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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
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

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

EVA:
2001-1811-0023
Številka: 245-13/2001-1
Ljubljana, 07.06.2001
Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 7. junija 2001
določila besedilo:

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE
REPUBLIKE NEMČIJE O SODELOVANJU PRI ZATIRANJU
HUJŠIH KAZNIVIH DEJANJ,
)

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah s predlogom,
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na 7. seji,
ki se bo pričela 19. junija 2001.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Zvezne republike Nemčije o sodelovanju pri zatiranju hujših
kaznivih dejanj, podpisan v Ljubljani 2. marca 2001.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
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Vlado Republike Slovenije
in
Vlado Zvezne republike Nemčije
o
sodelovanju pri zatiranju
hujših kaznivih dejanj
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Vlada Republike Slovenije

2. člen

in

Pri izvajanju tega sporazuma neposredno sodelujejo naslednji
pristojni organi pogodbenic:

Vlada Zvezne republike Nemčije
(v nadaljevanju: pogodbenici)

na slovenski strani:

sta se

- Ministrstvo za notranje zadeve,

zaskrbljeni zaradi naraščanja kriminalitete, predvsem njenih
organiziranih oblik,

- Ministrstvo za zdravstvo,
- Ministrstvo za finance,

v prizadevanju, da bi državljane svojih držav in druge osebe na
svojem ozemlju učinkovito zaščitili pred kriminalnimi dejanji,

- Generalna policijska uprava;

ob priznavanju velikega pomena mednarodnega sodelovanja pri
zatiranju kriminalitete in v želji, da bi zagotovili čim večjo
medsebojno podporo ter povečali učinkovitost sodelovanja na
tem področju,

na nemški strani:
- Zvezno ministrstvo za notranje zadeve,

ob upoštevanju ciljev in načel mednarodnopravnih sporazumov,
ki sta jih ratificirali obe pogodbenici, ter resolucij Združenih narodov
in njihovih posebnih organizacij na področju zatiranja kriminalitete,

- Zvezno ministrstvo za zdravstvo,

v prizadevanju, da bi prispevali svoj delež pri razvoju medsebojnih
odnosov,

- Uprava za varovanje meje,

- Zvezni kriminalistični urad,

- Carinski kriminalistični urad.

dogovorili naslednje:
3. člen
1. člen

Za izvajanje sodelovanja bosta pogodbenici:

(1) Pogodbenici sodelujeta v skladu s svojimi notranjepravnimi
predpisi pri zatiranju hujših kaznivih dejanj, ki zahtevajo skupne
ukrepe pristojnih organov obeh držav, predvsem pri tistih kaznivih
dejanjih, ki vsebujejo elemente organiziranih kriminalnih združb in
povezav.

v okviru svojih notranjepravnih predpisov izmenjevali
informacije o izvršenih ali načrtovanih kaznivih dejanjih, o
skupinah storilcev, njihovih oblikah, povezavah in metodah
dela, če je to potrebno za preprečevanje, odkrivanje in
preiskovanje hujših kaznivih dejanj;

(2) Če so pri načrtovanju ali storitvi kaznivih dejanj razpoznavne
organizirane kriminalne združbe in povezave, pogodbenici
sodelujeta ne glede na težo kaznivega dejanja, predvsem pa pri
zatiranju:

na zaprosilo opravili dovoljene ukrepe in dogovorjene
operativne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in
preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonodajo zaprošene
pogodbenice, pri čemer lahko v okviru6vojega notranjepravnih
predpisov in s pridržkom tretjega odstavka 1. člena vsaka
pogodbenica dovoli prisotnost predstavnikov pristojnih
organov druge strani pri izvajanju operativnih ukrepov;

nezakonite proizvodnje in nezakonitega prometa s
prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi, v
nadaljevanju imenovane prepovedane droge, ter predhodnimi
sestavinami,

izvajali skupne ukrepe za zatiranje nezakonitega prometa,
zlasti nezakonite proizvodnje prepovedanih drog in predhodnih
sestavin;

terorizma,
nedovoljenega vodenja tujcev čez mejo, trgovanja z ljudmi in
zvodništva,

izmenjevali izkušnje o nadzoru zakonitega prometa s
prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami ter izvajali
ukrepe za preprečevanje zlorabe;

izsiljevanja,
■

nedovoljenega prometa z orožjem, razstrelivom, jedrskim in
radioaktivnim materialom,

■

premoženjske kriminalitete,

po potrebi izmenjevali oficirje za zvezo
druga drugi dali na voljo vzorce predmetov in snovi, ki izvirajo
iz kaznivih dejanj ali so bili oziroma so lahko uporabljeni za
storitev le-teh;

izdelovanja in razpečevanja ponarejenega denarja,
ponarejanja negotovinskih plačilnih sredstev ali vrednostnih
papirjev ter uporabe ponarejenih negotovinskih plačilnih
sredstev ali vrednostnih papirjev,

v okviru možnosti izmenjevali strokovnjake za usposabljanje
in izmenjavo izkušenj;
izmenjevali rezultate kriminalističnih in kriminoloških raziskav;

pranja denarja;

v okviru svojih notranjepravnih predpisov izvajali druge
ukrepe, ki so v skladu z nameni tega sporazuma in z
obveznostmi iz drugih mednarodnopravnih pogodb, ki so
obvezujoče za obe državi.

ponarejanja in prenarejanja dokumentov in javnih listin.
(3) Ta sporazum se ne dotika vprašanja izročitve in izvajanja
Medsebojne pravne pomoči v kazenskih zadevah ter pomoči in
Medsebojne pravne pomoči v davčnih zadevah.
1
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4. člen

6. Pošiljatelj in prejemnik morata zagotoviti uradno evidentiranje
posredovanja in prejemanja podatkov.

(1) Pogodbenici se bosta po potrebi posvetovali o izvajanju tega
sporazuma ter o morebitnih potrebah za njegovo dopolnitev ali
spremembe.

7. Pošiljatelj in prejemnik sta dolžna posredovane podatke
učinkovito zaščititi proti neupravičenemu dostopu,
neupravičenemu spreminjanju in neupravičeni objavi.

(2) Pristojni organi pogodbenic lahko ustanovijo delovne skupine,
organizirajo strokovna srečanja in sklenejo dogovore za izvajanje
tega sporazuma.

7. člen
Zaprosila, informacije in dokumenti, ki se posredujejo v skladu s
tem sporazumom, se na prošnjo pošiljatelja s strani druge
pogodbenice obravnavajo kot zaupni. Razlog za to je potrebno
navesti.

5. člen
(1) Če je ena od pogodbenic mnenja, da ugoditev zaprosilu ali
izvedba drugih ukrepov sodelovanja lahko omeji suverenost ali
varnost države ali je v nasprotju z osnovnimi načeli njenega prava,
njenimi mednarodnimi obveznostmi ali drugimi bistvenimi interesi
države, lahko ugoditev zaprosilu ali izvršitev drugih ukrepov v
celoti ali deloma zavrne ali pa postavi določene pogoje ali zahteve
za tako ugoditev.

8. člen
(1) Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka v nemškem,
slovenskem, angleškem ali po dogovoru v katerem drugem jeziku.
(2) Zaprosila za poizvedbe ali izvajanje ukrepov po tem
sporazumu si pristojni organi iz 2. člena tega sporazuma
posredujejo neposredno v pisni obliki.V nujnih primerih je zaprosilo
lahko tudi ustno, vendar ga je potrebno nemudoma pisno potrditi.

(2) Pomoč se lahko zavrne tudi v primeru, če dejanje, na katerega
se zaprosilo nanaša, po zakonodaji zaprošene države ni kaznivo
dejanje.
(3) Pogodbenico prosilko je treba o zavrnitvi pisno obvestiti in
praviloma navesti razloge.

(3) Stroške za uresničitev zaprosila nosi zaprošena stran, razen
potnih stroškov za predstavnike prosilke.

6. člen

9. člen

Posredovanje in uporaba osebnih podatkov, v nadaljevanju
podatkov, poteka v okviru tega sporazuma ob upoštevanju
notranjepravnih predpisov vsake pogodbenice prek pristojnih
organov, navedenih v 2. členu, in v skladu z naslednjimi določbami:

Ta sporazum ne vpliva na pravice ali obveznosti obeh pogodbenic
iz dvostranskih ali večstranskih dogovorov.
10. člen

1. Prejemnik ene pogodbenice pošiljatelja druge pogodbenice na
zahtevo informira o uporabi posredovanih podatkov in o rezultatih,
ki so bili s tem doseženi.

(1) Ta sporazum začne veljati 30 dni po dnevu, ko sta se
pogodbenici uradno obvestili, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji
za začetek veljavnosti, pri čemer je odločilen dan prejema
zadnjega obvestila.

2. Prejemnik sme podatke uporabiti le za namene, določene s
tem sporazumom, in po^i pogoji, ki jih postavi pošiljatelj. Uporaba
je poleg tega dopustna za preprečevanje in pregon hujših kaznivih
dejanj ter za odvmitev večjih nevarnosti za javno varnost.

(2) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica
ga lahko odpove z izmenjavo not. Odpoved začne veljati šest
mesecev po tem, ko jo prejme druga pogodbenica.

3. Pošiljatelj je dolžan paziti na pravilnost posredovanih podatkov
ter na upravičenost in sorazmernost glede na namen
posredovanja. Pri tem je treba upoštevati prepovedi posredovanja,
ki veljajo po notranjepravnih predpisih vsake pogodbenice. Do
posredovanja podatkov ne pride, če ima pošiljatelj razlog za
domnevo, da bo s tem kršen kakšen od notranjepravnih
zakonskih predpisov ali pa omejevani interesi prizadete osebe, ki
jih je potrebno zaščititi. Če se izkaže, da so bili posredovani
nepravilni podatki ali pa podatki, ki se jih ne sme posredovati, je
treba prejemnika o tem nemudoma obvestiti. Ta jih jo dolžan takoj
popraviti ali uničiti.

11. člen
Vlada Republike Slovenije registrira ta sporazum takoj po začetku
njegove veljavnosti pri generalnem sekretariatu Združenih
narodov v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih
narodov. Drugo pogodbenico obvesti o določeni registracijski
številki ZN, ko jo potrdi generalni sekretariat Združenih narodov.

4. Na zahtevo je treba osebi, o kateri so bili posredovani podatki,
dati informacijo o njenih obstoječih osebnih podatkih ter o namenu
njihove uporabe. Pravica do informacije je odvisna od
notranjepravnih predpisov pogodbenic, na katere ozemlju se
informacija zahteva. Informacija se lahko zavrne, če interes
države, da se informacija ne da, prevlada nad interesom prosilca.

Sestavljeno v Ljubljani dne 2. marca 2001 v dveh izvirnikih, vsak
v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako zavezujoči.

5. Pošiljatelj pri posredovanju podatkov opozori na roke za njihovo
hrambo, predvidene po notranjepravnih predpisih njegove države,
po preteku katerih je treba te podatke uničiti. Ne glede na to je
treba posredovane podatke uničiti takoj, ko niso več potrebni za
namen, za katerega so bili posredovani.

Za Vlado
Republike Slovenije

Za Vlado
Zvezne republike Nemčije

dr. Rado Bohinc l.r.

Heike Zenker l.r.
Otto Schily l.r.
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4. člen

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum je bil podpisan 2.3. 2001 v Ljubljani in bo predstavljal
pravno podlago za policijsko sodelovanje na področju hujših
kaznivih dejanj. Zvezna republika Nemčija je tudi na policijskem
področju eden izmed največjih partnerjev in država s katero imamo
že utrjene in dobre odnose. Ta sporazum predstavlja nov korak k
utrjevanju in priznanju teh odličnih odnosov in formalizira odnose
na področjih, ki so najbolj občutljivi in potrebujejo največ pozornosti
policijskih organov.

izmenjave informacij in zakonodaje na področju ilegalnih migracij.
Pogodbenici bosta sodelovali tudi pri ostalih hudih kaznivih dejanjih,
predvsem pri pranju denarja.
Obvezno sestavino sporazuma predstavlja poglavje o varstvu
osebnih podatkov. Prav tako pa sporazum predvideva ustanovitev
mešane komisije.

Gre za standardni sporazum, ki jih je Slovenija sklepa z državami
EU in državami kandidatkami za članstvo v EU.

Sporazum je v skladu s politiko vključevanja Republike Slovenije
v Evropsko unijo. Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo treba sprejeti
novih predpisov ali spremeniti veljavnih.

Sporazum tako podrobneje opredeljuje vsa področja sodelovanja;
sodelovanje na področju organiziranega kriminala, sodelovanje
na področju boja zoper nezakonit promet z mamili in sodelovanje
na področju boja proti terorizmu. Sodelovanje širi na področje

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna dodatna finančna sredstva
v obliki potnih in drugih stroškov ter dnevnic, ki pa bodo načrtovana
v okviru sredstev iz proračuna namenjenih za dejavnosti
Ministrstva za notranje zadeve RS.

1

2. junij 2001

7

poročevalec, št. 50

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

6) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Zvezne republike Nemčije o sodelovanju pri zatiranju hujših
kaznivih dejanj

/

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo

7) Ali so zgora) navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
DA

/
8) Ali |e predlog akta preveden In v kateri jezik?

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene

Sporazum je bil podpisan v slovenskem in nemškem jeziku.

/
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti

9) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA; OECD,
Univerza,itd..)

/

NE

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES:
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno)

10) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev:

4) Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu,
OJ 97/C 251/01

/

5) Predpristopni pakt o boju proti organiziranemu
kriminalu med državami članicami Evropske unije in
državami kandidatkami iz Srednje in vzhodne Evrope
in Cipra, OJ 98/C 220/01

mag. Peter Jeglič, l.r.
državni podsekretar
vodja Službe za evropske
zadeve in mednarodno
sodelovanje

a) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:
DA

Dr. Rado Bohinc, l.r.
minister za notranje zadeve

b) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
/
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8

12. junij 2001

Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPUBLIKE

VLADO

KRALJEVINE

KONSOLIDACIJI

SLOVENIJE

MED

SLOVENIJE

IN

NORVEŠKE

DOLGA

O

REPUBLIKE

(BNOKD)

- EPA 228 - III

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2001-1811-0035
Številka: 437-09/2000-3
Ljubljana, 07.06.2001

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE
NORVEŠKE O KONSOLIDACIJI DOLGA REPUBLIKE
SLOVENIJE,

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- mag. Anton Rop, minister za finance,
- mag. Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Irena Sodin, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah s predlogom,
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na 7. seji,
ki se bo pričela 19. junija 2001.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 7. junija 2001
določila besedilo:

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Kraljevine Norveške o konsolidaciji dolga Republike Slovenije,
Podpisan v Oslu 4. maja 2001.

Sporazum se v angleškem izvirniku in prevodu glasi":

" Protokol k sporazumu s prilogo je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve in v Sektorju za mednarodne finančne
odnose Ministrstva za finance.
1
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SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO KRALJEVINE NORVEŠKE
O
KONSOLIDACIJI DOLGA
REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju "slovenska vlada") in
Vlada Kraljevine Norveške (v nadaljevanju "norveška vlada") sta
se

3. člen
Zneski, vključeni v ta sporazum (brez 2. člena), so opredeljeni v
seznamu, priloženem Protokolu, ki ga podpišeta Nova Ljubljanska
banka d.d. in Urad za zavarovanje izvoznih kreditov (The Guarantee Institute for Export Credits - GIEK) in je sestavni del tega
sporazuma.

ob upoštevanju:
- neodvisnosti Republike Slovenije, ene od držav naslednic
nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
- smernic za obravnavanje dolga držav naslednic nekdanje
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki jih je predlagal
predsednik Pariškega kluba v svojem pismu z dne 25. septembra
1992 in sprejela slovenska vlada v pismu ministra za finance z
dne 27. oktobra 1992 ter z izmenjavo pisem o teh smernicah med
predsednikom Pariškega kluba in slovensko vlado z dne 6.
januarja 1993, 23. aprila 1993 in 5. julija 1993, v želji skleniti
sporazum (sporazum) o konsolidaciji obveznosti servisiranja
zunanjega dolga Republike Slovenije, ki izhaja iz plačilnih
obveznosti nekdanje Socialistične federativne republike
Jugoslavije,

4. člen
A) Zneski glavnice in obresti (vključno z zamudnimi obrestmi) po
sporazumih o konsolidaciji iz 1. člena, ki zapadejo v plačilo do
datuma začetka veljavnosti tega sporazuma, se odplačajo
najpozneje 30 dni po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma.
Obresti in zamudne obresti se bodo izračunale v skladu z
določbami v ustreznih sporazumih o konsolidaciji iz 1. člena.
B) Zneski glavnice in obresti, ki zapadejo v plačilo po datumu
začetka veljavnosti tega sporazuma, se odplačajo na datume
zapadlosti v skladu z določbami ustreznih sporazumov o
konsolidaciji iz 1. člena. Obresti in zamudne obresti se bodo
izračunale v skladu z določbami ustreznih sporazumov o
konsolidaciji.

dogovorili, kot sledi:
1. člen
Določbe tega sporazuma se uporabljajo za:

5. člen

servisiranje dolga po dvostranskih sporazumih o konsolidaciji
med norveško vlado in nekdanjim Zveznim izvršnim svetom
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije,
podpisanih 5. decembra 1984 (Usklajeni zapisnik Pariškega kluba
z dne 22. maja 1984), 23. aprila 1986 (Usklajeni zapisnik Pariškega
kluba z dne 24. maja 1985), 4. maja 1987 (Usklajeni zapisnik
Pariškega kluba z dne 13. maja 1986) in 2. februarja 1989 (Usklajeni
zapisnik Pariškega kluba z dne 13. julija 1988).

Če znesek, plačan po tem sporazumu, ne zadošča za kritje
dolgovanega zneska, se plačani znesek razporedi za odplačilo
dolgov v naslednjem zaporedju: najprej za odplačilo obresti,
nastalih po datumu zapadlosti, nato obresti, nastalih do vključno
datuma zapadlosti, in na koncu za odplačilo glavnice.
6. člen
Vsa plačila, zajeta v 4. členu, izvede Nova Ljubljanska banka d.d.
na račun GIEK ali agencije, ki jo ta imenuje.

2. člen
Republika Slovenija je odgovorna za 16,39 % nealociranega dolga,
ki izhaja iz "Sporazuma o posojilu med Kraljevino Norveško in
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo" z dne 14. oktobra
1983, ki ga bo odplačala norveškemu Ministrstvu za finance v
skladu s prvotnim načrtom odplačil. Dogovori o odplačilu
nealociranega dolga so opredeljeni z izmenjavo pisem med
norveškim Ministrstvom za finance in slovenskim Ministrstvom
za finance. Seznam, v katerem je opredeljen dolg, omenjen v
izmenjavi pisem med norveškim Ministrstvom za finance in
slovenskim Ministrstvom za finance, se lahko spremeni ali dopolni
samo sporazumno.

7. člen
Slovenska vlada norveške vlade ne bo obravnavala nič manj
ugodno, kot bi obravnavala katerega koli drugega upnika za
konsolidacijo dolgov primerljivega roka zapadlosti.
8. člen
Pogodbenici si vse spore prizadevata rešiti s pogajanji ali na
kakšen drug način, za katerega se morda dogovorita. Če vladi
spora ne rešita s pogajanji, se spor predloži v reševanje
razsodniku, o katerem se sporazumeta vladi. Odločitev

Določbe tega sporazuma o odplačilu se ne uporabljajo za omenjeni
nealocirani dolg Republike Slovenije.
poročevalec, št. 50
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V potrditev tega sta podpisana, ki sta ju njuni vladi za to pravilno
pooblastili, podpisala ta sporazum.

razsodnika je dokončna in za vladi zavezujoča. Če se vladi ne
moreta sporazumeti o razsodniku, ga na zahtevo ene vlade
imenuje predsednik Meddržavnega sodišča.

Sestavljeno v Oslu, dne 4. maja 2001 v dveh izvirnikih v
angleškem jeziku.

9. člen
Vse določbe tega sporazuma začnejo veljati na datum, ko
slovenska vlada uradno obvesti norveško vlado, da so izpolnjene
notranje slovenske zahteve za začetek veljavnosti, ter prenehajo
veljati, ko GIEK ali agencija, ki jo ta imenuje, prejme zadnje plačilo.

Za Vlado
Kraljevine Norveške

Za Vlado
Republike Slovenije

Thorbjorn Jagland I. r.

Dimitrij Rupel I. r.

4. člen

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.

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

OBRAZLOŽITEV

1.

Splošno

2.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine
Norveške o konsolidaciji dolga Republike Slovenije je bil podpisan
4- maja 2001 v Oslu.

Sporazum je bil sklenjen na podlagi naslednjih pravnih temeljev, ki
urejajo prevzem slovenskega dela dolga nekdanje SFRJ do držav
članic Pariškega kluba:
Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UL RS,
št. 1/91-1);
■ Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela
dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami
Pariškega kluba v obdobju 1984-1988 (UL RS, št. 1/96).

Sporazum je bil sklenjen na podlagi sklepov Vlade Republike
Slovenije z dne 21. decembra 2000 (številka sklepa 437-09/20001) in na podlagi spremenjenega sklepa Vlade Republike Slovenije
z dne 26. aprila 2001 (številka sklepa 437-09/2000-1), s katerimi
/e Vlada RS:
" sprejela poročilo o zaključenih pogajanjih;
" pooblastila Senko Maver, državno podsekretarko v Ministrstvu
za finance RS, da parafira Sporazum;
" s spremenjenim sklepom pooblastila dr. Dimitrija Rupla,
ministra za zunanje zadeve, da podpiše Sporazum.

3.

Z ratifikacijo sporazuma se bo dokončno uredilo razmerje
Republike Slovenije s Kraljevino Norveško kot upnikom iz naslova
nasledstva
dolgov nekdanje SFRJ. Dokončna ureditev odnosov
s
tujimi upniki je za Slovenijo pomemben dejavnik v njenih finančnih
ln
poslovnih odnosih s tujino.

1

2. junij 2001

Pravni temelji

Izpolnjevanje obveznosti

Pri pregledu obveznosti RS je bilo ugotovljeno, da obstajata dve
kategoriji dolga:
-

11

nealociran dolg Republike Slovenije, ki znaša NOK
8.908.209,83 skupaj s pripadajočimi obrestmi, obračunanimi
do 30. 4. 2001;
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bo plačala znesek NOK 8.908.209,83 (kar predstavlja znesek
glavnice, rednih obresti in zamudnih obresti, obračunanih do
30.4.2001) povečan za znesek zamudnih obresti obračunanih
od 30.4.2001 do dneva plačila (trenutna obrestna mera znaša
7,60% p.a.). Drugih posledic z izvajanjem sporazuma ni.

alociran dolg Ljubljanske banke d.d. do »Guarantee Institute
tor Export Credits (GIEK)«, ki je znašal skupaj z pripadajočimi
obrestmi obrestmi NOK 1,911.480,97. Dolg je NLB d.d.
odplačala dne 30.12.1999.
4.

Začetek veljavnosti
6.

Sporazum začne veljati z dnem, ko Vlada Republike Slovenije po
diplomatski poti uradno obvesti Vlado kraljevine Norveške, da so
končani notranjepravni postopki, potrebni za začetek veljavnosti
sporazuma.
5.

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija sporazuma ne bo vplivala na domačo zakonodajo.

Finančne in druge posledice v zvezi z izvajanjem
sporazuma

7.

Sporazum in pra vni red Evropske unije

Sporazum ne posega na področje prava EU in ni predmet
usklajevanja slovenskega pravnega reda s predpisi Evropske
unije.

Sredstva za poplačilo dolga iz tega sporazuma so zagotovljena v
proračunu Republike Slovenije za leto 2001. Republika Slovenija

poročevalec, št. 50

Ratifikacija sporazuma in vpliv na domačo
zakonodajo
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPUDLIKE

VLADO

ITALIJANSKE

ODPLAČILU

MED

SLOVENIJE

IN

REPUDLIKE

DOLOČENIH

0

DOLGOV

(DITODD)
- EPA 229 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

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

EVA: 2001-1811-0034
Številka: 437-09/2000-4
Ljubljana, 07.06.2001
Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 7. junija 2001 določila
besedilo:

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- mag. Anton Rop, minister za finance,
- mag. Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Irena Sodin, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE
REPUBLIKE O ODPLAČILU DOLOČENIH DOLGOV ,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah s predlogom,
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na 7. seji, ki
se bo pričela 19. junija 2001.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Italijanske republike o odplačilu določenih dolgov, podpisan v
Ljubljani dne 31. maja 2001.

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu glasi*:

' Prilogi 1 in 2 sta na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve
Ministrstva za zunanje zadeve in v Sektorju za mednarodne finančne odnose
Ministrstva za finance.
1

2: junij 2001
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SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O ODPLAČILU
DOLOČENIH DOLGOV

Vlada Republike Slovenije in Vlada Italijanske republike sta se v
duhu prijateljstva in gospodarskega sodelovanja, ki obstaja med
državama, ter na podlagi "smernic" Pariškega kluba v zvezi z
dolgovi nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,

Razume se, da se bo ta sporazum prav tako nanašal na dolgove,
ki jih dolguje ali za katere jamči nekdanja Socialistična federativna
republika Jugoslavija in jih ni možno prisoditi nobeni drugi republiki
naslednici (nealociran dolg), če se ti dolgovi ne nanašajo na
projektna posojila, katerih sredstva so bila dodeljena določenim
republikam ali pravnim osebam.

glede na to, da je Republika Slovenija ena od držav naslednic
nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,

V takem primeru se bo kasneje prisodil delež 16,39 % teh dolgov
slovenski vladi ob upoštevanju priporočil, ki jih lahko v tem pogledu
oblikuje Pariški klub.

sporazumeli, kot sledi:
I. ČLEN

Seznam teh dolgov bosta pogodbenici določili sporazumno.

Ta sporazum se nanaša na odplačilo dolgov nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije zavodu Istituto per i Servizi
Assicurativi del Commercio con TEstero (v nadaljevanju SACE) v primeru, kadar ima prizadeti končni kreditni upravičenec sedež
na slovenskem ozemlju - v zvezi s komercialnimi krediti ali
finančnimi dogovori, za katere jamči SACE, ki imajo prvotno
zapadlost več kot eno leto, po pogodbah, sklenjenih pred 2.
decembrom 1982, in reprogramiranimi s sporazumi o
refinanciranju med Vlado Italijanske republike in nekdanjo
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, sklenjenimi v
skladu s usklajenimi zapisniki z dne 22. maja 1984, 24. maja
1985,13. maja 1986 in 13. julija 1988.

III. ČLEN
Zneski iz II. člena bodo plačani SACE 30. junija 2001 s pogojem,
da ta dvostranski sporazum ratificira slovenski parlament.
Zamudne obresti v zvezi z II. členom bodo izračunane od datuma
zapadlosti do 31. decembra 1998 po obrestni meri, navedeni na
tečajni listi evropske valute (za Lit), objavljeni v Financial Times
prvi dan ustreznega obdobja, povečani za maržo v višini 0,50 %.
Prvo obrestno obdobje teče do 31. decembra 1992, po tem datumu
teče obrestno obdobje po šest mesecev z začetkom 1. januarja
in 1. julija vsakega leta, začenši s 1. januarjem 1993. Od 1. januarja
1999 do 30. junija 2001 bodo zamudne obresti izračunane po
šestmesečni evropski medbančni obrestni meri (Euribor),
navedeni na strani, ki jo objavi Reuter prvega dne ustreznega
obdobja, povečane za maržo 0,50 %.

