večkratnim urgencam še ni izdano. Brez pravnomočnega lokacijskega dovoljenja ni
mogoče dokončati projektne dokumentacije.
7766-471

R 314/1076 Klančar-Podlubnik

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Za obnovo odseka od km 12.500 v dolžini 2170 m je bila že v letu 1996 izdelana
tehnična dokumentacija, vendar urbanistični načrt za celotno območje še ni sprejet
tako, da lokacijsko dovoljenje še ni pridobljeno, oziroma ni bilo možno pričeti s
postopkom za pridobitev potrebnih zemljišč, za kar so bila namenjena sredstva
proračuna. Izdelana je investicijsko-projektna naloga in izdeluje se invest program.
7767-471

R 305D/1425 Kojsko

Veljavni prorac 1997:

25.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

10.000.001
10.000.000

Izvajala so se dela na obnovi ceste od km 8,66 do 9,6 km. Izvedeni so zidovi in
meteorna kanalizacija. Pridobljeno je soglasje za priglasitev del in delno zaporo ceste.
Dela izvaja CP Gorica za 58,8 mio SIT.
7768-471

R 357/1318 most čez Ratišče v Filovcih

Veljavni prorac 1997:
0

12.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

12.000.000
11.911.297

Kompletna investicija je bila izvedena od julija do oktobra 1997. Zgrajena je bila nova
polovica mostu in obnovljena stara polovica, obenem pa se je rekonstruirala cesta v
dolžini 150 m. Pripravlja se tehnični pregled objekta.
Vrednost del 11.911.297 SIT. Dela so končana, ne pa še obračunana.
7769-471

R 336/1224 most čez Gračnico v Dežnem

•Veljavni prorac 1997:

2.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2.000.000
2.000.000

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

\
■ \
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7770-471

R 356/1317 most čez Merak v Šulincih

Veljavni prorac 1997:

2.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2.000.000
2.000.000

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Investicija je zaključena. Zgrajen je bil nov AB
most skupaj s cestnimi priključki. Zaradi zmanjšanih sredstev bo plačilo v višini
20.700.029 izvršeno v I/98.

7771-471

R 338/1237 skozi Zgornje Poljčane

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Na podlagi revizijske razprave je izdelana idejna rešitev primerjave poteka treh variant
od km 1,100 do km 1,300.
Dne 29.10.1997 je bil na občini Slovenska Bistrica sestanek, na katerem so bile
dogovorjene nadaljne aktivnosti. Ključni dogovor je bil, da bo občina Slovenska Bistrica
organizirala sestanek,
na katerem bo sprejet dokončni dogovor o elementih
sofinancerskega sporazuma med občino Slovenska Bistrica in MPZ - DRSC.

7772-471

R 326/1162 most čez Mirno v Puščavi

Veljavni prorac 1997:

2.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2.000.000
2.000.000

Izveden je javni razpis za gradnjo nadomestnega mostu in priključnih cest. Podpisana
je dvoletna pogodba z izbranim izvajalcem za vrednost 30.678.932 SIT. Vloženo je za
pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja. Izvajajo se pripravljalna dela. Rok
dokončanja je april 98.
7773-471

Zelena meja (Meje-Paradiž)

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Projektno dokumentacijo pridobiva občina. Gre za novo komunikacijo, saj morajo
prebivalci Slovenije vsakodnevno prečkati državno mejo.
7774-471

R 373/1364 Trava-Podplanina

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Izdelan je projekt PZI obnove obstoječe regionalne ceste. Glede na dolžino odseka
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smo projekt razdelili v dve fazi . I. faza poteka od km 14,075 do km 16,500 in II. faza
od km 16,600 do km 18,600. Za potrebe izdelave projekta je izdelano hidrotehnično
in inžinersko geološko poročilo in dostavljeno preojektantu. Projekt je bil oddan v
revizijo dne 7.7.1997. Izredno štetje prometa je bilo naročeno na podlagi revizijskih
zaključkov za primerjalno študijo variant rekonstrukcije ceste skozi Loški Potok.
Študija je dopolnjena po zahtevah revizijske komisije. V pridobivanju je soglasje
investitorja k izelani dokumentaciji.
Za potrebe izdelave projekta obnove obstoječe regionalne ceste smo naročili inž. geološke raziskave. Pogodba še ni podpisana, izd. projekta je že bilo posredovano
preliminarno poročilo. Delo je v celoti izvedeno in plačano.
7775-471

R 346/1285 Spodnja Hajdina

Veljavni prorac 1997:

42.612.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

42.611.582
42.611.582

Na navedenem odseku od km 11,960 do 13,760 se je izvajala rekonstrukcija ceste,
izvedba pločnikov in signalizacija. Za navedena dela je bilo izdano priglasitveno
dovoljenje občini Ptuj, ki je izvajala dela na kanalizaciji, obnovi javne razsvetljave in
vodovodnega omrežja . Vrednost vseh del ,ki jih je fincirala DRSC znaša 42.611.582
SIT.Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane.
7776-471

M 10-8/1262 Velika Pirešica

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Idejni projekt rekonstrukcije ceste je izdelalo podjetje PVVC Celje. Na potezi je občina
žaleč, da pripravi spremembo prostorskih dokumentov, kar je lahko vzrok, da letos ne
bo prišlo do pričetka izvajanja del.
Projekt PGD, PZI je v izdelavi. Na sestanku v prostorih občine čalec dne 14.10.1997
je bil dokončno sprejet predlog sporazuma o sofinanciranju. Sporazum je bil dostavljen
v potrditev na MPZ - DRSC in nam dne 16.10.1997 z MPZ vrnjen v dopolnitev. Dne
10.11.1997 smo po navodilih MPZ dopolnjen sporazum z dopisom dostavili na DRSC.
Sporazum o sofinanciranju je v potrditvi in podpisu na MPZ. 20.11.1997 je bil sporazum
dostavljen v podpis na DARS, ki se s predlogom ni strinjal , zato je v pripravi nov
večpartitni sporazum o sofinanciranju. Dne 27.01.1998 je bil sestanek vseh
podpisnikov sporazuma, kjer je bilo dokončno vsklajeno financiranje.
7777-471

M 10-10/1037 most čez Jesenico v Reki
■* C'
' 'v'•"

Veljavni prorac 1997:

50.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

50.000.000
50.000.000

Zabetonirani so v celoti podporni zidovi opornika mostu kakor tudi voziščna konstrukcija
in obojestranska robna venca. V kolikor bodo dopuščale vremenske razmere bo do

(
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konca leta položena hidroizolacija in zaščitni in obrabni sloj asfalta preko nosilne in
prehodne konstrukcije objekta. Dela na objektu potekajo po terminskem planu.
7778-471

R 336/1226 most in nadvoz v Šentjurju (2)

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

V izvajanju je korekcija cestnega dela projekta glede na ugotovitve hidroločke študije.
Oba objekta (most in nadvoz) sta v zaključni fazi izdelave PGD, PZI.
PGD, PZI se predvideva v februarju 1997.

7779-471

Revizija projektov

R 364/1343 Sinji vrh-Radenci

Veljavni prorac 1997:

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

Pripravljen je projekt, izdelan je investicijski program. Ob zagotavljanju sredstev je
možen razpis za modernizacijo odseka Sinji vrh-Radenci od km 7,460 v dolžini 0,920
km (deviacija pred Sinjim vrhom).
7780-471

R 321/1121 Upniška dolina

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

V letu 1997 je bila naročena tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo odseka od km
6,0 v dolžini 3100 m. Projekt bo končan v letu 98.
7781 -471

R 336/1219 Ruardi v Zagorju

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Kljub večkratnim dogovarjanjem o pomoči občine, se nikakor ne da pridobiti zemljišča
za izvedbo novega mostu čez Kotredešico.
7782-471

R 330/1191 Velika Reka-Velika Preska

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Obstoječa regionalna cesta je v makadamski izvedbi širine 4,5-5,5m. Področje je
nenaseljeno, potek ceste poteka ves čas skozi gozd. Upoštevana bo racionalna rešitev.
Ureditev ceste mora slediti obstoječemu terenu brez posegov v prostor. Projektna
naloga predvideva karakteristični prečni profil širine 2x2,50m. Predvidevamo, da se
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bodo dela izvajala na priglasitev. Posebnih ukrepov zaradi komunalnih vodov ne
predvidevamo, prav tako ne sofinanciranja občine z izjemo ureditve para AP. V
lanskem decembru je bila oddana vloga za razpis, v marcu je bil izvršen javni razpis ter
oddana vloga zasklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem. Pogodba s projektantom je
podpisana v mesecu juniju. Pridobljeno je soglasje občine Litija na zmanjšano širino
karakterističnega profila ter predano projektantu Opravljen je geodetski posnetek
terena.
Glede na dopis po oddaji delovne matrice gradbene situacije v pregled, je podjetje PA
zaprosilo za podaljšanje roka za 45 dni Rok za podaljšanje jim ni odobren, poslana jim
je urgenca po takojšni oddaji projektne dokumentacije, zaradi nujnosti pridobitve
projektov. IPN predvideva vrednost 190 mio SIT zato se izdeluje invcesticijski program.
7783-471

R 302/1029 galerija Berebica v Trenti

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Izdelanje bila lokacijska dokumentacija in projekt v skladu z zahtevami revizijske
komisije. Ocenjena so zemljišča in v pripravi so pogodbe za odkupe zemljišč in zgradb.
Usklajene so zahteve prizadetih lastnikov zemljišč glede tehničnih rešitev dostopnih
poti za obstoječe hiše. Nujno bi bilo zagotoviti vsaj 10.000.000 SIT za odkup hiše z
gospodarskim poslopjem in pripadajočim zemljiščem. V izdelavi je investicijski
program.
Ne glede na zemljišča bomo pričeli z postopkom pridobitve enotnega dovoljenja za
gradnjo.
7784-471

M 10-1/366 Mele-Šratovci-Radenci

Veljavni prorac 1997:

1.785.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.785.000
1.785.000

S projektno nalogo je bila definirana rekonstrukcija magistralne ceste M 10-1, odsek
366, ki poteka skozi naselja Mele, Šratovci in Radenci od km 2,74 do km 5,64. Namen
rekonstrukcije je povečanje prometne varnosti, izboljšanje tehničnih elementov trase,
povečanje varnosti prometa v križiščih, z dograditvijo pločnikov in kolesarskih poti pa
tudi povečanje peš in kolesarskega lokalnega prometa med naselji. V ta namen je bila
izdelana študija 'variant, lokacijska dokumentacija in javna obravnava je končana,
projekt PGD,PZI. Lokacijsko dovoljenje še ni pridobljeno, ker je po novem zakonu o
cestah pred tem potrebno pridobiti zemljišče. Z odkupi zemljišč se bo pričelo takoj, ko
bodo na voljo finančna sredstva. Projekt PGD.PZI je bil končan 29.7.97, dne 4.8.97 je
bil poslan v revizijo. Dne 16.6.97 je bila izdelana investicijska projektna naloga.
Predinvesticijska zasnova se izdeluje.
Vloga za pridobitev lokacijskega dovoljenja, razen predloženih dokazil o pridobljenih
zemljiščih, je popolna. Pričelo se je z odkupi zemljišč. GD je realno pričakovati v maju
98.
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7785-471

R 340/1249 Ljubno-Luče

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
0

V izvajanju je priprava projektov PGD, PZI za nadaljni odsek rekonstrukcije ceste, od
km 7+000 do km 10+815. Dva izvoda projektov sta bila predana v revizijo, ki je bila
izvedena 08.05.1997.
Po detajlnejši presoji projekta in preverjanju možnosti izvedbe asfaltnega vozišča v
širini 5,50m je bil dne 29.05.1997 opravljen ogled na terenu. Na osnovi usmeritev je
podan predlog o racionalni izgradnji, upoštevajoč širino vozišča 5,50m. Projektant bo
izdelal spremembe in dopolnitve projektov PGD, PZI do 28.1.98. Investicijsko-projektno
nalogo je potrebno dopolniti, ko bodo znani podatki iz projekta. Investicija je ocenjena
na 400 mio SIT.
7786-471

R 315/1089 obvoznica Bled

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Dodatni izvodi idejnega projekta so bili naročeni že decembra 1996, ter tudi takrat
dostavljeni. Zaradi manjkajočih sredstev konec lanskega leta, je bila sklenjena ta
pogodba, da se poravnajo obveznosti Investitorja do izvajalca PNZ d.o.o..
Izdelana je presoja vpliva na zrak. Obdelani so ostali parametri (vodno okolje,
rastlinstvo, tla, živalstvo, kmetijstvo, krajina, naravna in kulturna dediščina, hrup).
Izdelano je končno poročilo.
V decembru je bil potrjena sprememba dolgoročnega družbenega plana občine Bled
in tako določen koridor za južno razbremenilno cesto (obvoznico), prav tako pa poteka
usklajevanje z srednjeročnim in dolgoročnim planom Republike Slovenije.
V teku je podpis pogodbe za izdelavo dopolnitev idejnega projekta, izdeluje se študija
vplivov na okolje in lokacijski načrt.
7787-471

R 319/1110 obvoznica Škofja Loka

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Ker programske zasnove še niso bile sprejete teče v občini program priprav za
ponovno razgrnitev programskih zasnov, istočasno pa tudi za osnutek lokacijskega
načrta. Poleg tega je v podpisovanju pogodba za izdelavo študije upravičenosti,
izdelana pa je tudi investicijska projektna naloga.
7788-471

M 10-1/317 Petanjci-Tišina (2)

Veljavni prorac 1997:
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S projektno nalogo je bila definirana rekonstrukcija magistralne ceste M 10-1, odsek
317,318, ki poteka skozi naselja Petanjci, Tišino, Tropovci. Namen rekonstrukcije je
povečanje prometne varnosti, izboljšanje tehničnih elementov trase, povečanje varnosti
prometa v križiščih, z dograditvijo pločnikov in kolesarskih poti pa tudi povečanje peš
in kolesarskega lokalnega prometa med naselji.
V ta namen je bila izdelana študija variant, lokacijska dokumentacija in projekt
PGD.PZI. Lokacijsko dovoljenje še ni pridobljeno. Projekt PGD.PZI je bil končan,
revidiran in popravljen. Dne 16.6.97 je bila izdelana investicijska projektna naloga.
Glede na odločitve v Rebalansu AC programa, se ta rekonstrukcija ne bo izvajala,
obnovljeno bo le vozišče v obstoječih gabaritih in poskrbljeno za prometno varnost.
Projekt je potrebno popraviti.
7789-471

Zelena meja (Marsiči-Mlini pri Sočergi)

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Projekt se izdeluje v treh etapah. Zaradi nedoločene meje z RH zadnje etape še ni
mogoče izdelati. Projekt se odmika v leto 98.
8291-471

PHARE CFCU žaga - Učja - 002

Veljavni prorac 1997:

17.597.597

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

17.597.596
17.597.596

Dela na modernizacji so končana in jih je treba le obračunati.
1139-478

Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti (16)

Veljavni prorac 1997:

66.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

65.888.700
65.888.687

Izvajala seje sanacija prometno nevarnega križišča regionalnih cest R 319 in R 322 na
Primskovem pri Kranju; dokončno bo urejeno 1998.
Končana so dela:
• semaforizacija in ureditev križišča na M 10 na Vrhniki,
. rekonstrukcija križišča Struževo pri Kranju na M1
• postavitev sprememljive prometne signalizacije na M 10.5 v Vipavski
dolini
• postavitev sprememljive prometne signalizacije na M 1 med Novim
mestom in Obrežjem izboljšanje preglednosti na križišču Jagodje na M2.
Za ostala dela po predlogu plana za leto 1997 je v delu projektna dokumentacija.
1146-478

Osvetlitev prehodov za pešce

Veljavni prorac 1997:
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12.143.128

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
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Zaradi bistvene razlike med ocenjeno vrednostjo del, ki je bila pripravljena v okviru
priprave predloga proračuna in sredstvi proračuna za leto 1997 je bilo možno izvesti
le cca 40 % v začetki leta načrtovanih del. Izvedena je bila osvetlitev treh prehodov in
sicer na državni cesti št. 6 v krajih Grič in Prigorica ter na cesti št. 10 v Slivnici.
1151-478

Oprema cest

Veljavni prorac 1997:

40.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

40.000.000
39.999.359

Iz sredstev postavke so se finansirala naslednja dela:
- semaforizacija in osvetlitev križišča v Šentjerneju,
- semaforizacija križišča v Postojni,
- osvetlitev in oprema predora Ljubelj in
- projekti opreme in semaforizacije.
- semaforizacija prehodov za pešce na državni cesti št. 10 - Celovška cesta v
Ljubljani.
V fazi priprave je semaforizacija in osvetlitev križišča v Šentjerneju, izvedba del se
vsklajuje s končno rekonstrukcijo križišča..
1153-478

Počivališča in avtobusne postaje

Veljavni prorac 1997:

2.190.738

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2.190.738
2.190.738

Izvedena so bila naslednja dela:
- dokončanje ureditve počivališč ob državni cesti št. 1,
- asfaltiranje počivališča ob državni cesti št. 390 in
- projektna dokumantacija za počivališče ob državni cesti št. 10-4 pri kraju
Ribnica.
1164-478

Dodatna dela po tehničnih pregledih

Zač. financ. 1997:

7.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

7.000.000
6.999.897

Zaradi nezagotavljanja denarja v začasnem financiranju so se nekatera dela začela
izvajati šele v septembru. Izvedena ali v izvajanju so dela:
R 349/1293 Videm ob Ščavnici
696.383 SIT
R 330/1165 most čez Črni graben
79.038 SIT
R 336/1222 Dol pri Hrastniku
225.950 SIT
R 357/1318 most Dobrovnik
14.700 SIT
R 321/1121 plaz Lancovo
1.607.575 SIT
M 10-10/1036 Sp. Idrija - želin
611.872 SIT
M 10-8/1275 semafor Šentjur
1.937.842 SIT
M 4/253 Siedlova c. Novo mesto
1.855.261 SIT
R 333/1205 most Kostanjevica
3.016.046 SIT
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R 332/1201 Škocjan - Dobruška vas

1.464.763 SIT

Nekaj od ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih je bilo odpravljenih iz sredstev
posamezne planske postavke, če so bila še neporabljena.
Na večjem številu pregledanih objektov ugotovljene pomanjkljivosti niso odpravljene,
ker med letom usklajeni zmanjšani obseg sredstev ni zagotavljal izvedbe potrebnih
dodatnih del. Večje število objektov, ki so bili dokončani in pregledani v letošnjem letu,
tako še nima uporabnega dovoljenja.
1167-478

Ostalo in sofinanciranje (6)

Veljavni prorac 1997:

28.209.891

Pod pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

28.209.891
28.209.891

R 327/1173 križišče Grosuplje (Kovinostroj-Bambič):
S strani občine Grosuplje je podpisana tripartitna pogodba za obnovo ceste (R
327/1173 cesta na Krko), ureditev hodnikov za pešce, avtobusno postajališče in javno
razsvetljave. Glavni investitorje občina, republika pa soinvestitor.V pripravi je tripartitna
pogodba. Pogodba je že podpisana s strani občine vendar ni usklajena s
sofinancerskim sporazumom in je v fazi usklajevanja. Vrednost del po pogodbi je 19,1
mio SIT.
M 6/264 Kočevje-Dolga vas:
Izdelan je PZI po reviziji za izvedbo pločnika od km 3,655 do km 4,514. Sofinancerski
sporazum je v fazi usklajevanja. Vrednost del po projektu znaša 29,5 mio SIT.
R 349/1293 Videm ob Ščavnici:
Občina je naročila izdelavo PGD, PZI projekta za gradnjo ceste in hodnikov za pešce
terPGD, PZI komunalnih objektov.
Revizija projektov je bila dne 15.7.97. Projekti po reviziji so bili dopolnjeni. Na UE
Gornja Radgona je bila poslana vloga za izdajo odločbe o priglasitvi del. Vloga je bila
zavrnjena, ker je bila predhodno izdana lokacijska odločba. Potrebno bo vložiti vlogo
za izdajo gradbenega dovoljenja. Trenutno so v pridobivanju potrebna zemljišča.
Predračunska vrednost je 27,2 mio SIT. Sofinancerski sporazum je podpisan. Izbran
je izvajalec del in podpisana tripartitna pogodba. Z deli bo pričel spomladi 1998.
M 10/302 Logatec
Gre za preplastitev betonskega vozišča skupno z izvedbo pločnikov, projektna naloga,
ki jo je pripravila občina Logatec je bila obravnavana in je vsklajena. Projekt bo
razdeljen v tri faze. Občina bo pripravila idejni projekt, predlog sofinancerskega
sporazuma in investicijsko-tehnično dokumentacijo. Izvedba bo predvidena v posebni
postavki 98.
R 322/1139 Mengeš
Izdelan je bil projekt označitve peš prehoda s semaforjem na tipko na cesti R322 odsek
1139 v km 0.132 in projekt obnove drsnega vozišča na cesti R322 odsek 1140 od km
0.033 do km 0.312.
Izvedla so se dela na obnovi vozišča in izgradnji pločnika ter semaforizaciji prehoda za
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pešce. Vrednost del je znašala 14 mio SIT. Saniran je tudi objekt čez Pšato. Vsa dela
so končana.
M 10-6/350 Sežana
Na sestanku med DARS, občino in DRSC je bilo dogovorjeno, da DARS financira
izvedbo križišča, DRSC pa preplastitev s predhodnim rezkanjem v dolžini cca 1000 m.
Ker priključek za kamionsko cesto še ni izveden, bodo tudi dela na obnovi Partizanske
ceste počakala na 98.
R 333/1204 križišče v Mokrem polju:
Dela so v fazi dokončanja, v kratkem bo položen asfaltbeton. Po dvoletni pogodbi je v
letošnjem proračunu potrebno zagotoviti 1,54 mio SIT
1174-478

Popravila lesenih mostov

Veljavni prorac 1997:

20.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

19.978.802
19.978.802

S sredstvi na zadevni proračunski postavki so bili popravljeni naslednji leseni mostovi:
R358/1322
R314/1084
R340/1250
R345/1281
R345/1279
R330/1193
1220-478

inundacija Mure v Razkrižju
dva objekta na cesti Strahovica -Černivc
Pečovski most v Lučah
most v Gorici pri Slivnici
ograja na mostu žiče-Dole
most pri Jurkloštru

R 352/1307 Segovci-Podgrad

Veljavni prorac 1997:

99.461.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

99.460.564
99.460.564

Na navedenem odseku od km 13.320 do 14.630 v dolžini 1310 m se je izvajala
rekonstrukcija ceste, korekcija krivin in izvedba pločnikov ter signalizacija po projektih
Lineal. Za navedena dela je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Vrednost vseh del je
znašala 125..885.374 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane skupaj s
podražitvami. Tehnični prevzem še ni bil opravljen.
1254-478

Elementar - naravne nesreče M ceste

Veljavni prorac 1997:

30.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
30.000.000

Večina sredstev - približno 70 %, je bila realizirana z odpravo posledic snegoloma na
področjih CP Kranj in Novo mesto. Dela so že zaključena, vendar še ne obračunana.
V pripravi je pogodba za plačilo vzpostavitve prevoznosti na plazu M 10 / 268 Šentilj.
V pripravi je pogodba za plačilo vzpostavitve prevoznosti v Zasavju (po neurju v
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avgustu 1997): pogodba bo dvoletna, saj 97 ni bito na voljo več sredstev.
cesta

odsek naziv odsek
področje CP Novo mesto
področje CP Kranj
Robič - Staro selo
M 10-10 1031

M 10

področje Zasavja
področje Zasavja
Šentilj - Pesnica

268

1255-478

ukrep
posledice snegoloma
posledice snegoloma
odstranitev plazu
Robič
deževje - avgust 1997
deževje - avgust 1997
sanacija zem. plazu
(plačilo v letu 1998!!!!!)

J

vrednost
6.362.737
14.160.205
1.790.711
7.686.347
1.700.000
1.886.600

Elementar - naravne nesreče R ceste

Veljavni prorac 1997:

110.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

110.000.000
109.999.399

V okviru postavke so se odpravljale posledice snegoloma, ki je v zadnjih dneh
decembra 96 in prvih dneh januarja 97 naredil veliko škodo na obcestju.
Izvedena so bila dela na sanaciji plazu na RC Rimske Toplice - Gračnica.
Hudo neurje je v prvem tednu avgusta 97 povzročilo veliko škodo na področju Zasavja,
Laškega in Slovenskih Konjic. Poškovani odseki cest so bili takoj zavarovani,
prevoznost se je začela takoj vzpostavljati, manjša dela za vzpostavitev prvotnega
stanja so v teku. Škoda je bila s strani nadzora DDC takoj popisana in ocenjena (po
cenah rednega vzdrževanja). V Zasavju je znašala približno 9,6 mio SIT, na celjskem
pa približno 4 mio SIT.
cesta
R 336

odsek naziv odsek
1223 Rimske
toplice
Jurklošter
M 10-10 1031
Robič - Staro selo
področje CP Nova Gorica
M 10-9

1183

R 318

1104

R 322

1132

1590-478

vrednost
9.640.553

odstranitev plazu - Robič 1.325.948
posledice snegoloma - 25.010.140
jan. 97
1.225.092
Litija - Zagorje
sanacija podora
področje CP Ljubljana
posledice snegoloma - 36.349.346
jan. 97
področje CP Celje
popravilo vozišč - sept. 96 2.933.943
področje CP Novo mesto posledice snegoloma - 7.671.978
jan. 97
področje CP Koper
posledice snegoloma - 14.930.000
jan. 97
Javornik - Gorje
skalni podor v km 2,800 3.390.760
področje CP Kranj
posledice snegoloma - 5.520.930
jan. 97 •
odstran. plazu - Boh. Bela 2.001.310
Begunje - Bistrica

R 308/1413 Col

Veljavni prorac 1997:
1.000.000
predobrem. :83.000.000
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ukrep
sanacija usada

f

Pod. pog. za leto 97 :0
Realizacija 1997:0
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Po izdelanem PZI za sanacijo obsežnega plazu, so bila ob koncu leta oddana dela, ki
se bodo izvajala v letu 98. Priglasitve del še ni.
1591-478

R 333/1205 Kostanjevica (otok)

Veljavni prorac 1997:
predobrem.: 63.000.000

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:1.000.000
Realizacija 1997:
999.615

Predvidena je rekonstrukcija ceste, pločnikov in vseh komunalnih vodov skozi
Kostanjevico (otok) v dolžini 940 m. Občina Krško je izdelan je PGD-PZI, sklenjen je bil
sporazum o sofinanciranju del. Občina je vodila tudi vse upravne postopke. Dela so
oddana podjetju Kostak iz Krškega in so se pričela izvajati v decembru 97. Ker gre za
mesto spomenik je sanacija zahtevna, vrednost pa 244,7 mio SIT (država le 63,4 mio
SIT).
1639-478

Manjša intervencijska popravila objektov

Veljavni prorac 1997:

70.500.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

70.500.000
70.499.999

Zadevna postavka se uporablja za manjša intervencijska popravila objektov (ograje,
dilatacije, robni venci, asfalt, hidroizolacija).
Podpisanih je bilo 17 pogodb za popravila mostov na M in R cestah. Vsa dela so
izvršena in obračunana, le sanacija mostu čez Savo Dol. v Mojstrani
se bo dokončala v letu 98. Spisek opravljenih del je naslednji:
popravilo mostov in propustov na R 314/1074 in 319/1106, 326/1414, 1166 in
345/1281, 336/1224
več dela na mostu čez Dreto v Gornjem Gradu
popravilo vozišča na mostu v Ločah (337/1232), v Jurkloštru (330/1193)
sanacija opornih zidov 10/291, 10-8/1260, 10/278 in brežine 342/1268
sanacija mostu čez Savo Dolinko v Mojstrani 317/1102
sanacija propusta in zidu 434/1270 Ruta-Pesek, propusta 345/1279
izgradnja obvoza za most Bučlen 338/1242
izdelava podpornega zidu 306/1050
popravilo zgornjega ustroja mostu čez Savo v Trbovljah 336C/1229
obnova asfalta na nadvozu v Šentilju 10/267
1655-478

Sanacija brežin na M in R cestah

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

44.000.000
44.000.000
44.000.000

Končane so sanacije Godovič-Zala, Vidrgar in Mlinše, Izlake. Na sanaciji brežin
Grahotje so nastale dodatne zahteve občine in Zavoda za spomeniško varstvo Celje
zato je bil na Grahotju zmanjšan obseg del. Priloga!
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2602-478

Obnova odsekov M in R cest

Veljavni prorac 1997:
60.871.000
Pod. pog za leto 97: 60.825.000
Realizacija 1997:
60.825.000
Obnove cest iz spiska poškodovanih vozišč so se nadaljevala na odsekih, ki niso prišli
na vrsto iz sredstev interventnega zakona. V okviru finančnih sredstev te postavke se
je nadaljevala obnova v zimi 1996/97 uničenih M in R cest. Sklenjena je bila dvoletna
pogodba z dinamiko 60.825.000,00 SIT v letu 1997 in 21.675.000,00 SIT. Izvedene so
bile sanacije naslednjih odsekov:
R
R
R
R
R
R

306D/1056 Gorjansko - Klariči od km 3,700 dolžine 1650 m
340/1249 Radmirje - Ljubno
0,000
693
361/1332 Hoče-Areh
9,400
1000
337/1235
Tržeč - Zg.Leskovec 0,000
1000
351/1301
Renkovci - Beltinci
6,000
520
362/1335
Brežice - Dobova
6,000
400

2626-478

Obnova v zimi 1996/97 uničenih IVI in R cest

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

2.000.000.000
1.999.999.133
1.999.146.541

Razpis za oddajo del na sanaciji uničenih in poškodovanih odsekov v višini 1,5 mrd SIT
je bil izveden spomladi 97. V okviru te postavke je bil izveden ločen razpis za sanacijo
R 311 a Sečovlje-Mlini.
Izdelana je bila minimalna tehnična dokumentacija po prioritetni listi, ki je bila potrjena
od Vlade RS. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana šele po izdaji soglasja MF v
septembru 97, koje bila izvedena že polovica obnov.
Dela na obnovah vozišč po spisku so končana in bodo obračunana. Prav tako so
plačane kontole kvalitete in nadzor nad izvajanjem del.
odsek stac

dolžina šifra OPIS POSTAVKE
občine

1095
1095
1002
1003
1042
1426
1426
1242
1242
1335
1335
1335
1143

530
310
3.550
370
1.300
630
300
1.700
1.600
2.100
1.000
1.100
600

490
1850
9250
1100
4600
10000
7700
10000
12800
100
2400
3800
1600
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3
3
6
6
7
7
7
9
9
9
9
9
12

Gorje-Krnica
Gorje-Kmica
Predel-Bovec
žaga-Kobarid
Plave-Dobrovo
Solkan-Gonjače
Solkan-Gonjače
Bizeljsko-Čatež
Bizeljsko-Čatež
Brežice-Dobova
Brežice-Dobova
Brežice-Dobova
Sp.Brnik-Krvavec

vrednost del v
SIT

•

398

7.328.707
3.857.943
44.179.661
5.116.267
17.976.075
15.826.671
6.835.080
37.280.541
35.581.968
42.809.555
20.385.503
22.424.053
11.522.610
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1118
1036
1214
1214
1369
1263
1263
1112
1144

9965
0
5800
8100
13170
300
7350
2300
0

980
1.000
2.000
900
660
600
1.300
1.500
1.800

13
14
17
17
21
25
25
27
27

1307
1379
1379
1380
1380
1380
1174
205
1008
6643

3050
0
1400
1500
4450
8750
13700
O
13140
10400

5.950
800
1.600
1.000
670
1.750
1.530
300
370
6.100

29
38
38
38
38
38
39
41
44
48

1050
1050
312
1340
1286
1187

5180
1600
0
0
14300
4600

300
500
1.300
1.950
2.720
1.750

49
49
50
54
58
60

1360
1303
1331
1119
1366
1366
1250
1233
428
1292
1210
347
253
1427
1105

900
0
250
6135
100
2100
0
14500
0
0
7700
2800
700
0
0

900
1.800
1.050
1.977
700
600
1.680
1.770
470
300
600
690
400
3.050
4.000

61
63
63
65
65
65
67
69
70
70
73
84
85
90
95

1105 5850

450

95

1291
208
1296
245
1273
1273
1232
1204

2.400
600
2.400
650
300
1.000
450
500

96
102
105
108
113
113
114
119

1110 800

250

122

1239 1400

1.700

124

5500
7960
10500
3250
8300
6500
0
10250

Cerknica-BI.Polica
želin-Sp.Idrija
Kanižarica-Viniea
Kanižarica-Vinica
Ljubljanica-LJ(Vič)
Dravograd-Libeliče
Dravograd-Libeliče
Trebija-Sovodenj
Gorenja
vasLjubljanica
Trate-G.Radgona
Podgrad-ll. Bistrica
Podgrad-ll.Bistrica
II.Bistrica-Pivka
II.Bistrica-Pivka
II.Bistrica-Pivka
Mlačevo-Krka
Kraje-Hrušica
Ušnik-Plave
Dol.vas-Kočevska
Reka
Štanjel-Manče
Štanjel-Manče
Črni kal
Drnovo-Križaj
Rogoznica-Senarska
Ve I. R e ka-Č ate ž Trebnje
Ljubljanica-lg
Križevci-žihlava
žihlava-Rogoznica
Bl.Polica-Sodražica
Pudob-Babno polje
Pudob-Babno polje
Luče-Seste Logar
Poljčane-Majšperk
Maribor (desni breg)
Maribor-Vurberg-Ptuj
Drašiči-Metlika
Selo-Nova Gorica
Novo mesto
Mlini-Sečovlje
Zg.Jezersko Sp.Jezersko
Zg.Jezersko Sp.Jezersko
Spuhlja-Zavrč
Lesce-Podtabor
Cankova-Kuzma
Ruta-MB(Slavija)
Oplotnica-Ložnica
Oplotnica-Ložnica
žiče-Poljčane
Novo
mestoŠentjernej
Škofja Loka-Gorenja
vas
Mestinje-Golobinjek
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16.261.434
13.827.750
33.186.600
16.093.647
11.983.514
9.126.315
14.380.860
20.741.625
19.911.960
103.841.304
14.380.860
28.761.720
19.358.850
12.970.429
33.877.988
33.547.995
4.977.990
6.139.521
127.309.288
3.733.493
6.913.875
93.479.607
26.964.112
59.481.190
19.358.850
17.638.261
54.747.000
16.830.844
35.538.700
10.647.368
9.126.315
29.330.280
26.138.475
24.093.657
16.233.315
8.296.650
13.357.606
20.548.500
58.421.982
90.617.340
8.641.957
58.660.560
23.045.220
72.996.000
13.617.630
5.392.855
16.593.300
6.844.736
8.511.405
3.916.575
30.559.327
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1239
220
261
1050
1350
300
300
1145
1375
1222
1429
1296

3500
9900
13200
6020
11600
7700
5505
12730
3520
3650
1930
1300

4.400
625
500
300
2.200
1.700
720
1.160
510
1004
960
2300

124
130
134
136
137
140
140
140
147
34
102
10

Mestinje-Golobinjek
Bič-Trebnje
Škofljica-Rašica
Štanjel-Manče
Zg.Dolič-Stranice
Brezovica-Vrhnika
Brezovica-Vrhnika
Ljubljanica-Vrhnika
žiri-Trebija
Hrastnik-Šmarjeta
Gobovce-Črnivec
Cankova-Kuzma

97.222

79.094.730
17.458.500
8.988.038
4.148.325
39.547.365
50.407.788
20.112.192
51.077.700
5.641.722

1.978.557.629

Najpogostejši tip ukrepa je bil preplastitev (84%), ki je bil mestoma kombiniran z
rezkanjem. Ukrep globinske sanacije je bil izveden na 10% odsekov. Preostalih 6%
so bile kombinacije glede na stanje vozišča.
2680-478

R 301 A/1019 cesta na Mangart

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

22.480.000
22.479.621
22.479.621

Dne 25.7.97 je bil v Uradnem listu RS objavljen razpis za nadaljevanje del od km
3.950 do km 5.850, t.j. modernizacija-asfaltiranje ceste vključno s postavitvijo oz.
obnovitvijo obcestnih kanalov.
Dne 17.09.97 je na osnovi obvestila o izboru izvajalca CP Nova Gorica pričel z deli.
Dela asfaltiranja in urejanja odvodnjavanja in bankin so končana. Spmladi 98 bo
izvajalec postavil obcestne kamne. 13.11.97 je bil izveden delni komisijski pregled
zaradi lanskoletne odsotnosti cestno prometnega inšpektorja, hkrati se bo opravil
pregled že letos izvedenih del.
2698-478

M 1/207 žirovnica-Lesce

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

27.000.000
27.000.000
27.000.000

Dela na obnovi vozišča M1 / 207 za pododsek od km 3.660 do 5.000 so bila v
grobem končana že v letu 1996, vendar ne v celoti plačana. Višina izbrane ponudbe
je bila 45,7 mio SIT, pogodba pa je bila podpisana v vrednosti 31,6 mio SIT. Odseka
ni bilo mogoče krajšati. Obnovljen je odsek od izvoza AC do priključka za Bled.
Tehnični pregled je bil opravljen, pomanjkljivosti so odpravljene. Na prvemu odseku
od km 2.580 do km 2.880 dela še niso pričeta in bodo izvedena 98.
2721 -478

R 326/1162 Trebnje-Mokronog

Veljavni prorac 1997:
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16.918.650
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Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

16.918.648
16.918.648

Izvedena je rekonstrukcija ceste med km 3,100 v dolžini 940 m. Zgrajen je kompletni
spodnji in zgornji ustroj ceste, dve avtobusni postaji in dostopi na parcele ter
odvodnjavanja zaradi poddimenzioniranih odvodnih muld in jarkov. Izvedena je bila
opremo ceste in signalizacijo, vključno s svetlečim opozorilnim znakom za pešce.
Skupna vrednost del znaša 39.694.523 SIT V pripravi je tehnični pregled.
2726-478

R 333/1205 Kostanjevica-Križaj

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

287.044
287.044
287.044

Dela na obnovi ceste od km 8,075 v dolžini 945 m so v celoti končana in plačana.
2728-478

Program PHARE (Učja)

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

6.285.000
6,284.161
5.719.161

Modernizacija se je izvajala na 1940 m dolgem odseku in sicer od km 5,400 do km
7,340. Saniran je bil spodnji ustroj ceste, ter izdelan zgornji ustroj. Urejeno je bilo
odvodnjavanje, delno obnovljene krone zidov in montirane odbojne ograje. Vsa dela,
razen talne signalizacije so končana. Dne 21.10.1997 je bil tehnični pregled objekta.
Za plačilo opravljenih del del je bila sklenjena tudi pogodba v vrednosti 99.000 ECU,
ki so bila na razpolago iz programa Phare.
2735-478

R 364/1343 Vinica-Stari trg

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

48.000.000
48.000.000
48.000.000

Izvajala so se dela v okviru dvoletne pogodbe. Na odseku od km 17+200 v dolžini
2940 m je bil izveden bitudrobir. Prišlo je do dodatnih del. Zaradi nenosilne podlage
(ugotovljeno s strani investitorskega nadzora kvalitete) je bilo potrebno vgraditi
dodatni kamniti sloj pod tamponskim slojem. Manjka še asfaltbeton, ki bo vgrajen 98.
2752-478

R 352/1306 Šentilj-Trate

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

51.000.000
51.000.000
51.000.000

Objekt od km 0,2 v dolžini 800 m je prezimil v bitudrobirju. V letu 97 so bila izvedena

9. december 1999

401

poročevalec, št. 84/1

dela na odvodnjavanju, nasipavanju bočnega nasipa in položen je bil asfaltbeton. Na
sami trasi pribl. v km 0,7 seje pojavila razpoka v bitudrobirju v dolžini pribl. 30 m, ki
je posledica rahlega plazenja terena pod voziščem. Geomehanik je problem
evidentiral že pred pribl. enim letom in ponovno v novembru 97, vendar zaenkrat ni
predpisal večjih sanacijskih ukrepov.
2754-478

R 301/1004 žaga-Kobarid

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

34.000.000
34.000.000
34.000.000

Dela obnove so bila izvedena že v letu 1996 od km 3,8 do 5,5 km in samo plačana
1997.
2755-478

R 336/1221 Trbovlje-Hrastnik

Veljavni prorac 1997: 119.158.000
Pod. pog. za leto 97:
119.157.250
Realizacija 1997:
119.157.157

V km 1+400 je bil izdelana kamnita zložba, dela na izdelavi opornega zidu v km 1+700
in dveh objektov za odvodnjavanje (krila, kamenomet). Po projektu so bili predvideni
trije tovrstni objekti, s pristankom projektanta pa enega od njih ni potrebno izvesti.
Izdelan je bil oporni zid v km 1,200 in s tem so vsi tovrstni zidovi in kamnite zložbe na
tem odseku zaključeni. Izvedla seje zamenjava tampona in izkop cestišča ter urejanje
brežin in odvodnjavanja.
Izveden je bil tampon, položeni robniki in asfalt, oprema ceste in urejane brežine.
Približno 80,0 m pred koncem odseka smo zaključili asfaltiranje, ker se vozišče na tem
odseku dvigne za 80- 100 cm in bi bila navezava na obstoječo niveleto na koncu
odseka problematična saj v tem projektu ni obdelan most v km 1.840 in navezava na
obstoječo niveleto. Zato se bo nasipavanje in asfaltiranje tega dela opravilo hkrati, ko
se bo urejal naslednji odsek, za katerega se že pripravljajo projekti. Med izvajanjem
del so se pojavljala več in manj dela. Odpravljajo se še zadnje pomanjkljivosti pred
komisijskim pregledom. Le-ta še ni razpisan, čeprav je bila vloga s strani izvajalca že
poslana.
2757-478