Zgoraj omenjeni dolgovi so našteti v Prilogi 1 k temu sporazumu
in so že odplačani.
Razume se, da bo glede dolgov, ki spadajo v isto kategorijo, kot
je omenjena v 1. členu tega dvostranskega sporazuma, in jih
dolgujejo ali zanje jamčijo pravne osebe s sedežem na slovenskem
ozemlju, a se ne nanašajo na končnega upravičenca s sedežem
na tem ozemlju, Vlada Republike Slovenije pomagala italijanski
strani tako, da bodo italijanski organi lahko terjali zneske, za
katere so bile sklenjene pogodbe prek slovenske banke in se
lahko prisodijo končnim upravičencem, ki nimajo sedeža v
Republiki Sloveniji.

IV. ČLEN
Če se Vlada Republike Slovenije in države, ki sodelujejo v
Pariškem klubu, dogovorijo za nov odstotek deleža nealociranih
dolgov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije,
ki ga je prevzela Vlada Republike Slovenije, se pogodbenici
posvetujeta o tem, da bi spremenili ta sporazum.

II. ČLEN

Za vsako spremembo tega sporazuma je potrebno soglasje
pogodbenic.

Ta sporazum se nanaša tudi na odplačilo:
a) dolgov, ki ustrezajo deležu posojila Efibance (št. posla 82/
2395), ki ga je priznala Vlada Slovenije, in so bili reprogramirani
s sporazumi o refinanciranju, podpisanimi 16. januarja 1987
in 27. januarja 1989;
b) prvotnih obrokov, ki ustrezajo deležu, ki ga je Vlada Slovenije
priznala kot posojilo Efibance (št. police 82/2395), vendar še
ne plačani SACE.

V. ČLEN
Če bi med izvajanjem tega sporazuma prišlo do kakršnega koli
vprašanja, ki ga je treba razčistiti ali zahteva dopolnitev
sporazuma, si bosta pogodbenici prizadevali za njegovo takojšnjo
rešitev.

Zgoraj navedeni dolgovi so našteti v Prilogi 2 tega sporazuma.

poročevalec, št. 50
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Sestavljeno v Ljubljani dne 31. maja 2001 v dveh izvirnikih v
angleškem jeziku.

VI. ČLEN
Ta sporazum začne veljati od datuma prejetja zadnjega obvestila,
s katerim pogodbenici uradno sporočita, da sta končali svoje
postopke ratifikacije.

ZA VLADO
ITALIJANSKE REPUBLIKE

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE

V potrditev tega sta spodaj podpisana predstavnika, ki sta ju za
to pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.

Norberto Cappello I. r.

Anton Rop I. r.

4. člen

3. člen

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

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.

OBRAZLOŽITEV

1.

Splošno

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike o odplačilu določenih dolgov je bil sklenjen 31. maja
2001 v Ljubljani.

-

Sporazum je bil sklenjen na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije z dne 1. marca 2001 (številka sklepa 437-09/2000-2), s
katerim je Vlada RS:
sprejela zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Italijanske
Republike;
• pooblastila Senko Maver, državno podsekretarko v Ministrstvu
za Finance, da parafira Sporazum;
• pooblastila mag. Antona Ropa, ministra za finance, da podpiše
Sporazum.

3.

-

Pravni temelji
Sporazum
je bil sklenjen na podlagi naslednjih pravnih temeljev, ki
u
^ejajo prevzem slovenskega dela dolga nekdanje SFRJ do držav
članic Pariškega kluba:

2. junij 2001

Izpolnjevanje obveznosti

Pri pregledu obveznosti RS je bilo ugotovljeno, da obstajata dve
kategoriji dolga:

Z ratifikacijo sporazuma se bo dokončno uredilo razmerje
Republike Slovenije z Italijansko republiko kot upnikom iz naslova
nasledstva dolgov nekdanje SFRJ. Dokončna ureditev odnosov
s tujimi upniki je za Slovenijo pomemben dejavnik v njenih finančnih
in poslovnih odnosih s tujino.

1

Ustavni zakon za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1);
Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela
dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami
Pariškega kluba v obdobju 1984 - 1988 (Ur. I. RS, št. 1/96).

15

dolg slovenskih končnih uporabnikov; t.i. alociran dolg.
Slovenska podjetja so v preteklosti v okviru dogovorov
nekdanje SFRJ v okviru Pariškega kluba reprogramirala za
ITL 16,2 mir in USD 1,7 mio obveznosti. Prav tako je
Ljubljanska banka d.d. Ljubljana reprogramirala za ITL 5,1
mrl in USD 0,4 mio obveznosti podjetij izven ozemlja Slovenije;
dolg iz tega naslova ni predmet bilateralnega sporazuma.
Celotni dolg slovenskih končnih uporabikov je že odplačan;
nealociran dolg, kjer Slovenija prevzema 16,39 % dolga
nekdanje SFRJ/NBJ. Slovenija bo ta dolg, ki izvira iz t.i.
Efibanca posojila, plačala 30.6.2001 oz. neposredno potem,
ko bo bilateralni sporazum ratificiran v Državnem zboru.

poročevalec, št. 50

4.

S tem sporazumom je zaključena serija sporazumov z državami
članicami Pariškega kluba v zvezi s konsolidacijo dolgov po
nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.

Začetek veljavnosti

Sporazum začne veljati od datuma prejetja zadnjega obvestila, s
katerim državi uradno sporočita, da sta končali svoje postopke
ratifikacije.
5.

6.

Finančne in druge posledice v zvezi z izvajanjem
sporazuma

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija sporazuma ne bo vplivala na domačo zakonodajo.

Sredstva za poplačilo dolga iz tega sporazuma so zagotovljena v
proračunu Republike Slovenije za leto 2001. Obveznost iz naslova
glavnice, rednih obresti in zamudnih obresti, obračunanih do
30.6.2001 znaša LIT 8,245.216.206. Drugih posledic z izvajanjem
sporazuma ni.

poročevalec, št. 50

Ratifikacija sporazuma in vpliv na domačo
zakonodajo

7.

Sporazum in pravni red Evropske unije

Sporazum ne posega na področje prava EU in ni predmet
usklajevanja slovenskega pravnega reda s predpisi Evropske
unije.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPUDLIKE

VLADO

KRALJEVINE

POLICIJSKEM

MED

SLOVENIJE

BELGIJE

IN

0

SODELOVANJU

(BBEPS)

- EPA 230 - III
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2001-1811-0024
Številka: 245-04/2001-1
Ljubljana, 07.06.2001

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 7. junija 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE
BELGIJE O POLICIJSKEM SODELOVANJU,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah s predlogom,
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na 7. seji,
ki se bo pričela 19. junija 2001.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Kraljevine Belgije o policijskem sodelovanju, podpisan v Bruslju
22. januarja 2001.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku
glasi:*

' Besedilo sporazuma v nizozemskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
12. junij 2001
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SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO KRALJEVINE BELGIJE
O POLICIJSKEM SODELOVANJU
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b) kakršno koli izkoriščanje osebe, vedoč, da je ta oseba vstopila
na ozemlje pogodbenice tega sporazuma, potuje čezenj ali biva
na njem v razmerah, opisanih v točki a;

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO KRALJEVINE BELGIJE
O POLICIJSKEM SODELOVANJU

2. spolna zloraba otrok
je vsaka oblika spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe otrok,
navedena v 34. členu Konvencije Združenih narodov o otrokovih
pravicah z 20. novembra 1989, ki vključuje izdelavo, prodajo,
razpošiljanje ali druge oblike prometa s pornografskim gradivom
z otroki in posest te vrste gradiva za osebne namene;

Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Kraljevine Belgije,

3. strokovna pomoč

v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta

je logistična podpora policijskim službam in službam, odgovornim
za preseljevanje;

v skrbi, da bi spodbudili prijateljske odnose in sodelovanje med
državama, predvsem pa odločeni, da okrepita medsebojno
policijsko sodelovanje,

4. kriminaliteta, povezana z jedrskimi in radioaktivnimi
snovmi,

v želji, da bi policijsko sodelovanje okrepili v okviru mednarodnih
obveznosti, ki sta jih državi prevzeli na področju spoštovanja
temeljnih pravic in svoboščin, predvsem Konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin s 4. novembra 1950 kot
tudi Konvencije Sveta Evrope št. 108 z 28. januarja 1981 o varstvu
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov,

so kršitve, navedene v prvem odstavku 7. člena Konvencije o
fizičnem varovanju jedrskega materiala s 3. marca 1980;
5. pranje denarja
so kršitve, naštete v prvem do tretjem odstavku 6. člena
Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, z 8.
novembra 1990;

ob upoštevanju, da je mednarodni organizirani kriminal resna
grožnja za družbeno-gospodarski razvoj pogodbenic in da
nedavni razvoj na področju mednarodnega organiziranega
kriminala ogroža njuno institucionalno delovanje,

6. organizirani kriminal

ob upoštevanju, da boj proti trgovanju z ljudmi, zatiranje nezakonitih
vstopov na ozemlje držav in izstopov z njega ter nezakonitih
preseljevanj kot tudi odstranjevanje organiziranih združb, ki
sodelujejo pri teh nezakonitih dejanjih, vzbujajo skrb vlad in
parlamentov držav pogodbenic,

so vsa dejanja, ki jih stori ..kriminalna organizacija", opredeljena
kot strukturalna združba, ki obstaja dalj časa in jo sestavljata več
kot dve osebi ter deluje, da bi storila kazniva dejanja, ki se
kaznujejo z zaporno kaznijo ali z odvzemom prostosti, če gre za
vzgojno-varnostni ukrep, ki traja najmanj štiri leta, kadar so taka
kazniva dejanja sama sebi namen ali so sredstvo za pridobitev
premoženjske koristi in v danem primeru neustrezno vplivajo na
delovanje javnih organov;

ob upoštevanju, da nezakonita proizvodnja in trgovanje z mamili
ter psihotropnimi snovmi ogrožata zdravje in varnost državljanov,
ob upoštevanju, da samo usklajevanje ustreznih zakonodaj ne
zadošča za učinkovito premagovanje nezakonitih preseljevanj,

7. obdelava osebnih podatkov

ob upoštevanju, da je učinkovito mednarodno policijsko
sodelovanje na področju organiziranega kriminala in nezakonitih
preseljevanj, predvsem z izmenjavo in obdelavo informacij, nujno
potrebno za boj proti takim kriminalnim in kaznivim ravnanjem ter
za njihovo preprečevanje,

osebni podatek je vsak podatek o identificirani fizični osebi ali
fizični osebi, ki jo je mogoče identificirati (obravnavana oseba); za
osebo, ki jo je mogoče identificirati, torej štejemo osebo, ki jo
lahko neposredno ali posredno identificiramo zlasti na podlagi
identifikacijske številke oziroma ene ali več posebnih značilnosti,
ki se nanašajo na njeno fizično, fiziološko, psihično, gospodarsko,
kulturno ali socialno razpoznavnost;

ob upoštevanju, da je za izpolnitev te potrebe nujno treba sprejeti
vrsto ustreznih ukrepov in med pogodbenicama vzpostaviti tesno
sodelovanje,

obdelava osebnih podatkov je postopek ali niz postopkov, ki se
uporabljajo za osebne podatke in se opravljajo avtomatizirano ali
neavtomatizirano, kot so zbiranje, vnašanje, urejanje, shranjevanje,
usklajevanje ali spreminjanje, pridobivanje, vpogled, uporaba,
posredovanje s prenosom, širjenje ali druga oblika razpolaganja,
primerjava ali medsebojna povezava, kot tudi zaščita, izbris ali
uničenje;

sklenili ta sporazum:
Opredelitev pojmov
1. člen
V tem sporazumu posamezni izrazi pomenijo:

8. prepovedane droge

1- mednarodno trgovanje z ljudmi je vsakršno naslednje
naklepno ravnanje:

so kakršna koli snov naravnega ali umetnega izvora, navedena
v Tabeli I ali Tabeli II Enotne konvencije o mamilih s 30. marca
1961, spremenjene s Protokolom s 25. marca 1972, ki spreminja
Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961;

a) omogočanje vstopa na ozemlje pogodbenice tega sporazuma,
tranzita, bivanja ali izstopa na to ozemlje, če se v ta namen uporabi
Prisila, predvsem z nasiljem ali grožnjami, ali če se zateče k
Prevari, zlorabi oblasti ali drugim oblikam pritiska, zaradi česar
oseba nima druge prave in sprejemljive izbire, kot da se podredi
tQ
m pritiskom;

1
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9. pslhotropna snov
je kakršna koli snov naravnega ali umetnega izvora ali vsak
naravni proizvod iz tabel I, II, III ali IV Konvencije o psihotropnih
snoveh z 21. februarja 1971;
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10. nezakonito trgovanje s prepovedanimi drogaml ali
psihotropnimi snovmi

Načini sodelovanja
4. člen

nezakonito trgovanje je gojenje, izdelava ali trgovanje s
prepovedanimi drogami ali psihotropnimi snovmi, ki so v nasprotju
s cilji Konvencije o mamilih s 30. marca 1961, Konvencije o
psihotropnih substancah z 21. februarja 1971 ali Konvencije
Združenih narodov zoper nezakoniti promet z mamili in
psihotropnimi snovmi s 20. decembra 1988;

Pogodbenici sodelujeta na področjih, opredeljenih v 2. in 3. členu
tega sporazuma:
z izmenjavo informacij, ki se nanašajo na področja, za
katera so pristojni policijski organi in organi za priseljevanje;
z izmenjavo opreme;
s strokovno in znanstveno pomočjo, strokovnimi mnenji
in zagotavljanjem specializirane tehnične opreme;
z izmenjavo izkušenj;
s sodelovanjem na področju poklicnega izobraževanja;
s pomočjo pri pripravi reševanja zaprosil za vzajemno
pravno pomoč v kazenskih zadevah

11. nu|na zahteva
Zahteva se šteje za nujno, kadar običajni upravni postopek pri
centralnih organih, določenih v skladu z določbami tega
sporazuma, ovira ali škoduje preventivni ali preiskovalni dejavnosti.

v skladu z določbami, opredeljenimi v nadaljnjem besedilu.

Področja sodelovanja
2. člen

Izmenjava informacij
5. člen

1. Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta v skladu s pravili in
pod pogoji, določenimi s tem sporazumom, zagotavljali čim
širše sodelovanje na področju policijskega sodelovanja.

1. Pogodbenici si pomagata in zagotavljata tesno ter stalno
sodelovanje. Predvsem si izmenjujeta vse ustrezne in
pomembne informacije.

2. Pogodbenici sodelujeta pri preprečevanju, zatiranju in pregonu
hudih kaznivih dejanj organiziranega kriminala, predvsem:

-

-

2. Navedeno sodelovanje lahko poteka v obliki stalnega stika
uradnikov za zvezo, ki jih imenujeta pogodbenici.

kaznivih dejanj zoper življenje in osebno nedotakljivost;
kaznivih dejanj, povezanih s proizvodnjo, predelavo in
nezakonitim trgovanjem s prepovedanimi drogami,
psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami;
kaznivih dejanj, povezanih s pridelavo, trgovanjem,
predpisovanjem in dajanjem snovi s hormonskim,
antihormonskim, betaadrenalinskim ali poživljajočim
učinkom vzrejnim živalim, kot tudi kaznivih dejanj,
povezanih s trgovanjem z vzrejnimi živalmi in z mesom
vzrejnih živali, ki so jim te snovi bile dane, ter kaznivih
dejanj, povezanih s predelavo takega mesa;
nezakonitega priseljevanja;
zvodništva, trgovanja z ljudmi in spolne zlorabe otrok;
izsiljevanja;
tatvine, nezakonitega prometa in trgovanja z orožjem,
strelivom, razstrelivom, radioaktivnimi in jedrskimi ter
drugimi nevarnimi snovmi;
ponarejanja (izdelava, prenarejanje, predelava in širjenje)
plačilnih sredstev, čekov in drugih vrednostnih papirjev;
ponarejanja in uporabe ponarejenih dokumentov;
gospodarskega in finančnega kriminala;
kaznivih dejanj zoper premoženje, med drugim tatvine,
trgovanja z umetniškimi deli in zgodovinskimi predmeti;
tatvine, nezakonite trgovine in trgovanja z motornimi vozili;
pranja denarja.

6. člen
1. Pogodbenici si prizadevata, da si njuni policijski organi ob
spoštovanju notranjega prava in v okviru svojih pristojnosti
zagotavljajo pomoč za preprečevanje in preiskovanje kaznivih
dejanj, če notranje pravo zaprošene pogodbenice ne določa,
da je zaprosilo za pomoč ali njegova izvedba v pristojnosti
pravosodnih organov.
2. V posebnih primerih lahko vsaka pogodbenica v skladu s
svojim notranjim pravom in ne da bi bila za to zaprošena,
sporoči drugi pogodbenici informacije, 'ki so zanjo lahko
pomembne kot pomoč pri preprečevanju in zatiranju kaznivih
dejanj iz drugega in tretjega odstavka 2. člena ali pri
preprečevanju ogrožanja javnega reda in javne varnosti.
7. člen
Vse informacije, ki jih zaprošena pogodbenica sporoči, lahko
pogodbenica prosilka uporabi kot dokazilo o inkriminiranih dejanjih
šele na podlagi zaprosila za pravno pomoč v skladu z veljavnimi
določbami mednarodnega prava.

3. Huda kazniva dejanja organiziranega kriminala, ki niso
opredeljena v 1. členu, pristojni organi pogodbenic presojajo
po notranji zakonodaji svoje države.

8. člen
1. Zaprosila za pravno pomoč in odgovore nanje si izmenjajo
centralni organi, ki so v pogodbenicah odgovorni za
mednarodno policijsko sodelovanje in priseljevanje.

3. člen
Sodelovanje med pogodbenicama obsega tudi:
iskanje pogrešanih oseb in pomoč pri identifikaciji trupel;
iskanje predmetov na ozemlju ene pogodbenice, ki so
pogrešani, so bili ukradeni, poneverjeni ali izgubljeni na
ozemlju druge pogodbenice.
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Če zaprosila po navedeni poti ni možno pravočasno poslati,
ga pristojni organi pogodbenice prosilke izjemoma in samo v
nujnih primerih lahko pošljejo neposredno pristojnim organom
zaprošene pogodbenice, ki lahko na zaprosilo tudi sami
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a pogodbenica, ki je podatke prejela, jih lahko uporablja le
za namene, določene v tem sporazumu;

neposredno odgovorijo. V teh izjemnih primerih mora organ
prosilec čim prej obvestiti centralni organ, ki je v zaprošeni
pogodbenici odgovoren za mednarodno policijsko sodelovanje
in priseljevanje, da je svoje zaprosilo za pomoč poslal
neposredno, in utemeljiti razloge za nujnost.

b. podatke lahko uporabljajo le pravosodni in drugi pristojni
organi, ki opravljajo določeno nalogo ali neko funkcijo v
okviru ciljev tega sporazuma, predvsem njegovega 2. in
3. člena. Pogodbenici si pošljeta seznam uporabnikov;

2. Imenovanje centralnih organov, odgovornih za mednarodno
policijsko sodelovanje in priseljevanje, kot tudi načini in pogoji
vzajemne pomoči so urejeni z dogovori med pristojnimi organi,
ki jih določita pogodbenici.

c. pogodbenica, ki podatke pošilja, mora zagotavljati njihovo
točnost in popolnost. Prav tako mora zagotoviti, da se ti
podatki ne hranijo dlje, kot je potrebno. Če na lastno pobudo
ali na zahtevo osebe, na katero se podatki nanašajo,
ugotovi, da so bili dani napačni podatki ali podatki, ki jih ne
bi smela poslati, mora o tem nemudoma obvestiti
pogodbenico prejemnico; slednja mora podatke popraviti
ali jih uničiti;

9. člen
Pogodbenica, ki je informacijo prejela, mora zagotavljati stopnjo
zaupnosti, kot jo informaciji določi pogodbenica, ki je informacijo
sporočila. Stopnje zaupnosti so take, kot jih uporablja Interpol.

d. pogodbenica se ne more sklicevati na dejstvo, da je
napačne podatke prejela od druge pogodbenice, da bi se
tako rešila odgovornosti, ki ji jo glede oškodovane osebe
nalaga njeno notranje pravo;

10. člen
1. Vsaka pogodbenica lahko svoje uradnike za zvezo za določen
ali nedoločen čas razporedi pri drugi pogodbenici.

e. prenos in sprejem osebnih podatkov se morata vpisati.
Pogodbenici si pošljeta seznam organov, pooblaščenih
za vpogled v vpis;

2. Namen razporeditve uradnikov za zvezo za določen ali
nedoločen čas je spodbujati in pospeševati sodelovanje med
pogodbenicama, zlasti da se dogovorita o pomoči:

f.

a v obliki izmenjave informacij za preventivni in represivni
boj proti kriminalu;
b. pri reševanju zaprosil za pomoč v kazenskih zadevah;
c. za opravljanje nalog organov, odgovornih za nadzor
zunanjih meja in za priseljevanje;
d. za opravljanje nalog organov, odgovornih za
preprečevanje ogrožanja javnega reda.

g. pogodbenica prejemnica lahko uporablja podatke le v
skladu z namenom, ki ga je navedla pogodbenica, ki
podatke pošilja, in ob spoštovanju pogojev, ki jih ta
pogodbenica določi.

3. Naloga uradnikov za zvezo je dajanje mnenj in pomoči.
Uradniki za zvezo niso pristojni za samostojno izvajanje
policijskih ukrepov. Dajejo informacije in svoje naloge opravljajo
po navodilih svoje pogodbenice in pogodbenice gostiteljice.
Redno poročajo centralnemu organu pogodbenice, v katero
so razporejeni, odgovornemu za mednarodno policijsko
sodelovanje in priseljevanje.

4. Za prenos podatkov se uporabljajo te določbe :
a podatki se lahko pošljejo samo policijskim organom in
organom, pristojnim za priseljevanje; podatki se lahko
sporočijo drugim organom, katerih cilji so enaki ciljem teh
organov in se ukvarjajo z isto zadevo, le po predhodnem
pisnem soglasju pogodbenice, ki je podatke poslala;

4. Pogodbenici se lahko dogovorita, da uradniki za zvezo ene
pogodbenice, razporejeni v tretjih državah, zastopajo tudi
interese druge pogodbenice.

b. pogodbenica prejemnica na zahtevo pogodbenice, ki
podatke pošilja, to obvesti o uporabi podatkov in o
rezultatih, pridobljenih na podlagi poslanih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov
11. člen

5. Vsaka pogodbenica imenuje nadzorni organ, ki v skladu z
notranjim pravom na svojem ozemlju neodvisno nadzoruje
obdelavo osebnih podatkov na podlagi tega sporazuma in
preverja, ali navedena obdelava ne posega v pravice osebe,
na katero se podatki nanašajo. Nadzorna organa sta pristojna
tudi za analiziranje težav pri uporabi ali razlagi tega sporazuma
v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Nadzorna organa se
lahko dogovorita za sodelovanje v okviru nalog, ki so jima
zaupane s tem sporazumom.

1. Za obdelavo osebnih podatkov na podlagi tega sporazuma
vsaka pogodbenica uporablja svoje notranje pravo.
2. Glede obdelave osebnih podatkov na podlagi tega sporazuma
se pogodbenici zavezujeta, da bosta zagotovili raven varstva
osebnih podatkov v skladu z določbami Konvencije Sveta
Evrope z 28. januarja 1981 o varstvu posameznikov glede na
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in v skladu s
Priporočilom R (87) 15 Odbora ministrov Sveta Evrope s 17.
septembra 1987, ki ureja uporabo osebnih podatkov v
policijskem sektorju.

12. člen
Če se osebni podatki pošiljajo s posredovanjem uradnika za zvezo,
ki je predviden v 10. členu, se prav tako uporabljajo določbe tega
sporazuma.

3- Za obdelavo osebnih podatkov, ki se pošiljajo na podlagi tega
sporazuma, veljajo te določbe:
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dostop do podatkov ureja notranje pravo pogodbenice, ki
ji oseba, na katero se podatki nanašajo, predloži zahtevek.
Podatki se prosilcu lahko sporočijo šele po prejetem
soglasju pogodbenice, ki je podatke poslala;
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2. Komisijo sestavljajo predstavniki obeh pogodbenic. Sestaja
se na zahtevo ene pogodbenice ali po potrebi, da bi olajšala
reševanje problemov, nastalih v zvezi z razlago ali z uporabo
tega sporazuma.

Zavrnitev pomoči
13. člen
1. Vsaka pogodbenica lahko zavrne pomoč, če gre za politična ali
vojaška kazniva dejanja. Pomoč lahko zavrne ali pa jo ponudi pod
določenimi pogoji, če gre za kazniva dejanja, povezana s političnimi
ali vojaškimi kaznivimi dejanji.

3. Vsak spor, ki ga mešana posvetovalna komisija ne razreši,
se obravnava po diplomatski poti.

2. Vsaka pogodbenica zavrne pomoč, če je to v nasprotju z
zakonskimi določbami, veljavnimi na njenem ozemlju. Pomoč lahko
zavrne ali ponudi pod določenimi pogoji, če bi to lahko ogrožalo
njeno suverenost, varnost, javni red ali druge temeljne interese
države.

Končne določbe
17. člen
Ta sporazum ne vpliva na pravice in dolžnosti, ki sta jih pogodbenici
že prevzeli ali jih še bosta prevzeli z drugimi popolnejšimi
dvostranskimi ali večstranskimi mednarodnimi obveznostmi.

Druge oblike sodelovanja
14. člen

18. člen

1. Pogodbenici se sporazumeta, da si bosta zagotavljali
medsebojno pomoč na področju poklicnega izobraževanja in
strokovne pomoči pri reševanju problemov, povezanih z
delovanjem policije.

1. Pogodbenici se pisno po diplomatski poti obvestita o izpolnjenih
notranjepravnih zahtevah, potrebnih za začetek veljavnosti
tega sporazuma.

2. Pogodbenici se sporazumeta, da si bosta izmenjevali praktične
izkušnje s področij, ki jih predvideva ta sporazum.

2. Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po datumu
prejema zadnjega uradnega obvestila.

3. Načini in pogoji medsebojne pomoči se uredijo z dogovori
med pogodbenicama.

3. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica
ga lahko odpove s pisnim uradnim obvestilom, ki ga pošlje po
diplomatski poti drugi pogodbenici. Odpoved začne učinkovati
6 mesecev po datumu njenega prejema.

15. člen
19. člen

1. Pogodbenici lahko ustanovita stalne ali občasne delovne
skupine, odgovorne za proučevanje skupnih problemov,
povezanih z zatiranjem in preprečevanjem kriminala, ki so
določeni v drugem in tretjem odstavku 2. člena, in s področji
sodelovanja iz 3. člena, in v danem primeru odgovorne, da po
potrebi izdela predloge za izboljšanje praktičnih in strokovnih
vidikov sodelovanja med pogodbenicama.

Pogodbenici si lahko pošljeta predloge za spremembo tega
sporazuma. O spremembah sporazuma se pogodbenici odločata
sporazumno.
V potrditev tega so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni,
podpisali ta sporazum.

2. Če se predstavniki pogodbenic ne dogovorijo drugače,
pogodbenici krijeta vsaka svoje stroške sodelovanja.

Sestavljeno v Bruslju dne 22. januarja 2001 v dveh izvirnikih v
slovenskem, francoskem in nizozemskem jeziku, pri čemer so
vsa tri besedila enako verodostojna.