Obvozi v času sanacij objektov

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

8.108.000
8.108.000
8.108.000

Sanacija obvoza mostu čez Lahinjo v Primostku je izvedena in obračunana.
2764-478
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Sanacije propustov
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Veljavni prorac 1997: 55.000.000
Pod. pog. za leto 97:
55.000.000
Realizacija 1997:
55.000.000
Izvedeni so bili:
•sanacija ploščatega propusta na R 359/1328 v Kungoti in 342/1265 v Črni
•propust čez Ljubevščico pri Idriji na M10-10
•podvoz na R 381/1378 v Harijah skupaj s podpornimi zidovi
•sanacija propusta in podpodrnega zidu M 10/343 Ilirska Bistrica-Jelšane
•nov propust na R 378/1375Trebija-žiri
•sanacija propusta na 333/1204 v Gradišču
•dva propusta v Jurkloštru na cesti R 336/1223
•sanacija propustov in kamnitega podpornega zidu na R 324/1146 v Bistri
2766-478

R 342/1265 Črna-Šentvid

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

50.000.000
50.000.000
50.000.000

Po končani zimi je izvajalec konec marca 1997 pričel z deli na in ob trasi R 342/1265
od km 16,652 v dolžini 2016 m.
Izvajalec je zaradi pomanjkanja fin. sredstev v začasnem financiranjun dne
30.07.1997 začasno prekinil z deli. Do tega dne je izvedel zemeljska dela na pribl.
820 m trase in na celotnem odseku sanacijo plazov, kamnite zložbe, kašte, podporne
zidove, zaščito brežin z mrežami, prestavitev Javorskega potoka, kot tudi sanacijo
mostička in prepust na trasi. V novemru 97 so bila potem izvedena še nekatera
manjša dela, preostala pa se bodo nadaljevala in dokončala v letu 98. Vrednost
osnovne pogodbe je 217,1 mio SIT.
Črna - Šentvid od km 18.700 v dolžini 5.250 m
Modernizacija ceste ima velik pomen za Mežiško ter Šaleško dolino, saj njena ureditev
pomeni boljšo ter krajšo povezavo obeh dolin. Obstoječa cesta je v slabi makadamski
izvedbi širine 3,5 - 4,0m. Na cestišču so nastale številne poškodbe, katerih vzroki so
v glavnem v plazovitem terenu, slabem vzdrževanju odvodnjavanja ter neurejenih
bankin. Obravnavan odsek ceste se v zimskem času ne pluži, zato je praktično
neprevozen. Širina vozišča je 2X2,5m. Posebnih ukrepov zaradi komunalnih vodov
ne predvidevamo, tudi ne sofinanciranje občine.
Opravljen je geodetski posnetek terena. Izdelane so situacije, prečni in vzdolžni profili.
Projekt je v zaključni fazi. Iz geološkega poročila je razvidno, da je na trasi aktivni
plaz. Naročena bo projektna dokumentacija za sanacijo plazu, ki bo služila za osnovo
za kasnejši projekt PGD.PZI.
2769-478

R 338/1241 -1242 Bizeljsko

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

80.000.000
80.000.000
80.000.000

Na prvem delu trase v dolžini 300 m je položena nosilna in obrobna plast asfalta.
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Zgrajen je bil most preko Bizeljskega potoka v trasi ceste in 4 mostovi do
stanovanjskih hiš na desni strani potoka in prestavljeni komunalni vodi. Rekonstrukcija
ceste in regulacija potoka je doslej izvedena med k. 6.945 in km 7.479. Za ta odsek
je bilo izdano gradb. dovoljenje.
Med km 5.889 in km 6.945 še ni pridobljeno gradb dovoljneje zeredi nerešenih
odškodninskih zadev (Berkovič. Veršec i.dr.).
Med km 6.812 in km 6.944 je bila izvedena korekcija projekta. Niveleta je bila
spuščena za pribl.30 cm zaradi obstoječih višin vhodov v stan. zgradbe. Ker je
ponudbeni predračun zajemal v stroških le eno večjo premostitev, zgraditi pa jih bo
potrebno 9 za dohode na prcele in v hiše locirane preko potoka potrebno skleniti
aneks za dodatna dela.
Gradb.deia med km 6.945 in 7.479 za cesto in regulacijo potoka,so izvedena.V teku
je postopek za priglasitev del od km 5.889 do km 7.479. Sporazum med občino
Brežice in DRSC še ni podpisan.
I
Dne 15.11.96 je bila sklenjena pogodba za izvedbo preplastitev in odseku 1242 med
km 0.600 in km 3.000 v znesku 22.600.177 SIT. Ta dela so bila v celoti izvedena.
2777-478

Zaporni sloji in površinske prevleke

Veljavni prorac1997: 444.000.000
Pod. pog. za leto 97:
438.901.500
Realizacija 1997:
438.901.434
začetek dolžina ukrep
4.200 2.900 rez. v deb. 4cm; prepl. EAB 11 (100%)
deb. 4cm
1.860 480
rez. in prepl. z AB 11 v deb. 4cm, šir.
Kari. most - Škofljica
2,40m
1.650 760
izrav.v deb. 4cm, prepl. EAB 11 (100%)
Vrhnika - Logatec
deb. 4cm
1.300 4.678 tankoplastna prevleka v deb. 1,2cm
Pivka - Ribnica
6.600 1.750 prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm
Litija - Zagorje
san.mrež.razpok z BD22, preplast.z DBM
Bistrica (Tržič - žvirče) 0.000 420
8s
12.300 200
san.mrež.razpok z BD22, preplast.z DBM
Ljubelj - Bistrica
8s
140
san.mrež.razpok z BD22, preplast.z DBM
priključek Bistrica
8s
2.200 1.000 prepl. EAB 11 (100%) deb. 4cm, izrav. BD
Brezno - Ruta
0/22
0,320 660
rez.; AB 0/8 deb 3cm in delna izravnava
Solkan - Nova Gorica
5.900 1.000 delno rez.neravnin ; AB 0/8+BD deb 3cm
Plave - Dobrovo
3.170 1.050 delno rez.neravnin ; AB 0/8+BD deb 3cm
Šempeter - Miren
8.460 50
prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm
Soteska - Bitnje
prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm
Bitnje - Bohinska Bistrica 0.000 130
10.350 2.550 AB 0/11 e/50/50 deb. 4cm in izravnave
Stari Log - Dvor
0.695 505
AB 0/11 e/50/50 deb. 4cm in izravnave
žužemberg - Pluska
5.430 '1.635 AB 0/11 e/50/50 deb. 4cm in izravnave
Livold - Brezovica

cesta
M1

odsek naziv odsek
215
Kari. most - Škofljica

M1

215

M 10

301

M 10-4 339
M 10-9 1183
M 1-1
231
M 1-1

232

M 1-1

422

M3

244

f^301
R 305
R 306
R 315
R 315
R 326
R 326
R 334

1010
1046
1042
1090
1091
1157
1159
1208
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R 334
R 334
R 338
R 338
R 346

1208
1208
1239
1241
1286

Livold - Brezovica
Livold - Brezovica
Mestinje - Golobinjek
Bistrica - Bizeljsko
Rogoznica - Senarska

7.065
12.760
8.945
435
10.000

R 346
R 346

1286
1286

Rogoznica - Senarska
Rogoznica - Senarska

10.400 1.000
13.000 1 300

R
R
R
R
R

1299
1317
1347
1372
1372

Dobrovnik - Kobilje
2.000
Petrovci - Kuzma
15.070
Šmartno - Radohova vas 7.800
Postojna - Unec
3.350
Postojna - Unec
3.870

351
356
365
378
378

2782-478

3.470
350
1.000
995
400

2.050
1.500
3.400
350
785

AB 0/11 e/50/50 deb. 4cm in izravnave
AB 0/11 e/50/50 deb. 4cm in izravnave
še v delu
še v delu
prepl. EAB 11 (100%) deb. 4cm, izrav. BD
0/22.
rez. ; AB 0/8+BD deb 3cm in izravnave
prepl. EAB 11 (100%) deb. 4cm, izrav. BD
0/22
preplas. EAB 50%. deb. 3,5 cm
rez. ; AB 0/8+BD deb 3cm in izravnave
tankoplastna asfaltna prevleka DBB 8s
prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm
prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm

Sanacije zidov (2)

Veljavni prorac 1997: 100.000.000
Pod. pog. za leto 97:
100.000.000
Realizacija 1997:
100.000.000
Izvedena dela so bila na:
R 314/1072 Kneža-Podbrdo, 336/1221 Trbovlje-Hrastnik, 10-10/1036 želin-Sp. Idrija,
336/1217 Drtija-lzlake, 306/1050 Štanjel-Manče,
372/1326 v Cerknici. Dela na vseh zidovih so izvedena in obračunana v skladu s
pogodbami.
2783-478

R 314/1076 Selca-Praprotno (2)

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

49.000.000
49.000.000
49.000.000

Dela pri modernizaciji odseka od km 4,2 do km 9.4 so bila pričeta že v letu 1994. Do
leta 1996 so bila dela v grobem ( ne v celoti ) dokončana na tehnično
najzahtevnejšem delu odseka od km 6.5 do km 9.4 ( podporni in oporni zidovi,
sanacija mostu preko Luše ). Vrednost izvedenih del je znašala 194 mio SIT.
V letu 1996 je bil izveden ponovni razpis za dokončanje vseh še neizvedenih del za
celotni odsek od km 4.2 do km 9.4. Vrednost izbrane ponudbe je znašala 184.7 mio
SIT. Z do sedaj zagotovljenimi sredstvi ( proračun 96 in 97 ) skupaj 100.150.000,00
SIT je cesta modernizirana od km 5.0 do km do 9.4. dočim na odseku od km 4.2 do
km 5.0 še niso pričeta. O vsebini tega dela se bo občina še odločila, saj mora dela
sofinancirati.
4022-478

Sanacije plazov (po spisku) (21)

Veljavni prorac 1997: 300.000.000
Pod. pog. za leto 97: 300.000.000
Realizacija 1997:
299.324.957
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Dokončana in prevzeta so dela na gradbiščih v Šentilju in na Rovanovem klancu ter
na plazu na R 314 Stahovica - Črnivec, Bohinjska Bela in Pivka, Dolič, Zavrč,
Govejek, Senovo, Apat, Leše, Podplanina in Robič.
Pričeto je z deli na sanacijah: PEČICA, KUZMA, PLANINA III, PLANINA IV, pri
RENKAH Za sanacijo SOČERGA niso pridobljena soglasja lastnikov, v pripravi je
aneks za podaljšanje roka in spremembo dinamike, sredstva so prenešena v
predobremenitev za leto 1998, v tem času bo pravna služba morala pridobiti
manjkajoča soglasja. V pripravi so aneksi za več dela na lokacijah ROBIČ in PIVKA.

4023-478

Zasaditve in ozelenitve brežin (4)

Veljavni prorac 1997
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
4081-478

0
0
0

R 324/1148 Ig

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

525.000
0
0

Izdelan je projekt, v teku je preverba potrebnih soglasij za pričetek del (gradbeno
dovoljenje oz. priglasitev del). Projekt je šel v revizijo, pripravlja se vse potrebno v
zvezi z odkupi zemljišč. Izdelati je potrebno investicijski program.
4854-478

R 315/1089 Bled-Soteska

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

80.000.000
80.000.000
80.000.000

V preteklih letih je bile v teku modernizacija R 315 na odseku 1089. Zaradi zahtevnih
geoloških razmer na področju Mačkovca so dela potekala več let. Nestabilno področje
v Mačkovcu je bilo sanirano s sidranimi AB slopi razporejenimi v tri horizontalno
zamaknjene etaže. Pred zaključkom del na eni etaži ni bilo možno pričeti z deli na
naslednji etaži. Samo vrtanje sider je bilo zaradi neugodnega terena izjemno počasno,
saj je bilo v enem dnevu možno uvrtati eno do največ dve sidri, nakar je bilo možno
betonirati slope. Sidra pa je bilo možno napeti šele mesec dni po betoniranju. Na vseh
treh etažah je bilo vgrajenih preko 170 sider. Vsa dela pri obnovi odseka so bila v
grobem zaključena v oktobru 1997.
Vrednost vseh izvedenih del je znašala 188.452.096 SIT (od česar v letu 1997; 80
mio SIT). Dela so v celoti fizično in finančno zaključena.
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4984-478

R 301 F/1024 Zalošče

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

«

Na tem delu trase od km 0+800 do km 1+500 so dela končana. Izvedeni so vsi oporni
zidovi, konzolni hodnik, zamenjava komunalnih vodov, izgradnja nižjih zidov in
pločnikov. Položen je bitudrobir in asfaltbeton. Izvedena je horizontalna in vertikalna
signalizacija.
Dela se nadaljujejo od km 0,250 do km 0.800. Izvajalec del je VGP Soča iz Nove
Gorice. Vrednost njihove najugodnejše ponudbe je bila 70.160.371 SIT. 2.10. smo
imeli na trasi sestanek z vsemi izvajalci infrastrukturnih vodov zaradi dogovara glede
izvedbe le-teh. Pri izvajanju kanalizacije ne prihaja do večjih odstopanj glede na
terminski plan.Še vedno niso pridobljene vse odstopne izjave. V drugi polovici
januarja se bodo začela izvajati dela na opornih zidovih.
4987-478

R 345/1279 žiče-Dramlje

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

17.411.763
17.411.763
15.719.671

Zaradi neustrezne konstrukcije in neustreznega odvodnjavanja, so nastale poškodbe
na obstoječem vozišču, poleg tega pa so bili neustrezni nekateri obstoječi elementi
ceste. V ta namen so na cesti izvedena dela 1. in 2. faze modernizacije ceste. Dela
so zajemala posek drevja in čiščenje zaradi razširitve trase, zemeljska dela in zaščito
nestabilnih brežin z lomljencem, izvedbo objektov odvodnjavanja, izvedbo priključkov,
izkop nenosilnih materialov, valjanje temeljnih tal, vgrajevanje nasipov spodnjega in
zgornjega ustroja v voziščne konstrukcije ter zavarovanje pete brežine potoka z
lomljencem.
Odsek je v celotni dolžini asfaltiran. Dela na gradbišču so zaključena. Kvalitetni
pregled izvedenih del bo izveden ob ugodnem vremenu.
Vrednost pogodbe je bila 42.466.379 SIT
4988-478

R 349/1293 Videm ob Ščavnici-Okoslavci

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

66.000.000
66.000.000
66.000.000

Na odseku od km 0,760 do 2,360 se je izvajala rekonstrukcija ceste, korekcija krivin
in ureditev avtobusnih postajališč ter signalizacija po projektih Lineal julij/95. Za
navedena dela je bila izdano priglasitveno dovoljenje , opravljen je bil tudi prevzem
obnovitvenih del. Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem znaša 102.483.938 SIT.
Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane, razen podražitev v skladu z pogodbo,
ki bodo še posredovane.
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5557-478

M 1/368 Jesenice

Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97.
Realizacija 1,997:

90.000.000
90.000.000
90.000.000

V letu 97 je bila zaključena prva faza obnove M1 skozi Jesenice in sicer na odseku
od km 3.0 do 3.9 (križišče za Golico do žel. postaje) Obnova je zajemala ureditev
infrastrukture z odvodnjavanjem ureditev pločnikov z avtobusnimi postajališči ter
kompletno zamenjavo voziščne konstrukcije. Soinvestitor del je Občina Jesenice. Na
predmetnem odseku je bil dotrajan podhod za pešče, na katerem s projektom niso bili
predvideni nikakršni posegi, bil pa je v teko slabem stanju, da je ogrožal varnost
prometa. Stroški za rušenje podhoda bi znašali cca 9 mio SIT. Podhod je bil zato
sočasno z obnovo ceste v celoti obnovljen s tem, da država krije stroške v višini 9 mio
SIT, preostanek pa občina v višini 7 mio SIT. Dodatni stroški so nastali še zaradi
povečane globine izkopa (nenosilna tla - ugaski) in dodatnih del pri izgradnji
meteorne kanalizacije 10 mio SIT. Tako je bila skupna vrednost 148,7 mio SIT (država
116,8 mio SIT). Dela so zaključena, ne pa tudi plačana, za kar bomo zagotovili
sredstva v letu 98.
V nadaljevanju bi bilo potrebno pričeti z obnovo popolnoma uničene magistralne ceste
na drugi fazi in sicer od km 3.9 do 4.8 (od žel. postaje do gimnazije).
6484-478

R 330/1189 Sostro-Besnica

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

45.000.000
45.000.000
45.000.000

Dela se izvajajo na stacionaži od km 0+745 do km 3+316 v pogodbeni vrednosti
114.465.803 SiT. Do km 1+800 so izvedena vsa zemeljska dela, kašte in zgornji
ustroj. Zaradi obstoječega TT omrežja, ki poteka po celi dolžini trase in ga je po
soglasju Telekoma potrebno prestaviti, je bil izvajalec dalj časa onemogočen izvajati
dela.
Pridobljena so soglasja lastnikov zemljičč za poseg na spremenjeni trasi od km 1650
do km 1.800. Izveden je podporni zid na serpentini v km 1.500.
Do km 3+316 so izvršene cenitve zemljišč. Sklepanje pogodb je v pripravi.
Izvršen je bil geološki ogled za sanacijo plazov. Nadaljujejo se dela na zaščiti brežin.
6488-478

R 368/1351 Podmeja

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

43.966.420
43.966.420
43.966.420

Razpis za oddajo del je bil izveden v letu 1995. V tem letu so bila izvedena dela v
vrednosti 41,13 mio SIT. Dela so se nadaljevala v letu 1995 v okviru proračunskih
sredstev. V letošnjem letu so se dela pričela v marcu in sicer na odvodnjavanju in
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opornem zidu pri gostišču "Lovec" v dolžini cca 30 m.
Zid pri gostišču "Lovec" je izdelan le delno zaradi neurejenih odkupov zemljišč (lastnik
ne dovoli, dokler ne dobi plačila). Izdelan je tudi podporni zid
in urejeno
odvodnjavanje. Pri tem bodo nastopila dodatna dela zaradi prestavitve električnega
droga. V mesecu juniju so se uredile sporne zadeve z lastnikom zemljišča, tako da se
je dokončal zid pri gostišču Lovec in se izvajajo zaključna dela
V okviru razpoložljivih finančnih sredstev so bila opravljena dela na izgradnji
podpornih in opornih zidov. Do konca je potrebno izdelati še 110 m pilotne stene in
48 m podpornega zidu. Pod gostilno Jagerje podporni zid zaključen cca. 8,0 m prej
kot je predvideno s projektom, ker se občina Trbovlje dogovarja s krajevno skupnostjo,
da bi zgradili pilotno steno. V tem primeru našega podpornega zidu ne bi bilo
potrebno nadaljevati, ker bi se pilotna stena nadaljevala od zdajšnjega zaključka zidu.
Dela so opravljena do pogodbene vrednosti in trenutno stojijo. Srajčka za aneks za
dokončanje skrajšanega odseka je bila oddana, vendar aneks (še) ni podpisan.
Dela od km 12,465 do km 12,850 bodo izvedena po ponovnem razpisu in izbiri
izvajalca.

6492-478

M 10-5/347 Selo-Nova Gorica (Črniče)

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

31.937.863
31.937.863
31.937.863

05.06.1997 Dela so zaključena, končna vrednost izvedenih del znaša 84.416.358 SIT.
V letošnjem letu je plačana končna situacija v vrednosti 31.937.863 SIT. Finačne
obveznosti so poravnane.
25.08.1997 Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno.
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6495-478

R 315/1092 Bohinjska Bistrica-Jezero

Veljavni prorac 1997:1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Vozišče regionalne ceste je popolnoma dotrajano od Bohinjske Bistrice km 0.0 do vasi Kamnje
km 2.9. V letu 1996 so bila dokončana dela na rekonstrukciji odseka od km 0,250 do km 1,350.
Za nadaljevanje del od km 1,350 do km 2,850 je pripravljen projekt. Za odsek od km 1.3 do vasi
Kamnje so podpisani vsi odškodninski sporazumi za pridobitev potrebnih zemljišč za
rekonstrukcijo ceste, ne pa tudi plačane odškodnine. Vsa tehnična dokumentacija je pripravljena.
Izdeluje se investicijski program. Predvidoma bodo stroški rekonstrukcije znašali cca 134 mio SIT.
Za pododsek od km 0.0 do km 0.250 bi bilo potrebno v letu 98 pripraviti tehnično dokumentacijo.
6497-478

M 1/221-229 Višnja gora-Obrežje

Veljavni prorac 1997: 52.971.205

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

52.971.205
52.971.205

Položen je tudi obrabni asfalni sloj na preostalem kilometru ceste do priključka Drnovo. Dela
so v celoti izvedena in obračunana.
6570-478

R 338/1236 Križni vrh

Veljavni prorac 1997: 30.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
30.000.000

Objekt (ne v celotni dolžini) je prezimil v bitudrobirju. Zaradi nerešenih zemljiških zadev ni bilo
možno posegati v zadnjih cca. 300 m trase.
Izvajalec je po realizaciji vseh razpoložljivih sredstev iz leta 1996 in 1997 začasno prekinil z
deli.
Konec leta 97 so bili rešeni še zadnji zapleti z lastnikom zemljišča, zaradi katerega ni bilo
mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja za celoten odsek rekonstrukcije. Ko bo le to
pridobljeno, bo izvajalec nadaljeval z deli na preostalem delu trase. Izvajalec je v izogib zdrsa
dela cestišča dokončal sanacijo plazu pod deponijo odvečnega materiala, ki je bil posledica
preobremeitve z deponijo. Prav tako je v zaključni fazi pridobivanje lokacijskega in
gradbenega dovoljenja za omenjeno deponijo. Stroške za pridobitev potrebne dokumentacije
za deponijo in sanacijo plazu nosi izvajalec del rekonstrukcije ceste.
Za dokončanje del na celotnem razpisanem odseku pa bi potrebovali 36.935.073 SIT in še
pribl. 15 mio SIT zaradi dodatnih in več del na že izvedenem odseku (večji izkopi in
zamenjava slabo nosilnih tal, povečan obseg odvodnjavanja, dodatni podporni zidovi oz.
ograje).
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6695-478

M 6/263 Ribnica-Dolenja vas

Veljavni prorac 1997: 5.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

5.000.000
5.000.000

Po projektni dokumentaciji PGD/PZI v km 4.700 (P-4.7) je projektirana cesta situacijsko in
niveletno priključena na obstoječe vozišče, vendar je na tem delu stanovanjska hiša, ki je na
robu cestišča, z napuščem pa v cestnem svetu. Zaradi odmika je bilo potrebno premakniti os
ceste v radiju za navezavo na projektirano os, priključitev na obstoječe vozišče pa podaljšati
za cca. 20-25 m (v km 4.680).
Dela se izvajajo po pogodbi za rekonstrukcijo ceste M6/263 Ribnica - Dolenja vas na
stacionaži od km 4+600 do km 5+000 v pogodbeni vrednosti 22.853.276 SIT. Ta dela
obsegajo obnovo cestišča z minimalnimi spremebami osi, rezkanje obstoječe afaltne obloge,
tampon, novo asfaltno oblogo, odvodnjavanje, prestavitev komunalnih vodov (financirajo
upravljalci) in izgradnja pločnika (financira Občina Ribnica).
Dela so zaradi vremenskih pogojev prekinjena
6696-478

R 335/1214 Črnomelj-Vinica

Veljavni prorac 1997: 22.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

22.000.000
22.000.000

V letu 1996 je bil položen bitudrobir. V maju 1997 je bil izveden asfaltbeton. V izvedbi so
zaključna dela.
23.7.97 je bil tehnični pregled objekta. Za dokončanje po projektu je potrebno tlakovati jarke.
Potrebno je odpraviti pomanjkljivosti po tehničnem pregledu. Dela bodo'izvedena po pogodbi
v letu 98.
6699-478

R 345/1281 Črnolica-Lesično

Veljavni prorac 1997: 31.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

31.000.000
21.804.690

Izdelani so projekti PZI za nadaljevanje del in sicer od km 13,520 do km 15,020. V lanskem
letu so se že izvedla dela v dolžini 500m. Javni razpis je bil objavljen 25.07.1997. Odpiranje
ponudb je bilo izvedeno 27.08.1997.
Na javnem razpisu je bil izbran najugodnejči ponudnik Cestno podjetje Celje. Dovoljenje za
gradnjo je bilo s strani Upravne enote občine Šentjur izdano dne 6.10.1997. Izvajalec del je z
izvajanjem del pričel 20.11.1997. V izvajanju je izdelava prepustov in zemeljska dela z
ureditvijo odvodnjavanja. Zaradi neugodnih vremenskih pogojev so dela prekinjena in se bodo
nadaljevala ob ugodnih vremenskih pogojih.
Projekti PGD, PZI za dokončanje rekonstrukcije ceste od km 15,020 do km 17,250 so v
izdelavi. Revizija projektov PGD, PZI v februarju 98. Izdelati bo potrebno investicijski
program. Predvidevamo, da bomo pridobili vsa soglasja in dovoljenje za gradnjo do junija
1998 in lahko razpisali izvedbo del pri nadaljevanju rekonstrukcije ceste.
6703-478

R 374/1365 Pudob

Veljavni prorac 1997: 30.000.000
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Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
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30.000.000
30.000.000
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V letu 1996 so se izvajala dela na odseku ceste od km 6,810 do km 8,250 skozi Pudob. V
maju 1997 je bil izveden asfaltbeton na vozišču in pločnikih, ki ga je potrebno še plačati.
Skupna vrednost del je 71 mio SIT.
6704-478

R 314/1081 križišče Podgorje

Veljavni prorac 1997: 23.840.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

23.839.374
23.839.374

V letu 1997 je bilo rekonstruirano križišče regionalne ceste 314 z lokalno cesto v kraju
Podgorje pri Kamniku. Dela je izvajalo CP Ljubljana. Namesto prometno nevarnega
štirikrakega križišča je zgrajeno krožno križišče. Za izvedbo del je bila sklenjena tristranska
pogodba med investitorjem državo, soinvestitorjem Občino Kamnik in izvajalcem del. Pri tem
v času razpisa še niso bili izdelani projekti javne razsvetljave in prestavitve vodovoda in je v
ponudbo izvajalca vključena le ocena stroškov za ta dela, katerih investitorje po določilih
sporazuma o sofinanciranju del Občina Kamnik. Stroški komunalnih naprav so znašali:
- prestavitev vodovoda - .822.497
-javna razsvetljava -4.916.164 sit oziroma skupaj: 9.738.691 sit
Več dela so se pojavila tudi pri dodatni sanaciji temeljnih tal. V preteklosti so komunalni vodi
zlasti vodovod potekali izven vozišča in na teh mestih niso bili zasuti z ustreznim materialom,
zato je bilo potrebno, povsod na teh mestih kjer je novo križišče lokacijsko poseglo izven
obstoječega, kompletno nasutje nad puščenimi komunalnimi vodi globine do 1.2 m zamenjati.
Dopolniti je bilo potrebno sistem za odvodnjavanje v izogib zastajanju vode na vozišču
oziroma zatekanju na privatna dvorišča. Več dela so se pojavila še pri površini asfaltov in
dolžini robnikov.
Dela so fizično in finančno zaključena, razpisan je tehnični pregled objekta.
6707-478

R 336/1224 Jurklošter-Dežno

Veljavni prorac 1997: 22.983.361

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

22.983.361
22.983.361

Na obravnavanem odseku je bilo zaradi šibke konstrukcije in neurejenega odvodnjavanja
vozišče poškodovano. Trasa ceste poteka mestoma ob potoku Gračnica, zato je bilo izvedeno
tudi delno zavarovanje brežine potoka. Nestabilne vkopne brežine so mestoma zavarovane z
betonsko kamnito zložbo. Na trasi je bilo potrebno izvesti propuste za prevajanje vode z
vozišča in iz izvirov na pobočjih ter objekte odvodnjavanja, izkope v terenu III. do IV.
kategorije, vgradnjo nasipov v trasi pridobljene težke zemljine ter izvesti nosilne plasti
voziščne konstrukcije z razširitvami trase v krivinah.
Asfaltiranje moderniziranega odseka je bilo izvedeno 10. in 11.07.1996; dela so dokončana.
Kvalitetni in kolavdacijski komisijski ogled izvedenih del je bil opravljen. Pri tem je komisija
zahtevala, da se odpravijo nekatere pomankljivosti, ki v projektu niso bile obdelane. Izvajalec
del bc^za odpravo navedenih pomanjklivosti pripravil predračun, na podlagi katerega bodo
izvedene aktivnosti za sklenitev aneksa k osnovni pogodbi.
Finančni prikaz investicije:
v letu 1995:
5.681.927 SIT
v letu 1996: 18.600.000 SIT
v letu 1997: 22.983.361 SIT
Priprava projektov PGD, PZI za nadaljni odsek na cesti R 336 je v zaključni
fazi.
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6712-478

R 355/1315 plaz Dankovci

Veljavni prorac 1997: 5.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

4.985.359
4.985.359

Dela na sanaciji plazu Dankovci od km 7,45 v dolžini 100 m, so končana.
6787-478

R 314/1074 Petrovo Brdo-Podrošt

Veljavni prorac 1997 133.000.000 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

133.000.000
133.000.000

V septemberskih poplavah leta 1995 je bila huje poškodovana regionalna cesta 314 zlasti na
odsekih 1074 in 1075 med Železniki in Petrovim Brdom.
Na odseku 1074 med Podroštom in Petrovim Brdom so bile poškodbe tako hude, da je bila
cesta neprevozna oziroma na več posameznih mestih komajda prehodna. Najslabše je bilo
stanje med km 3.2 in km 6.0. Za vzpostavitev prevoznosti je bila takoj naročena in v
najkrajšem času tudi izdelana tehnična dokumentacija, ki je že predvidevala tudi
modernizacijo neustreznega makadamskaga vozišča v širini 5.5m. Skladno s tehnično
dokumentacijo so bila že v letu 95 pričeta pripravljalna dela, sama prevoznost pa je bila
zaradi skrajno neugodnih zimskih ( plazovi) in pomladanskih razmer ( visok vodostaj)
vzpostavljena šele v juliju 96. Vozišče je bilo urejeno v makadamski izvedbi širine najmanj 3
m. Dela so bila izvedena s sredstvi namenjenimi odpravi elementarnih nesreč, rednega
vzdrževanja in proračunske postavke št. 6787- 478. S sredstvi namenjenimi odpravi posledic
elementarnih nesreč oziroma rednega vzdrževenja ( skupaj 147 mio SIT) so bila izvedena
naslednja dela:
Na odseku 1075 ( železniki-Podrošt), sta bila zgrajena podporna zidova v dolžini 108 in 36 m
ter AB propust v km 1.350, v skupni vrednosti 59 mio SIT.
Preostala sredstva pa so bila namenjena odpravi posledic neurja na odseku 1074( PodroštPetrovo Brdo ) za izvedbo naslednjih del:
AB podporni zid dolžine 89 m z zaključno kamnito zložbo dolžine 12 m v km 5.309
kamnita zložba dolžine 40m v km 3.630
AB zid dolžine 30m v km 3.670
Rekonstrukciji ceste ( odsek 1074, Podrošt-Petrovo Brdo ) so bila po proračunski postavki
6787 - 478 namenjena naslednja sredstva:
v letu 96
17.6 mio SIT in kot predobremenitev leta 97 102 mio SIT
v letu 97 še dodatno 31 mio SIT.
V okviru sredstev te postavke so bila izvedena tudi naslednja večja dela:
V obstoječi širini je kot možnost obvoza v celoti modernizirana cesta med vasjo Sorica in
Petrovim Brdom v dolžini 4.6 km.
Urejeno je odvodnjavanje deloma sanirane oporne in podporne zložbe in vozišče asfaltirano v
BNOS debeline 7 cm.
Na najbolj izpostavljenih mestih pa so urejene odbojne ograje. Širina vozišča vključno s
povozno muldo je od 4.5 do 5 m. Navedena dela
so v celoti zaključena v letu 97 v skupni vrednosti 48 mio SIT.V nadaljevanju bo potrebno na
temu delu sanirati še tri podore.
Na odseku 1074 Podrošt- Petrovo Brdo je v km 4.588 zgrajen v dolžini 250 m AB podporni
zid v vrednosti 82 mio SIT. Podporni zid je v smislu racionalizacije skrajšan. S preostalimi
razpoložljivimi sredstvi ( 20 mio SIT) so bile deloma že v letu 96 oziroma 97 na najbolj
izpostavljenih mestih zgrajene kamnite zložbe v betonu.
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NADALJEVANJE SANACIJE CESTE
V nadaljevanju bi Ipilo smotrno cesto med km 3.2 in km 6.0 ščititi z AB podpornim zidom
dolžine 40 m le še v km .4.920. Na preostalem deluje možno cestno telo varovati s kamnitimi
zložbami ( deloma v betonu) in ukrepi za umiritev toka (talni pragovi) v skupni dolžini cca
700m. Sanirati bi bilo potrebno cca 300m obstoječih kamnitih podpornih zidov (jezbice,
podbetoniranje, betonski venec).Ob pobočju bi bilo, potrebno postaviti cca 300 m opornih
kamnitih zložb višine do 2m. Dva lesena in en betoski propust bi bilo potrebno nadomestiti z
armiranobetonskimi, ter na dolžini cca 1800m postaviti odbojne varovalne ograje, urediti
odvodnjavanje in vozišče asfaltirati v širini 5,5m z lokalnimi zoženji.
OCENA STROŠKOV
v mio SIT
AB zid v km 4.920
20
kamnite zložbe
180
sanacija obstoječih zidov
30
AB propusti
40
varovalne ograje
10
kamnite zložbe ob pobočju
30
odvodnjavanje in ureditev v BNOS
60
SKUPAJ
370
Ocena stroškov je zgolj informativna
Dela bi bilo možno izvajati fazno v okviru možnosti vsakoletnega proračuna.
V pripravi je popis del za racionalizirano varianto, na podlagi katerega bo možno izvesti
razpis za dokončanje vseh del na odseku od km 0.800 do km 6.000 .
6790-478

R 346/1284 Rogatec-Stoperce

Veljavni prorac 1997: 34.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

34.000.000
34.000.000

Z do sedaj zagotovljenimi sredstvi vključno s sredstvi iz leta 97 je odsek v celoti dokončan od
km 1 do km 3, od km 3 do km 4,1 pa so izvedena zemeljska dela in planum sp. ustroja.
Vrednost izbrane ponudbe je znašala 87.5 mio SIT, od česar je do sedaj zagotovljeno 40.6
mio SIT. Dela bodo končana v letu 98.
6791-478

R 387/1412 Kalce-Hrušica

Veljavni prorac 1997 80.000.000

Pod pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

80.000.000
79.999.985

Dela so se nadaljevala na odseku km 8.500 do km 10.000 na obstoječi regionalni cesti na
podlagi Odločbe za splošno prepoved prometa izdano od Ministrstva za promet in zveze.
Za izvajanje del ni bila izdana Odločba o priglasitvi del, ker še vedno ni podpisana pogodba
za pridobitev zemljišča.
17.06.97 je republiški inšpektor za ceste sklical sestanek v zvezi z gradnjo modernizacije
ceste na odseku od km 11.135 do km 11.285 zaradi nestrinjanja poteka trase prizadetih
lastnikov zemljišč, oz. Gozdnega gospodarstva Tolmin. Ugotoviti je lastništvo z mejno
zakoličbo. Občina sprovede postopek za dokončno traso regionalne ceste, investitor mora
pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje za projektirano oz. variantno traso.
V km 10.100 pod cesto v globini 2,5 m poteka Rimska cesta, katero bi ob modernizaciji ceste,
v sodelovanju z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine v dolžini 30 m obnovili in
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prezentirali.
Modernizacija ceste R387/1412 Kalce - Hrušica na stacionaži od km 7+700 do km 10+000, v
dolžini 2,300m in pogodbeni vrednosti 108,918,149 SiT, je zaključena. Dokončana so
zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, propusti in oprema ceste (varnostne ograje).
Pogodba za izvedbo nadajevanja del je bila podpisana dne 18.12.97. Izvajalec del SGP
Primorje Ajdovščina je pričel z deli. Dela na prestavitvi vodovoda so bila zaključena in
predana uporabniku. S skladom kmetijskih zemljišč in gozdov še vedno ni doseženega
sporazuma.
6795-478

R 330/1191 Sopota (Podkum)-Jagnjenica

Veljavni prorac 1997: 55.080.298

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

55.080.298
55.080.298

Izvedena je razširitev ceste R 330/1191 od km 17,140 v dolžini 645 m z dograditvijo nasipov,
zgraditvijo kamnitih zložb in prestavitvijo elektrovoda nizke napetosti.
Dela niso v celoti končana. Potrebno je vgraditi odbojno ograjo, zaščititi brežine ukopov in
opremiti cesto s horizontalno in vertikalno signalizacijo. Dodatna in več dela so se pojavila pri
rušenju obstoječih zidov, nasipih in njihovi zaščiti z lomljencem in dodatni opremi z odbojnimi
ograjami, ki jih projekt ni predvidel. Vrednost teh del 9.708.972 SIT. Končana bodo spomladi
98.
6800-478

M 10-10/1034-1039 Bača-Godovič

Veljavni prorac 1997: 65.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

65.000.000
65.000.000

Izvedla so se dela na odseku 1036 od km 3+000 do km 4+000. Končane so vse kamnite
zložbe, podporni zidovi in vsa asfalterska dela. Dne 19.6.1997 je bil izveden komisijski
Pregled. Izvajalec del je bilo CP Nova Gorica. Cesta je predana upravljalcu.
Dne 18.7.97 je bil v Ur. listu RS objavjen razpis za rekonstrukcijo ceste na odseku 1037 od
km 13,050 do km 13,150 in na odseku od km 0,000 do km 0,650. Predvidena je zamenjava
sp. in zg. ustroja, oporni in podporni zidovi in odvodnjavanje. Izbrani izvajalec je VGP Soča.
Vrednost izbrane ponudbe je 104.342.041,92 SIT. V kolikor se v drugi polovici meseca
januarja vremenske razmere ne bodo bistveno poslabšale, bo izvajalec del VGP Soča
nadaljeval v jeseni začetimi deli.
6801-478

Manjše sanacije objektov

Veljavni prorac 1997 :158.800.000 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

158.800.000
158.799.910

Pregled porabe sredstev za posamezne sanacije objektov je razviden iz preglednice.
Ime premostitve

Kraj

motnišnica
SKRALSKA

LOČICA
ZG.SVEČA
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Vrednost
sanacije
1996
28.307.235
20.000.000

Pogodbeni Znesek za
znesek 1997 leto 1998

OPOMBE

36.563.273
7.019.434

Zgrajen
Zgrajen
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PERAĆICA
BA3NIŠNICA
BAJDINSKI POTOK
REKA
BUCLEN
TREBUŠICA
PO LS KAVA

POSAVEC
1.000.000 14.000.000
MEDNO
25.902.418 4.902.640
TURJAK
11.436.954 2.471.226
DOBROVO
6.798.766
ZAKOT
14.523.725
DOL.TREBUŠA
34.000.000
ZG.POLSKAVA
1.000.000

20.402.766

OPLOTNICA
PŠATA
HUDOURNIK
KANAL PŠATE
MERAK

TEPANJE
MENGEŠ
PODČELA
JARŠE
ŠULINCI

38.445.567

6802-478

1.000.000
15.660.192
2.456 744
1.000.000

40.720.786
32.592.975

15.153.256
27.898.253

Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
V gradnji
Zgrajen
Zgrajen
V gradnji
V gradnji
Zgrajen
V gradnji
V gradnji
Zgrajen

Večje sanacije objektov (po spisku) (16)

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

450.000.000
450.000.000

Pregled porabe sredstev za posamezne sanacije objektov je razviden iz preglednice.
Ime premostitve

Kraj

SAVA BOHINJKA
REKA
REKA
SUSAČKI POTOK
DRAVA
LAHINJA
LJUBLJANICA
BAČA
SOČA
INUNDACIJA
SAVA

MOKRI LOG
TREBČANE
ŽABICE
NOVOKRAČINE
DRAVOGRAD
PRIMOSTEK
VRHNIKA
PODBRDO
PERŠETI
PERŠETI aneks
G
O
Z
MARTULJEK
MIREN
ŽELEZNIKI

VIPAVA
PODPORNI ZID

Vrednost
sanacije
1996
55.000.000
75.000.000
0
0
48.000.000
61.964.849

Skupaj:
6803-478

Pogodbeni Znesek za
znesek 1997 leto 1998

OPOMBE

42.859.533
94.561.031
0
0
87.351.442
8.167.785
25.375.215
12.255.470
69.500.000
20.514.460
20.000.000

V gradnji
Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
Vgradnji
Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
Vgradnji

25.000.000

34.780.658

56.915.064
10.787.978
12.500.000
450.000.000 70.568.636

V gradnji
Zgrajen

R 361/1332 Hoče-Areh

Veljavni prorac 1997: 20.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

19.999.901
19.999.901

Dela po pogodbi so končana na odseku od km 5,3 do 5,855. Podpisan je aneks za dodatna dela
v izdelavi je končna situacija.
r
Obstoječa regionalna cesta je v nadaljevanju odseka v zelo slabem stanju in je potrebna večjih
obnovitvenih del. Na vozišču so nastale poškodbe, katerih vzroki so v glavnem v plazovitem
terenu, slabem odvodnjavanju ter neurejenih bankinah. Zaradi manjše obstoječe širine vozišča,
se je zaradi racionalizacije investicije pristopilo k zoženju karakterističnega profila s širino vozišča
2X2,50m. Potrditev karakterističnega prečnega profila s strani MO Maribor smo pridobili po
obrazložitvah šele v aprilu 97.
24.7.97 je bila oddana vloga na UE Maribor za pridobitev lokacijskega dovoljenja ter 18.8.
dopolnjena še z manjkajočimi odstopnimi izjavami lastnikov tangiranih parcel, ki nam jih je poslala
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KS Reka - Pohorje ter naknadno pridobljenim vodnogospodarskim mnenjem. Vmesne kopije
projektov so bile revidirane. Na revizijski razpravi je bilo dogovorjeno, da je potrebno pilotno
steno izdelati na podlagi novih geoloških raziskav za potrebe projekta PGD.PZI. Pilotna stena
je ponovno revidirana, celoten projekt bo po reviziji oddan v začetku oktobra. Glede avtobusnega
postajališča na začetku tega odseka, ki v tej projektni dokumentaciji ni obdelano, pa je potrebno
pridobiti samostojno projektno dokumentacijo, kar je bilo izvršeno.
Projekt za nadaljnjih 2500 m ceste je izdelan, revidiran, odkupi zemljišč so v teku, IPN je potrjen,
investicijski program izdelan. Vrednost del bo znašala cca 180 mio SIT
6976-478