3. Pogodbenici ustanovita mešano ocenjevalno komisijo, ki
vsaka tri leta poroča pristojnim organom, ki jih imenujeta
pogodbenici.
Reševanje sporov
16. člen

Za Vlado
Republike Slovenije

1. Morebitne spore, povezane z razlago ali z uporabo tega
sporazuma, rešuje mešana posvetovalna komisija, ki se
ustanovi v ta namen.

poročevalec, št. 50
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Za Vlado
Kraljevine Belgije
Antoine Duquesne, l.r.
Marc Vervvilghen, l.r.

12. junij 2001

4. člen
3. člen

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

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.

OBRAZLOŽITEV

Sporazum je bil podpisan v Kraljevini Belgiji 22. januarja 2001.

Pogodbenici bosta sodelovali tudi pri ostalih hudih kaznivih dejanjih,
predvsem pri pranju denarja.

Pred podpisom sporazuma je bila podlaga za sodelovanje med
policijama Kraljevine Belgije in Slovenije pismo o sodelovanju, ki
sta ga podpisala ministra za notranje zadeve. S podpisom tega
sporazuma pa smo pogodbeno uredili razmerje in postavili pravno
podlago za policijsko sodelovanje.

Obvezno sestavino sporazuma predstavlja poglavje o varstvu
osebnih podatkov. Prav tako pa sporazum predvideva ustanovitev
mešane komisije.

Gre za standardni sporazum, ki jih je Slovenija sklepa z državami
EU in državami kandidatkami za članstvo v EU.

Sporazum je v skladu s politiko vključevanja Republike Slovenije
v Evropsko unijo. Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo treba sprejeti
novih predpisov ali spremeniti veljavnih.

Sporazum tako podrobneje opredeljuje vsa področja sodelovanja;
sodelovanje na področju organiziranega kriminala, sodelovanje
na področju boja zoper nezakonit promet z mamili in sodelovanje
na področju boja proti terorizmu. Sodelovanje širi na področje
izmenjave informacij in zakonodaje na področju ilegalnih migracij.

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna dodatna finančna sredstva
v obliki potnih in drugih stroškov ter dnevnic, ki pa bodo načrtovana
v okviru sredstev iz proračuna namenjenih za dejavnosti
Ministrstva za notranje zadeve RS.

12. junij 2001
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Kraljevine Belgije o policijskem sodelovanju

/
5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

DA

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo
6) Ali Je predlog akta preveden In v kateri Jezik?

/

Sporazum je bil podpisan v slovenskem in francoskem jeziku.

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene
/

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA; OECD,
Univerza,itd..)

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti
/

NE

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES:
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev:

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno)
-

/

Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu,
O J 97/C 251/01
Predpristopni pakt o boju proti organiziranemu
kriminalu med državami članicami Evropske unije in
državami kandidatkami iz Srednje in vzhodne Evrope
in Cipra, OJ 98/C 220/01
mag. Peter Jeglič, l.r.
državni podsekretar
vodja Službe za evropske
zadeve in mednarodno
sodelovanje

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:
DA
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

Dr. Rado Bohinc, l.r.
minister za notranje zadeve

/

poročevalec, št. 50

24

12. junij 2001

Predlog zakona o
RATIFIKACIJI
REPUBLIKE
ZVEZNE

SPORAZUMA

SLOVENIJE

REPUBLIKE

SODELOVANJU

V

NEZAKONITI

SESTAVINAMI,

HUJŠIM

ZVEZNO

0

PROTI

Z

SNOVMI

MAMILI,
IN

TERORIZMU

KAZNIVIM

VLADO

KRIMINALU,

TRGOVINI

PSIHOTROPNIMI

VLADO

JUGOSLAVIJE

BOJU

ORGANIZIRANEMU

IN

MED

PREDHODNIMI

IN

DEJANJEM

DRUGIM

(BVUBOK)

EPA 231 - III
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na 7. seji,
ki se bo pričela 19. junija 2001.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2001-1811-0025
Številka: 245-20/2001-2
Ljubljana, 07.06.2001

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

Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 7. junija 2001
določila besedilo:

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO
ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O SODELOVANJU V
BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU,
NEZAKONITI TRGOVINI Z MAMILI, PSIHOTROPNIMI
SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI, TERORIZMU IN
DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah s predlogom,

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno
vlado Zvezne republike Jugoslavije o sodelovanju v boju proti
organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini z mamili,
psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in
drugim hujšim kaznivim dejanjem, podpisan v Ljubljani 6. aprila
2001.

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

• Besedilo sporazuma v srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
12. junij 2001
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SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI
TRGOVINI Z MAMILI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREDHODNIMI SESTAVINAMI,
TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM
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f) na zaprosilo izmenjujeta pisno gradivo, vzorce uradnih
dokumentov in predmete, ki so bili uporabljeni za izvedbo kaznivih
dejanj ali iz njih izvirajo;

Vlada Republike Slovenije
In
Zvezna vlada Zvezne republike Jugoslavije,

g) izmenjujeta strokovnjake za izboljšavo kakovosti dela in
omogočata njihovo nadaljnje usposabljanje, da bi dosegli višjo
raven strokovnega znanja za boj proti organiziranemu kriminalu;

v nadaljevanju pogodbenici,
sta se v želji, da prispevata k razvoju dvostranskih odnosov,

h) organizirata delovna srečanja za razgovore o pripravi in izvedbi
potrebnih ukrepov.

da sodelujeta v boju'proti kriminalu, posebno še organiziranemu
kriminalu, proti nezakoniti trgovini z mamili, psihotropnimi snovmi
in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim
dejanjem,

3. člen
Za preprečevanje nedovoljenega pridelovanja, proizvodnje, izvoza,
uvoza in prevoza mamil, psihotropnih snovi in predhodnih
sestavin (v nadaljevanju: mamila) ter boj proti temu in nezakoniti
trgovini s takšnimi snovmi pogodbenici v skladu s svojim notranjim
pravom:

da okrepita skupna prizadevanja za preprečevanje terorizma in
zlorabe nedovoljenih mamil
in da uskladita skupno delovanje proti mednarodnemu
organiziranemu kriminalu,

a) druga drugi sporočata kakršne koli informacije o osebah,
vpletenih v nedovoljeno pridelovanje, proizvodnjo in trgovino z
mamili, o skrivališčih mamil, sredstvih in načinu prevoza, o krajih
izvora in smereh mamil, vključno z drugimi podrobnostmi o takšnih
kaznivih dejanjih, če je to potrebno za preprečevanje kriminala,
ali v določenih primerih za preprečevanje drugih hujših kaznivih
dejanj;

dogovorili, kot sledi:
1. člen
(1) Pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta
pri preprečevanju terorizma, nezakonite trgovine z mamili,
psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami ter
organiziranega kriminala, pri odkrivanju, zatiranju in
kazenskem pregonu takšnih kaznivih dejanj ter pri
preprečevanju, odkrivanju, zatiranju in kazenskem pregonu
drugih hujših kaznivih dejanj.

b) izmenjujeta informacije o običajnih in novih načinih in poteh
nezakonite mednarodne trgovine z mamili in vse druge pomembne
informacije;
c) izmenjujeta rezultate kriminalističnotehničnih preiskav o
nezakoniti trgovini z mamili in njihovi zlorabi;

(2) Pogodbenici sodelujeta predvsem v primerih, ko so kazniva
dejanja ali priprave nanje storjena na ozemlju ene od
pogodbenic, informacije pa nakazujejo možnost, da so bila
pripravljena ali storjena na ozemlju druge pogodbenice.

d) izmenjujeta vzorce novih mamil;
e) izmenjujeta izkušnje glede nadzora nad zakonitim trgovanjem
z mamili, kar zadeva možnosti boja proti nedovoljeni trgovini s
takšnimi snovmi;

2. člen

f) usklajujeta policijske dejavnosti v skladu s svojim notranjim
pravom.

Pogodbenici sodelujeta pri odkrivanju in zatiranju kriminala,
predvsem organiziranega kriminala, in:
a) druga drugo obveščata o vseh podatkih o osebah, vpletenih v
organizirani kriminal, in njihovih povezavah, o kriminalnih
organizacijah in skupinah, o značilnem vedenju storilcev in skupin,
o dejstvih, predvsem s poudarkom na času, kraju in načinu izvedbe
kaznivih dejanj, o objektih napadov, o posebnih okoliščinah in o
določbah kazenske zakonodaje, ki so bile kršene, ter o sprejetih
ukrepih, če je to potrebno za preprečitev hujših kaznivih dejanj;

4. člen
Za preprečevanje terorizma in boj proti njemu pogodbenici v skladu
s svojim notranjim pravom in po tem sporazumu:
a) izmenjujeta informacije o načrtovanih ali storjenih terorističnih
akcijah, vanje vpletenih osebah in skupinah, načinih izvedbe in
tehničnih sredstvih, uporabljenih pri takšnih dejanjih;

b) na zaprosilo izvajata določene policijske dejavnosti v skladu z
notranjim pravom naprošene pogodbenice;

b) izmenjujeta informacije o terorističnih skupinah, njihovih članih,
ki načrtujejo, izvajajo ali so izvršili svoja dejanja na ozemlju ene
od pogodbenic na njeno škodo, proti njenim interesom, pri čemer
so takšne informacije koristne za zatiranje terorizma in
preprečevanje drugih nasilnih kaznivih dejanj, kot jih opredeljuje
Evropska konvencija o zatiranju terorizma (Strasbourg, 27. januar
1977).

c) sodelujeta pri preiskavah v skladu s tem sporazumom in svojim
notranjim pravom s pomočjo usklajenih policijskih ukrepov,
vključno z vzajemno pomočjo v osebju, tehnični opremi in
organizaciji;
d) izmenjujeta informacije in izkušnje glede novih oblik in metod
mednarodnega organiziranega kriminala;

5. člen

e) izmenjujeta rezultate kriminalističnotehničnih preiskav in
ekspertiz, kriminoloških in drugih raziskav kriminala ter se
obveščata o preiskovalni praksi in metodah in sredstvih, ki jih
uporabljata pri delu;

12. junij 2001

V skladu s svojim notranjim pravom in s tem sporazumom
pogodbenici sodelujeta tudi pri preprečevanju, odkrivanju in
zatiranju drugih hujših kaznivih dejanj, vključno s pranjem denarja.
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v državi pristojnega organa, ki je podatke posredoval;

6. člen

f) pristojni organ, ki posreduje podatke v skladu s svojim
notranjim pravom, ob tem določi tudi veljavne pogoje za njihov
izbris. Ne glede na to je treba vse podatke, ki se nanašajo na
določeno osebo, izbrisati, ko niso več potrebni. Pristojni organ, ki je podatke poslal, mora biti obveščen o izbrisu in o
razlogih zanj. Vsi prejeti osebni podatki se uničijo po prenehanju
veljavnosti tega sporazuma;

Sodelovanje med pogodbenicama obsega tudi:
a) izmenjavo informacij o predpisih, ki se nanašajo na boj proti
kriminalu, kar je predmet sodelovanja po tem sporazumu;
b) izmenjavo informacij o vseh koristih, pridobljenih s kriminalno
dejavnostjo;
c) izmenjavo kakršnih koli informacij, pomembnih za katero od
pogodbenic v boju proti trgovanju z ljudmi, ter izmenjavo
predpisov in izkušenj glede nedovoljenih migracij.

g) pristojni organi so dolžni voditi evidenco o posredovanju,
prejemu in izbrisu osebnih podatkov;
h) pristojni organi zagotovijo učinkovito varstvo osebnih
podatkov, da bi nepooblaščenim osebam preprečili dostop
do njih, in jih ne smejo spreminjati ali objavljati.

7. člen
(1) Za izvajanje določil tega sporazuma pogodbenici določita
pristojne organe in jih pooblastita za neposredno in operativno
sodelovanje v skladu z njihovimi pristojnostmi, ki se lahko
določijo v dvostranskih pisnih protokolih.

9. člen
(1) Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh posredovanih
podatkov, ki sta jih označili kot zaupne v skladu s svojim
notranjim pravom.

(2) Izmenjava informacij med pristojnimi organi poteka v
angleškem jeziku, razen če je dogovorjeno drugače.

(2) Pošiljanje gradiv, podatkov in tehnične opreme, posredovanih
v skladu s tem sporazumom, tretji državi je mogoče samo s
pisnim soglasjem pristojnega organa pogodbenice
pošiljateljice.

8. člen
Pristojni organi pogodbenic v skladu z njunim notranjim pravom in
ob upoštevanju Konvencije o varstvu posameznikov glede na
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Strasbourg, 28. januar
1981) in Priporočila št. R 87-(15) Sveta ministrov Sveta Evrope
državam članicam, ki ureja varstvo osebnih podatkov v policijskem
sektorju (Strasbourg, 17. september 1987), upoštevajo naslednje
pogoje za varstvo osebnih podatkov, ki jih izmenjujejo v okviru
sodelovanja:

10. člen
(1) Pogodbenici oblikujeta skupni odbor za izvajanje in
ocenjevanje sodelovanja po tem sporazumu. Pogodbenici se
po diplomatski poti obveščata o sestavi skupnega odbora, ki
ga sestavljajo vsaj trije člani iz vsake pogodbenice.

a) pristojni organ, ki prejme takšne podatke, jih sme uporabljati
samo za namene in pod pogoji, ki jih določi pristojni organ, ki
jih je poslal;

(2) Skupni odbor se sestaja po potrebi. Vsaka pogodbenica lahko
po potrebi predlaga sestanke skupnega odbora. Skupni odbor
se sestaja izmenično v Republiki Sloveniji in Zvezni republiki
Jugoslaviji.

b) pristojni organ, ki je podatke prejel, na zahtevo pristojnega
organa, ki je podatke poslal, slednjega obvesti o obdelavi
takšnih podatkov in o njenih rezultatih;

(3) Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.
11. člen

c) osebni podatki se smejo posredovati samo organom ali
organizacijam, ki so pristojni za zatiranje kriminala ter boj
proti terorizmu, kaznivim dejanjem, povezanim z mamili, in
organiziranemu kriminalu. Takšni podatki se smejo
posredovati drugim organom samo po predhodnem pisnem
soglasju pristojnega organa, ki je te podatke poslal;

Ministra za notranje zadeve pogodbenic imenujeta kontaktno
osebo, ki bo v stiku s pristojnimi organi druge pogodbenice.
12. člen

d) pristojni organ, ki je poslal zahtevane podatke, mora
zagotoviti, da so podatki pravilni, da je posredovanje podatkov
nujno potrebno in da je v skladu s svojim namenom. Če bi se
izkazalo, da so bili posredovani neresnični podatki ali podatki,
ki se ne smejo razkriti, se o tem takoj obvesti pristojni organ,
ki je podatke prejel, ta pa nemudoma uniči vse podatke, ki so
bili posredovani pomotoma ali brez dovoljenja, ali popravi
neresnične podatke;

Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali deloma odpove sodelovanje
in podporo ali za to postavi določene pogoje, če je to omejeno z
njenim notranjim pravom, če ogroža varnost ali druge nacionalne
interese ali suverenost države ali če krši njeno notranje pravo.
13. člen
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na noben drug dvostranski
ali večstranski sporazum, ki zavezuje pogodbenici.

e) na zahtevo upravičenega posameznika se mu vsi podatki o
njem in njihova nameravana obdelava obrazložijo. Kar zadeva
dajanje informacij o osebnih podatkih, prevlada notranje pravo
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besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada
angleško besedilo.

14. člen
(1 )Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega od uradnih
obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita o izpolnitvi vseh
notranjepravnih pogojev, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
(2)Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica
ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati šest
mesecev po dnevu prejema uradnega obvestila o odpovedi.

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklenjeno v Ljubljani dne 6. aprila 2001 v dveh izvirnikih v
slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa

dr. Rado Bohinc l.r.

Zoran Živkovič l.r.

4. člen

3. člen

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

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.

12. junij 2001

ZA ZVEZNO VLADO
ZVEZNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
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OBRAZLOŽITEV

Vlada Republike Slovenije je vzpostavila diplomatske stike z
Zvezno republiko Jugoslavijo s Sporazumom med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Zvezne republike Jugoslavije o vzpostavitvi
diplomatskih odnosov, ki je bil podpisan 09.12.2000 v Ljubljani.
Vlada RS je na 8. seji dne 18. januarja 2001, med drugim, sprejela
tudi sklep, s katerim je naložila Ministrstvu za zunanje zadeve, da
se v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, vzporedno
z vzpostavitvijo sodelovanja med organi Zvezne republike
Jugoslavije in Republike Slovenije čimprej vzpostavijo tudi stiki z
Ministrstvom za notranje zadeve Zvezne republike Jugoslavije in
da se pristopi k pripravi sporazuma o policijskem sodelovanju
obeh držav in sporazuma o vračanju oseb.

Sporazum je bil podpisan v Ljubljani 06. aprila 2001.
Gre za standardni sporazum, ki jih je Slovenija sklepa z državami
EU in državami kandidatkami za članstvo v EU.
Sporazum tako podrobneje opredeljuje vsa področja sodelovanja;
sodelovanje na področju organiziranega kriminala, sodelovanje
na področju boja zoper nezakonit promet z mamili in sodelovanje
na področju boja proti terorizmu. Sodelovanje širi na področje
izmenjave informacij in zakonodaje na področju ilegalnih migracij.
Pogodbenici bosta sodelovali tudi pri ostalih hudih kaznivih dejanjih,
predvsem pri pranju denarja.
Obvezno sestavino sporazuma predstavlja poglavje o varstvu
osebnih podatkov. Prav tako pa sporazum predvideva ustanovitev
mešane komisije.

Ta sporazum bo predstavljal pravno podlago za policijsko
sodelovanje z Zvezno republiko Jugoslavijo v predkazenskem
postopku. To slovenski policiji sicer omogoča že 515. člen Zakona
o kazenskem postopku.

Sporazum je v skladu s politiko vključevanja Republike Slovenije
v Evropsko unijo. Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo treba sprejeti
novih predpisov ali spremeniti veljavnih.

Z Zvezno republiko Jugoslavijo nas povezuje predvsem
problematika na področju hudih kaznivih dejanj na področju
organiziranega kriminala (organiziranega tihotapljenja ljudi preko
državne meje, ki ga vodijo kriminalne združbe iz ZRJ) in
nedovoljenega trgovanja z mamili ter terorizma, zato se sporazum
dotika sodelovanja predvsem na teh področjih.

poročevalec, št. 50

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna dodatna finančna sredstva
v obliki potnih in drugih stroškov ter dnevnic, kipa bodo načrtovana
v okviru sredstšv iz proračuna namenjenih za dejavnosti
Ministrstva za notranje zadeve RS.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o sodelovanju
v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini z
mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami,
terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem

/

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
DA

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo

6) Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik?

/

Sporazum je bil podpisan v slovenskem, srbskem in
angleškem jeziku.

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene
/

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA; OECO,
Univerza,Itd..)

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti
I

NE

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES:
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno)

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev:
/

Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu,
OJ 97/C 251/01
Predpristopni pakt o boju proti organiziranemu
kriminalu med državami članicami Evropske unije in
državami kandidatkami iz Srednje in vzhodne Evrope
in Cipra, OJ 98/C 220/01
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:

mag. Peter Jeglič, l.r.
državni podsekretar
vodja Službe za evropske
zadeve in mednarodno
sodelovanje

DA
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

Dr. Rado Bohinc, l.r.
minister za notranje zadeve

/

12. junij 2001
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI
REPUBLIKE
ZVEZNE

SLOVENIJE

REPUBLIKE

VRAČANJU
OSEB,
VSTOP

KI

IN

NE

NA

BIVANJE

SPORAZUMA

PONOVNEM

ZVEZNO

VLADO
0

SPREJEMU

IZPOLNJUJEJO

NJEM

VLADO

JUGOSLAVIJE

OZEMLJE

NA

IN

MED

DRUGE

POGOJEV
DRŽAVE

ZA

ALI

(BYUSO)

- EPA 232 - III

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1811-0026
Številka: 284-11/2001-2
Ljubljana, 07.06.2001
Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 7. junija 2001
določila besedilo:

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.
'
v

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO
ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O VRAČANJU IN
PONOVNEM SPREJEMU OSEB, KI NE IZPOLNJUJEJO
POGOJEV ZA VSTOP NA OZEMLJE DRUGE DRŽAVE ALI
BIVANJE NA NJEM,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah s predlogom,
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na 7. seji,
ki se bo pričela 19. junija 2001.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno
vlado Zvezne republike Jugoslavije o vračanju in ponovnem
sprejemu oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop na ozemlje
druge države ali bivanje na njem, podpisan v Ljubljani 6. aprila
2001.

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

* Besedilo sporazuma v srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
1

2. junij 2001
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SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
O VRAČANJU IN PONOVNEM SPREJEMU OSEB,
KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJEV ZA VSTOP NA OZEMLJE
DRUGE DRŽAVE ALI BIVANJE NA NJEM
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Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Zvezne republike
Jugoslavije (v nadaljevanju: pogodbenici)

(3) Pogodbenica prosilka mora osebo ponovno sprejeti, če je bilo
ugotovljeno, da oseba ni imela državljanstva zaprošene
pogodbenice in zato določbe 1. odstavka 2. člena tega
sporazuma zanjo ne veljajo.

sta se v želji, da bi izboljšali odnose med državama,
da bi opredelili vračanje in ponoven sprejem oseb, ki ne izpolnjujejo
ali nič večne izpolnjujejo pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na
ozemlju druge pogodbenice, ter

3. člen
Ugotavljanje identitete in državljanstva

da bi omogočili preprečevanje in zatiranje nezakonitih migracij,

(1) Pristojni organ zaprošene pogodbenice ugotovi identiteto in
državljanstvo ponovno sprejete osebe v skladu s predpisi.

dogovorili, kot sledi:

(2) Pogodbenica prosilka mora zato, da bi ugotovila identiteto in
državljanstvo osebe iz prejšnjega odstavka, poslati zaprošeni
pogodbenici pisno zaprosilo za ponoven sprejem in vse
osebne dokumente, ki jih ima na voljo.

1. člen
Definicija uporabljenih izrazov
(1) OSEBA, KI SE VRAČA IN PONOVNO SPREJEMA, je:

4. člen
Postopek na podlagi pisnega zaprosila za ponoven
sprejem

1. oseba, za katero je bilo ugotovljeno, da je državljan ene od
pogodbenic, in ki ne izpolnjuje pogojev za bivanje na ozemlju
druge pogodbenice;
2. državljan tretje države, ki ne izpolnjuje ali nič več ne izpolnjuje
pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice
prosilke, pred tem pa je bival na ozemlju zaprošene
pogodbenice.

(1) Pristojni organ zaprošene pogodbenice mora v 20 dneh
odgovoriti pristojnemu organu pogodbenice prosilke na pisno
zaprosilo za vračanje.
(2) Ko prejme pristojni organ države prosilke pozitivni odgovor
na pisno zaprosilo za vračanje, ga pošlje diplomatskokonzularnemu predstavništvu zaprošene pogodbenice zaradi
izdaje nadomestnega potnega dokumenta za osebo, ki se
vrača.
Nadomestni potni dokument mora biti izdan nemudoma, sicer
pa najkasneje v treh dneh.

(2) OSEBA V TRANZITU je državljan tretje države, ki mu je ena
pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice odobrila tranzit
čez svoje ozemlje.
(3) POGODBENICA PROSILKA je tista pogodbenica, na ozemlju
katere se nahaja oseba, ki naj bj bila ponovno sprejeta, ali
oseba, za katero je bil zaprošen tranzit pod pogoji, ki so
določeni v tem sporazumu (v nadaljevanju: pogodbenica
prosilka).

(3) Vsak negativen odgovor na pisno zaprosilo za vračanje mora
biti utemeljen.

(4) ZAPROŠENA POGODBENICA je tista pogodbenica, ki naj bi
na svoje ozemlje ponovno sprejela neko osebo ali ji omogočila
tranzit čezenj pod pogoji, ki so določeni v tem sporazumu (v
nadaljevanju: zaprošena pogodbenica).

5. člen
Postopek za vračanje in ponoven sprejem
(1) Vračanje in ponoven sprejem morata biti izvedena v roku 30
dni po dnevu izdaje nadomestnega potnega dokumenta.

(5) PISNO ZAPROSILO za ponovno vrnitev ali tranzit je zaprosilo,
s katerim pogodbenica prosilka prosi zaprošeno pogodbenico,
da ta na svoje ozemlje sprejme neko osebo ali ji dovoli tranzit
čezenj.

(2) Pristojni organ pogodbenice prosilke mora najmanj deset dni
pred načrtovanim vračanjem obvestiti pristojni organ
zaprošene pogodbenice o času in načinu vračanja osebe.

(6) ODGOVOR NA PISNO ZAPROSILO za ponoven sprejem ali
tranzit je obvestilo, s katerim zaprošena pogodbenica
odgovarja na zaprosilo za sprejem ali tranzit.

(3) Pristojni organ pogodbenice prosilke mora obvestiti pristojni
organ zaprošene pogodbenice o času in načinu vračanja
osebe, ki potrebuje posebno pomoč, pozornost ali skrb zaradi
bolezni ali starosti.

(7) PRISTOJNI ORGANI so organi pogodbenic, ki izvajajo
postopek za ponoven sprejem ali tranzit.

PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH
DRŽAV ALI OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA

PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV POGODBENIC
2. člen
Obveznost ponovnega sprejema

6. člen
Obveznost in postopek za vračanje in ponoven
sprejem

(1) Zaprošena pogodbenica mora na podlagi pisnega zaprosila
druge pogodbenice in brez formalnosti ponovno sprejeti vsako
osebo, ki je na ozemlju pogodbenice prosilke in ki ne izpolnjuje
ali nič več ne izpolnjuje pogojev za vstop ali bivanje, če se
ugotovi, da je taka oseba državljan zaprošene pogodbenice.

(1) Vsaka pogodbenica mora na zaprosilo druge pogodbenice
ponovno sprejeti na svoje ozemlje državljane tretje države
kot tudi osebe brez državljanstva, ki ne izpolnjujejo ali nič več
ne izpolnjujejo pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na
ozemlju pogodbenice prosilke, in so vstopili na ozemlje
pogodbenice prosilke neposredno po bivanju na ozemlju
zaprošene pogodbenice.

(2) Dokumenti, s katerimi se dokazuje identiteta ali državljanstvo,
se določijo s protokolom za izvajanje tega sporazuma.

1

2. junij 2001
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(2) Zaprošena pogodbenica mora na zaprosilo pogodbenice
prosilke sprejeti državljana tretje države ali osebo brez
državljanstva, ki ne izpolnjuje ali nič več ne izpolnjuje pogojev
za vstop ali bivanje, ki veljajo na ozemlju pogodbenice prosilke,
če ima veljaven vizum, razen neuporabljenega tranzitnega
vizuma, ali kako drugo veljavno dovoljenje za bivanje, ki ga je
izdala zaprošena pogodbenica.

PONOVEN SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH
DRŽAV ALI OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA V
TRANZITU

(3) Pisno zaprosilo za vrnitev vsebuje podatke o identiteti in
državljanstvu osebe, ki se vrača, prav tako pa tudi dokaze,
ki potrjujejo njeno bivanje na ozemlju zaprošene pogodbenice.

(1) Vsaka pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice dovoli
vstop na ozemlje svoje države državljanom tretjih držav ali
osebam brez državljanstva zaradi tranzita čez njeno ozemlje
pod pogojem, da pogodbenica prosilka predloži zanesljive
dokaze, da je zagotovila njihov sprejem v ciljni državi oziroma
na ozemlju naslednje države, čez katero bodo potovale.

9. člen
Tranzitni postopek

(4) Zaprošena pogodbenica mora odgovoriti na pisno zaprosilo
za vračanje v roku 20 dni po prejemu.