R 349/1296 Cankova

Veljavni prorac 1997: 76.057.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

76.056.439
76.056.439

Na navedenem odseku od km 0.000 do 1.430 seje izvajala rekonstrukcija ceste skozi naselje
Cankova, korekcija krivin in ureditev križišča s pasom za zavijanje v levo, avtobusno obračališče
zaradi zaprtja ceste v križišču (Nova prometna ureditev) ter izvedba pločnikov in signalizacija
po projektih Lineal 162 B/95 julij 95. Za navedena dela je bilo izdano priglasitveno dovoljenje.
Občina Cankova -Tišina je nastopala kot soinvestitor. Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem
je znašala 159.453.862 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane. Prevzema
obnovitvenih del še ni bilo.
6986-478

M 3-3/1290 Šikole-Hajdina

Veljavni prorac 1997: 30.726.984

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.726.984
30.726.984

Dela pri obnovi vozišča od km 11,66 v dolžini 1433 m so dokončana, sredstva pa v celoti
realizirana. Tehnični pregled je opravljen.
6987-478

M 10/300 Brezovica-Sinja Gorica

Veljavni prorac 1997: 40.705.516

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

40.705.516
40.705.516

Finančna sredstva proračuna 1997 so bila angažirana za plačilo izvedene preplastitve v letu
1996.
Na zahtevo občine in KS bo potrebno cesto v celoti rekonstruirati skupno s pločniki in kolesarsko
stezo. V ta namen se pridobiva lokacijsko in gradbeno dovoljenje. To bo nova postavka za
investicije.
6988-478

R 339/1245 Višnja vas-Dobma

Veljavni prorac 1997: 19.349.196

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

19.349.196
19.349.196

Obnova ceste je bila predvidena zaradi večjih poškodb na cesti in neustreznega odvodnjavanja.
Dne 28.10. 1996 je bilo na celotnem odseku izvedeno vgrajevanje bitudrobirja in asfaltbetona.
Vgrajevanje asfaltbetona je potekalo v celotni širini ceste s popolno zaporo prometa. Vsa
gradbena dela na trasi so zaključena. Tehnični pregled in prevzem objekta je bil izveden .
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Finančni prikaz investicije:
- vrednost pogodbe:
- pogodbena izplačila:

65.849.196 SIT
v letu 1996:
v letu 1997:

6989-478

46.500.000 SIT
19.349.196 SIT

R 323/1143 Spodnji Brnik-Cerklje

Veljavni prorac 1997: 53.595.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

53.594.120
53.594.120

V letu 1997 je bila v celoti zaključena v Ietu1996 pričeta rekonstrukcija regionalne ceste na
odseku skozi Cerklje od km 2.200 v dolžini 1300m. Sofinancer del je bila Občina Cerklje, ker je
bila poleg voziščne konstrukcije v celoti obnovljena tudi ostala infrastruktura, urejeni pločniki in
javna razsvetljava.
Stroški obnove so bili večji od pogodbene vrednosti za cca. 25 mio SIT. od česar pa je po
sporazumu dolžna del kriti občina Cerklje. Do povečanja vrednosti je prišlo zlasti:
1. prestavitve meteorne kanalizacije v vozišče (po projektu je bila locirana na trasi vodovoda
izven vozišča),
2. povečane globine izkopa (meritve Aktim),
3. povečanega obsega del pri J.R. (občina),
4. povečanega obsega del pri izgradnji pločnikov (občina).
Vrednost vseh izvedenih del znaša 93.837.907 SIT. Od česar znaša delež države 69.494.120
SIT ( od česar v letu 1997; 53.594.120 SIT in v letu
1996 pa 15.900.000 SIT). Dela so s strani DRSC fizično in finančno v celoti zaključena.
6990-478

R 381/1379 Podgrad-llirska Bistrica

Veljavni prorac 1997: 60.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

60.000.000
60.000.000

Dela na gradbišču v dolžini 2030 m so v zaključni fazi. Urejeno je odvodnjavanje, izkopi brežin.
Na celotnem odseku je položen bitudrobir in oprema ceste. Izdelana je že tudi sredinska črta.
Dela so bila prekinjena, zaradi pomanjkanja sredstev v začasnem financiranju. V novembru so
se dela nadaljevala.
že po razpisu je projektant popravil projekt v skladu s pripombami revizijske komisije. Glavno
povečanje stroškov je nastalo zaradi naslednjih dodatnih del:
- dvig nivelete ceste za mostom za pribl 40 cm v dolžini 180 m (4,7 mio sit)
- namestitev odbojnih ograj (3,7 mio sit)
- odvodnjavanje (7,0 mio sit)
- razna dodatna dela, ki so razvidna iz predračunov (5,0 mio sit).
Odpravljajo se še zadnje pomanjkljivosti pred komisijskim pregledom. Le-ta še ni razpisan, čeprav
je vloga s strani izvajalca že poslana.
6991-478

R 381/1380 Ilirska Bistrica

Veljavni prorac 1997: 17.799.001

Pod pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

17.799.001
17.799.001

Dela na obnovi vozišča od km 0,040 do 0,420 so zaključena. 22.5.1997 opravljen komisijski
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pregled izvedenih del. Pomanjkljivosti še niso odpravljene.

6992-478

R 313/1069 Prem-Obrov

Veljavni prorac 1997: 75.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

75.000.000
75.000.000

Na celotnem odseku od km 8,2 do 10,5 v dolžini 2300 m so urejene brežine nasipov in ukopov,
izveden je nasip in tampon, položeni robniki, izvedeno odvodnjavanje in asfaltiranje. Dela so v
celoti zaključena, opravljen je bil komisijski ogled.
Izvajalec je preložil predračun za dodatna dela, ki so nastopila med gradnjo in še predračun za
dodatna dela po komisijskem pregledu. Zaradi vremenskih razmer vsa dela za odpravo
pomanjkljivosti po komisijskem pregledu še niso opravljena. V tem mesecu izvajalec predvideva
da bodo vsa dela izvedena. Aneks je podpisan.
Dodatna dela, ki so nastopila med gradnjo so vredna 7.940.422 SIT in po komisijskem pregledu
577.397 SIT. Skupno torej 8.517.820 SIT.
7290-478

R 362/1333 Senovo (naselje)

Veljavni prorac 1997: 44.329.288

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

44.329.288
44.329.288

Izvedena je rekonstrukcija ceste skozi naselje Senovo od km 11+180 v dolžini 873 m. Razen dela
opreme in signalizacije ceste so vsa dela končana.
7291 -478

R 323/1143 Cerklje-žičnica Krvavec

Veljavni prorac 1997: 29.000.000 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
29.000.000

Dela na odseku so v celoti zaključena. V letu 1997 je bila obnovljena regionalna cesta od križišča
z lokalno cesto v Cerkljah ( km 3.480 ) v dolžini 0.6 km in skozi naselje Grad od km 4.360 v
dolžini 0.4 km. Odvodnjavanje obstoječega vozišča v preteklosti ni bilo urejeno, kar je tudi
povzročilo propadanje vozišča. Projekt obnove je izdelal projektivni biro Ozing zgolj za
nadgraditev vozišča tako, da odvodnjavanje praktično ni bilo obdelano. Dela je izvajal SCT.
Naselje Grad leži na nepropustnih zemljinah ( poskusna vrtanja do globine 15m ) tako, da
meteorne vode z vozišča ni bilo možno lokalno ponikati. Naselje leži neposredno pod gorsko
pregrado Kamniških planin in so zanj značilne pogoste kratkotrajne padavine velike jakosti, ter
v zimskem času pogosti zmrzlinski ciklusi. Vso meteorno vodo z vozišča je bilo zato potrebno
voditi do bližnjega potoka po novemu kanalizacijskemu sistemu, ker odprtih jarkov preko privatnih
dvorišč ni bilo možno speljati.
Za odvod meteorne vode z vozišča je bilo potrebno zgraditi: 276 m kanalizacije premera 60 cm,
97 m kanalizacije premera 40 cm, 56 m kanalizacije premera 30 pm s pripadajočimi izpusti v
potok, revizijskimi jaški in peskolovi, ter izdelati preko 1000m asfaltne mulde. Stroški izvedbe
sistema odvodnjavanja tako znašajo preko 11 mio SIT, dočim je bilo po ponudbenem predračunu
za izvedbo kanalizacije predvidenih le 1.5 mio SIT. Pogodba je bila sklenjena na ponudbeno
vrednost za odsek v skupni dolžini 1.6 km v vrednosti 23.8 mio SIT, zato je bilo potrebno, zaradi
gradnje meteorne kanalizacije, drugi pododsek skrajšati.
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Iz vidika prometne varnosti je bilo nujno obnoviti krivino v km 4.7 ( neustrezen prečni sklon in
neurejeno odvodnjavanje, ki je povzročalo poledico v zimskem času in s tem pogoste nezgode
) in na tem mestu obnovo zaključiti. Stroški obnove so za 6.2 mio SIT presegli vrednost
pogodbe. Skupni stroški obnove 1 km dolgega odseka tako znašajo 30 mio SIT. Dela so
obračunana. Tehnični pregled je opravljen.
7307-478

R 320/1117 Rakek (skozi naselje)

Veljavni prorac 1997: 37.498.074 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

37.498.074
37.497.241

Dela so se izvajala na odseku od km 0+350 do km 1+150. Končana so vsa dela.
povečan je bil obsegadel: strojni izkopi v V. kategoriji , -izvedba kamnite zložbe , -dodatno
odvodnjavanje in druga manjša dela.
V mesecu avgustu je bilo na področju naselja Rakek več močnih neurij, posledica teh so bile
zalite kleti v večih stanovanjskih hišah. Z izvedbo rekonstrukcije ceste so se bistveno povečale
količine zbranih vod, ki na določenih mestih prelije rob vozišča, tako da se voda prelije na
dovozne poti do hiš -zaradi tega sta bila na dve mestih (izvozih) dodatno nameščeno dva linijska
požiralnika po celotni širini izvoza.
Dne 30.09.97 je bil opravljen komisijski pregled ceste skozi Rakek. Na pregledu je bilo določeno,
da je potrebno izvesti poleg manjših pripomb še cca 60m odbojne ograje (nasproti bencinskega
servisa ) in linijski požiralmik v dolžini 6m na enem izmed priključkov. Dela so končana.
7308-478

R 322/1134 Tržič-Križe

Veljavni prorac 1997: 21.200.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

21.200.000
21.200.000

Zaključena je obnova 2 km dolgega odseka. Deloma je urejeno odvodnjavanje ( meteorna
kanalizacija, drenaže, mulde ) korigiran je vzdolžni in prečni sklon (deloma odstranjen zgornji
ustroj, deloma nadgradnja s tamponom) in vozišče afaltirano po obstoječi širini. Skupna vrednost
vseh izvedenih del je znašala 39 mio SIT.
V nadaljevanju je potrebno dokončati sistem za odvod meteornih vod z vozišča ( zaradi
plazovitega terena vgraditev betonskih kanalet in dograditev kanalizacije ), izvesti najbolj nujno
sanacijo kamnitih podpornih zidov in dograditi robne vence, ter sanirati stare lesene oziroma
namestiti nove varovalne ograje. V podpisu je aneks z dinamiko plačil v letu 1998. S sredstvi po
temu aneksu bo možno dela v celoti zaključiti.
7309-478

R 387/1412 Kalce-Hrušica

Veljavni prorac 1997: 20.479.749 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

20.479.749
20.479.749

Izvedena je bila modernizacija ceste od km 1+300 v dolžini 420 m. Dela so bila začeta jeseni
1996. Vsa dela so končana.
Vgrajena je tudi signalizacija in oprema. Opravljen je bil tehnični pregled. Sledi odprava
pomanjkljivosti.
7310-478

R 356/1317 Martinje-Dolič
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Veljavni prorac 1997: 76.300.000 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

76.234.328
76.234.328

Na navedenem odseku od km 10.920 do 13.110 v dolžini 2190 m seje izvajala modernizacija,
korekcija krivin in ureditev križišča ter signalizacija po projektih PPK štev. 4873 julij 1993. Za
navedena dela je bila izdano priglasitveno dovbljenje . Vrednost vseh del skupaj 79 884.328
SIT.Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane.Opravljen je tudi prevzem obnovitvenih del.
Na tem odseku je ostalo še cca 1200m v makadamu za katerega pa obstoja
dokumentacija in ga je možno izvesti takoj nadaljevati.
7311-478

projektna

R 374/1365 Lož-Stari trg

Veljavni prorac 1997: 14.635.335

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

14.599.553
14.563.771

V letu 1996 je bila na odseku R 374 od km 6,400 v dolžini 410 m izveden bitudrobir. V maju 1997
je bil položen asfaltbeton. Dela na odseku so v celoti končana in obračunana.
7312-478

M 10-10/1033 Hotedršica-Podstrane

Veljavni prorac 1997: 36.701.165 Pod. pog. za leto 97:
0
Realizacija 1997:

36.701.165
36.701.060

Asfalterska dela so bila končana v letu 96. Potrebno je bilo popraviti in urediti bankine ter
zmontirati manjkajoče odbojne ograje. Dela je izvedlo SGP Primorje Ajdovščina. 19.6 1997 je bil
opravljen komisijski pregled.
Izveden je bil komisijski pregled, odpraviti je potrebne pomankijivosti in sicer:
-urediti bankine
-izvesti oporno zložbo na katero se namesti odbojna ograja
-zaliti razpoke v vozišču
Naštete pomankijivosti po komisijskem pregledu so odpravljene. Dela so zaključena.
7313-478

R 358/1322 Črenšovci-Razkrižje

Veljavni prorac 1997: 63.523.000 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

63.522.434
63.522.434

Izvajalec je končal z obnovitvenimi deli na trasi v celotni dolžini od km 0,010 v dolžini 2050 m že
v juniju 97. Izvajalec je poslal obvestilo o dokončanju del na celotnem odseku. Pregled
obnovitvenih del bo možno izvršiti v začetku leta 98.
7314-478

R 357/1318,1319 Martjanci-Dobrovnik-Dolga vas

Veljavni prorac 1997: 64.701.675 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

64.697.560
64.227.323

Na navedenem odseku od km 1,700 do 2,500 seje izvajala rekonstrukcija ceste, korekcija krivine
in ureditev dveh križišč ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih Lineal 163/95 marec
1995 . Za navedena dela je bila izdano priglasitveno dovoljenje. Občina Moravske Toplice je
nastopala kot soinvestitor. Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem znaša 94.437.086 SIT.
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Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane Opravljen je tudi prevzem obnovitvenih del.
7315-478

M 10-10/1005 Kobarid

Veljavni prorac 1997: 14.500.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

14.500.000
14.500.000

Dela so se izvajala na odseku od km 0+000 do km 0+800. Izvedena je bila drenaža, asfaltirani
pločniki in vozišče Opravljen je bil komisijski pregled Večjih pripomb ni bilo, razen problem
odvodnjavanja na začetnem delu odseka ( od 0.000 do 0.150), kar je izvajalec tudi rešil.
7316-478

R 308/1058 Črni vrh-Col

Veljavni prorac 1997: 20.820.225

Pod pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

20.820.225
20.820.225

Dela na obnovi ceste od km 5,600 v dolžini 1 km so končana. Izvedena je bila delna razširitev
ceste in zamenjava zg. ustroja.
7317-478

R 306/1048 Opatje selo-Komen

Veljavni prorac 1997: 30.562.349

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.562.349
30.562.349

Dne 30.7.97 je bil opravljen komisijski pregled, kateri ni uspel. Za razširitev ceste je bila investitor
Občina Komen, ki pa ni imela potrebne dokumentacije za izvedbo pregleda. Predstavniku Občine
Komen je bila dana naloga , da v najkrajšem možnem času pridobi manjkajočo dokumentacijo.
Na osnovi urejene dokumentacije se ponovno skliče komisija za izvedbo pregleda. Dela so
zaključena in obračunana.
7318-478

M 10-3/336 križišče Krško

Veljavni prorac 1997: 1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Projekt rekonstrukcije križišča pri "Podmornici".
V soglasju z Direkcijo RS za ceste je Občina naročila izdelavo PGD, PZI projekta ureditve
krožnega križišča v Krškem, izdelala lokacijsko dokumentacijo, pridobila lokacijsko dovoljenje in
pripravila sofinancerski sporazum. Trenutno pridobiva zemljišča potrebna za izvedbo hodnika za
pešce in kolesarske steze. Po pridobitvi le teh bo vložila vlogo za izdajo GD na UE Krško.
Izdelan PGD, PZI projekt je bil revidiran in dopolnjen po zahtevah revizijske komisije.
Razpis gradbenih del je bil izveden, prav tako podpis sofinancerske pogodbe z občino Krško.
Dela so oddana CP NM in se bodo izvajala v letu 98.
Obvoznica Krško
Idejni projekt prestavitve M 10-3 in prečne povezave M 10-3 z R -362 s križišči in priključki: NP
vozišča = 2X3,00 + robni pas 2X0,30m + enostranski hodnik za pešce š=1,55m se izdeluje za
približno 1 km nove regionalne ceste z mostom čez Savo in približno 0,6 km nove magistralne
ceste M 10-3 ter izgradnja novega križišča pri mostu čez Savo. Hidravlično študijo vplivov
prestavitve M 10-3 in prečne povezave na visoke vode Save je naročena.
Revizijski pregled IP je opravljen, projekt popravljen in predan v arhiv.
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7319-478

R 366/1349 Kamnik-Ločica

Zač. financ. 1997:
0
Predi. pror. 97 (Amand.16.11.):

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Dela izvaja DARS!
7758-478

R 376/1369 Ljubljanica-Briše

Veljavni prorac 1997: 0

Pod pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Potrebna je korekcija projekta PGD, PZI za modernizacijo odseka
Pridobljena je bila projektna dokumentacija:
- PZI most čez potok Mala voda v km 6.069.33
- PZI most čez potok Mala voda v km 6.443.06
- vmesna kopija PZI predlog modernizacije R-376 Ljubljanica-Briše od km 5.895 do km
7.088
V skladu z zaključkom revizijske razprave so bile dodatno naročene geološke raziskave.
20.03.97 je bil sestanek v zvezi preučitvijo možnosti racionalizacije projekta (obstoječi projekt
iz leta 1994 je bil bogato zastavljen - širina vozišča je 2*2.75 + 2x0.75 bankine) z naročilom
ponudbe za dodatna dela za izdelavo projektov konstr. za ščitenje brežin. Zaradi reakcije MOP
v zvezi z zoženim profilom na podobnem projektu, smo se odločili, da se projekt zaključi v skladu
s prvotno projektno nalogo. 30.09.97 smo prejeli projekt popravljen po reviziji. Izdeluje se inv.
program na osnovi cestnega projekta in dveh projektov mostov. Dela. so se izvajala in skupne
postavke projektov.
7760-478

R 327/1174 Plešivica-Luče

Veljavni prorac 1997: 2.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Potrebna je korekcija starega projekta PGD, PZI za modernizacijo odseka.
Obstoječa reg.cesta je na tem pododseku še v makadamski izvedbi. Širina cestišča je od 4.0 do
5.0 m in strogo sledi naravnim terenskim oblikam, teren je gričevnat.
Predviden NPP znaša: vozišče 2*2.75 m, - utrjena bankina 0.75 m, skupaj 7.00 m.
Pododsek se nahaja med dvema asfaltiranima podosekoma. Zajet je v dveh obstoječih projektnih
dokumentacijah. Ocenili smo, da sta ti dokumentaciji neustrezni - ažurirati katasterski elaborat,
predračunski elaborat, širina vozišča 2*2.50m ne ustreza, izdelati je geološko-geomehansko
poročilo.
V juniju je bila na potrjena projektna naloga s širino vozišča 2*2.75 m. Projekt se izdeluje.
7762-478

Cestno-železniška križanja

Veljavni prorac 1997: 1.600.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.600.000
1.600.000

V okviru postavke so bili letos obnovljeni cestno železniški prehodi Rakek (R 378, odsek 1373),
Ormož (M 3, odsek 25, v km 0.432) in Hajdina
(R 346, odsek 1285, v km 10.620). Dela na
slednjih dveh so končana, plačana pa le 5 %; preostanek bo plačan v letu 1998.
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7764-478

R 321 C/1129 sanacija plazov Sorica-Petrovo brdo

Veljavni prorac 1997 1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Izvedene so geološke raziskave. PZI sanacij je pripravljen. Dela so oddana CP Nova Gorica.
Vložena je vloga za odločbo o priglasitvi del. Izvedena je zakoiičba in zavarovanje od km 1,4 do
3,4. Predvidena je sanacija 7 odsekov. Dela se bodo glede na vreme predvidoma pričela še v letu
1998 .
7790-478

R 302/1027 Jasna-Erika

Veljavni prorac 1997: 0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Cesta R 302 / 1027 Kranjska gora - Vršič na obravnavanem pododseku (od km 1+900 v dolžini
1300 m) poteka v območju ene izmed najbolj vitalnih turističnih lokacij v Sloveniji. V tem območju
so združene značilnosti:
- Kranjske gore kot turistične destinacije skozi celo leto
- Jasne kot priljubljene turistično - rekreacijske točke
- v te območju je vstop v Triglavski narodni park ter cesta čez Vršič
- poleg turističnega značaja ima cesta tudi regionalni pomen, saj povezuje zgornjesoško
dolino z zgornjesavsko dolino.
Obstoječa cesta ne ustreza glede tehničnih karakteristik (neustrezni prečni in vzdolžni skloni,
neustrezne razširitve v krivinah), neurejno je odvodnjavanje vozišča, varnost udeležencem v
prometu ni zagotovljena (ker ni pločnika je predvsem poleti precej pešcev na vozišču, zaradi
skromnih širin vozišča so v nevarnosti kolesarji).
Predvideni normalni prečni profil bo znašal: od km 1+900 do 2+700 (meja TNP)
- vozišče 2 x (2,75+0,20) 5,90 m
- vozni pas 2,75 m z ustreznimi razširitvami v krivinah
- robni pas 0,20 m
- bankina
1,00 m
-pločnik
1,60 m
od km 2+700 do 3+200 (v TNP)
- vozni pas 2,50 m z ustreznimi razširitvami v krivinah
-bankina 1,00 m
-pešpot
1,20 m
Pridobljeno je lokacijsko dovoljenje, odkupujejo se zemljišča brez večjih zapletov s strani strank.
Izdelan je projekt dveh ploščatih prepustov in je bil revidiran. Podpisan je sofinancerski
sporazum z občino Kranjska gora, ki bo financirala pločnik, peš pot, javno razsvetljavo in
komunalne vode, vendar je bil na MPZ zavrnjen. Izvedene so določene dopolnitve, kot jih je
zahteval MPZ. Sporazum je dostavljen občini v podpis.
Občina je pridobila delno gradbeno dovoljenje za izgradnjo fekalne kanalizacije in že gradi
kanalizacijo saj se naselje hitro širi inje zato smotrno, da se investicija vsklajeno izpelje.
Trenutno poteka promet po posebej zgrajenem obvozu. Po končani gradnji kanalizacije bi bilo
smotrno v letu 98 pričeti z rekonstrukcijo ceste. Predvidoma bodo skupni stroški znšali 120 mio
SIT, od česar bo občina kot soinvestitor krila stroške v višini 30 mio SIT. Sporazum o
soinvestiranju je podpisan.

poročevalec, št. 84/1

424

9. december 1999

7791-478

M 6/263 Mala Hrovača

Veljavni prorac 1997: 0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

V izdelavi je lokacijska dokumentacija za ureditev križišča na M 6.

7792-478

M 10/281,282 križišče Višnja vas

Veljavni prorac 1997: 0

Pod. pog za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Obstoječe križišče dveh mag. cestnih odsekov z reg.c. ni urejeno prometno varno. Priključek na
reg.c. (zdravilišče Dobrna) je brez levozavijalnega pasu. Prav tako neurejeno je avtobusno
postajališče v območju križišča ter odvodnjavanje. IP je predvidel ureditev nove zasnove križišča
Širina vozišča na mag.c. je 2X3,50m, na reg.c. 2X3,OOm ter levozavijalni pasovi 3,00m.
Predvidena je prestavitev oz. zaščita komunalnih vodov, sofinanaciranje občine za ureditev AP
ter pločnikov.
Potrebno je bilo naročiti prometno analizo križišča. Po uskljajevanju variant je na predlagano
rešitev pridobljeno pozitivno soglasje občine Vojnik. Idejni projekt je bil revidiran. Projektant
usklajuje projekt s pripombami revidentov, oziroma revizijske komisije. Idejni projekt bo osnova
za izdelavo projekta PGD, PZI , ki bo izdelan spomladi 98.
7793-478

R 324/1145 Ljubljanica-Vrzdenec

Veljavni prorac 1997: 0
•

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
•

0
0

Potrebna je korekcija starega projekta PGD, PZI, ki je bil narejen v letu 1992.
Obstoječa makadamska cesta širine 4-5 m poteka v hribovitem terenu, začetek je v dolini, po 100
Pa se začne vzpenjati z vzponom 7-9%. V km 0.800 je prekop, trasa se do konca spušča s 4 do
m
ax. 6%. V začetku trase seka cesto potok Mala voda.
Predviden NPP znaša:
- vozišče 2*2.75 m,
- asfaltna koritnica 0.50 m,
- pregledna berma 0.50 m (zaradi velikih zem.del),
- utrjena peščena bankina 2+0.75 m,
skupaj
7.00 m
Maja 97 so bile naročene dodatne preiskave in rešitev "plazu", ki seje medtem sprožil na tem
pododseku.
Oddan dodaten projekt- po reviziji -PZI most čez Malo vodo v Ljubljanici v km 0.1375 . Dodatno
je bilo potrebno izdelati katasterski el. (obstoječi je bil nepopoln; ugotovljeno je bilo, da vrhnje
križišče ni bilo obdelano v obeh variantah, kot je bilo to zahtevano na reviziji; bil je ažuriran s
spremembo priključka R376 v km 0.000 v skladu z dogovori z lastnikom zemljišča.
Izdelan je bil elaborat "Dimenzioniranje voziščne konstrukcije R324/1145 Ijubljanica-Vrhnika od
km 0.000 do km 1.533". V elaboratu je navedeno, da je potrebno obstoječe mak. vozišče nasuti
s tamponom min. debeline 20 cm na sredini obstoječega vozišča in 30 cm na robovih
obstoječega vozišča.
V projektu predviden tampon v debelini od 0 do 20 cm -je torej
nezadosten in bo potrebno projekt temu ustrezno korigirati.. Preverili smo projektantski
predračuna z našimi cenami; rekap. je bila bistveno večja od projektantske, tako da je potrebna
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izdelava inv.programa.
Na terenu se izvajajo vrtanja (Geološki zavod) zaradi preveritve parametrov, uporabljenih pri
statičnih izračunih tipiziranih objektov ob cesti. Izdeluje se tudi elaborat sanacije plazu na koncu
serpentine. Plaz se je sprožil, zaradi vodnega zajetja (bazena) nekega lastnika na brežini.
Naročena je izdelava vodnogospodarskih smernic v zvezi s sanacijo plazu.
7794-478

R 340A/1252 Pavličevo sedlo (PHARE)

Veljavni prorac 1997: 17.519.180

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

17.519.180
17.488.859

Za odsek od km 0 do 2 je dokumentacija izdelana. Za preostali del pa je stanje naslednje:
Na zahtevo investitorja je potrebno upoštevati racionalizacijo investicije in modernizirati cesto
brez večjih posegov v prostor. Širina vozišča je 4,0m. Posebnih ukrepov zaradi komunalnih
vodov ne predvidevamo, prav tako ne sofinanciranja občine. Zaradi potrebe mednarodnega
razpisa za celoten odsek modernizacije te reg.c. je potrebno pridobiti projekt za razpis, zato je
v juniju oddana vloga za pridpbitev projekta PZR
Zaradi potrebe zaščite in prestavitve TK vodov, da pridobimo soglasje Telekoma, je oddana vloga
za sklenitev pogodbe s predlaganim pooblaščenim predstavnikom za Telekom - Tegrad. Izdelal
se bo projekt zaščite in prestavitve TK vodov za celoten odsek. Javno odpiranje dne 3.7.97 je bilo
uspešno. Zaradi potrebe zaščite in prestavitve elektro vodov, da pridobimo soglasje Elektro
Celje, je oddana vloga za sklenitev pogodbe s predlaganim pooblaščenim predstavnikom za
Elektro Celje - Elektroenergetski inženiring Juvan. Izdelal se bo projekt zaščite in prestavitve
elektro vodov za celoten odsek.
Na podlagi idejnega projekta se izdeluje lokacijska dokumentacija.
Projektantu moramo priskrbeti geološko-geotehnično poročilo za potrebe izdelave projekta.
Izdelavo le-tega vodi ing.Vlaj. Poročilo bo v kratkem oddano in predano projektantu.
Pogodba je podpisana, opravljena so geodetska dela, izdeluje se projekt PGD.PZI.
Glede na dogovor med podjetjem Logarska dolina ter DRSC, je bilo potrebno popraviti priključek
v km 0+000. Nov predlog pripomore k ohranitvi krajinskega parka Logarska dolina in nudi
možnost, da se umiri promet po dolini. Sprememba priključka predstavlja največji poseg v prostor,
saj bo vseboval : novogradnjo regionalne ceste v dolžini cca 150 m, novo ureditev križišča,
regulacijo vodotoka s podporno konstrukcijo, prestavitev transformatorske postaje. Za potrebe
pridobitve projektne dokumentacije so zbrane ponudbe za ureditev novega priključka, ki mora
vsebovati dodatno geološko-geotehnično poročilo, dodatno hidrotehnično poročilo, spremembo
lokacijske dokumentacije ter spremembo projekta PGD.PZI ceste.

7795-478

R 381/1380 Knežak

Veljavni prorac 1997: 1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

384.000
384.000

Ureditev ceste R381/1380 skozi Knežak na stacionaži od km 8+660 do km 9+580 v pogodbeni
vrednosti 63,616,587 je v fazi čakanja, ker Občina Ilirska Bistrica pogodbe še ni podpisala (nima
zagotovljenih finančnih sredstev za plačilo njihovega deleža). Predvidna dela obsegajo zemeljska
dela, rušenje vozišča, izgradnjo meteorne kanalizacije, odvodnjavanje, zgornji ustroj in opremo
ceste, osvetlitev prehoda za pešce ter prestavitev nizkonapetostnega omrežja in izgradnjo
pločnika (Občina financira in pridobi zemljišča ter ustrezno dovoljenje). V primeru nepodpisanih
izjav se pločniki na njihovih parcelah ne bodo zgradili, to pa pogojuje spremebo projekta. Naročilo
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in plačilo te spremembe je po sporazumu obveznost ocčine, vendar po njeni izjavi tega ne bo
storila. Zato je potrebna takojšnja odločitev oz. naročilo orojektantu, ker to pogojuje izdajo GD.
Javni razpis za oddajo del je bil izveden. Izvajalec bo uveden v delo skladno z določili pogodbe.
7796-478

M 10-3/331 nadvoz za železnico v Zidanem mostu

Veljavni prorac 1997: 0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Idejni projekt za poglobitev nadvoza in rekonstrukcijo ceste na cesti M 10-3/331 v km 0,150 v
Zidanem mostu je v izdelavi. Izdelanih bo več variantnih rešitev. V februarju 1998 se predvideva
sestanek o izboru variant.
7797-478

R 333/1205 Šentjernej

Veljavni prorac 1997: 0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Lokacijska dokumentacija in PGD, PZI je v izdelavi. Izdelati je potrebno tudi geodetske podloge.
Gre za rekonstrukcijo križišča v centru Šentjerneja in trije kraki raznih dolžin (tudi do 700 m)
regionalnih in en krak lokalne ceste. Projektant pridobiva soglasja. Pri pripravi LD je občina
bistveno razširila nalogo brez sodelovanja Direkcije, kar povzroča kasnitev pri oddaji projekta.
Sredi novembra je bil zato sestanek vseh treh strank kjer je bilo dogovorjeno, da je potrebna nova
identifikacija projekta, ki bo zajela celovito rakonstrukvijo vseh krakov regionalk skozi Šentjernej
in dokončno dolgoročno uredila stanje v naselju. Ta je bila tudi oddana. Ocena vrednosti
investicije je 180 mio SIT, pri čemer bo občina sofinancer za vse svoje komunalne in druge
zahteve. Po končanem projektu bo izdelan tudi investicijski program. Pričetek investicije je
načrtovan za jesen 98.
7798-478

M 1/206 viadukt Završnica

Veljavni prorac 1997: 5.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

5.000.000
5.000.000

Izveden je bil javni razpis za izvedbo sanacije mostu. Pogodba je podpisana, s tem da je vrednost
del v letu 1997 5.000.000 SIT , v letu 1998 pa 68.482.342 SIT. Izvajalec je pričel s pripravljalnimi
deli, sanacija bo končana do 30.6.98.
7799-478

L 3610 Petrina-Mirtoviči

Veljavni prorac 1997: 1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Novo asfaltno urejena cesta Kuželj - Srobotnik ob Kolpi - Mirtoviči služi kot povezava Osilnica Petrina. Cesta je široka 3,50 m. Zaradi velikih usekov so nastale odprte brežine, strme in visoke.
Pod vplivom vetra in padavin je erozija močna in preprečuje naravno sanacijo ( ozelenitev ). Na
mestih kjer je cesta zelo blizu reke pa je tudi bojazen zdrsa brežine v vodo. 22.4.97 smo
organizirali ogled stanja na terenu. Projekt je izdelan in revidiran. Dela so oddana, pogodba je
v podpisovanju. Dela se bodo predvidoma pričela v letu 1998.
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7800-478

R 362/1334 most čez Savo v Krškem

Veljavni prorac 1997: 1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

V letu 1997 je bila podpisana troletna pogodba za izvajanje del. Izvajalec je pričel s pripravljalnimi
deli. Investitorje pri upravni enoti Krško zaprosil za izdajo odločbe o priglašenih delih. Predviden
rok dokončanja del je 30.11.1998. Vrednost sanacije je 276 mio SIT in je bila preverjena z
varinatnimi rešitvami (tudi z novogradnjo), izdelan je tudi investicijski program.
7801-478

M 1-1/232 predor Ljubelj

Veljavni prorac 1997: 734.000.000 Pod. pog. za leto 97:
734.000.000
Realizacija 1997:
734.000.000
V letu 1997 (30.06.1997) je bila dokončana rekonstrukcija predora v celoti, to je: izvedba novega
armiranobetonskega notranjega plašča, rekonstrukcija hodnikov za pešce in vozišča, obnova
drenaž in kanalizacije. Investitorje pri Ministrstvu za okolje in prostor na osnovi pridobljenega
gradbenega dovoljenja zaprosil za izvedbo tehničnega pregleda.
7802-478

R 342/1266 Šentvid-Šoštanj

Veljavni prorac 1997: 640.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

640.000
0

Lokacijsko dovoljenje je izdano. Projekti PGD, PZI so bili izdelani že v lanskem letu. Pospešeno
potekajo aktivnosti za pridobivanje zemljišč in soglasja za gradnjo.
8710-478

R 354/1313 Središče ob Dravi

Veljavni prorac 1997: 5.409.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

5.408.500
5.408.500

Na navedenem odseku od km 7.755 do 8,355 seje izvajala rekonstrukcija ceste skozi naselje,
izvedba meteorne kanalizacije ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih Lineal 114/94
1994 . Za navedena dela je bilo izdano priglasitveno dovoljenje . Občina Ormož je bila
soinvestitor. Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem je znašala 58.658.500 S IT. Obveznosti
do izvajalca so v celoti poravnane. Dela so bila končana že v letu 1996.

poročevalec, št. 84/1

428

9. december 1999

2418 PROMETNI INŠPEKTORAT RS
Prometnemu inšpektoratu so bila s proračunom RS za leto 1996 dodeljena sredstva na postavko
materialnih stroškov
4534 Materialni stroški
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 97
Ostanek

31.147.000 SIT
31.147.000 SIT
31.123.925,14 SIT
23.074,86 SIT

Prometni inšpektorat RS je v sestavi Ministrstva za promet in zveze izvajal inšpekcijski nadzor
na podorčju cestne, železniške in letališke infrastrukture ter cestnega, železniškega, letalskega
in poštnega prometa ter telekomunikacij.
Programi so bili izvedeni v obsegu, ki ga predvideva splošno uveljavljen normativ ob
predpostavki, da se inšpekcijski pregledi izvajajo tedensko tri dni, dva dneva pa sta namenjena
za pisarniško delo. Pri enem dodatnem inšpektorju je bilo v letu 1997 (skupaj je bilo zaposlenih
36 inšpektorjev) opravljeno 3500 dni terenskega dela in 3922 dni pisarniškega dela. Prometni
inšpektorat RS se pri delu sproti odziva na nastale razmere in v okviru zastavljenih ciljev.
Inšpekcijske nadzore je izvajal na vseh delovnih področjih in uspešno reagiral na vse nastale
situacije.
V obdobju začasnega financiranja so bile opravljene sledeče prerazporeditve proračunskih
rsedstev:
1.
v višini 4.500.000 SIT iz Uprave RS za telekomunikacije; temeljnica MF št. 1160, z dne
16.5.1997;
2.
v višini 5.000.000 SIT iz Uprave RS za zračno plovbo; temeljnica MF št. 1417, z dne
17.11.1997.
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25 - MINISTRSTVO ZA OKOIJE IN PROSTOR
2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 1997 določenih nalog nismo uspeli v celoti
realizirati. Zato smo tudi ob koncu leta del proračunskih sredstev prenesli s sklepom
Vlade na Center vlade za informatiko in Servis skupnih služb. Sredstva na tistih
proračunskih postavkah, ki so bila na novo odprte v proračunu za leto 1997, pa so
zaradi finančnih predpisov ostala neporabljena.
3340 - Materialni stroški
Sredstva na tej proračunski postavki so bila v celoti porabljena za pokrivanje stroškov,
ki nastajajo kot posledica realizacije delovnih nalog ministrstva. Zaradi preselitve
ministrstva na drugo lokacijo, so se povečali tudi stroški najemnin, obratovalni stroški,
stroški selitev. Zato smo del obveznosti iz leta 1997, predvsem iz meseca decembra
prenesli v breme novega proračunskega leta.
1597 - Sodelovanje v okviru OZN
Postavka 1597 Sodelovanje v okviru OZN je bila v proračunu 1997 uvedena na novo
in sicer z namenom, da bi odhodke v tej zvezi (večinoma gre za stroške, povezane z
udeležbo naših predstavnikov pri dejavnostih OZN) izločili iz postavke materialnih
stroškov 3340. S tem je bila vsebinsko nadomeščena tudi nekdanja postavka 1750
sodelovanje z ECE, saj je Evropska ekonomska komisija ECE del sistema OZN. Zaradi
določene negotovosti, ali bo predlagana uvedba nove postavke 1597 sploh sprejeta v
Proračunu 1997, je bila v toku leta večina odhodkov iz tega naslova knjižena v drugih
postavkah, predvsem 3340 Materialni stroški, Uvedba nove postavke 1597 v letu 1997
ni pomenila novih stroškov, temveč izključno korak k njihovemu preciznejšemu
prikazovanju. Zaradi razmeroma pozno sprejetega proračuna ni bilo možnosti, da bi
postavko bremenili že v toku koledarskega leta, zato je prišlo le do realizacije v višini
21%.
1599 - Sredstva za delo sistema slov. geoinformacijske infrast.
Ker je bila proračunska postavka na novo odprta v proračunu za leto 1997, proračun
pa je bil sprejet šele v mesecu decembru, sredstva nismo mogli porabiti v skladu z
veljavnimi predpisi. Zato so bila sredstva v višini 3.800.000,00 SIT prenešena s
sklepom vlade na Servis skupnih služb.
4404 - Predpisi
- Področje okolja
Za izvajanje zakonodajnih obveznosti na področju varstva okolja je ministrstvo naročilo
pri zunanjih izvajalcih strokovne podlage oziroma ustrezne študije, ki se jih glede
namena in glede vsebine lahko razdeli v tri sklope. V prvem sklopu gre za pripravo
podlag novih zakonskih aktov, v drugem za gradiva, ki dopolnjujejo izvajanje že
obstoječih predpisov ter v tretjem, po obsegu sredstev najmanjšem sklopu, za
predstavitve ter strokovne razprave o vsebinah na novo izdanih predpisov.
Največji zakonodajni projekt prvega sklopa je bila priprava osnutka zakona o vodah, ki
je bila realizirana skladno s programom in vsebinami naročenih projektov. V ta sklop
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štejemo tudi izdajo navodila za ocenjevanje hrupa cestnega in železniškega prometa,
izdelanega na podlagi podobnih smernic nemške zakonodaje. Tudi strokovne podlage
za izdajo sklepa o novi ceni za enoto obremenitve pri taksiranju obremenjevanja voda
so bile v celoti uporabljene v vladinem gradivu, ki se nanaša na višino takse za leto
1998. Skladno z zakonodajnim programom sta bili izdelani strokovni podlagi za
podzakonska akta na podlagi zakona o vodah (označevanje vodotokov, vodovarstvena
območja), ter strokovne podlage za predpise ministra, ki bodo izdani na podlagi
podzakonskih aktov na področju varstva okolja in se nanašajo na izračun
elektromagnetnega polja elektroenergetskega sistema ter visokofrekvenčnega vira
sevanja, presojo vplivov na okolje hidroenergetskih objektov, metodologijo meritev
onesnaženosti zraka v urbanih področjih, emisije snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov,
odlaganje odpadkov ter monitoring onesnaženosti podzemnih voda. Izvedeni sta bili
dve strokovni srečanji in sicer prvo namenjeno analizi monitoringa odpadnih voda in
drugo analizi predpisa o elektromagnetnem sevanju.
- Področje prostora
1. Nastajanje tehničnih predpisov
1.1. Služba je sodelovala pri oblikovanju petih delovnih osnutkov horizontalnih
tehničnih predpisov, ki so povezani z zakonom o graditvi objektov (ZGO) ter so v
pristojnosti ministra.
1.2. Poleg teh tehničnih predpisov je služba sodelovala tudi pri oblikovanju petih
delovnih osnutkov vertikalnih oziroma specifičnih tehničnih predpisov za različne
gradbene proizvode in objekte, ki imajo podlago v 8.c členu ZGO ter so v pristojnosti
ministra ali pa je bil njihov predlagatelj, na podlagi določila v svojem zakonu, dolžan
pridobiti soglasje ministra.
1.3. Služba je sodelovala tudi pri oblikovanju delovnih osnutkov tehničnih predpisov za
različne gradbene proizvode in objekte, ki imajo podlago v 8.c členu ZGO ter so v
pristojnosti ministra.
Ti
a)
b)
c)
d)
e)

osnutki temeljnih predpisov so:
s področja požarne varnosti
s področja pregradnih objfektov
s področja projektiranja gradbenih konstrukcij
s področja izdelave in montaže jeklenih konstrukcij
s področja gradbene fizike