(2) Pogodbenica prosilka pošlje pisno zaprosilo za tranzit in je
dolžna predložiti dokaze iz 1. odstavka tega člena.

(5) Zaprošena pogodbenica mora ponovno sprejeti državljana
tretje države ali osebo brez državljanstva v roku 30 dni od
dneva prejema pozitivnega odgovora na pisno zaprosilo za
vračanje.

(3) Prevoz oseb v tranzitu z uradnim spremstvom se mora izvesti
v skladu s predpisi zaprošene pogodbenice.

(6) Vsak negativen odgovor na pisno zaprosilo za vračanje mora
biti utemeljen.

10. člen
Razlogi za zavrnitev tranzita

7. člen
Izključitev obveznosti ponovnega sprejema

(1) Tranzit se lahko zavrne v naslednjih primerih:
1. če obstaja nevarnost, da bi z osebo v tranzitu v ciljni državi ali
v morebitni drugi tranzitni državi ravnali nečloveško, jo usmrtili
ali bi bili njeno življenje, telesna integriteta ali svoboda ogroženi
zaradi njene narodnosti, vere, rase ali pripadnosti določeni
družbeni skupini ali zaradi njenega političnega prepričanja;

Obveznost ponovnega sprejema v skladu s tem sporazumom v
zvezi z državljani tretjih držav ali osebami brez državljanstva ne
velja v primerih, kadar gre za:
1. državljane tretjih držav, ki imajo skupno mejo s pogodbenico
prosilko;

2. če grozi osebi v tranzitu v ciljni državi ali kateri koli tranzitni
državi kazenski pregon ali zaporna kazen, razen za
nedovoljen prestop meje.

2. državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so po
zapustitvi ozemlja zaprošene pogodbenice ali po vstopu na
ozemlje pogodbenice prosilke od slednje dobili vizum ali
dovoljenje za bivanje;

(2) Vsak negativen odgovor na pisno zaprosilo za tranzit mora
biti utemeljen.

3. državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so
zadnjih šest mesecev bivali na ozemlju pogodbenice prosilke;

SODELOVANJE PRI UPORABI SPORAZUMA

4. državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim je
pogodbenica prosilka priznala bodisi status begunca na
podlagi določb Ženevske konvencije o statusu beguncev z
dne 28. julija 1951 in določb Newyorškega protokola o statusu
beguncev z dne 31. januarja 1967 ali status osebe brez
državljanstva na podlagi Newyorške konvencije o statusu
oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954;

11. člen
Izvajanje sporazuma
Za izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici pripravili protokol
za izvajanje sporazuma.
Ta protokol posebej določa:

5. državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jih je
zaprošena pogodbenica že vrnila v njihovo matično državo
ali v kako tretjo državo.

1. pristojne organe in način medsebojnega obveščanja;
2. dokumente za ugotavljanje dejstev o državljanstvu,
preverjanje dokumentov in pisnih aktov;
3. podrobna pravila za postopek, vzorce obrazcev za ponoven
sprejem in tranzit;
4. mejne prehode, kjer bodo izvajali ponoven sprejem oseb ali
sprejem oseb v tranzitu.

8. člen
Pogodbenica prosilka mora ponovno sprejeti na svoje ozemlje
tiste državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, za katere
bi se ugotovilo, da v času odhoda z ozemlja zaprošene
pogodbenice ne izpolnjujejo določb 6. in 7. člena tega sporazuma.

poročevalec, št. 50
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12. člen
Strokovna komisija

UPORABA IN PREKINITEV IZVAJANJA SPORAZUMA

Pogodbenici sodelujeta pri obravnavanju vprašanj, ki so povezana
z uporabo in razlago tega sporazuma in protokola za njegovo
izvajanje. V ta namen se ustanovi skupna strokovna komisija na
ravni strokovnjakov iz pristojnih organov obeh pogodbenic.

16. člen
Začasna uporaba in prekinitev izvajanja sporazuma
(1) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Sporazum se
začne začasno uporabljati trideseti dan po dnevu podpisa.

Komisija se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic
vsaj enkrat letno.

(2) Vsaka pogodbenica lahko začasno v celoti ali delno prekine
izvajanje tega sporazuma zaradi zaščite varnosti države,
javnega reda ali javnega zdravja. Začasna prekinitev izvajanja
ne velja za njune državljane, razen v primerih višje sile.
Začasna prekinitev izvajanja ali ukinitev začasne prekinitve
izvajanja začne veljati naslednji dan po dnevu, ko druga
pogodbenica prejme pisno obvestilo po diplomatski poti o
uveljavitvi začasne prekinitve izvajanja ali ukinitvi začasne
prekinitve izvajanja.

13. člen
Stroški
Pogodbenica prosilka mora poravnati vse stroške za ponoven
sprejem oseb kot tudi vse stroške tranzita oseb čez ozemlje
zaprošene pogodbenice.
14. člen
Zaščita podatkov

KONČNE DOLOČBE

Če je treba za izvajanje tega sporazuma sporočati osebne
podatke, mora biti takšna informacija v skladu z notranjim pravom
vsake pogodbenice in sme zajemati le:

17. člen
Ta sporazum začne veljati trideseti dan po dnevu izmenjave not,
s katerima se pogodbenici medsebojno obvestita o dokončanju
postopkov za njegovo potrditev, potrebnih po notranji zakonodaji
pogodbenic.

1. podatke o osebi, ki bo premeščena (priimek, ime, po potrebi
tudi katero koli prejšnje ime, vzdevek ali psevdonim, alias,
datum in kraj rojstva, spol, zadnji znani naslov v državi
zaprošene pogodbenice, sedanje in vsa prejšnja
državljanstva);
2. osebno izkaznico ali potni list (serijska številka, veljavnost,
datum, organ in kraj izdaje in drugo);
3. druge podatke, potrebne za identifikacijo osebe, ki bo
premeščena;
4. kraje bivanja in načrt potovanja;
5. dovoljenja za bivanje ali vizume, ki jih je izdala ena od
pogodbenic;
6. druge podatke, ki jih zahteva ena od pogodbenic in so potrebni
za preverjanje pogojev za ponoven sprejem v skladu s tem
sporazumom.

18. člen
Odpoved sporazuma
Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim
obvestilom po diplomatski poti. V tem primeru začne odpoved
veljati trideseti dan po dnevu, ko je bilo prejeto uradno obvestilo o
odpovedi.
Da bi to potrdila, sta predstavnika pogodbenic, pravilno
pooblaščena v ta namen, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 6. aprila 2001 v dveh izvirnikih v
slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri
besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi tega
sporazuma prevlada angleško besedilo.

15. člen
Klavzula o neposeganju v druge obveznosti
Določbe tega sporazuma ne posegajo v nobene obveznosti, ki
izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov, zavezujočih za
pogodbenici.

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE

Določbe tega sporazuma ne preprečujejo uporabe določb
Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951,
dopolnjene z Newyorškim protokolom o statusu beguncev z dne
31. januarja 1967, in Newyorške konvencije o statusu oseb brez
državljanstva z dne 28. septembra 1954.

12. junij 2001

dr. Rado Bohinc l.r.

37

ZA ZVEZNO VLADO
ZVEZNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
Zoran Živkovič l.r.
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4. člen

3. člen

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

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.

OBRAZLOŽITEV

V okviru držav potekajo intenzivna dogovarjanja med pristojnimi
državnimi organi z namenom skupnega boja proti nedovoljenimi
migracijami, pri čemer so bilateralni in multilateralni sporazumi o
vračanju oseb, ki na nedovoljen način prestopijo državno mejo,
ključnega pomena v prizadevanju za boljšo splošno varnost.

tretjih držav. Sporazum vsebuje tudi določbo o varstvu osebnih
podatkov.
Poleg tega želimo s sporazumom urediti vprašanje policijskega
spremstva državljanov tretjih držav čez ozemlje pogodbenic in
način ponovnega sprejema oseb.

Večina ilegalnih migracij v Republiko Slovenijo prihaja iz t. i.
afroazijskih držav (Iran, Turčije, Bangladeš,...). V letu 2000 Je na
primer delež ilegalnih migracij iz teh držav narasel na 73% vseh
ilegalnih migrantov, ki so poskušali priti v Slovenijo. Poti ilegalnih
migrantskih tokov v Republiko Slovenijo večinoma potekajo preko
balkanskih držav, ki nimajo vzpostavljene učinkovite mejne
kontrole in viznega režima s kritičnimi izvornimi državami, s
katerimi bi ilegalne migracije lahko preprečevali. Zaradi tega je
sklenitev sporazuma o ponovnem sprejemu oseb z Zvezno
republiko Jugoslavijo zelo pomembna in predstavlja eno izmed
prioritetnih nalog Ministrstva za notranje zadeve Republike
Slovenije.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne
republike Jugoslavije o ponovnem sprejemu oseb je usklajen s
Priporočilom Sveta z dne 30. novembra 1994 o vzorcu
dvostranskega sporazuma med državo članico in tretjo državo o
ponovnem sprejemu oseb (Celex No. 396Y0919(08)).
Na podlagi 11. člena sporazuma je bil dne 23. aprila 2001 v Beogradu
podpisan Protokol za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o vračanju
in ponovnem prevzemu oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop
ali bivanje na ozemlju druge države.

Sporazum je bil podpisan 6. aprila v Ljubljani.

Izvajanje sporazuma ne zahteva sprejetja novih predpisov.

S sporazumom želimo urediti vprašanje ponovnega sprejema
državljanov pogodbenic in ponovni sprejem državljanov tretjih
držav, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop ali bivanje v državi
pogodbenici. Sporazum ureja tudi pogoje za postopek tranzita v
primeru zavrnitve čez ozemlje države pogodbenice za državljane

Za uveljavitev in izvajanje sporazuma ne bo potrebno zagotoviti
posebnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Stroški za
odstranitev tujcev z območja Republike Slovenije se že sedaj
pokrivajo iz proračuna Republike Slovenije, če tujec nima lastnih
sredstev.

poročevalec, št. 50
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto)

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Zvezno Vlado Zvezne republike Jugoslavije o vračanju in
ponovnem prevzemu oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop na
ozemlje druge države ali bivanje na njem bivanje na ozemlju druge
države

/

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo

DA

/

6) Ali Je predlog akta preveden in v kateri jezik?

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene

Sporazum je bil podpisan v slovenskem, angleškem in
srbskem jeziku.

/
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA; OECD,
Univerza,itd..)

/

NE

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES:
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno)

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev:

Priporočilo Sveta Evropske unije z dne 30. novembra
1994 glede osnutka dvostranskega sporazuma o vračanju
med državo članico in tretjo državo (OJ No. C
274,19.09.1996, p.20)

/

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:
mag. Peter Jeglič, l.r.
državni podsekretar
vodja Službe
za evropske zadeve
in mednarodno sodelovanje

DA
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
/

l2

- junij 2001

39

Dr. Rado Bohinc, l.r.
minister za notranje zadeve
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Predlog

LETNEGA

IN

ZA

PLANA

RAZVOJA

VZDRŽEVANJA

LETO

AVTOCEST

2001

- EPA 226 - III

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi drugega odstavka 24.
člena Zakona o javnih cestah s predlogom, da ga Državni
zbor Republike Slovenije obravnava na 7. seji, ki se bo pričela
19. junija 2001.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 346-03/2001-2
Ljubljana, 11.06.2001
Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 7. junija 2001
sprejela:

Vlada Republike Slovenije nadomešča s tem gradivom
gradivo, ki ga je poslala z dopisom št. 346-03/2001-2 z dne
7.6.2001.

- predlog letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za
leto 2001,

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

)

12

- junij 2001
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Vlada Republike Slovenije

Letni plan razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 2001

PREDLOG

Ljubljana, 7.junija 2001

poročevalec, št. 50
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PREDLOG
Na podlagi drugega odstavka 24.člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97)
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 95/99, 46/00, 3/01, 9/01 in 13/01) je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne
sprejel

ODLOK
o letnem planu razvoja in vzdrževanj avtocest za leto 2001
(OdLPVA2001)
Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001 (v nadaljevanju: letni plan)
temelji na:
-

nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
13/96 in 41/98, v nadaljnjem besedilu: NPIA),
zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, v nadaljnjem besedilu: ZJC),
zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
57/98, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC).

1.

RAZVOJ

1.1.

Priprava

AVTOCEST

projektne

dokumentacije

za

avtocestne

odseke,

katerih gradnja je predvidena po letu 2001
V letu 2001 poteka priprava projektne dokumentacije in druge dokumentacije za vse
avtocestne odseke iz nacionalnega programa, za katere še niso sprejete uredbe o
lokacijskih načrtih in katerih začetek gradnje je predviden po letu 2001.
Priprava projektne dokumentacije obsega:
- tehnično in strokovno preverjanje različnih variant poteka tras v prostoru in njihovo
usklajevanje med posameznimi ministrstvi, lokalnimi skupnostmi in lastniki naprav,
objektov in zemljišč,
- izdelavo idejnih študij in idejnih projektov,
- naročanje in strokovne priprave lokacijskih načrtov ter vodenje lokacijskih
postopkov,
- izvedba razpisov za pridobitev izvajalcev zgoraj navedenih del, kjer je to potrebno.
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Priprava projektne dokumentacije v letu 2001 poteka za naslednje avtocestne odseke
(oznake pred odseki in etapami so povzete po NPIA, Tabela 3 - Dinamika gradnje):
(5)
Maribor - Lenart
(6.1)
Lenart - Cogetinci
(7)
Beltinci - Pince (brez dvopasovne obvoznice Lendava)
(8)
Fram - Hajdina
(10.2)
Hajdina-Ptuj
(11.2)
Priključek Ljubečna
(22.3)
Navezava na Luko Koper
(24)
Koper - Izola
(26)
Jagodje - Lucija
(31)
Vrba - Peračica
(32)
Peračica - Podtabor
(35)
Šentvid - Koseze (vključno s potrebnimi cestnimi navezavami)
(38)
Hrastje - Kronovo
(40)
Smednik - Krška vas
Skladno z dinamiko aktivnosti pridruževanja Slovenije Evropski Uniji je v letu 2001
predvidena tudi priprava projektne dokumentacije za mednarodne mejne prehode
(Gruškovje, Jelšane) in njihovo navezavo na avtocestni sistem.
Poleg tega pa bo priprava projektne dokumentacije potekala tudi za ustrezne rešitve
dodatnih cestninskih postaj, takoj ko bo verificirana predlagana dopolnitev cestninskega
sistema na AC in HC v Republiki Sloveniji (gl. poglavje 6.2.).
Po sprejemu Uredbe o LN se priprava projektne dokumentacije (izdelava projektov za
razpise in projektov za izvedbo) financira iz sredstev za gradnjo na posameznih
avtocestnih odsekih.
Za dela pri pripravi projektne dokumentacije na navedenih odsekih so v letu 2001
predvidena finančna sredstva v višini 947 mio tolarjev.

1.2.

Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo začeli
graditi po letu 2001

V letu 2001 bo možno pridobivati zemljišča in nepremičnine na trasah avtocestnih in
cestnih odsekov, kjer je že ali pa je v letu 2001 predvidena izdaja uredbe o lokacijskem
načrtu in je s tem podan formalno pravni pogoj za začetek premoženjsko pravnih
opravil, sama gradnja pa v tem letu še ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin
bo prilagojena predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.
V letu 2001 je predvideno 120 mio tolarjev za začetek izvajanja premoženjsko pravnih
opravil.
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44

12. junij 2001

1.3.

Gradnja avtocest in drugih cest

V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti, ki se
izvedejo v letu 2001. Podrobneje so posamezna dela prikazana v opisih ki sledijo.

Št. poglavja
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6

Opis osnovnih skupin odsekov
Odseki, k) bodo predani prometu v letu 2001
Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2001nadal|uje
Odseki, na katerih se gradnjo v letu 2001 začenja
Odseki, na katerih se v letu 2001 izvaja aktivnosti pred
gradnjo (ne pa Se gradnje)
Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu 2001
izvaja zaključna dela
Odseki, predani v promet pred letom 1994, na katerih se v
letu 2001 izvaja zaključna dela
SKUPAJ

Dolžina
15,2
37,5
72,8
36,0
195,2

V 000 SIT
Vrednost
7.596.778
22.727.777
7.328.000
808.028
4.617.936
53.000
43.131.519

1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2001 predani v promet
V letu 2001 poteka dokončanje gradnje naslednjih odsekov in pododsekov (imenovanja
in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA):

(3) Pesnica - Slivnica, dolžina 20,7 km
(3.6) Hitra cesta - 2B (2,4 km)
predvidena predaja prometu: november 2001
1
Skladno s terminskimi plani, ki omogočajo predajo ce§te prometu v novembru 2001, se
nadaljuje:
izvedbo pripravljalnih in geodetskih del,
rušitve objektov,
zemeljska dela in temeljenje vseh šestih objektov,
gradnjo trasa hitre ceste in premostitvenih objektov,
izvedbo priključnih ramp in cest,
komunalno infrastrukturo,
obrtniška dela,
hortikulturno ureditev in
protihrupno zaščita.
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(13) Blagovica - Šentjakob, dolžina 20,2 km
Na celotnem odseku Blagovica - Šentjakob se pridobiva vsa potrebna zemljišča,
dokonča se prestavitev, in zaščita plinovoda, nadaljuje se z usposabljanjem obstoječih
cest, ki so potrebne zaradi gradnje avtoceste Blagovica - Šentjakob.
(13.1) Šentjakob - Krtina (8,1 km)
predvidena predaja prometu: avgust 2001
Na
-

etapi Šentjakob - Krtina se:
izvaja gradnjo trase (tampon, cementna stabilizacija, posamezni asfaltni sloji),
izvaja gradnjo objektov in regulacij,
odstrani se predobremenilne nasipe in zgradi premostitvene objekte, med katerimi
je zaradi zahtevne gradnje ključna izvedba podvoza 3-15 v Dragomlju,
izvede se prestavitev električnih vodov in vodovoda,
dokonča se melioracije,
reši se povezava z glavne ceste G1 -10 v Želodniku na priključek v Krtini,
izvaja se hortikulturno in protihrupno ureditev.
V maju se predvidoma zaključi arheološka izkopavanja. Za predajo odseka v promet v
avgustu je potrebno tudi dokončanje lokalnih povezav preko nadvozov v Krtini, Dobu,
Pšati in Studi s podvozom v Dragomlju in glavnim priključkom Domžale.

(16a) Priključek Razdrto, dolžina 0,9 km
predvidena predaja prometu: ob koncu leta 2001
Zaključi se gradbena dela:
izvedba dveh zgradb cestninskih postaj skupaj z nadstrešnico,
izvedba spodnjega in zgornjega ustroja krakov priključka,
sanacija in razširitev dveh podvozov na obstoječi AC Ljubljana - Razdrto v območju
priključka.
Poleg tega se v letu 2001:
zagotovi notranjo opremo cestninskih postaj,
izvede prometno opremo priključka ter
izvede hortikulturno ureditev.
Predvidena je tudi izvedba ABC sistema, v kolikor bo pred koncem leta 2001 zaključen
postopek oddaje javnega naročila, ki ga je mogoče pričeti po sprejemu plana razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 2001 in novelacije investicijskega programa.
Izvedba ABC sistema pogojuje predajo priključka v promet.

(27) Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km
(27.3) Vipava - Podnanos, dolžina 3,8 km
predvidena predaja prometu: september 2001

poročevalec, št. 50

46

12. junij 2001

Izdela se manjkajočo projektno dokumentacijo, vrši se odkup manjkajočih zemljišč,
dokonča se dela na arheoloških izkopavanjih.
Dokonča se gradnjo odseka (brez priključka Vipava):
dokonča se zemeljska del in zgornji ustroj na trasi hitre ceste,
dokonča se dela na devetih objektih,
izvede se cestno prometno opremo,
izvede se zaščito pred vetrom in hrupom,
ukine se staro priključevanje in izvede novo začasno priključevanje na glavno
cesto.
Ob koncu leta je predviden tudi začetek gradnje priključka Vipava, v kolikor bo pred
koncem leta 2001 zaključen postopek oddaje javnega naročila, ki ga je mogoče pričeti
po sprejemu plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001 in novelacije
investicijskega programa.

V letu 2001 bo skupno predanih v promet:
-

8,1 km novih štiripasovnih avtocest,
6,2 km hitrih cest in
0,9 km priključka (Razdrto).

1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2001 nadaljuje
V letu 2001 poteka nadaljevanje gradnje naslednjih
(imenovanja in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA):

odsekov

in

pododsekov

(6) Lenart - Beltinci, dolžina 42,3 km
(6.3) Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353 (14,6 km)
V prvem polletju se nadaljuje in dokonča projektno dokumentacijo za avtocestni odsek
in južno zbirno cesto Murska Sobota. Odkupi se še manjkajoča zemljišča za AC in južno
zbirno cesto Murska Sobota. Nadaljuje se arheološka izkopavanja, ki bodo na trasi
avtoceste predvidoma zaključena v letu 2001.
Gradi se prvo fazo avtocestnega odseka (dvopasovna cesta):
na mostu čez Muro se v prvi polovici leta izvede temeljenje, izdela podporna
konstrukcija ter prične z narivanjem objekta,
začne se in v jeseni dokonča začetna gradbena dela, v sklopu katerih se zgradi štiri
premostitvene objekte.
dokonča se postopek oddaje javnega naročila za glavna dela na I.etapi AC od
priključka Murska Sobota do priključka Lipovci,
v okviru glavnih del na I.etapi AC od priključka Murska Sobota do priključka Lipovci
se predvidoma v maju začne gradnjo obkanalske priključne ceste in vsa zemeljska
dela na trasi avtoceste od Lipovcev do Murske Sobote ter začne se dela na
preostalih štirih premostitvenih objektih,
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izvede se postopek oddaje javnega naročila za izgradnjo južne zbirne ceste zahodni krak v Murski Soboti in v avgustu prične z gradnjo (zemeljska dela in
izdelava spodnjega ustroja), v kolikor v postopku oddaje del ne bo pritožbe,
Ob koncu maja 2001 se dokonča rekonstrukcijo regionalne ceste R1/230 (prej R 353).
V drugi polovici leta se začne postopek oddaje javnega naročila za glavna dela na
II.etapi AC od priključka Murska Sobota do Vučje vasi.

(13) Blagovica - Šentjakob, dolžina 20,2 km
(13.2) Krtina - Lukovica (CP Kompolje) (6,1 km)
predvidena predaja prometu: junij 2002
Na etapi Krtina - Lukovica in delu etape Lukovica - Blagovica (do CP Kompolje) se
nadaljuje gradnja trase, objektov, premostitvenih objektov, zadrževalnika Drtijščica,
vodnega rova in regulacij vodotokov. V letu 2001 se:
odstrani predobremenilne nasipe,
deloma izvede zgornji ustroj,
izvede protihrupne nasipe z odvodnjavanjem cestnega telesa,
izvede prestavitev plinovoda v območju Trnjave,
-

izvede prestavitev daljnovoda in vodovoda v območju Lukovice.
pridobi se gradbeno dovoljenje za čistilno napravo Lukovica ter zbiralnik za
odpadno vodo,
predvidoma v juniju 2001 se začne gradnjo čistilne naprave (dokončanje v začetku
leta 2002).
Izvede se postopek za oddajo javnega naročila za cestninsko postajo Kompolje s
predvidenim začetkom gradnje v oktobru 2001, v kolikor v postopku ne bo pritožb.
Izvede se postopek oddaje javnega naročila za glavna dela na trasi, v katerem je že
prišlo do pritožbe, zaradi česar v letu 2001 ni možno dokončati izvedbe teh del, zato ta
avtocestni odsek letos ne bo predan prometu.

(30) Vransko - Blagovica, dolžina 16,8 km
(30.1) Vransko - Trojane (8,6 km)
predvidena predaja prometu: konec 2002
Izvede se odkupe manjkajočih zemljišč in nepremičnin za celoten odsek, izdela se
manjkajočo projektno dokumentacijo in v juniju 2001 začne postopek javnega razpisa
za oddajo del avtocestne baze, ki bo predvidoma zaključen v oktobru 2001 (v kolikor ne
bo pritožb).
Na trasi avtoceste se:
nadaljuje zemeljska dela, ki bodo delno tudi dokončana v letu 2001,
dela na zgornjem ustroju,
dela na odvodnjavanju,
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-

nadaljuje in v letu 2001 tudi dokonča se dela na premostitvenih objektih, opornih in
podpornih zidovih ter kamnitih zložbah,
nadaljuje se gradnja viadukta Ločica, in sicer temeljenje, spodnja konstrukcija in
zgornja konstrukcija, (izvedba zgornje konstrukcije bo potekala še v letu 2002).
v predorih Ločica in Jasovnik se izvede finalizacijo predora z notranjo oblogo,
Izvede se gradbiščne priključke in vodnogospodarske ureditve (bazeni, regulacije).
Opravi se dela na deviacijah, gozdnih in poljskih poteh.
Začne se gradnjo avtocestne baze Vransko.
Predvidoma v septembru 2001 bo zaključen postopek oddaje javnega naročila za
elektrostrojno opremo v obeh predorih (v kolikor ne bo pritožb). Takoj po izboru
izvajalca se ga uvede v delo, ki bo končano v letu 2002.
(30.2) Trojane - Blagovica (8,2 km)
Dokonča se projektno dokumentacijo za cestogradbena dela in pridobi enotno
dovoljenje za gradnjo dela trase od predora Trojane do konca viadukta Vranke.
Izvaja se dela na predoru Trojane (izkop predorske cevi s podgradnjo).
Za izvedbo del na trasi od predora Trojane do konca viadukta Vranke se v septembru
2001 zaključi postopek javnega naročila in, v kolikor ne bo pritožb, se začne dela na
tem odseku:
izvede se posek in spravilo lesne mase,
izvede se začetna gradbena dela na temeljenju dveh viaduktov ter varovanju
izkopnega portala predora Podmilj na vzhodni in zahodni strani predora.

V letu 2001 se gradnjo nadaljuje na 37,5 km štiripasovnih avtocest.

1.3.3. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2001 začenja
V letu 2001 je predviden začetek gradnje naslednjih
(imenovanja in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA);

odsekov,

in

pododsekov

(3) Pesnica - Slivnica, dolžina 20,7 km
(3.3) AC Zrkovska - priključek Pesnica (6,3 km)
V letu 2001:
se nadaljuje izdelavo projektno tehnične dokumentacije faze PGD - PZI na
pododsekih AC Ptujska cesta - Zrkovska cesta in AC Zrkovska cesta - Pesnica,
se nadaljuje odkupe zemljišč in objektov na pododseku AC Zrkovska cesta Pesnica,
se nadaljuje pridobivanje enotnih dovoljenj za gradnjo za celotno traso oziroma za
posamezne pododseke in objekte, skladno z dinamiko pridobivanja zemljišč in
objektov,
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-

za servisno cesto skozi Vodolsko dolino (1.etapa) bo takoj po plačilu spremembe
namembnosti zemljišča (zahtevek je že dan) izdano gradbeno dovoljenje,
za priključne ceste rondo Pesnica bo gradbeno dovoljenje izdano v mesecu maju
2001,
gradbeno dovoljenje za most čez Dravo bo pridobil že izbrani izvajalec gradnje
mostu v roku štirih mesecev po podpisu pogodbe,
se izdela projektno tehnično dokumentacijo faze PZ! za most čez Dravo
izvede se geodetska dela za most čez Dravo,
začne se izvedba temeljenja mostu čez Dravo,
začne se izvajati pripravljalna, geodetska in zemeljska dela na deviacijah lokalnih
cest skozi Vodolsko dolino ter na lokaciji Maribor - Malečnik.
Izvede se postopek oddaje javnega naročila za izgradnjo priključnih cest rondo Pesnica,
za katere se predvidoma v oktobru 2001 začne gradnjo peščenih pilotov, v kolikor v
postopku oddaje javnega naročila ne bo pritožbe.
V drugi polovici leta se začne postopek oddaje javnega naročila za izgradnjo servisne
ceste skozi Vodolsko dolino (2.etapa).