1.4. Služba je sodelovala tudi pri oblikovanju predlogov delovnih skupin za pripravo
osnutkov tehničnih predpisov iz naslednjih področij graditve objektov:
- pravilnik o minimalnih tehničnih in tehnoloških zahtevah pri graditvi pekarn in mli-nov,
- pravilnik o omejenosti šumnosti ter o materialih in varnostnih elementih vgrajenih v
sanitarne armature,
- pravilnik o vgrajenih napravah hladilne tehnike, ogravanja in klimatizacije',
- skupina tehničnih predpisov s področja zadev krajinske arhitekture.
4405 - Promocije, razstave in publikacije
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Sredstva na postavki so znašala 22,5 milijona tolarjev. Sredstva so se v celoti porabila
v skladu s programom, ki smo ga zaradi premajhnih sredstev morali nekoliko skrčiti.
Skoraj polovica porabljenih sredstev predstavlja izdajanje mesečnega biltena
Ministrstva Okolje& Prostor (4 milijone), sofinanciranje priprave
televizijskih
okoljevarstvenih oddaj (pogodba s Centrom Harmonija v višini 3.2 milijona ), raziskava
javnega mnenja v zvezi z odpadki, ki jo je izvedel Inštitut za raziskavo javnega mnenja
Fakultete za družbene vede ( 2,5 milijona). Rezultati opravljene raziskave javnega
mnenja bodo služili za izvedbo ozaveščevalne kampanje o odpadkih v letu 1998. Z
sofinanciranjem okoljevarstvenih TV oddaj želi ministrstvo prispevati k večjemu
informiranju, izobraževanju in ozaveščanju na področju okoljevarstva v Sloveniji in
obenem promovirati delo ministrstva. Ostala sredstva smo namenili sofinanciranju
projektov raznih strokovnih in izobraževalnih inštitucij na področju varstva okolja in
urejanja prostora ter sofinanciranju dogodkov (razstav, predstavitev...) ob promociji
okoljevarstvenih dnevov ter različnih publikacij ( Unescov glasnik, Zbornik Zemlja).
5043 - Sredstva za delo GIS
V letu 1997 so bila za materialne stroške realizacije programov informacijskega sistema
MOP odobrena sredstva v višini 10.000.000,00 tolarjev. Sredstva so bila uporabljena
za vzdrževanje informacijske opreme, nujna popravila in zamenjave pokvarjenih
oziroma dotrajanih delov računalniške opreme, ki sodijo med potr-ošni material, nabavo
potrošnega materiala in druge materialne stroške informatizacije. Med letom smo
5.475.337,00 tolarjev prenesli na Center vlade za informatiko za nakup osebnih
računalnikov za MOP in organe v sestavi. Iz proračunske postavke 7617 je bilo
prenešeno 2.385.761,14 tolarjev na postavko 5043 za nemoteno delovanje
informacijske infrastrukture. Na proračunski postavki 5043 smo porabili 9.998.831,62
tolarjev.
6342 - Alpska konvencija
Stalni odbor Alpske konference je imel v letu 1997 3 seje. Vsake seje udeležilo okoli
50 udeležencev iz Avstrije, Francije, Italije, Liechtensteina, Nemčije, Švice in Slovenije
ter predstavnikov Evropske skupnosti in nevladnih organizacij. Na teh sejah smo
obravnavali izvajanje Alpske konvencije in pripravo protokolov posameznih področij in
sicer varstva tal, energije ter prometa. Pomemben strokovni prispevek je bila t.im
"jezikovna harmonizacija" besedil pri usklajevanju slovenske verzije Protokola o varstvu
tal. Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru svoje promocijske dejavnosti izdalo
publikacijo z naslovom: "Alpska konvencija v Sloveniji", v kateri so prispevki pomembnih
strokovnjakov iz tega področja, inistrstvo za okolje in prostor je finančno podprlo tudi
redno letno srečanje članov CIPRE v Bovcu, to je pomembne nevladne organizacije,
ene izmed opazovalcev t.im civilne družbe na Alpski konferenci, ki že uresničuje
določila Alpske konvencije. V okviru te dejavnosti so se nekateri delavci udeležili
posameznih strokovnih srečanj in delovnih sestankov v Trstu in v Bonnu. Precejšenj del
finančnih sredstev pa je bil namenjen različnim prevajalskim službam, ker je treba vse
dokumente kakor tudi same seje prevajati v štiri enakopravne jezike Alpske konference.

5496 - Sofinanciranje društev varstva okolja v RS
Sredstva (9 milijonov) so namenjena sofinanciranju projektov nevladnih organizacij na
temo promocije varstva okolja. V letu 1997 smo sredstva v celoti razdelili preko dveh
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javnih razpisov. Ocenjujemo, da je teh sredstev premalo, saj so potrebe glede na vse
bolj intenzivno delovanje nevladnih organizacij, vedno večje.
1747 - Nastavitev digitalne topografske baze
Realizirano je tekoče polnjenje (vzdrževanje) centralne baze zemljiškega katastragrafični del s podatki leta '97, v višini 4.741,000,00. Trenutno je v bazi SDE 1.800.000
parcel. Izdelan je bil tudi prototip digitalne karte DTK50 2.617.100,00. Izdelana je bila
aplikacija 'ranljivost okolja' BF za 5.000.000,00 SIT. Plačano je bilo vzdrževanje za
ORACLE DBMS, opremo Silicon Graphics in opremo ESRI v skupni vrednosti
12.168.981.00SIT. Ostalo (cca 6.3mio) je dogovorno uporabila Služba za informatiko.
2139 - Lastna udeležba PHARE - Trajnostni razvoj doline Soče
Sredstva so bila porabljena za naslednje naloge:
- izdelava lokacijske dokumentacije
- izdelava analiz in meritev odpadnih voda
- izdelava geoloških in geomehanskih preiskav temeljnih tal
- izdelava presoje vplivov na okolje
2140 - Lastna udeležba PHARE - Trajnostni razvoj obale
Sredstva so bila porabljena za pripravo, organizacijo in izvedbo izobraževalnega tečaja
"Celostno upravljanje z obalnim območjem za trajnostni razvoj".
2186 - Lastna udeležba PHARE - Jesenice - industrijska obnova
Sredstva so bila razdeljena za naslednje naloge:
- zasnova projekta / študije izvedljivosti gospodarske in prostorske regeneracije Jesenic
- ocena stanja
- priprava razvojne strategije na podlagi primerjalne študije v sosednjih državah EU, s
sodelovanjem tuje svetovalne firme
- priprava akcijskega programa
- določitev in preizkus programa aktivnosti razvojne agencije
4741 - Moja dežela-lepa, urejena in čista
Sredstva na postavki so znašala 2 milijona tolarjev in so bila po pogodbi s Turistično
zvezo Slovenije v celoti porabljena za sofinanciranje projekta Moja dežela-lepa, urejena
in čista. Ministrstvo je po dogovoru, sklenjenem leta 1993, sopokrovitelj tega projekta
in pri njemu vsebinsko sodeluje. Gre za projekt, ki med drugim širi okoljevarstveno
zavest občanov.
6335 -Ciljni raziskovalni projekti za prostor
Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za okolje in prostor sta na podlagi
javnega razpisa raziskav v okviru ciljnega raziskovalnega programa Urejanje prostora
sklenila z izbranimi izvajalci pogodbe o izvajanju in financiranju raziskovalnih projektov
že v letu 1996. V oktobru leta 1997 je bila zaključena raziskava Usklajevanje
prostorskih vidikov v razvojnih strategijah vladnih resorjev, ki podaja celovit pregled
inventarizacije veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov posameznih sektorjev
od kmetijstva in gozdarstva do infrastrukture. Raziskovalni projekt Nadzor nad
občinskimi prostorskimi plani, ki je podal predlog tez in elementov za priročnik ter
predlog Pravilnika o izvajanju nadzora nad občinskimi prostorskimi plani, je bil
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zaključen s pričakovanimi cilji in v skladu s pogodbeno določeno vsebino. Raziskava
Določitev izhodišč in opredelitev kriterijev za oblikovanje prostorske zasnove območij,
objektov in naprav v prostorskih dokumentih je v teku in bo zaključena do konca junija
1998. Zaključna faza raziskave Službe s področja urejanja prostora - stanje in predlogi
za izboljšanje učinkovitosti je bila sicer oddana v mesecu novembru, vendar ne v
obsegu in kvaliteti kot je bilo dogovorjeno in zato tudi plačilo te faze pogodbe ni bilo
realizirano. Raziskava Mestni načrt - metode in vsebina, v kateri je predstavljena logika
mestnega razvoja z vidika konteksta, struktur, razvojnih procesov in metod, bo v celoti
zaključena do maja 1998. Raziskava Morfologija slovenskih mest - fizični urbanistični
kazalci je bila zaključena skladno s pogodbo. V decembru 1997 je bila oddana zadnja,
zaključna faza raziskave Morfologija slovenskih mest, v kateri so opredeljeni morfološki
tipi mest in raznovrstni morfološki elementi, ki te tlorise sestavljajo. Raziskava
Morfološki temelji slovenskih krajin - izhodišča za prostorsko planiranje je v teku in bo
zaključena v letu 1998. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker vsi projekti niso bili
realizirani skladno s pogodbenimi določili.
6336 - Ciljni raziskovalni projekti za stanovanja
Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo sta v letu 1996
podpisali z raziskovalnimi organizacijami tri pogodbe o financiranju raziskovalnih
projektov v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Stanovanje" in sicer:
1. Organizacijske oblike vzdrževanja in prenove stanovanjskih zgradb v Republiki
Sloveniji.
2. Izhodišča za raznolikost stanovanjske gradnje in smernice za načrtovanje glede na
razvojne spremembe v kvaliteti bivalnega okolja.
3. Prenova mest glede na funkcionalne in vrednostne razkorake v uporabi stavbnega
fonda ter modeli kompleksne prenove mest.
Prva naloga je bila v letu 1997 uspešno zaključena, raziskovalni organizaciji pa sta že
podali zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalne dela. Ostali dve nalogi
se izvajata skladno s terminskim planom po sklenjenih pogodbah in bosta zaključeni
v letu 1998 oz. 1999.
6339 - Nastavitev drugih geoorientalnih digitalnih baz
Iz leta 1996 (prenos obveznosti) je bila plačana vzpostavitev digitalne evidence
zemljepisnih imen 10.500.576,OOSIT. Financirane so bile pogodbe iz v zvezi s
projektom ONIX in sicer 'Posredovanje podatkov GIC-UPP-GURS' skupaj
6.994.869,OOSIT, za organizacijo otvoritvene konference ONIX na Bledu
2.121.097,70SIT, pripravljene strokovne osnove za aplikacijo Študija ranljivosti okolja
(skupaj z UPP) 3.031.875,OOSIT, tiskane publikacije za potrebe ONIX (1. in
2.konferenca) 1.947.600,00, ter izdaja GIS Kataloga '97 (anketiranje, tisk in CD ROM)
6.860.000,00 SIT.
6517 - Ciljni raziskovalni projekti za okolje
Ciljni razsikovalni projekt Varstvo okolja določa dispozicija ciljnega raziskovalnega
programa, ki je bila potrjena na panelu (javna strokovna obravnava) dne 26. 5. 1994 in
jo je dne .8. 8. 1994 potrdila tudi Vlada. Republike Slovenije. V okviru ciljnega
raziskovalnega projekta Varstvo okolja so bili na Ministrstvu za okolje in prostor
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zastavljeni oz. se še izvajajo naslednji projekti:
'

Ukrepi približevanja zahtevam okoljske zakonodaje Evropske unije - podprojekta:
Zakonodaja indrugi splošni ukrepi varstva okolja; varstvo voda - izvajalec Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. Projekt poteka v okviru
programa približevanja okoljski zakonodaji Evropske unije. Njegovo izvajanje že
poteka v letošnjem letu, končna realizacija zastavljenih ciljev pa je določena za
mesec september letošnjega leta.

2. Ukrepi na področju:
Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja; na področju ravnanja z odpadki,
na področju varstva voda; na področju varstva narave; na področju nadzora
industrijskih virov onesnaževanja in okoljskih tveganj; na področju kemikalij in
genske tehnologije; na področju hrupa zaradi prometa in uporabe hrupnih naprav
- izvajalec Kemijski inštitut, Ljubljana. Tudi to je projekt, ki se izvaja v okviru
programa približevanja okoljski zakonodaji EU. Njegovo izvajanje poteka v letu 1997,
rok za realizacijo zastavljenih ciljev pa je določen v mesecu oktobru 1998.
7617 - Delovanje informacijskega sistema
V letu 1997 so bila za omenjeno postavko odobrena proračunska sredstva v višini
24.000.000,00 tolarjev. Postavka Delovanje informacijskega sistema je namenjena
financiranju informatizacije MOP ter informacijskemu in geoinformacijskemu
izobraževanju delavcev MOP in vseh organov v sestavi. Izobraževanje je pomemben
segment za optimalno izkoriščanje strojne, programske in aplikativne opreme. Glede
na specifiko dela MOP in organov v sestavi, se specialisti za posamezna področja
redno izobražujejo na področjih geoinformatike - specialna področja znanj za
vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje geoinformacijske infrastrukture. V letu 1997 smo
realizirali planirano število tečajev, ki je izhajalo iz potreb po tovrstnem izobraževanju
za vse zaposlene na MOP. Zaradi večjih potreb na postavki 5043 smo iz postavke
7617 prenesli 2.385.761,14 tolarjev na postavko 5043. Na proračunski postavki 7617
smo porabili 24.000.000,00 tolarjev, kar pomeni 100% realizacijo sredstev.
8283 - Slovenski ekološki projekt - GIS komponenta (storitve)
Postavka je 'posojilo SB za projekt ONIX\ Plačane so bile obveznosti po pogodbah
mednarodnega javnega razpisa za 7 podprojektov in tujo svetovalno inštitucijo, skupaj
54.680.386,95 SIT. Razlika do planiranih sredstev je v problematiki prepozno
poslanega računa ITC, da bi bil lahko plačan v '97.
8308 - PHARE CFCU - Triglavski narodni park
Pogodba ni bila v letu 1997 podpisana, zato se sredstva prenašajo v naslednje leto.
1598 - Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji
Postavka 1598 - aktivnosti za približevanje k EU je v proračunu za leto 1997 nova
postavka, saj je bil v skladu s sklepi vlade januarja 1997 ustanovljen oddelek za
Evropske zadeve, ki je pričel z aktivnostmi koordinacije približevanja okoljskih vsebin
k EU, kar pomeni tudi finančne obremenitve:
- prevajanje dokumentov in zakonodaje za evropske zadeve
- priprava na strukturni dialog in strokovno usposabljanje
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evropske zadeve - potovanja
nabava zakonodaje, literature in publikacij EU
tehnične storitve za zadeve EU
drugi materialni stroški za EU

Zaradi poznega sprejema poračuna za leto 1997 so se za gornje namene koristile
druge postavke proračuna MOP in sicer: predpisi in materialni stroški. V proračunu za
leto 1997 so bila na postavki 1598 planirana sredtva v višini 3.500.000 SIT, vendar
realizacije zaradi navedenega razloga ni bilo.
1600 - Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam
Postavka 1600 je namenjena zagotavljanju sredstev za tiste prispevke iz naslova
sklenjenih mednarodnih pogodb, ki nastanejo v toku tekočega leta, in deloma za tiste
mednarodne finančne obveznosti s področij pristojnosti MOP, katerih osnova nima
formalnega statusa mednarodne pogodbe; zato je ob načrtovanju odvisna od
razmeroma nejasnih predvidevanj. Zaradi pozno sprejetega proračuna je bilo
izplačevanje nekaterih nastalih obveznosti zadržano, tako da do izplačila obveznosti
iz omenjene postavke sploh ni prišlo.
1930 - Zagotavljanje informacijske opreme
Planirana sredstva smo porabili za razvoj in dopolnjevanje informacijskega sistema tako
na področju strojne, programske in komunikacijske opreme. V letu 1997 se je
ministrstvo preselilo na novo lokacijo in večino sredstev smo vložili v izgradnjo mreže.
Iz postavke 1930 smo prenesli 47.570.000,00 tolarjev na Center vlade za informatiko,
od tega 21.103.966,24 tolarjev za sofinanciranje mreže na lokaciji Dunajska 48 in
26.466.033,76 za nabavo nove strojne opreme in licenc za programsko opremo. Na
postavko 1930 je Urad RS za prostorsko planiranje prenesel lastna sredstva v višini
21.967.972,00, ki smo jih deloma prenesli na CVI deloma pa smo nabavili potrebno
računalniško opremo za Urad RS za prostorsko planiranje.
1931 - Oprema za vodenje sistema slov. geoinformacijske infrastrukture
Nabavljena je bila programska oprema ESRI v višini 5.998.514,00SIT ter strojna
oprema za Internet strežnik GIC 811,485,00SIT.
8278 - PHARE CFCU - Reka Reka
Sredstva PHARE so namenjena zd revitalizacijo reke Reke. Opravljena dela niso bila
plačana, ker niso bile izpolnjene zahteve za izplačila iz dodatka k pogodbi za PHARE
sredstev.
8279 - PHARE CFCU - Polucija Ilirska Bistrica
Sredstva PHARE so namenjena za Ureditev kanalizacijskega omrežja v treh naseljih
mesta Ilirska Bistrica. Opravljena dela niso bila plačana, ker niso bile izpolnjene
zahteve za izplačila iz dodatka k pogodbi za PHARE sredstva.
8280 - PHARE CFCU - Kraški park
Sredstva so namenjena za:
- ureditev Gambočeve domačije
- izobraževanje
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- upravljalski načrt s colnacijo
- kolesarske steze
- sklad malih projektov
Opravljena dela niso bila plačana, ker niso bile izpolnjene zahteve za izplačila iz
pogodbe za PHARE sredstva.
8281 - PHARE CFCU - Pikol
Sredstva PHARE so namenjena za ureditev zadrževalnika Pikol.
Opravljena dela niso bila plačana, ker niso bile izpolnjene zahteve za izplačila iz
dodatka k pogodbi za PHARE sredstva.
8287 - PHARE CFCU - Čistilna naprava Gornja Radgona
Sredstva PHARE so namenjena za ureditev kanalizacijskega omrežja v mestu Gornja
Radgona. Do konca leta 1997 nismo prijeli obvestila o pričetku del.
8294 -PHARE CFCU- Eco - Adrija
Sredstva PHARE so namenjena za nakup cevi za kanalizacijo v mestu Ajdovščina.
Opravljena dela niso bila plačana, ker niso bile izpolnjene zahteve za izplačila iz
dodatka k pogodbi za PHARE sredstva.
8307 -PHARE CFCU- Vipava
Sredstva PHARE so namenjena za ureditev kanalizacijskega omrežja v mestu Vipava.
Pogodba je v pripravi (Bruselj).
2137 - Lastna udeležba PHARE - Čistilna naprava Gornja Radgona
Sofinanciranje izdelave generalnega hidravličnega izračuna kanalizacijskega omrežja
Gornja Radgona v delu, ki obsega izdelavo tehnične dokumentacije, lokacijske
dokumentacije za kanalizacijsko omrežje, pridobitev PGD ,PZI in PZR ter priprava
tenderja za domači in mednarodni razpis.
2138 - Lastna udeležba PHARE -Eco -Adria
Sofinanciranje izgradnje zbirnega tekalnega kanala obrtna cona - čistilna naprava
Ajdovščina.
Sofinanciranje idejnega projekta za razširitev čistilne naprave Ajdovščina ter pridobitev
PGD in PZI.
2185 - Lastna udeležba PHARE -Ravnanje z odpadki na Gorenjskem
Sredstva so bila porabljena za naslednje naloge :
- izdelava polurnega filma pod delovnim naslovom " Izobraževalni film o deponijah na
Gorenjskem
- pridobitev podatkov, obdelava podatkov o območju konzorcija izdelava scenarija in
besedila.
2189 - Lastna udeležba PHARE-Triglavski nacionalni park
Sredstva v višini 3.100.000,00 SIT so bila porabljena za izdelavo variantne študije
čiščenja odpadnih vod pri koči pri Triglavskih jezerih. Preostalih sredstev ni bilo možno
porabiti zaradi prekratkega terminskega roka (predvidena dela še niso bila zaključena
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do 31.12.1997).
2416 - Lastna udeležba PHARE -Plačilo prometnega davka za program PHARE
Ker niso bile v letu 1997 plačane obveznosti po osnovnih pogodbah za PHARE
sredstva tudi niso bila porabljena sredstva iz te postavke za plačilo prometnega davka.
6386 - Dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS
Sredstva v višini 1 milijarde tolarjev za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS so
bila v celoti namenjena ugodnim stanovanjskim posojilom , skladno s sprejetim
finančnim načrtom SSRS za leto 1997. Skupaj s sredstvi dokapitalizacije SSRS,
anuitetami že danih posojil ter drugih sredstev , sta bila v letu 1997 objavljena dva
razpisa za ugodne kredite; prvi za družine z najmanj tremi otroki, drugi pa je bil
namenjen mladim družinam . Po obeh razpisih je SSRS odobril kredite v višini 4
milijarde tolarjev. SSRS je v letu 1997 tudi znižal realno obrestno mero s 3 % na 2,75
%.
7809 - Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada
Vlada Republike Slovenije je na svoji 43. seji sprejela sklep o dokapitalizaciji sklada v
višini 700 mio SIT. Ker je bil proračun za leto 1997 sprejet šele v mesecu decembru je
Sklad prejel sredstva v mesecu januarju 1998. Sredstva bodo namenjena za kreditiranje
ekoloških projektov na področju industrije.
7254 - Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada
Na osnovi Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je namenjeno Ekološko razvojnemu
skladu Republike Slovenije, d.d. 8,5% kupnine. Sklad je sredstva dodelil kot povratna
sredstva v obliki kreditov za ekološke investicije. Poraba navedenih sredstev je
potekala v skladu s finančnim načrtom in naložbeno politiko sklada za leto 1997, ki ju
je sprejel Upravni odbor Sklada in je z njima soglašala Vlada na 11. in 51. seji in sicer
za kreditiranje naložb v lokalno infrastrukturo in naložb za zanjšanje obremenjevanja
okolja v industriji.
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2512 GEODETSKA UPRAVA RS
Plan del je predvideval izvedbo določenega števila operativnih in razvojnih nalog.
Geodetska uprava je planirala izvesti določeno število specialnih - strateško
pomembnih nalog. Zaradi pozno sprejetega proračuna so bile določene težave, ki so
se odražale predvsem pri planiranju del in zagotavljanju plačil. Geodetska uprava
Republike Slovenije je realizirala sprejeti proračun v višini 99,76 % in se trudila izvesti
čim več del, ki so bila planirana v začetku leta in opravila vse naloge, ki so bile
planirane v sklopu mednarodnega sodelovanja. Obseg del in nalog na posameznih
proračunskih postavkah je večji, kot jih izkazujejo prikazani zneski, ker so bile naloge
sofinancirane tudi s strani uporabnikov podatkov. Prerazporeditev sredstev med letom
nismo izvajali. Realizacija posameznih proračunskih postavk je obrazložena v
nadaljevanju.
3353 - Materialni stroški
Sredstva zagotovljena v proračunu za materialne stroške niso bila zadostna za kritje
vseh stroškov. Zato se del obveznosti iz leta 1997, zlasti to velja za obveznosti iz
meseca decembra in januarja 1998, prenaša v proračunsko leto 1998. V Geodetski
upravi RS, ki obsega Glavni urad, 12 območnih geodetskih uprav in 46 izpostav, so
zaposleni imeli v uporabi okrog 14.000 m2 poslovnih prostorov, 98 avtomobilov ter
razno drugo opremo , katere vrednost znaša okrog 390 mio SIT. Stanje prostorov,
avtomobilov in opreme je slabo tako, da se je znaten del sredstev namenil za te
potrebe. Ostali del proračunske postavke pa se je namenil za mesečno plačevanje
obratovalnih stroškov, pisarniškega materiala, nabavo strokovne literature, plačevanje
potnih stroškov in dnevnic v izpostavah, kjer se še vedno opravljajo stroritve ter
stroškov goriva za službene avtomobile.
1813 - Vladna komisija za standarizacijo zemljepisnih imen
V letu 1997 je komisija na sedmih rednih sejah reševala sprotne probleme v zvezi z
zemljepisnimi imeni, vodila politiko standardizacije zemljepisnih imen na slovenskem
ozemlju in odločala o izvedbi operativnih nalog. Operativno delo in spremljanje tekočih
problemov komisije za standardizacijo zemljepisnih imen je v letu 1997 izvajal ZRC
SAZU. Pomemben mednarodni rezultat dela komisije je nosilstvo Slovenije za vodenje
regionalne skupine UNGEGN (regionalna skupina ZN za standardizacijo zemljepisnih
imen) za naslednje 5 letno obdobje (1998-2002). Skupno je bilo na prorač. post. 1813
v letu 1997 porabljenih 4.100.000 SIT. Zastavljeni program in cilji so bili v celoti
doseženi.
4407 - Strokovne komisije za preizkus znanja
Preizkus znanja iz splošnega upravnega in posebnih postopkov geodetske službe je
v letu 1997 opravljalo 27 kandidatov. Od tega je pri prvem pristopu 22 kandidatov
uspešno opravilo preizkus znanja.
1932 - Promocije, razstave, publikacije
Financirani oziroma sofinancirani sta bili naslednji nalogi:
- izdelava geodetovega poslovnega informatorja za leto 1998,
- sofinanciranje knjig »Slovenija na vojaškem zemljevidu 1773 - 1787«.
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6345 - Vodenje geodetskih evidenc
a) osnovni geodetski sistem
Sanacija stabilizacije in stabilizacija novih točk. Izvedena je bila sanacija stabilizacije
trigonometričnih točk I. reda št. 171 Mrzavec in št. 388 Lendavske gorice. Sanirane so
trigonometrične točke višjih redov med izvedbo postavitve novih navezovalnih točk (cca
20 točk). Postavljena je evropska višinska točka v Veliki Pirešici. Izvedba mednarodne
GPS kampanje - EUVN97 - definiranje enotnega evropskega višinskega sistema na
področju celotne Evrope z GPS tehnologijo ob navezavi na klasično nivelmansko mrežo
in gravimetrične meritve. V Sloveniji opazovano 7 točk - 3 uradne evropske višinske
točke. Izvedba niveliranja EUVN točk - točke izmerjene v sklopu GPS kampanje
EUVN97 so tudi nivelirane z navezavo na nivelman visoke natančnosti. Izvedba
okvirnih mrež v sklopu postavitve navezovalne mreže - postavljene so okvirne mreže
navezovalnih mrež v Mariboru, Novem mestu, Zrečah, Sežani, na Ptuju, v Ormožu, na
Tolminskem in v Poljčanah. GPS služba - nadaljevali smo z organizacijo GPS službe
v Republiki Sloveniji in financirali izdelavo projekta stebra za izvebo GPS opazovanj.
b) Državna meja
Obnova in vzdrževanje državne meje z Italijo: opravili smo vzdrževalna dela v IV., V.
in VI. sektorju (31,5km) ter ponovno postavili mejnik na mejnem prehodu Škofije.
Pripravili smo Zaključni zapisnik o periodični kontroli 1993 do 1996 s predpisano mejno
dokumentacijo in osnutek novega Sporazuma o vzdrževanju državne meje z uvajanjem
nove tehnologije. Obnova in vzdrževanje državne meje z Avstrijo: opravljena so bila
terenska dela v zvezi z ratificirano Pogodbo o spremembi državne meje na regulirani
Kučnici, Riškem potoku in Glančnici. Postavila nove mejnike v skladu s pogodbo ob
mejnem prehodu Jurij (X. sektor) in ob Riškem potoku. Nova izmera v X. sektorju (13,5
km - 393 mejnikov) s čiščenjem pasu ob meji, vzdrževanjem in obnovo vseh mejnih
znakov z zamenjavo državnih oznak (RS namesto SFRJ) ter v XIII sektorju. Obnova
položajne mreže v Karavankah za potrebe določitve državne meje. Obnova in
vzdrževanje državne meje z Madžarsko: izvedena je bila izmera med mejniki A586 do
A608 z GPS tehnologojo, izmera regulirane Ledave med mejnikoma A 625 in A 636,
ponovna označitev državne meje ob Ledavi in osnutek mejne dokumentacije na
območju njene regulacije.
c) Zemljiški kataster in kataster zgradb:
- Nove izmere: Končane so nove izmere na 20 lokacijah, ki se nahajajo v raznih krajih
države in katerih skupna površina znaša 724 ha. Pri financiranju teh izmer so
sodelovale občine v višini 50% od skupne vrednosti, kar znaša 54. 885. 361,00 SIT.
V delu se nahaja še 8 lokacij, katerih skupna površina je 124 ha.
- Sancija zemljiškega katastra: Začeti so trije projekti sanacije zemljiškega katastra.
Skupna vrednost teh nalog je 12.622.000,00 SIT.
- Nadaljevana je implementacija aplikativnega SW v izpostavah geodetskih uprav,
predvsem delovodnika za zemljiški kataster, ki bo v prvi polovici leta 1998 uveden
v poslovanje vseh 46 izpostav območnih geodetskih uprav. V letu 1997 je ta naloga
v celoti realizirana v planiranem obsegu.
- Vzdrževanje softverske opreme ( aplikativne ) je tako za grafični kot za pisni del
zemljiškega katastra ter za vzdrževanje skupne baze opisnih podatkov zemljiškega
katastra realizirano v celoti. Sopodpisnik pogodb za omenjeno nalogo je tudi Center
Vlade R Slovenije za informatiko.
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d) Kartografija
Za izdelavo 15 Temeljnih topografskih načrtov (TTN 5) v letu 1997 smo namenili
4.739.400,00 SIT, občine pa so prispevale sredstva v višini 4.778.550,00 SIT. Državna
topografska karta v merilu 1: 25 000 (DTK 25) je edina tiskana karta, ki pokriva ozemlje
celotne Slovenije v največjem možnem merilu in jo je hkrati mogoče tudi vzdrževati v
realnem času. V letu 1997 smo prioritetno izdelali 51 listov DTK 25 za kar smo namenili
45.012.433,00 SIT. Na dveh območjih je hkrati potekala tudi izdelava DTK 25 za
potrebe obrambe, za kar je Ministrstvo za obrambo namenilo 16.845.000,00 SIT Zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev nismo uspeli dokončati izdelavo vseh preostalih listov.
Izdelali smo 249 digitalnih ortofoto (DOF5) načrtov s sredstvi v višini 19.100.056 SIT
. Projekt so sofinacirale občine s 14 842.268 SIT. Vsako leto skaniramo reprodukcijske
originale obnovljenih načrtov in kart. Skaniranih je bilo 472 oleat obnovljenih
topografskih načrtov in kart s 1.530 000.00 SIT. Izpeljali smo nalogo vzdrževanja 70
listov Generalizirane kartografske baze 1:25 000 (GKB25). Vzdrževali smo vsebino
plastnic, cest, hidrografije in železnic za obnovljene liste DTK25 s 1.982.692,00 SIT.
Izdelali smo testne izrise iz topografsko kartografskih baz in izvedli kartografsko
procesiranje za potrebe RPE in prezentacijskih gradiv s 1.556.770 SIT.
e)Register prostorskih enot (RPE)
V redno vzdrževanje centralne baze RPE smo preko komunikacijskega omrežja vključili
dve izpostavi območnih geodetskih uprav. Nalogo smo realizirali s 14.190.000 SIT.
Vzpostavili smo uporabniško bazo RPE na Centru vlade za informatiko, ki omogoča
večjim uporabnikom v okviru državne uprave dostop do podatkov o prostorskih enotah
in naslovih. S 4.485.000,00 SIT smo izdelali programsko opremo za prikaz atributnih
podatkov RPE-ja s pomočjo Intranet-a. V celoti je bil izveden dejanski prenos
upravljanja Registra prostorskih enot od Statističnega urada RS na Geodetsko upravo
Republike Slovenije v celoti. Zaradi zagotovitve identične osnove za prenos upravljanja,
je bila s 480.000 SIT izvedena primerjava in uskladitev podatkov RPE na Geodetski
upravi in Registra teritorialnih enot (RTE) na Statističnem uradu. V Register prostorskih
enot smo vključili volišča in vzpostavili podatke o razdelitvi občin na krajevne, vaške
in četrtne skupnosti skladno z zakonodajo o lokalni samoupravi. Za pripravo grafičnih
datotek in izrise kartografskih prikazov RPE-ja smo potrebovali 395.435 SIT.
f) vodenje informacijske tehnologije
Vodenje informacijske tehnologije vsebuje sredstva za vodenje te tehnologije, podporo
logistike za delo s 46 izpostavami ter vzdrževalne pogodbe za Unix sisteme, Are
programska orodja in vzdrževalne pogodbe za programsko rešitev izdajanja računov
na izpostavah Geodetske službe. Dela in sredstva so bila izvedena v okviru planiranih
nalog.
g) Vodenje evidenc Geodetskega dokumentacijskega centra
- Izdelava združenih FOS kopij novih listov topografske karte 1:25 000 (polne in
rastrirane linije).
- Izdelava filmov DOF5 (digitalnih ortofoto načrtov) za potrebe izdelave analognih
kopij pri izdajanju podatkov.
- Urejanje DMR25 za potrebe nadaljnjega izdajanja podatkov.
- Vzdrževanje baz temeljnih geodetskih točk (skaniranje topografij, preračuni mestnih
nivelmanov).
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h) Neposredni stroški vodenja evidenc po območnih geodetskih upravah
Območne geodetske uprave so v začetku leta 1997 sprejele plan nalog in del na
področju vodenja geodetskih evidenc - neposredni stroški vodenja evidenc po
območnih geodetskih upravah. Na osnovi teh planov so se OGU - jem razdelila
potrebna finančna sredstva. Sredstva so se porabila za: nabavo mejnih, znamenj,
izmeritvenih znamenj, plačilo opravljenega dela preko študentskih oz. mladinskih
servisev, plačila storitev zunanjih izvajalcev (zgostitev izmeritvene mreže, izboljšanje
kvalitete ZK točk, meritve po uradni dolžnosti), del sredstev se je porabil za servisiranje
geodetskih instrumentov, pripravi in obdelavi geodetskih podatkov, kopiranju načrtov,
delu po pogodbah in za ostale naloge.
6811 - Sanacija geodetske mreže
Dokončanje dvoletnih pogodb izdelave navezovalne mreže - dokončane so
navezovalne mreže v Ljutomeru, Breginju, Bača - Podbrdo, Mestni vrh - Ptuj, Idrsko Livek, Poljčane. Razvoj in implementacija programa GEOTOC - zaradi pomena
programskega projekta in določitve nadaljnih izboljšav in dodatnih funkcij, ki so jih
zahtevala testna okolja smo obseg del povečali. Vzpostavitev navezovalne mreže - V
letu 1997 se je na območju Slovenije nadaljeval projekt postavitve navezovalnih točk.
Poleg dokončanja del smo nadaljevali s postavitvijo navezovalne mreže z oddajanjem
del zunanjim izvajalcem v Grosuplju in Ivančni Gorici.
6812 - Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško
Določitev državne meje s Hrvaško: pripravili smo projekt za določitev točk geodetske
osnove, Navodila za geodetsko osnovo, Navodila za delo Mešanih tehničnih skupin.
Pripravili, zbrali in primerjali smo dokumentacijo za 32 primerov neusklajenosti za
potrebe Diplomatske komisije. Izvedli smo 4 digitalne katastrske načrte za območje
katastrskih občin Sekuliči, Hrast pri Jugorju, Bušinja vas in Grabrovec ter 23 listov
digitalno ortofoto načrtov. Dokončali in predstavili smo testni obmejni GIS za izvedbo
projekta mejne črte. Zaključili smo terenski del nove izmere 52 ha ob mejnem prehodu
Obrežje.
6814 - Nastavitev registra stavb
V okviru te naloge je izveden zajem podatkov za vzpostavitev registra stavb na terenu
in sicer je zajeto z izvedbo 20 katatsrskih občin s skupno 19.659 zgradbami. Pri
financiranju teh zajemov so sodelovale občine v višini 50% od skupne vrednosti, kar
znaša 13. 926. 790,00 SIT.
6816 - Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra
V okviru te naloge so izvedene tri skupie nalog in sicer:
- Test za pripravo denacionalizacije, kar obsega revizijo vrste rabe v eni katatsrski
občini.
- Dokončanje vzpostavitve evidenc elaboratov in zemljiškokatatsrskih točk v vseh
izpostavah območnih geodetskih uprav.
- Operativna izvedba vzpostavitve digitalnih katastrskih načrtov obsega skaniranje
cca 1.700 zemljiškokatastrskih načrtov in izdelavo njihove vektorske slike. Skupno
je zajeto cca 400.000 parcel v 184 katastrskih občinah. Ta naloga je izvedena v
sodelovanju z občinami v skupnem znesku 28.211.844,00 SIT.
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6817 - Ciklično aerosnemanje
V letu 1997 je bilo na področju aerosnemanja izvedeno snemanje v dveh merilih.
Območje merila 1:17500 je bilo realizirano v celoti v vrednosti 27.901 160 SIT. Posneta
so bila območja dela Primorske, dela Gorenjske, Dolenjske in dela Štajerske. Merilo
1 28 000 je bilo izvedeno samo v okviru možnega prevzema proračuna leta 1998.
Finančno se izplačilo preneseno v leto 1998
6818 - Izdelava državnih topografskih kart
V letu 1997 smo zaključili projekt Topografska baza manjše natančnosti, (natančnost
in gostota ustrezna merilu 1:250 000) za katerega smo namenili 1.500.000,00 SIT.
Skladno s strategijo topografsko kartografskega sistema smo v letu 1997 za
3 490.200,00 SIT pridobili prvo študijo za izdelavo Državne topografske karte v merilu
1:50 000, ki je usklajena s potrebami Ministrstva za obrambo. Na področju temeljnih
topografskih načrtov so bili izdelani štirje prototipi, ki pomenijo iskanje ustrezne
zamenjave obstoječega sistema TTN5 Prototipi so bili financirani v višini 3.697.000,00
SIT in s pomočjo sofinanciranja občine Metlika v višini 500.000,00 SIT.
6819 - Vzpostavitev digitalnih topografskih baz
Opravili smo izplačilo vzpostavitve GKB25 - vektorizacija plastnic iz leta 1996 v višini
1.000.000,00 SIT. Po opravljenem zajemu v letu 1996, smo v letu 1997 pozornost
preusmerili na izboljševanje in zagotavljanje kvalitete obstoječih podatkovnih nizov.
Zajem zemljepisnih imen iz topografskih kart merila 1:25 000 je v celoti zaključena.
Pregled zemljepisnih imen, zajetih iz DTK 25 je potekal na obmejnih listih s Hrvaško.
Evidenco zemljepisnih imen v merilu 1:5 000 (EZI 5) smo v letu 1997 vzpostavljali
vzporedno z obnovo TTN 5,10 ter vzporedno z izdelavo DOF 5. To pomeni dodatnih
415 listov oz. skupaj 37% površine Slovenije. Izvedli smo projekt prenove Evidence
zemljepisnih imen, ki je za osnovo postavil enotno relacijsko bazo podatkov.
1812 - Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah
Geodetska uprava Republike Slovenije je članica uradnih mednarodnih združenj
CERCO (Comite Europeen des Responsable de la Cartographie Officielle) in Megrin
(Multipurpose European Ground-Related Information Network). Za vključevanje v
skupne geodetske evropske projekte harmonizacije in sodelovanja mora plačevati
ustrezno članarino.
1933 - Sofinanciranje mednarodnega projekta Tempus
Geodetska uprava Republike Slovenije je sofinancirala mednarodni projekt Tempus na
nalogi Primerjava študija geodezije v Sloveniji in razvitih državah Evrope ter izboljšava
izobraževanja na področju upravljanja z nepremičninami
7810 - Nakup specialne geodetske opreme in informacijske opreme
Nabavljena je oprema za izvedbo klasičnih geodetskih opazovanj - dve totalni postaji,
dva nivelira (klasični in elektronski) ter dodatna oprema za izvedbo preciznih meritev.
Iz sredstev za specialno informacijsko opremo so bile izvedene manjše investicijske
nabave za potrebe podpore vodenju geodetskih evidenc, in sicer Are programska
oprema za potrebe digitalnega katastra, del opreme za projekte geodetskih točk,
državne meje in registra prostorskih enot. Vsled občega prehoda na digitalno vodenje
evidenc, se izkazuje povečana potreba za obnovo informacijske tehnologije, da bomo
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sploh lahko izvajali redno dejavnost.
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