(10) Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km
(10.5) Gorišnica - Ormož (10,4 km)
Nadaljuje se odkup zemljišč in objektov ter izdeluje in v prvi polovici leta dokonča
projektno dokumentacijo (faze PGD, PZI). Prične se z izvajanjem gradbenih del
(zemeljska dela, zgornji ustroj, odvodnjavanje, regulacije, deviacije, priključne ceste) ter
z izvajanjem premostitvenih objektov.

(22) Klanec - Ankaran, dolžina 14,6 km
(22.1) Srmin - Socerb (10,1 km)
V letu 2001 se:
do koča leta dokonča projektno dokumentacijo nivoja PGD in PZI,
-

-

-

izvaja odkupe zemljišč na celotni trasi odseka Klanec - Ankaran,
do konca leta zaključi začetna gradbena dela (dostopne poti do viadukta Črni kal in
predora Dekani, prestavitve komunalnih vodov na dostopnih poteh, deponija viškov
materiala za Matavinc).
v juniju na viaduktu Črni kal začne izvedbo pripravljalnih in zemeljskih del ter dela
na temeljenju in spodnji konstrukciji, v kolikor v postopku oddaje javnega naročila
ne bo pritožb,
v avgustu začne izvedbo pripravljalnih in zemeljskih del na delu trase med
priključkoma Kastelec in Črni kal (vključno s priključkom črni kal), v kolikor v
postopku oddaje javnega naročila ne bo pritožb.
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(22.2) Socerb - Klanec (4,5 km)
V letu 2001 se:
do konca leta dokonča začetna gradbena dela (dostopne poti do predora Kastelec,
prestavitve komunalnih vodov na dostopnih poteh),
na trasi prične izvedbo pripravljalnih in zemeljskih del ter del na prestavitvah
energetskih in komunalnih vodov,
v avgustu 2001 na predoru Kastelec začne izvajati dela na predusekih, v kolikor ne
bo pritožb v postopku oddaje javnega naročila,
na posameznih objektih (dva podvoza, en nadvoz in viadukt Smelavec) izvede
projektiranje nivoja PGD in PZI ter v septembru začne izvedbo pripravljalnih del, v
kolikor ne bo pritožb v postopku oddaje javnega naročila.

(27) Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km
(27.2) Rebemice (10,7 km)
V letu 2001 se:
izdela projektno dokumentacijo nivoja PGD in PZI,
izvaja parcelacijo in odkup zemljišč,
pridobi gradbeno dovoljenje.
izvede se postopek razpisa za oddajo začetnih gradbenih del ter ob koncu leta
2001 prične s temi deli, v kolikor v postopku oddaje javnega naročila ne bo pritožb.

(33) Podtabor - Naklo, dolžina 4,3 km
Dokonča se projektno dokumentacijo nivoja PGD in PZI, izvaja se odkupe zemljišč na
celotni trasi s prioriteto odkupa ob mostu čez Tržiško Bistrico.
Začne se:
gradbena dela na mostu čez Tržiško Bistrico in sicer na temeljenju in spodnji
konstrukciji,
gradbena dela na podvozu v priključku Žvirče, ki bodo predvidoma zaključena v letu
2001 (vključno s potrebnimi obvozi).
V drugi polovici leta se pripravi in izvede postopek razpisa za vsa preostala gradbena
dela na trasi in ostalih objektih. V primeru, da bo postopek izveden brez pritožbe, se ob
koncu leta začne začetna dela na trasi.

(37) Bič - Trebnje - Hrastje, štiripasovna avtocesta, dolžine 21,1 km
etapa Bič - Korenitka, dolžina 4,8 km
Po sprejemu uredbe o lokacijskem načrtu (predvidoma ob koncu maja 2001) se:
-

izdela projektno in investicijsko dokumentacijo,
izvede odmero in parcelacijo zemljišč,
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-

pridobiva zemljišča in objekte,

-

izvaja arheološka dela,
začne izvedbo postopka oddaje javnega naročila za pripravljalna dela in za traso
avtoceste,
ob koncu leta začne izvedbo pripravljalnih del, v kolikor bo postopek izvršen v
optimalnih rokih (brez pritožb, zadostno število ponudb ipd).

-

(39) Kronovo - Smednik, štiripasovna avtocesta, dolžine 9,2 km
Po objavi uredbe o lokacijskem načrtu (april 2001) se:
izdela projektno in investicijsko dokumentacijo,
izvrši odmero in parcelacijo zemljišč,
pridobiva zemljišča in objekte,
izvaja arheološka dela,
začne izvedbo postopka oddaje javnega naročila za pripravljalna dela in za traso
avtoceste,
ob koncu leta začne izvedbo pripravljalnih del v kolikor bo postopek izvršen v
optimalnih rokih (brez pritožb, zadostno število ponudb ipd).

(41) Krška vas - Obrežje, dolžina 12,3 km
Po
-

objavi uredbe o lokacijskem načrtu (predvidoma maja 2001) se:
izdela projektno in investicijsko dokumentacijo,
izvede odmero in parcelacijo zemljišč,
pridobiva zemljišča in objekte,
izvaja arheološka dela,
začne izvedbo postopka oddaje javnega naročila za pripravljalna dela in za traso
avtoceste,
ob koncu leta se začne izvedbo pripravljalnih del, v kolikor bo postopek izvršen v
optimalnih rokih (brez pritožb, zadostno število ponudb ipd),
pospešeno se izvaja priprave na gradnjo mejnega platoja in začetna gradbena dela.

V letu 2001 se gradnja začne na:
-

51,5 km štiripasovnih avtocest,
10,7 km hitrih cest in
10,4 km dvopasovnice.

Skladno s pogodbo o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, sklenjeno med Mestno občino Ljubljana (v
nadaljevanju MOL) in DARS d.d. dne 27.03.1996, je MOL predložila enotno dovoljenje
za gradnjo povezovalne ceste od Dolomitskega Odreda do priključka Brdo od km
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0+00 do km 0+929,03 (št. 351-1600/99) z dne 26.2.2001. Ocenjen sofinancerski delež
DARS d.d. (cene 1.3.1999) pri gradnji navedenega odseka znaša 431 mio tolarjev. V
letu 2001 je za gradbena dela na tej povezovalni cesti predvidenih 70 mio tolarjev, ki so
zajeti v predvideni porabi za leto 2001 na odseku Šentjakob - Malence (gl. poglavje
1.3.5. Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se bodo v letu 2001 izvajala zaključna
dela).

1.3.4. Odseki, na katerih se bo v letu 2001 vršilo aktivnosti pred gradnjo
Na naslednjih odsekih in pododsekih se bo v letu 2001 vršilo aktivnosti pred gradnjo,
(imenovanja in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA):
(6) Lenart - Beltinci, dolžina 42,3 km
(6.2) Cogetinci - Vučja vas (12,1 km)
Po sprejemu lokacijskega načrta (predvidoma v juniju 2001) se izdela investicijski
program in pridobi izvajalca projektne dokumentacije. Izdeluje se projektno
dokumentacijo faze PGD in PZI.

(9) Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
(9.3) Obvoznica Pragersko (6,05 km)
Dokonča se projektno dokumentacijo (faze PGD, PZI, PZR). V prvi polovici leta se
projekte revidira. Dokonča se odmero in parcelacijo zemljišč ter prične se odkupovanje
zemljišč. Poleti 2001 se prične izvedbo arheoloških izkopavanj.

(10) Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km
(10.4) Markovci - Gorišnica (5,6 km)
Začne se izdelava projektne dokumentacije (faze PGD, PZI, PZR).

(11.1) Priključek Lopata, dolžina 3,1 km
V prvem polletju 2001 se dokonča projektno dokumentacijo (faze PGD, PZI, PZR),
projekte se revidira. Prične se z odmero in parcelacijo zemljišč ter s predhodnimi
postopki odkupa zemljišč. Izvede se ureditev grobišč.
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(13) Blagovica - Šentjakob, dolžine 20,2 km
(13.3) Lukovica (6,0 km)
Izvajanje postopkov javnih naročil za gradnjo.

(23) Škofije - Srmin, dolžina 3,1 km
Izdeluje se projektno dokumentacijo nivoja PGD in PZI in vrši se odkup zemljišč in
objektov predvidenih za rušenje.

V letu 2001 se bo vršilo aktivnosti pred gradnjo (ne pa tudi začelo gradnjo) na
skupno:
21,2 km štiripasovnih avtocest,
5,6 km dvopasovnic,
6,1 km obvoznice (Pragersko) in
3,1 km priključka (Lopata).

1.3.5. Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se bodo v letu 2001 izvajala
zaključna dela
V letu 2001 je predvidena izvedba zaključnih del na naslednjih odsekih in pododsekih
avtocest in cest iz nacionalnega programa (zaključna dela na odsekih, ki so bili predani
prometu pred letom 1994, to je pred začetkom izvajanja nacionalnega programa
izgradnje avtocest so prikazani v poglavju 1.3.6.) (imenovanja in oznake so v skladu s
Tabelo 3 iz NPIA):
(2) Pesnica - Šentilj, dolžina 9,5 km, predan prometu: 18.10.1996
Odkupuje se zemljišča po dokončni odmeri. Pridobiva se uporabno dovoljenje.

(3) Pesnica - Slivnica, dolžina 20,7 km
(3.1) AC Slivnica - priključek Ptujska (4,4 km), predan prometu: 15.05.2000
Izvede se dokončna odmera zemljišč in zaključi se izvedba odkupov zemljišč po
dokončni odmeri. Izvede se monitoringe vplivov na okolje. Zaključi se dela na reševanju
premoženjsko pravnih zadev rušencev. Izvede in zaključi se izvedba potrebnih
protihrupnih ukrepov na osnovi rezultatov izvedenih monitoringov, odpravi se
pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na tehničnih pregledih, opravi se zaključni
obračuni z izvajalci del, zaključi in arhivira se upravna in tehnična dokumentacija.
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(3.4) Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87 (0,9 km), predan prometu: 18.09.2000
Izvede se dokončna odmera zemljišč, zaključi se izvedba odkupov zemljišč po dokončni
odmeri, izvede se monitoringe vplivov na okolje. Odpravi se pomanjkljivosti, ki so bile
ugotovljene na tehničnih pregledih, izvede se zaključne obračune z izvajalci del, zaključi
se upravno in tehnično dokumentacijo.

(4) Slivnica - Fram - BDC, dolžina 7,0 km, predan prometu: 24.10 1997
Na trasi avtoceste in hitre ceste se opravi dokončno odmero in odkup zemljišč po
dokončni odmeri. Pridobiva se uporabno dovoljenje.

(7) Beltinci - Pince, dolžina 34,4 km
(7.5) Obvoznica Lendava, dvopasovnica, dolžina 6,8 km, predan prometu:
31.07.1999
Izvaja se odkup zemljišč po dokončni odmeri. Pridobiva se uporabno dovoljenje.

(9) Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
(9.1) Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km, predan prometu:
29.09.1997
Izvaja se odkup zemljišč po dokončni odmeri. Pridobiva se uporabno dovoljenje.
(9.2) Rekonstrukcija G1-2 od priključka Slovenska Bistrica do obvoznice
Pragersko (3,5 km), predan prometu: 01.07.1999
Izvaja se odkup zemljišč po dokončni odmeri. Pridobiva se uporabno dovoljenje.

(10) Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km
(10.1) Obvoznica Ormož, dvopasovnica, dolžina 3,77 km, predana prometu:
11.09.1998
Izvaja se odkup zemljišč po dokončni odmeri. Pridobiva se uporabno dovoljenje.

(11) Hoče - Arja vas, dolžina 47,0 km, predan prometu: 25.10.1996
Izvaja se odkup zemljišč po dokončni odmeri. Pridobiva se uporabno dovoljenje.

(12) Arja vas - Vransko, dolžina 20,9 km, predan prometu: 19.09.1997
Izvaja se dokončna ureditev zemljiško-knjižnih zadev in še potrebni odkupi (po dokončni
odmeri zemljišč, za AC bazo Vransko).
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(14) Zadobrova -Tomačevo, dolžina 4,3 km, predana prometu: 31.10.96 in 27.08.99
Izvaja se dokončna ureditev premoženjsko pravnih zadev ter prometna oprema
prilagodi odprtju odseka Šentjakob - Krtina.

(15) Malence - Šentjakob, dolžina 10,7 km, predvidena predaja celotnega odseka
prometu: avgust 2001
Dokonča se prometno opremo odseka v povezavi z istočasnim odprtjem odseka
Šentjakob - Krtina. Izvaja se in dokonča zgornji ustroj v dolžini 1 km na stiku s
sosednjim odsekom Šentjakob - Krtina (v odvisnosti od preselitve oziroma porušenja
edine preostale kmetije ne trasi). Izvaja se dokončna ureditev premoženjsko pravnih
zadev.

(17) Čebuiovica - Divača, dolžina 5,1 km, predan prometu: 12.07.1995
Izvaja se dokončno ureditev premoženjsko pravnih zadev.

(18) Divača - Dane, dolžine 8,4 km, predan prometu: 08.12.1995
Izvaja se dokončno ureditev premoženjsko pravnih zadev.

(19) Dane - Fernetiči, dolžine 3,8 km, predan prometu: 14.11.1997
Izvaja se dokončno ureditev premoženjsko pravnih zadev.

(20) Divača - Kozina, dolžina 6,7 km, predan prometu: 27.03.1998
Izvaja se dokončno ureditev premoženjsko pravnih zadev.

(21) Kozina - Klanec, dolžina 4,8 km
(21.1) Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km), predan prometu: 24.11.2000
Izvede se vsa zaključna dela na trasi in objektih (odprava pomanjkljivosti po zapisniku o
tehničnem pregledu in pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani naročnika in vzdrževalca).
Nabavi se še potrebno opremo in stroje za vzdrževanje. V prvi polovici leta se izvede
tudi protihrupni zid ob glavni cesti Divača - Koper. Izvaja se ekspropriacijo in odkup
zemljišč po njej ter izvrši dokončno poplačilo odškodnin v razlastitvenem postopku.
(21.2) Kozina - Klanec od km 7,5 do km 11,5 (4,0 km), predan prometu: 24.11.2000
Izvede se vsa zaključna dela na trasi in objektih (odprava pomanjkljivosti po zapisniku o
tehničnem pregledu in pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani naročnika in vzdrževalca).
Nabavi se še potrebno opremo in stroje za vzdrževanje za avtocestno bazo Kozina. Do
konca leta se zaključi gradnjo avtocestne baze Kozina in nabavi notranjo opremo.
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(25) Izola - Jagodje, dolžina 3,6 km, predan prometu: 10.06.1999 (dograditev dveh
pasov na dolžini 2,3 km)
Izvaja se dokončno ureditev premoženjsko pravnih zadev.

(27) Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km
(27.1) HC razcep Razdrto - km 1,3 (1,3 km), predan prometu: 24.11.2000
Odpravi se pomanjkljivosti na trasi in CP Nanos, ugotovljene ob tehničnem pregledu.
Zaključi se dela na hortikulturni ureditvi in ureja premoženjsko pravne zadeve.

(28) Vipava - Selo, dolžina 11,5 km, predan prometu: 25.10.1999
Uredi se dostopne poti, dokončuje se premoženjsko pravne zadeve, izvaja se
monitoringe. Izvede se vsa zaključna dela na trasi in objektih (odprava pomanjkljivosti
po zapisniku o tehničnem pregledu in pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani naročnika in
vzdrževalca).

(29) Selo - Šempeter, dolžina 11,8 km, predan prometu: 24.05.1996
Uredi se dostopne poti, dokončuje se premoženjsko pravne zadeve, izvaja se
komunalne vode za oskrbno postajo Vogrsko (povezava platojev sever in jug).

(34) Naklo - Kranj, dolžina 8,7 km, predan prometu: 21.11.2000
Izvaja se zaključna dela zlasti na protihrupnih ukrepih na desni polovici avtoceste, kjer
jih zaradi zapor ni bilo mogoče izvesti v preteklem letu oziroma pred otvoritvijo odseka.
Dokončuje se ureditev premoženjsko pravnih zadev, končno odmero ter vpis v
zemljiško knjigo.

(36) Višnja gora - Bič, dolžina 11,2 km, predan prometu: 03.10.2000
Odpravi se vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnih pregledih, izvede se zaključna
dela, dela na cestni infrastrukturi v Ivančni Gorici (do jeseni) in deviacijo 1-14, v kolikor
bo rešena problematika stanovanjskega objekta. Nabavi se mehanizacijo, vozila in
opremo AC baze Dob in notranjo opremo CP Dob. Zaključuje se premoženjsko pravne
zadeve in arheološke preiskave.
Do konca maja se izdela projektno dokumentacijo za rekonstrukcija avtoceste v Višnji
gori (AC odsek Šmarje Sap - Višnja gora), ki predstavlja navezavo na odsek Višnja
gora - Bič, in sicer razširitev in niveletna prilagoditev južnega dela avtoceste v dolžini
1270m ter niveletna prilagoditev severnega dela avtoceste v dolžini 460 m. Začne se
postopek oddaje javnega naročila za to rekonstrukcija. V kolikor bo postopek izvršen v
optimalnih rokih (brez pritožb, zadostno število ponudb ipd), bodo dela v večji meri
izvršena še v letu 2001.
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V letu 2001 se bo izvajalo zaključna dela na novih avtocestah in cestah (zgrajenih
po letu 1994) na skupno:
96,8 km štiripasovnih avtocest,
24,6 km hitrih cest, .
58 km dograjenih dvopasovnih avtocest v štiripasovnice,
0,9 km dvopasovnic,
10,6 km obvoznic (Lendava, Ormož),
3,5 rekonstrukcij (med priključkom SI.Bistrica - seever in obvoznico Pragersko) in
0,8 km priključka (SI.Bistrica - sever).

1.3.6. Zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
Na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu že pred letom 1994 (pred
ustanovitvijo družbe za avtoceste), se izvedejo zaključna in dodatna dela, ki so bila
zahtevana ob izdaji lokacijskih odločb in so posledica meritev hrupa, ali pa so bila
zahtevana pri tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov ni bilo
mogoče zaključiti hkrati z ostalimi deli. V sredstvih namenjenih za ta dela, so zajeta tudi
sredstva za dokončno premoženjsko - pravno ureditev zadev na teh avtocestnih
odsekih. Za ta namen je predvidenih 53 mio tolarjev.

1.3.7. Vrednost del pri gradnji avtocest in drugih cest v letu 2001
Vrednost del po odsekih v letu 2001 je določena v Tabeli 1. V njej je prikazana tudi
primerjava med planom 2001 in vrednostmi, ki so za leto 2001 na posameznem odseku
oz. postavki predvidene v nacionalnem programu izgradnje avtocest.

Tabela 1 *
LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2001
Številka Postavka/odsek
odseka
poNPlA
Tabela 3
0
1
2
3

3.1
3.3
3.4
3.6

4
5
6

5.1
6.1
6.2
6.3

Pododsek

1
2
Projektna dokumentacija, predhodni odkupi,
Inženir, kvaliteta
Šentilj - Pesnica
Pesnica - Slivnica AC Slivnica - priklj. Ptujska
AC Zrkovska c. - priklj.
Pesnica
Zrkovska c. km 0,0 do km 0,87
HC 2B
Slivnica - Fram - BOC
Maribor - Lenart Maribor - Lenart - enotna
etapa
Lenart - Beltinci
Lenart - Cogetinci
Cogetinci - Vučja vas
Vučja vas - Beltinci z rek.
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Predvideno v
Plan razvoja
nacionalnem programu in vzdrževanja
za leto 2001
Izgradnje AC v RS za
leto 2001
v 000 SIT
mio USD v 000 SIT
4
5
3
3.407.000
12,9 3.044.400

58

Razmerje med
planom in
nacionalnim
programom
6
112

0
0
11,8

0
0
2.784.800

500
75.899
450.000

16

0
0
0
5,0

0
0
0
1.180.000

500
1.046.903
4.500
0

0

20,1
20,0
13,1

4.743.600
4.720.000
3.091.600

150.000
3.350.000

0
3
108
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7
—

9

7.1 Beltinci - Pince
7.3
7.5
7.7
9.1

SI. Bistnca Hajdina

9.2

R353
Beltinci - Radmožanci 1. faza
Priklj. c. do obv. Lendava
(1 .faza)
Obvoznica Lendava
Obvoznica Lendava - Pince
(1 .faza)
Priključek SI. Bistrica - sever
Rek. od priklj. SI. Bistrica do
obv.Pragersko
Obvoznica Pragersko
Obvoznica Ormož
Hajdina - Ptu|
Ptuj - Markovci
Markovci - Gorišnica
Gorišnica - Ormož

9.3
10 10.1 Hajdina - Ormož
10.2
—
10.3
10.4
—
10.5
11
Hoče - Arja vas
— 11.1 Priključek Lopata
11.2 Priključek Ljubečna
12
Arja vas - Vransko
13 13.1 Blagovica Šentjakob - Krtina
Šentjakob
13.2
Krtina - Lukovica
13.3
Lukovica - Blagovica
14
Zadobrova - Tomačevo
15
Malence - Šentjakob
16a
Priključek Razdrto
17
Čebulovica - Divača
18
Divača - Dane
|
19
Dane - Fernetiči
20
Divača - Kozina
21 21.1 Kozina - Klanec
1. etapa od km 6,7 do km 7,5
21.2
2. etapa od km 7,5 do km 11,5
22 22.1 | Klanec- Ankaran Srmin - Socerb
22.2
Socerb - Klanec
22.3
Navezava na Luko Koper
23
Škofije - Srmin
24
Koper - Izola
25
Izola - Jagodje, dog raditev dveh pasov
2/ 2/.1 Razdrto - Vipava HC Razcep Razdrto - km 1,3
27.2
Rebemice
27.3
HC Vipava - Podnanos (Mlake)
28
Vipava - Selo
29
Selo - Šempeter
30 30.1 Vransko Vransko - Trojane
Blagovica
30.2
Trojane - Blagovica
33
Podtabor • Naklo
34
Naklo - Kranj, dograditev dveh pasov
35
Šentvid - Koseze
36
Višnja gora - Bič
3/
Bič - Trebnje - Hrastje
38
Hrastje - Kronovo
39
Kronovo - Smodnik
41
Krška vas - Obrežje
I
42
Dokončanje avtocest
i
SKUPAJ AC
I
Avansi (povečanje salda)
i
SKUPAJ AC Z AVANSI
l
Ukrepi na državnih cestah
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16,4
3,8

3.870.400
896.800

0
0

0
0

0
5,0

0
1.180.000

500
0

0

0

0

500

-

0

0

500

•

0
0
0
6,3
6,8
7,0
0
0
0
0
13,0

0
0
0
1.486.800
1.604.800
1.652.000
0
0
0
0
3.068.000

100.000
500
0
0
30.000
800.000
2.500
278.028
0
50.000
4.113.000

.
.
.
0
2
48
.
.
.
.
134

5,9
25,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,7
30,9
13,4
4,9
22,6
0
0
45,0
0
0
0
48,2

1.392.400
6.088.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.841.200
7.292.400
3.162.400
1.156.400
5.333.600
0
0
10.620.000
0
0
0
11.375.200

7.726.777
0
500
558.170
616.836
5.000
500
500
500
546.257
1.600.862
2.200.000
700.000
0
250.000
0
500
136.470
630.000
1.820.039
110.000
70.000
7.361.000

555
0
.
-

54,4 12.838.400
15,3 3.610.800
2,8
660.800
5.0 1.180.000
0
0
4,0
944.000
4,0
944.000
0
14,4 3.396.040

4.290.000
650.000
452.778
0
1.000.000
375.000
0
833.000
690.000

33
18
69
0
40
0
.
20

0

53.000

.

479,5 113.159.640

46.538.619

41

479,5 113.159.640

46.538.519

41

2.125.176

87

0.0

10,3

2.430 800

.
.
•
.
.
22
10
0
22
0
_
.
6
.
.
.
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708.000

20.000

3

492,8 116.298.440

48.683.696

42

66,51
14,45
18,46

15.696.360
3.410.200
4.356.560

3.894.719
3.522.610
4.070.000

25
103
93

13,76
4,18
52,13

3.247.360
986.480
12.302.680

2.130.000
1.220.000
10.433.666

66
124
85

662,28 156.298.080

73.964.690

47

3,0

Ukrepi na železnicah
SKUPAJ AC + DC + 2
j
Stroški financiranja
Upravljanje in stroški pobiranja cestnin
Redno vzdrževanje in nadom. za uporabo stavbnih
zemljišč
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme
Naložbe v osnovna sredstva AC
Obveznosti iz investicijskih kreditov (najetih po I.
1994)
VSE SKUPAJ
i

1.3.8. Odstopanje investicijskih vrednosti
Investicijske vrednosti odsekov, na katerih je ugotovljena prekoračitev investicijskih
vrednosti, so podane v Tabeli 2, ki prikazuje stare in nove ocene investicijskih vrednosti
ter razlike med njimi. Prikazane prekoračitve bodo v celoti pokrite z lastnimi viri. Kratko
so podani tudi najpomembnejši razlogi za spremembe investicijskih vrednosti.

Tabela 2:
NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO
BILI ŽE NAVEDENI V LETNIH PLANIH

v tisoč SIT
Številka
odseka
poNPlA
Tabela 3

AC odsek

Etapa

3.

3.6. PESNICA - SLIVNICA
11.1.

Stara
Nova
Razlika med
Investicijska investicijska novo In stara
vrednost s vrednost s investicijsko
stroiki
vrednostjo
stroiki
financiranja financiranja
HC
3.597 216
3.938.838
341 622
Priključek Lopata
1.747.200
2.830.210
1.083010

22.

22.1. KLANEC-ANKARAN

Srmin - Socerb

36.787.594

43.955.328

7.167.734

222 KLANEC-ANKARAN

Socerb - Klanec

14.379.794

16.519.860

2.140.066

540.495

725.963

185.468

8988.000

13.162.541

4 174.541

16a

PRIKLJUČEK RAZDRTO (1)

41

KRŠKA VAS - OBREŽJE

Razlog za razliko med
Stalne Planski
cene na dokument,
staro in novo investicijsko
vrednostjo
dan (2) v katerem
je odsek
potrjen
341.622
09/97 PRV 1999 DDV
93.493
09/97 PRV 1999 viijl stroiki projektov
824 069
vetji obseg gradbenih del
165.448
s.n.
4.360.966
09/97 PRV 1999 DDV
večji obseg gradbenih del 2.124.148
317.720
projekt za celoten odsek
364.900
odkupi za celoten odsek
1.706.348
09/97 PRV 1999 DDV
433.718
večil obsea gradbenih del
112.059
09/97 PRV 2000 DDV
18.867
vi£ji stroiki projektiranja
47 892
viija vrednost gradb del
6.650
s.n.
1 258.283
09/97 PRV 1999 DDV
490 509
s.n.
68 064
viijl stroiki projektiranja
297.239
arheologija in ostali str.
636 644
viiji stroiki odkupov
večii obsea aradbenih del 1.423 802

LEGENDA:
DDV = vpliv uvedbe davka na dodanq vrednost
s.n. = odškodnina zaradi spremembe namembnosti zemljišč (razlika med plačilom 30% in 100%)
OPOMBE:
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(1) Stara investicijska vrednost ni zajemala vpliva DDV, ker so bili investicijski programi potrjeni pred
sprejetjem Zakona o DDV.
(2) Datum upoštevanih stalnih cen za oceno investicijske vrednosti, to je cene iz ustreznega planskega
dokumenta.
1.3.9. Investicijske vrednosti novih odsekov
Ocena investicijskih vrednosti odsekov, na katerih je v letu 2001 določen začetek
gradnje in doslej niso bili navedeni v letnih planih, pa je podana v Tabeli 3. V njej so
podane ocene investicijskih vrednosti odsekov po stalnih cenah (september 1997),
predvideni viri sredstev in skladnost planiranih investicij z veljavnim nacionalnim
programom.

Tabela 3:
INVESTICIJSKE VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV, NA KATERIH
JE V LETU 2001 PREDVIDEN ZAČETEK GRADNJE IN DOSLEJ NISO
BILI NAVEDENI V LETNIH PLANIH

v tisoč SIT
Številka
odseka
po NPIA
Tabela 3
37
39

Odsek

Etapa

BIČ - TREBNJE - Bič - Korenitka
HRASTJE
KRONOVOSMEDNIK

Investicijska
Stroikl
Investicijska Lastna Krediti Stalne Skladnost z NPIA
vrednost financiranja vrednost (s sredstva EIB VI (3) cene na
dan (4)
(brez
stroški
stroikov
financiranja)
financiranja)
5.915.672
526.495
6.442.167 2.552.967 3.889.200 09/97 (2)
13.632.794

1.213.319

14.846.113 5.883.313 8.962.800 09/97 (1)31% presežen NPIA
(tolerance 50%)

LEGENDA:
NPIA = Spremembe in dopolnitve nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS
OPOMBE:
(1) Primerjani sta primerljivi vrednosti (nova investicijska ocena brez vpliva DDV in z le 30% spremembo
namembnosti).
(2) Nacionalni program ni predvideval etapne gradnje, zato tudi vrednostna primerjava ni možna.
(3) Do zagotovitve sredstev iz predvidenega kredita EIB VI za odsek Bič-Trebnje-Hrastje (etapa Bič Korenitka) in odsek Kronovo - Smednik v višini 76,5 mio USD (tečaj 1USD = 168 SIT) bodo sredstva
zagotovljena iz lastnih sredstev (bencinski tolar).
(4) Datum upoštevanih stalnih cen za oceno investicijske vrednosti.
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2.

VZDRŽEVANJE

in

UPRAVLJANJE AVTOCEST

2.1.

Redno vzdrževanje avtocest

Cilji, naloge in obveznosti DARS, d.d. s področja rednega vzdrževanja so opredeljeni
predvsem z:
- Zakonom o javnih cestah (Ur. list RS št. 29/97),
- Zakonom o varnosti v cestnem prometu (Ur. list RS št. 30/98),
- Zakonom o varstvu okolja.
Osrednji predpis za področje rednega vzdrževanja avtocest je podzakonski akt Zakona
o javnih cestah Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS št. 62/98).
Dela rednega vzdrževanja avtocest zajemajo:
- redno vzdrževanje prometnih površin,
- redno vzdrževanje površin izven vozišč,
- redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in signalizacije,
- vzpostavitev prevoznosti in osnovne prometne varnosti po elementarnih in drugih
dogodkih na cestah.
Redno vzdrževanje v letnem obdobju:
Osnovna dela rednega vzdrževanja v letnem času so predvsem pregledniška služba,
košnja trave, organizacija intervencijskih skupin za intervencije ob prometnih nesrečah,
zamenjava poškodovane opreme, izdelava talnih označb in podobno.
Redno vzdrževanje v zimskem obdobju:
Zimska služba je neposredno odvisna od geografskega položaja in klimatskih
značilnosti, ki so v Sloveniji zelo različni. Število delavcev Javnega podjetja za
vzdrževanje avtocest, ki skrbi za izvajanje zimske službe je določeno glede na
primerljive službe v razvitih zahodnih državah. Količina in kvaliteta mehanizacije za
zimsko službo je taka, da zagotavlja s predpisi določen nivo rednega vzdrževanja in je
primerljiva s količino in kvaliteto tovrstne mehanizacije zahodnih držav. Osnovna dela v
zimski službi so postavitev prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov za
izvajanje zimske službe, postavitev palisad za obrambo pred snežnimi zameti in
preprečevanje in odpravljanje poledice ter odstranjevanje snega z vozišča. V stroških
zimske službe je vključena tudi nabava posipnih materialov za preprečevanje poledice.
V zimskem obdobju so vse avtoceste in hitre ceste in priključki nanje v prvem (I.)
prednostnem razredu, kar pomeni, da se zagotavlja 24-urna prevoznost in ob močnem
sneženju prevoznost vsaj enega voznega pasu in vsaj dovoz k večjim parkiriščem.
Obseg rednega vzdrževanja za leto 2001:
Dolžina avtocest in priključkov na dan 31.12.2000 znaša skupno 432,288 km avtocest,
od tega 322,393 km AC in HC ter 109.895 km priključkov.
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Po študiji Avtocestne vzdrževalne baze je na vsakih cca 70 km avtocest locirana
avtocestna baza, v kateri je zagotovljena pomoč voznikom na cesti in na razpolago
delovna posadka in ustrezna mehanizacija za vsa redna vzdrževalna dela.
V letu 2000 so bila za redno vzdrževanje zagotovljena sredstva v višini 3.200 mio
tolarjev, za leto 2001 pa ta znesek znaša 3.860 mio tolarjev.
Vrednost del za izvedbo rednega vzdrževanja je določena na osnovi porabe v preteklih
letih z upoštevanjem vpliva DDV in odprtjem novih odsekov v letu 2001 v skupni dolžini
21,3 km (Šentjakob - Krtina, Krtina - Lukovica (CP Kompolje), Vipava - Podnanos,
priključek Razdrto, hitra cesta 2B v Mariboru).
Vrednosti posameznih del:
- dela na rednem vzdrževanju (pogodba z JPVAC)
- nabava posipnih materialov
- strokovne in svetovalne storitve na področju zgrajenih AC
- krpanje asfaltov, rezkanje
- ostali ukrepi vzdrževanja prometnih površin
- vzdrževanje servisnih con
- električna energija
- vzdrževanje MMP Karavanke

2.730
190
150
360
115
100
150
65

mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio
mio

tolarjev
tolarjev
tolarjev
tolarjev
tolarjev
tolarjev
tolarjev
tolarjev

Za izvedbo večine del rednega vzdrževanja DARS, d.d. sklene pogodbo z Javnim
podjetjem za vzdrževanje avtocest. Ostala dela rednega vzdrževanja (krpanje in drugo)
bodo oddana z javnimi razpisi.
Stroški nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč:
Davčna uprava Republike Slovenije je v preteklih letih izdala odločbe o odmeri
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, zoper katere je DARS, d.d. v zakonitem roku
vložil pritožbe zaradi nepravilne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe
veljavnih predpisov, sklicujoč se na 13. člen Zakona o javnih cestah, ki določa, da se za
sestavni del javne ceste štejejo tudi zemljišča, objekti in naprave, ki jih je investitor v
javno cesto pridobil ali zgradil za opravljanje rednega vzdrževanja ceste ali za
opravljanje spremljajočih dejavnosti, za katere pa se po 3. členu Zakona o stavbnih
zemljiščih nadomestilo ne plačuje, ker gre za javno dobro. Pritožbe, tudi z vložitvijo
tožbe pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani, ki je še v postopku, niso zadržale izterjave
odmerjenih obveznosti, ki za leto 2000 znašajo 160 mio tolarjev, za leto 2001 pa
predstavljajo vrednost 210 mio tolarjev.

2.2.

Obnavljanje avtocest

Od 1.1.1994 potekajo intenzivno obnavljanje vozišč, objektov in opreme, ki so v slabem
stanju zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje v preteklosti, in redna obnovitvena
dela. Obseg zapor zaradi obnovitvenih del glede na predhodna leta se bistveno ne
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zmanjša. Večja obnovitvena dela se opravljajo izven turistične sezone razen obnovitve
objektov, ki jih ni možno prekiniti.
Razpoložljiva sredstva za obnove ne zadoščajo za izvedbo vseh potrebnih obnov, zato
se prioritetno obnovijo najbolj dotrajani odseki. Izjemoma se obnovitvena dela na
avtocesti Ljubljana - Postojna izvajajo istočasno na več mestih.
Vrednost obnov vozišč, objektov in opreme v letu 2001 znaša
obsega sledeča večja dela:
-

-

2.130 mio tolarjev in

obnova vozišč (AC Maribor - Vransko: Žepina - Celje,
CP Tepanje - Dramlje, Fram - SI. Bistrica;
AC Ljubljana - Razdrto: Verd - Ljubljanica - Vrhnika,
Hruševje - Razdrto, železniški nadvoz - reka Pivka,
Ivanje selo - Lom)
obnova objektov (Vrhole cca 150 mio SIT)
popravila cestne opreme
sanacija poškodb v predoru Karavanke
obnova AC baz
izdelava intervencijskih prehodov, zamenjava odbojnih ograj
in zaščitnih mrež
sanacija brežin (Golo rebro, Višnja gora in drugo)

1.050 mio tolarjev
290 mio tolarjev
150 mio tolarjev
100 mio tolarjev
40 mio tolarjev
260 mio tolarjev
85 mio tolarjev

Še v letu 2001 se izvedejo postopki izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo obnov
vozišč in objektov iz sredstev leta 2002 v višini do 600 mio tolarjev. V letu 2001 se
izvedejo postopki javnih naročil, v letu 2002 pa se obnovitvena dela izvedejo še pred
turistično sezono.

2.3.

Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest

Za zagotavljanje enake stopnje opremljenosti je potrebno stare avtoceste opremiti s
sodobno elektrostrojno opremo, mehanizacijo za vzdrževanje in s protihrupnimi
ograjami.
Stroški za naložbe v osnovna sredstva v letu 2001 znašajo 1.220 mio tolarjev.
Izvršijo se naslednja dela in nabave:
nabava nove mehanizacije in opreme kot nadomestitev dotrajane
mehanizacije in opreme za vzdrževanje
395 mio tolarjev
izgradnja protihrupnih ograj (na območjih: Kožarje, Vodice,
Vrhnika)
210 mio tolarjev
nabava »ABC« elektronskih tablic
250 mio tolarjev*
oprema za prenos podatkov ob AC
70 mio tolarjev
preureditev cestninskih postaj za zagotovitev večje pretočnosti 100 mio tolarjev
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nadgraditev sistema ABC
70 mio tolarjev
reševanje prometne problematike na območju od Vrhnike do
Ljubljane (prometna študija širšega cestnega omrežja, zagotovitev
prometne varnosti na avtocestnih izvozih Brezovica in Vrhnika)
50 mio tolarjev
nabava osmih cestno vremenskih postaj
110 mio tolarjev
položitev optičnega kabla za prenos podatkov ob AC
80 mio tolarjev
nabava informacijskih multimedijskih kioskov
50 mio tolarjev
svetlobni obvestilni panoji na AC Ljubljana - Kozina
50 mio tolarjev
nabava sistema video nadzora na cestninskih postajah
AC Ljubljana-Kozina in na CP Torovo in nadzora hitrosti
35 mio tolarjev
* strošek nabave ABC elektronskih tablic v vrednosti 250 mio tolarjev bo krit iz oblikovanega vira
sofinancerskega deleža uporabnikov

2.4.

Upravljanje DARS d.d. in pobiranje cestnine

Za naloge s področja upravljanja avtocest se nameni 3.522,61 mio tolarjev. Skladno z
ZJC in zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 57/93) se
opravijo naslednje naloge:
- strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravljalne naloge, ki so povezane
z vzdrževanjem in varovanjem avtocest,
- organiziranje pobiranja cestnine,
- pobiranje nadomestil za površine servisne dejavnosti,
-

povečanje prilivov z naslova upravljanja (optimizacija cestninskega sistema,
trženje obcestnega prostora ipd),
optimizacija vzdrževalnih del s ciljem zmanjševanja stroškov,
nadzor nad varovalnim pasom,
zagotavljanje pogojev za varno vožnjo, skladno z veljavnimi predpisi,
stroški, vezani na delo zaposlenih v DARS d.d. ter strokovnih in nadzornih
organov družbe in stroški odnosov z javnostmi.

Za izvedbo del pobiranja cestnine DARS, d.d. sklene pogodbo z Javnim podjetjem za
vzdrževanje avtocest.

3.

DRŽAVNE CESTE V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se nadaljuje izgradnja nekaterih
državnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na V.in X.
koridor.
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V letu 2001 potekajo dela na sledečih odsekih državnih cest (imenovanja in oznake so v
skladu s Tabelo 3 iz NPIA):
(1.1) Maribor: Levi breg
V letu 2001 se izvaja odkupe zemljišč po dokončni odmeri ter končni obračun del.
(1.2) Maribor: most - Erjavčeva
V letu 2001 se zaključi projektno tehnično dokumentacijo, pridobi upravna dovoljenja ter
enotno dovoljenje za gradnjo.
V letu 2001 se izvaja:
odkupe zemljišč in objektov,
cestogradbena dela vključno s kolesarskimi stezami in hodniki za pešce,
galerijo s tirnimi spremembami,
prestavitve in novogradnjo komunalnih vodov,
protihrupno zaščito ter
krajinsko ureditev
na 600 metrskem odseku ceste.
Na preostalem 200 metrskem odseku pa se v letu 2001 po izvedenem postopku izbire
izvajalca del začne izvedba teh del.
(1.3) Maribor: Erjavčeva - Proleterskih brigad
Sklene se sporazuma o financiranju izgradnje (podpisniki: MO Maribor, ministrstvo za
promet, DARS d.d., Elektro Maribor in Telekom). Izvaja se odkupe zemljišč in objektov.
(2) Celje Magistrala S: rekonstrukcija Mariborske ceste
Sklene se sporazum o sofinanciranju (podpisniki: MO Celje, ministrstvo za promet in
DARS d.d.). Izdela in potrdi se investicijski program za III.etapo. V prvi polovici leta se
dokonča projekte PGD, PZI za III. in IV. etapo in se jih revidira. Nadaljuje se odkupe
zemljišč in objektov na III. etapi. Pridobiva se upravna soglasja in dovoljenja za gradnjo.
(3.1) Želodnik - Vodice: Obvoznica Mengeš
Izdeluje se idejni projekt in lokacijski načrt.
(3.3) Želodnik - Vodice (brez odseka Obvoznica Mengeš - Preserje)
Izdeluje se idejni projekt in lokacijski načrt.
(4.1) Šmarje - Dragonja (lll.pas)
Izdela se končni obračun izvedenih del.
(4.2) Slavček - Tomos
Izdeluje se projektno dokumentacijo nivoja PGD.
(5.1) Obvoznica Novo mesto: Muhaber - Bučna vas
Izvede se zaključna dela, odkupuje se zemljišča po dokončni odmeri. Pridobiva se
uporabno dovoljenje.
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(5.2) Obvoznica Novo mesto: Bučna vas - Ločna
Izdela se dodatno projektno dokumentacijo, dokonča se vsa gradbena dela, izvede se
krožišče v Bučni vasi (zgornji ustroj, odvodnjavanje, hortikultura, prometna signalizacija
ipd) in odpravi pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu.
Odsek bo predan prometu predvidoma v jeseni 2001.
Izvede se zaključna dela in zaključuje se premoženjsko pravne zadeve.
(6) Mele - Šratovci - Radenci
Odkupuje se zemljišča po dokončni odmeri. Pridobiva se uporabno dovoljenje.
Vrednost gornjih del po posameznih cestnih odsekih prikazuje Tabela 4.
Tabela 4:
VREDNOST DEL NA DRŽAVNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA V LETU 2001
Odsek

Pododsek

Maribor

1.1. Levi breg
1.2. Most - Erjavčeva
1.3. Erjavčeva - Proletarskih brigad
2. Rekonstrukcija mariborske ceste
3.1. Obvoznica Mengeš
3.3. Zelodnik - Vodice
(brez obv. Mengeš - Presarje)
4.1. Šmarje - Dragonja (III.pas)
4.2. Slavček-Tomos
5.1. Muhaber - Bučna vas
5.2. Bučna vas - Ločna
Mele - Šratovci - Radenci

Celje Magistrata S
Zelodnik - Vodice

Koper - Šmarje - Dragonja
Obvoznica Novo mesto
Mele - Šratovci - Radenci
Skupaj obvozne ceste
Rehabilitacije
Vse skupaj

Vrednost del v
letu 2001
v tisoč sit
4.300
784.674
120.000
278.000
35.000
35.000
10.000
15.000
15.000
482.397
500
1.779.871
345.305
2.125.176

Postavka »rehabilitacije« iz Tabele 4 je namenjena za preplastitve in popravila tistih
državnih cest, na katerih je povečan tovorni promet zaradi izvajanja nacionalnega
programa izgradnje avtocest. Te ceste so obvozne ceste za V. koridor v času intenzivne
gradnje in planiranih zapor ter v primeru prometnih nesreč in druge višje sile.
V letu 2001 so tako za rehabilitacije zagotovljena sredstva za že v letu 2000 podpisane
(dvoletne) pogodbe. Odseki, na katerih so preplastitve in popravila predvidena so
prikazani v Tabeli 5.
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Tabela 5:
VREDNOST DEL NA REHABILITACIJAH V LETU 2001

Investicija

4.

Vrednost del v letu
2001 v tisoč sit

G1-108/1185 Trbovlje - Hrastnik
R3-714 Sv. Jurij ob Ščavnici - Radenci
G1-3/316 Gornja Radgona
G1-2/1290 Šikole in Pragersko
R1-232/1314,1315 Hodoš - Martjanci - skozi Peskovce

190.008
92.971
23.813
3.853
3.557

R12-445/350 Sežana
Hrušica - Podkraj
Inženirske storitve
SKUPAJ

1.126
17.334
12.643
345.305

PROGRAM

UKREPOV

NA

ŽELEZNICAH

V

OKVIRU

AVTOCESTNEGA PROGRAMA

V letu 2001 je v nacionalnem programu izgradnje avtocest predvideno, da se del
sredstev, zbranih iz "bencinskega tolarja" nameni za urejanje cestno železniških
prehodov na železniških progah, ki predstavljajo V. prometni koridor na področju
Republike Slovenije. V letu 2001 je tako predvidenih 20 mio tolarjev, od tega za
dokončanje ureditve izvennivojskega križanja Ješenca (podhod) 15 mio tolarjev in 5 mio
tolarjev za izdelavo projektno dokumentacijo nadvoza Lipa - Štore.

5.

STROŠKI ZA PRIPRAVO INVESTICIJ IN NADZOR
IZVAJANJA (»INŽENIRJI«)

V letu 2001 predstavlja delo »Inženirjev« organizacijo in nadzor nad 46 velikimi
investicijami na področju avtocest in ostalih cest. Poleg tega se izvajajo dela na 11
investicijah na odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega programa. V letu 2001
strokovne ekipe »Inženirjev« nadaljujejo organizacijo in nadzor nad predhodnimi deli in
pripravo projektne dokumentacije na 14 odsekih avtocest, katerih gradnja je predvidena
po letu 2001. »Inženirji« v letu 2001 nadzirajo tudi dela na vzdrževanju že zgrajenih
avtocest. Dolžina teh cest se bo v letu 2001 še povečala.
Za opravljanje del »Inženirjev« so v letu 2001 predvidena finančna sredstva v višini
2.300 mio tolarjev.
Delež stroškov »Inženirjev« v letu 2001 predstavlja 3,1 % od celotne vrednosti del
določenim s planom razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001.
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Dela Inženirjev zajemajo predvsem naslednje naloge:
pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in tehnične dokumentacije za pridobitev
lokacijske dokumentacije,
izvajanje nadzora izvedbe gradnje (trasa AC z objekti, deviacije, regulacije,
nadomestni objekti, elektrovodi, plinovodi in druge komunalne naprave),
skrb za odpravo pomanjkljivosti zgrajenih objektov in napak v garancijski dobi, ter
investicijsko vzdrževanje zgrajenih objektov,
priprava in razvijanje vseh vrst tehnoloških postopkov potrebnih za gradnjo in
vzdrževanje AC,
pridobivanje tehnične dokumentacije PGD, PZI za vse objekte in strokovno
svetovanje (objekti, mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi)
vodenje postopkdv pri pridobivanju zemljišč in reševanje druge pravne
problematike,
vodenje postopkov za vse razpise, kalkulacije in preverjanje ponudbenih cen in
vrednosti vseh ponujenih del,
računalniška obdelava podatkov in podpora strokovnim službam,
odnosi z javnostmi in pridobivanje strokovne literature,
pridobivanje celotne tehnične dokumentacije in izvajanje nadzora nad gradnjo
predorov,
tehnična kontrola projektne dokumentacije in strokovnih rešitev,
razreševanje celovite ekološke problematike v zvezi z izgradnjo AC,
planiranje in nadzor rednega vzdrževanja AC,
storitve posameznih strokovnjakov in tehnične ekspertize.
DARS d.d. ima z organizacijami, ki opravljajo delo »Inženirjev«, sklenjene dolgoročne
pogodbe za izvajanje strokovnih in svetovalnih storitev v zvezi z graditvijo avtocest in
drugih cest, predvidenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest, ki so potekle
konec leta 1999. Z aneksi so bile podaljšane pogodbe že v preteklih letih za
dokončanje prevzetih in nedokončanih del po pogodbah z izbranimi izvajalci za
izvajanje teh storitev na avtocestnih odsekih, katerih priprava ali gradnja se je pričela do
konca leta 1999 in jih je skladno z zakonom o obligacijskih razmerjih izbrani izvajalec
dolžan dokončati.
Za vsa tista dela, ki se do konca leta 1999 še niso pričela, kot tudi za avtocestne in
cestne odseke, oziroma etape, katerih gradnja se je pričela v letu 2000 oziroma se bo
pričela v letu 2001 in kasneje, pa se strokovne in svetovalne storitve oddajo po
postopku oddaje javnih naročil.

6.

FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA
AVTOCEST, PROGRAMA RAZVOJA OSTALIH CEST IN
PROGRAMA UKREPOV NA ŽELEZNICAH
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6.1.

Sredstva na osnovi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev
za graditev državnih cest določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji

Osnovni vir za financiranje nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji so sredstva, ki se zagotavljajo na osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (ZZSNGC Uradni list RS, št.57/98). Nacionalni programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2001 predvidoma iz tega naslova priliv v
višini 58.970,5 mio tolarjev. Proračun Republike Slovenije za leto 2001 je omejil priliv iz
tega vira na 28.122 mio tolarjev.
v
Zmanjšan priliv namenskih sredstev (bencinski tolar) vpliva na finančno konstrukcijo in
spreminja razmerje med temeljnimi viri programa in s tem zmanjšan obseg graditve
avtocest v primerjavi z letom 2000 in predvidenim obsegom del v NPIA.
Zakon ZZSNGC še ni usklajen z novo davčno ureditvijo (Zakon o DDV in Zakori o
trošarinah).
6.2.

Cestnine in najemnine

Na osnovi sklepov Odbora DZ za infrastrukturo in okolje z dne 17.6.1999 je bila po
izvedenem postopku oddaje javnega naročila podpisana pogodba za izdelavo celovite
študije preveritve obstoječega cestninskega sistema in za izdelavo predlogov za
nadaljnjo optimizacijo sistema, tako da bo vzpostavljen enoten sistem cestninjenja, ki bo
pravičnejši za vse uporabnike avtocest.
Študija je bila zaključena v decembru 2000, v njej pa so analizirani učinki cestninskega
sistema v štirih scenarijih:
scenarij 1: sistem cestninjenja, ki zagotavlja naročniku največji priliv od pobrane
cestnine
scenarij 2: sistem cestninjenja, ki zagotavlja največje koristi z
-

narodnogospodarskega vidika, upoštevajoč družbene stroške in koristi
scenarij 3: popolnoma avtomatsko cestni njenje
scenarij 4: popolnoma zaprt sistem cestninjenja.

Rezultati primerjav finančne učinkovitosti navedenih scenarijev v dvajsetletnem obdobju
po posameznih koridorjih kažejo:
da je na primorskem kraku najučinkovitejši zaprt sistem, pri čemer se meja
cestninjenja povečuje in sicer tako na severu kot tudi na primorskem delu,
da je na ostalih štirih
koridorjih najučinkovitejši
dopolnjen odprt sistem, ki
predvideva zapiranje do sedaj cestninsko odprtih priključkov v
bližini čelnih
cestninskih postaj,
da je v primeru koridorja v Prekmurju v 20 letnem obdobju komaj pričakovati
pozitivno vrednost finančnega toka.
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V letu 2001 se za vsako posamezno novo cestninsko postajo pripravijo ustrezne
podlage za čimprejšnji sprejem ustreznih prostorskih aktov in projektno dokumentacijo
za gradnjo le-teh. Stroški teh aktivnosti so zajeti v poglavju 1.1. Priprava projektne
dokumentacije za avtocestne odseke, katerih gradnja je predvidena po letu 2001.
V letu 2001 ni dodatnih prilivov cestnine iz naslova optimatizacije cestninskega sistema.

6.2.1. Prilivi iz cestnin
Od 4.3.2000 znaša višina cestnine za prvi, najnižji cestninski razred 9,2247 SIT za
kilometer popolne avtoceste, razmerja med cestninskimi razredi pa znašajo 1 : 1,5 :
2,75 : 4. Na dan 31.12.2000 se pobira cestnina za 267 km avtocest, skupna dolžina
avtocest in hitrih cest, s katerimi DARS, d.d. upravlja in jih vzdržuje, pa znaša 322,393
km cest in 109,895 km priključkov.
Za leto 2001 je ocenjeno, da pobrana cestnina znaša 20.970 mio tolarjev.
Za uresničitev navedene višine pobrane cestnine morata biti izpolnjena naslednja
pogoja:
1. uskladitev višine cestnine z razmerjem do EURA od zadnje uskladitve za
nominalno povečanje cestnine za 7,52% v aprilu 2001;
2. pričakovana 3 % povprečna rast prometa v letu 2001 glede na leto 2000;
6.2.2 Prilivi iz povračil za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah
V letu 2001 bo iz naslova povračil za obstoječe površine za spremljajoče dejavnosti ob
avtocestah skupno realiziranih 250 mio tolarjev prihodkov.
V obratovanju bodo naslednje večje površine za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah:
Fernetiči, Lopata, Postojna, Lom, Tepanje, Voklo, Jesenice, Barje, Slivnica in Kozina.
6.2.3. Drugi prilivi
Po določilih pogodbe o rednem vzdrževanju avtocest in hitrih cest med DARS, d.d. in
izvajalcem Javnim podjetje za vzdrževanje avtocest, je podjetje dolžno prilive iz naslova
storitev tretjim osebam (npr. cestne zapore za druge izvajalce idr.) sproti evidentirati,
mesečno poročati o realizaciji in jih nakazati na račun DARS, d.d..
Drugi prilivi v letu 2001 znašajo 170 mio tolarjev.
6.3.

Posojila

Zaradi s Proračunom Republike Slovenije za leto 2001 določenega manjšega obsega
sredstev bencinskega tolarja se lahko v letu 2001 črpajo krediti le višini 97,2 mio USD

1

2. junij 2001

71

poročevalec, št. 50

ali 22,939 mrd SIT. Obseg gradnje v letu 2001 je zmanjšan zaradi nižjih prilivov iz
naslova bencinskega tolarja in nižjih posojil glede na NPIA-A.

Črpani bodo sledeči krediti iz že sklenjenih kreditnih pogodb, in sicer:
A. TUJI KREDITI
kredit Evropske investicijske
kredit Evropske investicijske
kredit Evropske investicijske
kredit Autovie Venete S.p.A.

banke - EIB II
banke - EIB III
banke - EIB IV
- AUV

B. DOMAČI KREDITI
kredit Konzorcija slovenskih bank - KB V

•

6.528.431.000
3.155.005.000
900.509.000
705.020.000

SIT,
SIT,
SIT,
SIT,

4.354.258.000 SIT.

V letu 2001 se za financiranje gradnje avtocestnih odsekov v letu 2001 sklene dve novi
kreditni pogodbi, za katera je Državni zbor Republike Slovenije že sprejel zakon o
soglasju in zakon o poroštvu. Sredstva iz novih sklenjenih kreditnih pogodb se črpa, kot
sledi:
A. TUJI KREDITI
Tuji finančni kredit - TFK

1.074.765.000 SIT,

B. DOMAČI KREDITI
Domači finančni kredit - DFK

6.221.241.000 SIT.

Vlada Republike Slovenije bo Državnemu zboru Republike Slovenije v zvezi s tujim
finančnim kreditom v višini 70 mio EUR poslala v obravnavo in sprejem poseben zakon
o poroštvu RS za obveznosti iz tega kredita.
Za domači finančni kredit v višini 38 mio USD, kar predstavlja v tolarski protivrednosti
6.858.232.400 SIT bo Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o poroštvu za omenjeni
kredit v skladu s 5. členom Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
DARS, d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD
(Uradni list RS, št. 31/99).
Pred oddajo del za odsek AC Bič - Trebnje - Hrastje (etapa Bič - Korenitka) in odsek
AC Kronovo - Smednik Vlada Republike Slovenije predloži v sprejem državnemu zboru
zakon o soglasju in zakon o poroštvu za 76,5 mio USD.
Postopki za najetje novega kredita Evropske investicijske banke (EIB V) v višini 70 mio
USD, ki je namenjen za financiranje odseka AC Zrkovska - priključek Pesnica (del
odseka Pesnica - Slivnica), se ne bodo nadaljevali dokler ne bo sprejeta odločitev
glede koncesij.
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Plan črpanja kreditov za leto 2001 je usklajen s pravico črpanja kreditov v letu 2001 iz
Proračuna Republike Slovenije za leto 2001.

7.

PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN
VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2001 Z OBSEGOM
PREDVIDENIM V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2001

Tabela 6 v nadaljevanju prikazuje primerjavo obsega virov in porabe predvidenega v
veljavnem nacionalnem programu za leto 2001 z obsegom predvidenim v planu razvoja
in vzdrževanja avtocest za leto 2001.

Tabela 6:
PRIMERJAVA

PLANA

2001

Z

NACIONALNIM

PROGRAMOM

IZGRADNJE AVTOCEST ZA LETO 2001
Rebalans nacionalnega
programa za leto 2001
v 000 SIT | v mio USD

% od RNP
za leto 2001

Letni plan 2001
v 000 SIT

| v mio USD

1. VIRI
Bencinski tolar
Cestnine in povračila
Krediti
Sofinanciranje in drugi viri

58.971.680
31.616.920
65.062.840
646.640
156.298.080

249,88
133,97
275,69
2,74
662,28

28.122.000
21.390.000
22.939.229
1.553.609
74.004.838

119,16
90,64
97,20
6,58
314

47,7
67,7
35,3
240,3
47,3

2.1. Graditev avtocest
2.2. Graditev ostalih cest v
okviru avtocestnega programa
2.3. Ukrepi na železnicah v
okviru avtocestnega programa
2.4. Avansi
2.5. Stroški financiranja

113.159.640

479,49

46.538.519

197,20

41,1

2.430.800

10,30

2.125.176

9,00

87,4

708.000

3,00

20.000

0,08

2,8

Graditev skupaj

15.696.360
131.994.800

66,51
559,30

3.894.719
52.578.414

16,50
222,79

24,8
39,8

2.6. Upravljanje in vzdrževanje
avtocest
2.7. Obveznosti iz investicij
PORABA SKUPAJ

7.766.760
16.536.520
156.298.080

32,91
70,07
662,28

7.592.610
13.783.666
73.954.690

32,17
58,41
313,37

97,8
83,4
47,3

6|

6.0Č)|

50.1481

0,21

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
VIRI SKUPAJ
2. PORABA

|RAŽLlkAMg5 s/lftl iN
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Z rebalansom nacionalnega programa je določena poraba za leto 2001 v višini
156.298,080 mio SIT. V letnem planu razvoja za leto
2001 je na strani virov
zagotovljeno 74.004,038 mio SIT, temu je prilagojena tudi realizacija v letu 2001.
Predvidena realizacija pokriva 47,3% realizacije predvidena z nacionalnim programom.

8.

PROUČEVANJE MOŽNOSTI UDELEŽBE PRIVATNEGA
KAPITALA

PRI

GRADNJI

IN

UPRAVLJANJU

AVTOCEST TER ZAGOTAVLJANJA DRUGIH VIROV IZ
NASLOVA DEJAVNOSTI UPRAVLJANJA
»
Manjša sredstva bencinskega tolarja za gradnjo avtocest narekujejo tudi proučitev
možnosti gradnje avtocest z drugimi dodatnimi finančnimi viri, predvsem z angažiranjem
privatnega kapitala na podlagi koncesije in drugih oblik financiranja. V skladu s to
usmeritvijo so bile izdelane strokovne študije o možnostih dodatnega financiranja
izgradnje avtocest (po BOT modelu). V izdelavi je tudi prikaz stanja gradenj avtocestnih
odsekov na koncesijski način v Evropi. Na Ministrstvu za promet se organizira posebna
ekspertna delovna skupina, ki bo na podlagi do sedaj izdelanih študij in drugi študij ter
elaboratov podala konkretne predloge.
DARS, d.d. bo v letu 2001 intenzivirala aktivnosti za zagotovitev možnosti novih prilivov
iz naslova dejavnosti upravljanja zgrajenih avtocest zlasti na naslednjih področjih:
-

9.0

trženje kabelskih povezav in druge opreme za prenos podatkov za zunanje
uporabnike;
proučevanje možnih dodatnih dejavnosti DARS, d.d. (trgovina, gostinstvo in drugo);
trženje informacijskih tabel in multimedijskih kioskov (predvsem na površinah za
spremljajoče dejavnosti ob avtocestah);

OCENA POTREBNIH VIROV ZA REALIZACIJO
AVTOCESTNEGA

PROGRAMA V LETU 2002

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001 je osnova za nadaljevanje
gradnje'v letu 2002 na prioritetno najpomembnejših, pa tudi na najtežjih in najdražjih
avtocestnih odsekih : Lenart - Beltinci, Pesnica - Slivnica, Vransko - Blagovica,
Šentjakob - Blagovica , Klanec - Srmin, Razdrto - Vipava, Podtabor - Naklo in na
večini odsekov med Bičem in Obrežjem. Poleg izvajanja gradbenih del na navedenih
odsekih bodo potekale priprave na graditev in začetki gradenj na še nekaterih drugih
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avtocestnih in cestnih odsekih kot tudi zaključna dela na tistih avtocestnih odsekih, ki
bodo predani v promet leta 2001.
Za uspešno nadaljevanje avtocestnega programa v letu 2002 in naslednjih letih bo
potrebno zagotoviti za to potrebne finančne vire. Obseg priprav na graditev in obseg
gradenj v tem obdobju bosta odvisna predvsem od višine bencinskega tolarja, ki bo v
tem in naslednjih letih namenjen za avtocestni program kot tudi od velikosti kreditov, ki
jih bo DARS d.d. lahko najel, črpal in kasneje tudi vračal. Drugih dodatnih finančnih
virov za graditev avtocest na podlagi vključevanja privatnega kapitala v letu 2002 še ne
bo možno angažirati.
Za nadaljevanje in dokončanje
gradenj na navedenih najvažnejših odsekih v
racionalnih rokih bo v letu 2002 potrebno zagotoviti bencinski tolar najmanj v višini kot
leta 2001, povečan za 20%. Za večji obseg in dinamiko graditve avtocest v letu 2002 in
v naslednjih letih pa bo potrebno zagotoviti višje finančne vire.
Poleg tega bo potrebno v letu 2002 in kasneje povečati priliv cestnin z odpiranjem
novih avtocestnih odsekov in s pobiranjem cestnin na nekaterih avtocestnih odsekih,
kjer se danes cestnina ne plačuje. Ob vsem navedenem pa bo potrebno istočasno
zagotavljati ohranjanje realne vrednosti pobrane cestnine.
(Priložena tabela: Rekapitulacija plana razvoja in vzdrževanja avtocest v letu
2001)
Št.
Ljubljana, dne

maja 2001
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor

1
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REKAPITULACIJA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO
2001
I
VIRI

j
t"

....

! '

i
bencinski tolar
jI
cestnine in najemnine
posojila mednarodnih finančnih institucij
l EIB II
EIB III
! EIB IV
jlAUV
tuji finančni krediti
- |TFK
i
domači finančni krediti
KB V
DFK
novi finančni krediti
sofinanciranje
drugi viri
.
l

|

I

!

|I

I

v 000 SIT

i

!

I
I
I
!

■
,

j

28.122.000
21.390.000
11.288.965
6.528.431
3.155.005
900.509
705.020
1.074.765
1.074.765
10.575.499
4.354.258
6.221.241
0
646.640
906.969

PSIHpI
PORABA

-

i

priprava projektne dokumentacije za odseke po I. 200
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke po I. 2001
gradnja avtocest
nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov
pričetek gradnje novih avtocestnih odseko j
stroški financiranja
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
dela Inženirja
I
potrjevanje kvalitete
upravljanje in stroški pobiranja cestnin
redno vzdrževanje avtocest
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
obnavljanje avtocest
j
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega program a
ukref>i na žele;:nicah v sklopu avte cestnega programa
ob ve znosti iz iinvesticijskih kredito v
| redne obr«isti
[odplačilo glavnice

947.000
120.000
43.078.519
41.870.519
1.208.000
3.894.719
53.000
2 300 00Q

r

40.000
3.522.610^
3.860.000
210.000
2.130.000
1.220.000
2.125.176
20.000
10.433.666
4.673.008
5.760.658

r

i
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OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

LETNEGA

PLANA

RAZVOJA

IN

VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2001

1. Osnove za pripravo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001
Zakonska osnova za pripravo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto
2001 sta 23. člen (nacionalni program) in 24. člen (letni plan) Zakona o javnih cestah
(Ur. list RS št. 29/97). Na podlagi navedenih členov Zakona o javnih cestah Državni
zbor Republike Slovenije sprejme z odlokom Letni plan vzdrževanja in razvoja državnih
cest na predlog Vlade Republike Slovenije za tiste državne ceste, kjer so sredstva
zagotovljena s posebnim zakonom (ZZNSGC). Strategije razvoja, cilji in naloge
nacionalnega programa so določeni z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98 -NPIA).
V predlogu Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001 je opredeljen
obseg graditve in vzdrževanja avtocest, obseg graditve nekaterih državnih cest, ki
dopolnjujejo ali pa se navezujejo na avtocestni sistem, in ukrepi na nekaterih
železniških progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi graditve avtocest. Osnova za predlog
letnega plana so Spremembe in dopolnitve Nacionalnega programa izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/98).
Finančni viri za realizacijo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001
bodo namenska sredstva iz zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji ( Uradni list RS, št. 57/98), cestnine, domači in tuji krediti, kot tudi koncesije ter
drugi viri.

2. Primerjava Plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001 s Spremembami
in dopolnitvami nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji
V Tabeli 6 je podana primerjava med porabo v Letnem planu razvoja in vzdrževanja
avtocest v letu 2001 in porabo, predvideno v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
2.1.Primerjava virov
V Proračunu Republike Slovenije za leto 2001 je na podlagi Zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, priliv bencinskega tolarja v letu 2001 določen
v višini 28,122 milijard SIT. To je bistveno manj, kot je 58,9 milijarde SIT, ki so za leto
2001 predvidene v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (249,8 mio USD, 1 USD = 236 SIT ).
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V Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji je za leto 2001 predviden priliv cestnin in najemnin v višini 31,6 milijarde SIT,
vendar lahko letos iz teh virov po oceni pričakujemo le 21,4 milijarde SIT cestnin. V tej
oceni je upoštevana uskladitev cestnin s 1.5.2001 za 7,52%.
V letu 2001 je predviden manjši obseg gradnje avtocestnih odsekov, kot jih predvideva
Nacionalni program, zato je predvideno črpanje kreditov v skupni višini 97,2 mio USD
ali 22,9 milijarde SIT, kar je manj kot je za leto 2001 predvideno v Spremembah in
dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (275,7 mio
USD, kar je 65,1 milijarde SIT po predvidenem tečaju 1 USD = 23{3 SIT). Predvidena
črpanja kreditov v letu 2001 so usklajena s Proračunom Republike Slovenije za leto
2001.
Tako znašajo skupno predvideni viri bencinskega tolarja, cestnin, kreditov in drugih
virov v predlogu letnega plana 74 milijard SIT, namesto predvidenih 156,3 milijarde SIT,
kar predstavlja le 47% predvidenih virov v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

2.2. Primerjava obsega del
V tabeli 6 je prikazana tudi primerjava med obsegom del v Letnem planu razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 2001 in obsegom del po Spremembah in dopolnitvah
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Primerjava pokaže, da obseg graditve in vzdrževanja avtocest skupaj z ukrepi na
državnih cestah in železnicah ter plačilom obveznosti iz investicijskih kreditov
predstavlja 47% obsega, ki je predviden za leto 2001 v Spremembah in dopolnitvah
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Pri tem virov ne
bremenijo novi avansi.

2.3. Primerjava letne porabe in dinamike graditve
Iz Tabele 1 je razvidno, da je v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto
2001 na večini odsekov ali etap predvidena drugačna letna poraba, kot je predvidena
v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2001.
V letu 1999 sta bili sprejeti tudi dve spremembi, ki bistveno vplivata na investicijske
vrednosti odsekov. Prva je uvedba DDV, druga je ukinitev oprostitve plačevanja 70%
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč (sklep Vlade RS). Vpliv
teh dveh sprememb je razviden iz prikazane prekoračitve investicijske vrednosti
odsekov v tabelah 2 in 3. Zapleteni in dolgotrajni postopki pri usklajevanju tras v
prostoru, zapleteni in dolgotrajni postopki pri oddaji del, težave pri odkupih zemljišč,
posebno komasiranih, imajo na eni strani za posledico manjšo realizacijo od predvidene
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v letih 1999 in 2000 in zato prenos neizvršenih del v leto 2001, na drugi strani pa
zmanjšani finančni viri v letu 2001 narekujejo drugačno dinamiko graditve. Možnost
odstopanja vrednosti gradnje določenega avtocestnega odseka v posameznem letu
glede na zapisano v nacionalnem programu je določena v Spremembah in dopolnitvah
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
41/98) v poglavju VI. - Priprava letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest (3.
odstavek).
Pri pripravi Letnega plana razvoja in vzdrževanja za leto 2001 je bila že upoštevana
nekoliko manjša realizacija plana v letu 2000 tako, da je v predlogu plana 2001
upoštevan prenos nerealiziranih del iz leta 2000.
V letu 2001 predvideni bencinski tolar v višini 28,122 milijarde SIT skupaj s krediti in
delom cestnin za gradnjo omogoča izvajanje del na novih avtocestah le v višini 52,6
milijarde SIT skupaj s stroški financiranja. To pa je precej manj, kot bi bilo mogoče
realizirati glede na potek del na gradbiščih, glede na možnosti pri pripravi razpisov ter
glede na stanje pri pripravi lokacijskih načrtov.
V Prilogi 1 k tej obrazložitvi je podana primerjava med predvidenimi začetki gradenj in
predvidenimi predajami v promet posameznih avtocestnih in cestnih odsekov v
Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji in dejanskimi začetki gradenj in dejanskimi predajami v promet teh odsekov.
Primerjave se nanašajo na odseke, ki so predmet obravnave Plana razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 2001.

3. Kriteriji za določanje dinamike gradnje posameznih avtocestnih odsekov v letu
2001
V letu 2000 je bilo v
Planu razvoja in vzdrževanja avtocest za izvajanje del na
avtocestah predvidenih 71,5 milijard SIT. Plan je bil realiziran v višini 67,9 milijard SIT,
kar pomeni 95 % predvidenih del. Vrednost del na avtocestah v višini 52,6 milijarde SIT,
ki je planirana za letos, pomeni torej samo 78 % obsega del, ki so bila dejansko
izvedena leta 2000. Po oceni DARS d.d., ki je bila narejena v jeseni leta 2000, bi bilo
možno letos pri graditvi avtocest izvesti dela na novih investicijah v obsegu 76 milijarde
SIT. Takšen obseg del pa bi zahteval sredstva bencinskega tolarja v višini med 45 in 50
milijard SIT.
V Planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001 je zato zaradi omejenega obsega
sredstev bencinskega tolarja in s tem posledično celotne vsote denarja, ki jo je možno
nameniti za gradnjo avtocest v letu 2001, uporabljen drugačen pristop k realizaciji
programa kot prejšnja leta.
V kolikor bi z omejenimi sredstvi hoteli nadaljevati dela na vseh odsekih, kjer so za to
pogoji, bi to pomenilo, da bi se dela sicer povsod izvajala, vendar bi se roki dokončanj
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posameznih gradenj neracionalno podaljševali. To bi se zgodilo tudi na odsekih, kjer je
promet na obstoječih cestah že sedaj velik in so prognoze njegove rasti za bodočnost
tudi visoke, ob tem pa so bila do sedaj v gradnjo že vložena velika finančna sredstva,
tudi krediti. Eden izmed.takšnih odsekov je avtocesta med Ljubljano in Celjem. Zato bo
potrebno take odseke dati v promet v najkrajšem možnem času ter pričeti s pobiranjem
cestnine, kar pomeni, da je potrebno nadaljevati z gradnjo z nezmanjšanim tempom.
Kot je bilo že omenjeno, je možnost odstopanja vrednosti gradnje določenega
avtocestnega odseka v posameznem letu glede na zapisano v Spremembah in
dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji predvidena
v tem dokumentu v poglavju VI. - Priprava letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest
(3. odstavek). V duhu tega določila in glede na razpoložljiva sredstva v letu 2001 je
dinamika izvajanja del na posameznih avtocestnih odsekih predvidena v skladu z
naslednjimi kriteriji:
-

obseg pogodbeno oddanih del in sprejetih obveznosti,
velikost sedanjih prometnih obremenitev,

-

velikost prognoziranih prometnih obremenitev po desetih letih,
možnosti pobiranja cestnine,

-

že zagotovljeni domači in tuji krediti,
že vložena sredstva,
pridobljena uredba in stanje pri odkupih zemljišč.

4. Obseg gradenj v letu 2001
Predlog plana upošteva v prejšnji točki navedene kriterije za določitev dinamike
izvajanja del na posameznih avtocestnih odsekih. Na tem mestu so navedena samo
najpomembnejša dela pri gradnji avtocest v letu 2001, in sicer:
-

-

-

nadaljuje se gradbena dela na odseku Vučja vas - Beltinci z možnostjo za
dokončanje prve faze dvopasovne avtoceste do konca leta 2003;
dokončana in predana v promet bo 2B etapa hitre ceste na odseku Slivnica Pesnica v Mariboru v dolžini 2,4 km; s tem bo urejeno križanje avtocestnih smeri
Lendava - Koper in Šentilj - Gruškovje; omogočen bo promet iz celjske smeri delno
mimo Maribora, delno pa skozi Maribor proti Šentilju in proti Murski Soboti, po
štiripasovni cesti v celoti;
na odseku Slivnica - Pesnica na vzhodni obvozni mariborski avtocesti se bodo
pričela začetna gradbena dela v zmanjšanem obsegu (most čez Dravo in Vodolska
dolina), ki pa bodo omogočala nadaljevanje del v naslednjih letih v odvisnosti od
razpoložljivih sredstev;
nadaljuje se gradnjo preko Trojan, med Vranskim in Blagovico; ta avtocestni odsek
je potrebno čimprej dokončati predvsem zaradi izboljšanja prometnih razmer med
Ljubljano in Celjem, poleg tega pa so bila do sedaj v njegovo izgradnjo vložena
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-

-

-

velika finančna sredstva, ki se morajo pričeti vračati s čim prejšnjim začetkom
pobiranja cestnine;
1. etapa Vransko - Trojane v dolžini 8,6 km bo zgrajena in predana prometu do
konca leta 2002;
nadaljuje se gradnjo 2. etape Trojane - Blagovica v dolžini 8,2 km, pri čemer se
gradi predor Trojane; možno dokončanja te etape je konec leta 2005;
letos v avgustu bo zgrajena in predana prometu avtocesta od razcepa v Šentjakobu
do Krtine v dolžini 8,1 km;
odseka od Krtine do cestninske postaje Kompolje v dolžini 6,1 km zaradi pritožbe
ponudnikov pri oddaji del na trasi letos ne bo mogoče dokončati in bo ta del trase
predan prometu v prvi polovici leta 2002; preostali del trase med cestninsko postajo
Kompolje in Blagovico bo mogoče dokončati do konca leta 2005;
letos bo prometu predan odsek hitre ceste med Vipavo in Podnanosom v dolžini 3,8
km;
izvajajo se odkupi zemljišč in pripravljalna dela na odseku preko Rebernic;
priključek Razdrto bo predan prometu v letu 2001;
začenja se izvajanje gradbenih del na preostalem delu še nezgrajene AC proti
Kopru, med Klancem in Srminom v dolžini 14,6 km; obseg in dinamika gradnje v
letu 2001 omogoča dokončanje tega avtocestnega odseka do konca leta 2005;
dokončanje povezave slovenske obale in pristanišča Koper z notranjostjo Slovenije
je v prometnem in ekonomskem smislu ena izmed najvišjih prioritet pri izgradnji
slovenskega avtocestnega sistema;
pričenja se gradnja na odseku Podtabor - Naklo; obseg in dinamika gradnje v letu
2001 omogoča dokončanje tega avtocestnega odseka do leta 2003;
pričenja se gradnja na odsekih Bič - Korenitka, Kronovo - Smednik in Krška vas Obrežje; na odseku Krška vas - Obrežje bo posebna pozornost posvečena
dokončanju mejnega prehoda Obrežje.

Na vseh ostalih odsekih so dela zmanjšana na minimum, kljub temu, da je bil že v planu
2000 predviden za letošnje leto bistveno večji obseg dela.

5. Potrebni pogoji za uresničitev Letnega plan razvoja in vzdrževanja za leto
2001 in nadaljevanje del v naslednjih letih
Plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001 je zastavljen tako, da bodo ob njegovi
popolni letošnji realizaciji možna dokončanja posameznih avtocestnih odsekov v
navedenih rokih (gl. Prilogo 1 te obrazložitve), če bodo zagotovljeni naslednji pogoji:
-

v letu 2002 bi morala biti povečana sredstva bencinskega tolarja za najmanj 20% v
primerjavi z letom 2001; v nadaljnjih letih (do vključno leta 2005) bi se morala
sredstva bencinskega tolarja povečevati za najmanj 5% letno;
črpanje kreditov se bo moralo v naslednjih letih povečevati približno z enako
dinamiko kot sredstva bencinskega tolarja;
povečati bo potrebno priliv cestnin:
z odpiranjem novih avtocestnih odsekov;
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v skladu z ugotovitvami najnovejše študije preveritve obstoječega cestninskega
sistema bo potrebno takoj pričeti s postopki za izgradnjo novih dodatnih
cestninskih postaj na obstoječem avtocestnem sistemu;
potrebno bo zagotoviti ohranjanje realne vrednosti pobranih cestnin;
—

v bodoče bo potrebno zagotoviti plačevanje samo 30% spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč, tako kot je to predvideno v nacionalnem programu izgradnje
avtocest.

V letu 2000 je bilo razmerje med lastnimi sredstvi (bencinski tolar, cestnine, ostali viri) in
krediti 50 : 50. V letu 2001 pa je to razmerje ugodnejše (57 : 43), v prid lastnih sredstev,
vendar pa je program bistveno zmanjšan. Kljub ugodnejšemu razmerju v letu 2001 pa je
še vedno delež kreditov v tem letu nad povprečnim predvidenim deležem kreditov v
celotnem nacionalnem programu (lastna sredstva : krediti = 65 : 35). Glede na to, da je
potrebno v naslednjih letih zagotoviti sposobnost DARS d.d. za vračanje kreditov, ne bo
mogoče nadomestiti izpada lastnih virov (bencinskega tolarja) z dodatnim
zadolževanjem.

6. Priprave na gradnjo avtocest
Ne glede na možnosti, oziroma velikost finančnih sredstev, ki bodo za gradnjo avtocest
na razpolago v naslednjih letih, pa je potrebno maksimalno pospešiti pripravo in
sprejem manjkajočih lokacijskih načrtov. Sprejet lokacijski načrt vedno omogoča
gradnjo z večjim ali manjšim tempom, glede na razpoložljiva sredstva. Ne sprejet
lokacijski načrt, oziroma lokacijski načrt, ki ga ni, pa ne omogoča ničesar, tudi morebitni
drugačni načini financiranja gradnje avtocest pri tem niso možni (npr. koncesijska
gradnja).Manjša sredstva bencinskega tolarja za gradnjo avtocest namreč narekujejo
tudi proučitev možnosti gradnje avtocest z drugimi dodatnimi finančnimi viri, predvsem z
angažiranjem privatnega kapitala na podlagi koncesije in drugih oblik financiranja. Na
Ministrstvu za promet se organizira posebna ekspertna delovna skupina, ki bo na
podlagi do sedaj izdelanih študij in elaboratov podala
predloge v zvezi s temi
možnostmi.
Pri pripravi lokacijskih načrtov je potrebno posebno pozornost posvetiti racionalnemu in
hitrejšemu umeščanju tras v prostor, tako, da investicijske vrednosti posameznih
avtocestnih odsekov na koncu ne bodo bistveno odstopale od vrednosti v nacionalnem
programu izgradnje avtocest (vključno s tolerancami). To pa bo mogoče doseči le ob
realnejših zahtevah in pogojih, ki jih v procesu priprave lokacijskih načrtov dajejo
prizadete lokalne skupnosti, ter z usklajenim medresorskim delom pri iskanju
racionalnih rešitev.
Pripravi in sprejemanju lokacijskih načrtov je zato nujno potrebno dati nov zagon in to
na vseh nivojih in v vseh organizacijah in organih, ki pri tem sodelujejo. Pri tem je
potrebno izhajati iz predpostavke, da vsako izgubljeno leto največkrat pomeni dražjo
rešitev v prostoru. Poleg tega pa se ob pripravi in potrjevanju lokacijskih načrtov ne sme
prezreti dejstva, da sprejet lokacijski načrt še ni gradbeni strošek in da se izdatki za
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izvajanje dražjih variant kasneje lahko časovno ustrezno porazdelijo s fazno ali etapno
gradnjo.
Pri tem je potrebno posvetiti posebno pozornost kraku sever - jug pri čemer sta
ključnega prometnega in gospodarskega pomena priključevanje gorenjske avtoceste na
sistem ljubljanskih obvoznic ter povezava Ljubljane z Novim mestom:
Šentvid - Koseze; danes je vhod v Ljubljano z Gorenjske smeri potencialno eden
največjih slovenskih prometnih problemov; prometne razmere bodo tu v naslednjih
letih postale nevzdržne, zato so v sklopu tega odseka v planu predvidena tudi
sredstva za pripravo lokacijskih načrtov od Jeprce preko Stanežič do Broda in od
Jeprce do Povodja;
Korenitka - Trebnje - Hrastje; problem priprave lokacijskega načrta v Trebnjem
odlaga povezavo centralne Slovenije z Novim mestom, pri čemer je glavni problem
kako voditi traso avtoceste mimo Trebnjega.
-

V najkrajšem možnem času je potrebno rešiti problem vodenja avtocestne trase na
odseku Vrba - Peračica mimo Radovljice - v nivoju ali poglobljeno. Odlaganje te
rešitve onemogoča promet in normalni razvoj na Gorenjskem.

Poleg tega je potrebno zelo hitro ublažiti zaostanke pri pripravi lokacijskih načrtov na
Obali in na povezavi Maribora z Mursko Soboto in Lendavo.
V planu so predvidena tudi sredstva za pripravo tehnične in prostorske dokumentacije
za avtocestna mejna prehoda Gruškovje in Jelšane ter pripravo strokovnih podlag za
navezavo teh dveh mejnih prehodov na naš avtocestni sistem.

Priloga;
Priloga 1: Roki začetkov gradnje in predaje prometu
(Dokument: LP-Dars-p1a.xls)
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Roki začetkov gradnje in predaje prometu
Primerjava med nacionalnim programom in letnim planom 2001
podod**k
Postavka/odsek
ittviiu
odsek«
po NM
Tabela J
Sentil - Pesne*
2
AC Stvrnca - pnk)| Phj»sk«
3 3.1 Pesnca • Slvmca
AC Z/fcovska c. • pnk| Pasnica
3.3
Zrkovska c ton 0.0 do km 0.67
34
HC2B
36
4
Stvncs - Prem - BOC
Cogebnd - Vučja vas
6 82 Lenert - Batoma
VuCja vas - BaMna z rak. R353
6.3
Obvoznic« Lendava
7 7.5 Batma • Pinca
Prtkfciček SI Bistrica - sever
9 9 1 SI Bistnca • Hejdtne
Rak. od pnk|. SI. Bistrica do
9.2
obvPragarsko
93
Obvozne« Pragarsko
Obvoznca Ormoi
10 10.1 Hajdkna • Ormoi
10 4
Markova • Goriirica
Gonirtca - Ormož
105
11
Hoče • A/)a v«s
11.1 Prtkfrjček Lopata
12
Ar)» vai • Vransko
13 13.1 Blago*ca • šentjekob
Šentjakob • Krim«
Krilna - lukov»ca (CP Kompofe)
13.2
14
Zadobrova - Tomačevo
Melence - Šentjakob
15
Pnkfcrček Razdrto
16a
čebUovtca - Oivača
17
Oivača - Oaoa
18
19
Dana - FemetiO
20
Oivača - Kozina
1 etapa od km 6.7 Po ton 7.5
21 21 1 Kozina • Klanec
21 2
2 atapa od Km 7.5 de um 11 5
Srnin - Socerti
22 22.1 Klanec - Ankaran
Socert) - KJanac
22.2
škofija • Smvi
23
25
Izola - Jagodi«, dograatev dveb pasov
27 27 1 Razcilo • Vipava
HC Razcep Raz (JI o ■ km 1,3
Reberoce
27 2
27 3
HC Vipava - Podnanos (Mlake)
Vipava - Salo
28
29
Salo • Šempeter
Vransko - Trojane
30 30.1 Vransko • Blagovica
Trojane - Blagovica
302
Podtabor • NaMo
33
34
Naklo - Kranj, dogradtev dveh pasov
36
VI*# gora-&č
37
Bič • Trabrja • HrastJ«
|BK • Kor«nft«
39
Kronovo - Smedik
41
Krtk« vas - Obratje

PRILOGA 1
(avtoceste)
Dejansko In predvideno
Predvideno v Spremembah In
dopofctfvah naclonatoega programa
Izgradnje AC v RS (UL RS it 41/98)
začetek gradnje predaja prometu začetek gradnje preda)« prometu
1996
1994
1996
1994
1999
1997
1996
2000
2000
2004
2001
P)
1999
2000
1999
2000
1999
2000
1999
2001
1996
1997
1997
1997
1999
po 2001
2002
(1)
1999/2000 (J)
2003 (4)
1996
2002
1997
1998
1998
1999
1997
1997
1997
1997
1998
1996
1996
1999
2000
1999
po 2001
m
1997
1998
1997
1998
2000
2001
po 2001
P)
1999
2001
po 2001
P)
1994
1994
1996
1996
po 2001
1996
1999
pi
1997
1997
1995
1994
1997
2001
2000
1996
2000
2002
2000
1996
1998/1999
1995
1994
1997
1994
1999/2001
1994
1996
2001
2000
2000
2000
1994
1994
1995
1995
1994
1995
1994
1995
1997
1997
1994
1995
1996
1997
1996
1998
1999
2000
1997
1999
2000
1999
1998
1999
2005 (4)
2001
1999
2001
2004 (4;
1999
2001
2001
po 2001
1999
2000
P)
1999(2)
1996
1996
2000
1999
2000
1996
1999
2001
1999
2002
(1)
2001
2000
1998
2001
1999
1996
1999
1997
1996
1994
1994
1996
1997
1997/1998
2002
2001
2005 (4)
1996
2002
2000
2003 (4)
2001
2000
2002
1996
2000
2000
1998
2000
1997
1999
1996
2003 (4)
2004(5)
2001
2001 (5)
2004 (4)
2004
2001
2002
2004(4)
2001
2001
1999

(1) rok predaje prometu je odvisen od razpoložljivih sredstev po letu 2001
(2) dograditev dveh pasov v dolžini 2.3 km od skupnih 3,6 km (preostali del odseka bo zgrajen hkrati z odsekom Koper - Izola)
(3) v letu 1999 začetek rekonstrukcije R 353, v 2000 pa začetek gradnje avtoceste
(4) moten rok, če se uresničijo predvidevanja o virih, navedena v točki 5. obrazložitve
(5) v SDNPIA ni pnkaza etapne gradnje, le celoten odsek
(navezovalne in razbremenilne ceste)
Dejansko In predvideno
Predvideno v Spremembah In
dopotoRvah nacionalnega programa
Izgradnje AC v RS (UL RS it 41/98)
Začetek gradnje predaja prometu začetek gradnje predaja prometu
1996
1999
1998
1996
1998
2000
2000
2002
2000
po 2001
2000
(1)
2001
2001
oo 2001
(1)
1998
2000
1099
1996
2000
1999
po 2001
P)
po 2001
P)
1998
2000
po 2001
P)
1999
2001
po 2001
P)
2000
1999
po 2001
P)
2000(2}
1998
2000
1996
1999
2001
po 2001
P)
1999
1996
1999
1996
2001
1999
2001
2000
1999
1998
1999
1999
Ci
i
iTI

Roki začetkov gradnje in predaje prometu
Primerjava med nacionalnim programom in letnim planom 2001
itevMia
Pododsek
odseka
poMPtA
Tabela 3
Maribor - levi breg
1 1.1. Zahodna obvoznica Maribor
Maribor - Most • Erjavčeva
12.
Maribor • Erjavčeve - ProietarsMh brigad
1.3.
1.4
Maribor - Proleterslob bngad • Strelika
Ce^e
Magistrate
sever
■
rekonstn*a)e
mariborske
ceste (3)
2
l.etapa
II etapa
lil etapa
IV.etapa
3 3.1. Zelodmk Vodice
Obvoznica Menge*
Obvoznca Mengei • Preseke
3.2.
Žeioontk - Vodic« (brez Obvoznic«
3.3.
Mengei - Preser)e)
4 4.1 Koper - šmar)e • Dragonja
šmarfe - Dragonja p pes)
Slavček - Tomos
4.2.
5 5.1. Obvoznca Novo mesto
Muhaber • Bučna vas
Bučna vas - Ločna
5.2.
6
M 10-1 Meie - šrelova • Radenci
(1) rok predafe prometu je odvisen od razpoložljivih sredstev po letu 2001
(2) manjka ie 500 m dograditev 3 pasu
(3) v SDNPIA m pnkaza etapne gradnje, le celoten odsek
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Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001

POVZETEK
Plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001 (v nadaljevanju: letni plan) temelji na:
- nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
13/96 in 41/98, v nadaljnjem besedilu: NPIA),
- zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, v nadaljnjem besedilu: ZJC),
- zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
57/98,-ZZNSGC).
Poraba finančnih sredstev, ki jo določa letni plan, je prikaz v letu 2001 dejansko
izvedenih in obračunanih del (fakturirana realizacija).

1.

RAZVOJ

1.1.

Priprava

AVTOCEST

projektne

dokumentacije

za

avtocestne

odseke,

katerih gradnja je predvidena po letu 2001
Za dela pri pripravi projektne dokumentacije na navedenih odsekih so v letu 2001
predvidena finančna sredstva v višini 947 mio tolarjev.

1.2.

Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo začeli
graditi po letu 2001

V letu 2001 je predvideno 120 mio tolarjev za začetek izvajanja premoženjsko pravnih
opravil na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, kjer je že ali pa je v letu 2001
predvidena izdaja uredbe o lokacijskem načrtu

1.3.

Gradnja avtocest in drugih cest

1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2001 predani v promet
l
V letu 2001 poteka dokončanje gradnje naslednjih odsekov in pododsekov (imenovanja
in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA):
(3) Pesnica - Slivnica, dolžina 20,7 km
(3.6) Hitra cesta - 2B (2,4 km)

1

2. junij 2001

85

poročevalec, št. 50

(13) Blagovica - Šentjakob, dolžina 20,2 km
(13.1) Šentjakob - Krtina (8,1 km)
(16a) Priključek Razdrto, dolžina 0,9 km
(27) Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km
(27.3) Vipava - Podnanos, dolžina 3,8 km
V letu 2001 bo skupno predanih v promet:
8,1 km novih štiripasovnih avtocest,
6,2 km hitrih cest in
0,9 km priključka (Razdrto).

1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2001 nadaljuje
V letu 2001 poteka nadaljevanje gradnje naslednjih odsekov
(imenovanja in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA):
(6) Lenart - Beltinci, dolžina 42,3 km
(6.3) Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353 (14,6 km)
(13) Blagovica - Šentjakob, dolžina 20,2 km
(13.2) Krtina - Lukovica (CP Kompolje) (6,1 km)
(30) Vransko - Blagovica, dolžina 16,8 km
(30.1) Vransko - Trojane (8,6 km)
(30.2) Trojane - Blagovica (8,2 km)

in

pododsekov

V letu 2001 se gradnjo nadaljuje na 37,5 km štiripasovnih avtocest.

1.3.3. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2001 začenja
V letu 2001 je predviden začetek gradnje naslednjih odsekov in
(imenovanja in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA):
(3) Pesnica - Slivnica, dolžina 20,7 km
(3.3) AC Zrkovska - priključek Pesnica (6,3 km)
(10) Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km
(10.5) Gorišnica - Ormož (10,4 km)
(22) Klanec - Ankaran, dolžina 14,6 km
(22.1) Srmin - Socerb (10,1 km)
(22.2) Socerb - Klanec (4,5 km)
(27) Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km
(27.2) Rebernice (10,7 km)
(33) Podtabor - Naklo, dolžina 4,3 km
(37) Bič - Trebnje - Hrastje, štiripasovna avtocesta, dolžine 21,1 km
etapa Bič - Korenitka, dolžina 4,8 km
(39) Kronovo - Smednik, štiripasovna avtocesta, dolžine 9,2 km
(41) Krška vas - Obrežje, dolžina 12,3 km
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Skladno s pogodbo o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo (med Mestno občino Ljubljana in DARS d.d.) se
bo v letu 2001 začelo gradnjo povezovalne ceste od Dolomitskega Odreda do priključka
Brdo od km 0+00 do km 0+929,03.
V letu 2001 se gradnja začne na:
51,5 km štiripasovnih avtocest,
10,7 km hitrih cest in
10,4 km dvopasovnic.

1.3.4. Odseki, na katerih se bo v letu 2001 vršilo aktivnosti pred gradnjo
Na naslednjih odsekih in pododsekih se bo v letu 2001 vršilo aktivnosti pred gradnjo,
(imenovanja in oznake so v skladu s Tabelo 3 iz NPIA):
(6) Lenart - Beltinci, dolžina 42,3 km
(6.2) Cogetinci - Vučja vas (12,1 km)
(9) Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
(9.3) Obvoznica Pragersko (6,05 km)
(10) Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km
(10.4) Markovci - Gorišnica (5,6 km)
(11.1) Priključek Lopata, dolžina 3,1 km
(23) Škofije - Srmin, dolžina 3,1 km
V letu 2001 se bo vršilo aktivnosti pred gradnjo (ne pa tudi začelo gradnjo) na
skupno:
15,2 km štiripasovnih avtocest,
5,6 km dvopasovnic,
6,1 km obvoznice (Pragersko) in
3,1 km priključka (Lopata).

1.3.5. Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se bodo v letu 2001 izvajala
zaključna dela
V letu 2001 je predvidena izvedba zaključnih del na naslednjih odsekih in pododsekih
avtocest in cest iz nacionalnega programa (zaključna dela na odsekih, ki so bili predani
prometu pred letom 1994, to je pred začetkom izvajanja nacionalnega programa
izgradnje avtocest so prikazani v poglavju 1.3.6.) (imenovanja in oznake so v skladu s
Tabelo 3 iz NPIA):
(2) Pesnica - Šentilj, dolžina 9,5 km
(3) Pesnica - Slivnica, dolžina 20,7 km
(3.1) AC Slivnica - priključek Ptujska (4,4 km)
(3.4) Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87 (0,9 km)
(4) Slivnica - Fram - BDC, dolžina 7,0 km
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(7) Beltinci - Pince, dolžina 34,4 km
(7.5) Obvoznica Lendava, dvopasovnica, dolžina 6,8 km
(9) Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
(9.1) Priključek Slovenska Bistrica - sever, dolžina 0,8 km
(9.2) Rekonstrukcija G1-2 od priključka Slovenska Bistrica do obvoznice
Pragersko (3,5 km)
(10) Hajdina - Ormož, dolžina 30,0 km
(10.1) Obvoznica Ormož, dvopasovnica, dolžina 3,77 km
(11) Hoče - Arja vas, dolžina 47,0 km
(12) Arja vas - Vransko, dolžina 20,9 km
(14) Zadobrova - Tomačevo, dolžina 4,3 km
(15) Malence - Šentjakob, dolžina 10,7 km
(17) čebulovica - Divača, dolžina 5,1 km
(18) Divača - Dane, dolžine 8,4 km
(19) Dane - Fernetiči, dolžine 3,8 km
(20) Divača - Kozina, dolžina 6,7 km
(21) Kozina - Klanec, dolžina 4,8 km
(21.1) Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km)
(21.2) Kozina - Klanec od km 7,5 do km 11,5 (4,0 km)
(25) Izola - Jagodje, dolžina 3,6 km
(27) Razdrto - Vipava, dolžina 15,8 km
(27.1) HC razcep Razdrto - km 1,3 (1,3 km)
(28) Vipava - Selo, dolžina 11,5 km
(29) Selo - Šempeter, dolžina 11,8 km
(34) Naklo - Kranj, dolžina 8,7 km
(36) Višnja gora - Bič, dolžina 11,2 km
V letu 2001 se bo izvajalo zaključna dela na novih avtocestah in cestah (zgrajenih
po letu 1994) na skupno:
96,8 km štiripasovnih avtocest,
24,6 km hitrih cest,
58 km dograditve dvopasovnih avtocest v štiripasovnice,
0,9 km dvopasovnic,
10,6 km obvoznic (Lendava, Ormož),
3,5 rekonstrukcije (med priključkom SI.Bistrica - seever in obvoznico Pragersko) in
0,8 km priključka (SI. Bistrica - sever).

1.3.6. Zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
Na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu že pred letom 1994 (pred
ustanovitvijo družbe za avtoceste), se izvedejo zaključna in dodatna dela, ki so bila
zahtevana ob izdaji lokacijskih odločb in so posledica meritev hrupa, ali pa so bila
zahtevana pri tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov ni bilo
mogoče zaključiti hkrati z ostalimi deli. V sredstvih namenjenih za ta dela, so zajeta tudi
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sredstva za dokončno premoženjsko - pravno ureditev zadev na teh avtocestnih
odsekih. Za ta namen je predvidenih 53 mio tolarjev.
1.3.7. Vrednost del pri gradnji avtocest in drugih cest v letu 2001
Skupna vrednost del v letu 2001 na:
odsekih, ki bodo predani prometu v letu 2001,
odsekih, na katerih se gradnjo v letu 2001 nadaljuje,
odsekih, na katerih se gradnjo v letu 2001 začenja,
odsekih, na katerih se v letu 2001 izvaja aktivnosti pred gradnjo (ne pa še gradnje),
odsekih, zgrajenih po letu 1994, na katerih se v letu 2001 izvaja zaključna dela in
odsekih, predanih v promet pred letom 1994, na katerih se v letu 2001 izvaja
zaključna dela,
znaša 43.132 mio tolarjev.

2.

VZDRŽEVANJE

in

UPRAVLJANJE AVTOCEST

2.1.

Redno vzdrževanje avtocest

Obseg rednega vzdrževanja za leto 2001:
V letu 2001 je za redno vzdrževanje potrebno zagotoviti 3.860 mio tolarjev. Za izvedbo
večine del rednega vzdrževanja DARS, d.d. sklene pogodbo z Javnim podjetjem za
vzdrževanje avtocest.
Stroški nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč (pritožbe v postopku) znašajo za leto
2001 210 mio tolarjev.

2.2.

Obnavljanje avtocest

Vrednost obnov vozišč, objektov in opreme bo v letu 2001 znašala 2.130 mio tolarjev.
Še v letu 2001 se izvedejo postopki izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo obnov
vozišč in objektov iz sredstev leta 2002 v višini do 600 mio tolarjev. Tako bo možno
izvesti del obnov takoj spomladi leta 2002.

2.3.

Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest

Stroški za naložbe v osnovna sredstva bodo v letu 2001 znašali 1.220 mio tolarjev.
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2.4.

Upravljanje in stroški pobiranja cestnin

Za naloge s področja upravljanja avtocest se nameni 3.522,61 mio tolarjev. Z izjemo
stroškov pobiranja cestnin, se vsi navedeni stroški pretežno nanašajo na stroške v zvezi
z izgradnjo novih avtocest, v manjši meri pa izhajajo iz nalog vzdrževanja in upravljanja
avtocest. Za izvedbo del pobiranja cestnine DARS, d.d. sklene pogodbo z Javnim
podjetjem za vzdrževanje avtocest.

3.

DRŽAVNE CESTE V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

i
V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se nadaljuje izgradnja nekaterih
državnih cest, ki omogočajo potek V. in X. koridorja (tudi obvoznice), oziroma navezujejo
širša urbana območja na sistem avtocest.
V letu 2001 potekajo dela na sledečih odsekih državnih cest (imenovanja in oznake so v
skladu s Tabelo 3 iz NPIA):
(1.1) Maribor: Levi breg
(1.2) Maribor: most - Erjavčeva
(1.3) Maribor: Erjavčeva - Proleterskih brigad
(2) Celje Magistrala S: rekonstrukcija Mariborske ceste
(3.1) Želodnik - Vodice: Obvoznica Mengeš
(3.3) Želodnik - Vodice (brez odseka Obvoznica Mengeš - Preserje)
(4.1) Šmarje - Dragonja (lll.pas)
(4.2) Slavček - Tomos
(5.1) Obvoznica Novo mesto: Muhaber - Bučna vas
(5.2) Obvoznica Novo mesto: Bučna vas - Ločna
(6) Mele - Šratovci - Radenci
Vrednost gornjih del znaša 2.125,176 mio tolarjev. V tej vrednosti so zajete tudi
rehabilitacije nekaterih cestnih odsekov v vrednosti 345,305 mio tolarjev.

4.

PROGRAM

UKREPOV

NA

ŽELEZNICAH

V

OKVIRU

AVTOCESTNEGA PROGRAMA
V letu 2001 je v nacionalnem programu izgradnje avtocest predvideno, da se del
sredstev, zbranih iz "bencinskega tolarja" nameni za urejanje cestno železniških
prehodov na železniških progah, ki predstavljajo V. prometni koridor na področju
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Republike Slovenije. V letu 2001 je tako predvidenih 20 mio tolarjev, od tega za
dokončanje ureditve izvennivojskega križanja Ješenca (podhod) 15 mio tolarjev in 5 mio
tolarjev za izdelavo projektno dokumentacijo nadvoza Lipa - Štore.

5.

STROŠKI ZA PRIPRAVO INVESTICIJ IN NADZOR
IZVAJANJA

(»INŽENIRJI«)

V letu 2001 predstavlja delo »Inženirje« organizacijo in nadzor nad 46 velikimi
investicijami na področju avtocest in ostalih cest. Poleg tega se izvajajo dela na 11
investicijah na odsekih državnih cest v sklopu avtocestnega programa. V letu 2001
strokovne ekipe »Inženirjev« nadaljujejo organizacijo in nadzor nad predhodnimi deli in
pripravo projektne dokumentacije na 14 odsekih avtocest, katerih gradnja je predvidena
po letu 2001. »Inženirji« v letu 2001 nadzirajo tudi dela na vzdrževanju že zgrajenih
avtocest. Za opravljanje del »Inženirjev« so v letu 2001 predvidena finančna sredstva v
višini 2.300 mio tolarjev. Delež stroška »Inženirjev« v letu 2001 predstavlja 3,1 % od
celotne porabe, predvidene s planom razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001.

6.

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

6.1.

Sredstva na osnovi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev
za graditev državnih cest določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji

Osnovni vir za financiranje nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji so sredstva, ki se zagotavljajo na osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (ZZSNGC Ur.l. RS, št.57/98). Nacionalni programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2001 predvidoma iz tega naslova priliv v
višini 58.970,5 mio tolarjev. Proračun Republike Slovenije za leto 2001 je omejil priliv iz
tega vira na 28.122 mio tolarjev.
Zmanjšan priliv namenskih sredstev (bencinski tolar) vpliva na finančno konstrukcijo in
spreminja razmerje med temeljnimi viri programa in s tem zmanjšan obseg graditve
avtocest v primerjavi z letom 2000 in predvidenim obsegom del v NPIA.
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6.2.

Cestnine in najemnine

6.2.1. Prilivi iz cestnin
Za leto 2001 je ocenjeno, da bo pobrana cestnina znašala 20.970 mio tolarjev.
Za uresničitev navedene višine pobrane cestnine morata biti izpolnjena naslednja
pogoja:
1. uskladitev višine cestnine z razmerjem do EURA od zadnje uskladitve za
nominalno povečanje cestnine za 7,52% najkasneje s 01.05.2001.
2. pričakovana 3 % povprečna rast prometa v letu 2001 glede na leto 2000;
6.2.2 Prilivi iz povračil za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah
V letu 2001 bo iz naslova povračil za obstoječe površine za spremljajoče dejavnosti ob
avtocestah skupno realiziranih 250 mio tolarjev prihodkov.
6.2.3. Drugi prilivi
V letu 2001 bo iz naslova drugih prihodkov skupno realizirano 170 mio tolarjev.

6.3.

Posojila

V letu 2001 je predviden manjši obseg gradnje avtocestnih odsekov, kot jih predvideva
NPIA za leto 2001, zato je v celoti predvideno črpanje kreditov v skupni višini 97,2 mio
USD ali 22,939 mrd SIT.
Črpani bodo krediti iz že sklenjenih kreditnih pogodb, in sicer krediti Evropske
investicijske banke (EIB II, EIB III, EIB IV), italijanski kredit (AUV) ter domači kredit
Konzorcija slovenskih bank (KB V).
V letu 2001 bo potrebno za financiranje gradnje avtocestnih odsekov v letu 2001 skleniti
dve novi kreditni pogodbi, za katera je Državni zbor Republike Slovenije že sprejel
zakon o soglasju in zakon o poroštvu. Vlada Republike Slovenije pa bo Državnemu
zboru Republike Slovenije v zvezi s tujim finančnim kreditom v višini 70 mio EUR
poslala v obravnavo in sprejem poseben zakon o poroštvu RS za obveznosti iz tega
kredita. Za domači finančni kredit v višini 38 mio USD bo Vlada Republike Slovenije
sprejela sklep o poroštvu za omenjeni kredit v skladu s 5. členom Zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje
avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
v višini 330,3 mio USD (Uradni list RS, št. 31/99). Pred oddajo del za odsek AC Bič Trebnje - Hrastje (etapa Bič - Korenitka) in odsek AC Kronovo - Smednik Vlada
Republike Slovenije predloži v sprejem državnemu zboru zakon o soglasju in zakon o
poroštvu za 76,5 mio USD. Postopki za najetje novega kredita Evropske investicijske
banke (EIB V) v višini 70 mio USD, ki je namenjen za financiranje odseka AC Zrkovska
- priključek Pesnica (del odseka Pesnica - Slivnica), se ne bodo nadaljevali dokler ne
bo sprejeta odločitev glede koncesij.
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Plan črpanja kreditov za leto 2001 je usklajen s pravico črpanja kreditov v letu 2001 iz
Proračuna Republike Slovenije za leto 2001.

7.

PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN
VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO 2001 Z OBSEGOM
PREDVIDENIM V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2001

Tabela 6 v nadaljevanju prikazuje primerjavo obsega virov in porabe predvidenega v
veljavnem nacionalnem programu za leto 2001 z obsegom predvidenim v planu razvoja
in vzdrževanja avtocest za leto 2001.
Tabela 6:
PRIMERJAVA

PLANA

2001

Z

NACIONALNIM

PROGRAMOM

IZGRADNJE AVTOCEST ZA LETO 2001
Rebalans nacionalnega
programa
v 000 SIT

v mio USD

% od RNP

Letni plan 2001
v 000 SIT

v mio USD

1. VIRI
Bencinski tolar
Cestnine in povračila
Kredti
Sofinanciranje in drugi viri

58.971.680
31.616.920
65.062.840
646.640
156.298.080

249,88
133,97
275,69
2,74
662,28

28.122.000
21.390.000
22.939.229
1.553.609
74004.838

119,16
90,64
97,20
6,58
314

47,7
67,7
35,3
240,3
47,3

2.1. Graditev avtocest
2.2. Graditev ostalih cest v
okviru avtocestnega programa
2.3. Ukrepi na železnicah v
okviru avtocestnega programa
2.4. Avansi
2.5. Stroški financiranja

113.159.640

479,49

46.538.519

197,20

41,1

2.430.800

10,30

2.125.176

9,00

87,4

708.000

3,00

20.000

0,08

2,8

Gracfitev skupaj

15.696.360
131.994.800

66,51
559,30

3.894.719
52.578.414

16,50
222,79

24,8
39,8

2.6. Upravljanje in vzdrževanje
avtocest
2.7. Obveznosti iz investicij
PORABA SKUPAJ

7.766.760
16.536.520
156.298.080

32,91
70,07
662,28

7.592.610
13.783.666
73.954.690

32,17
58,41
313,37

97,8
83,4
47,3

0(

0,001

50.148

02iT

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
VIRI SKUPAJ
2. PORABA

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO

1
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8.

PROUČEVANJE MOŽNOSTI UDELEŽBE PRIVATNEGA
KAPITALA

PRI

GRADNJI

IN

UPRAVLJANJU

AVTOCEST TER ZAGOTAVLJANJA DRUGIH VIROV IZ
NASLOVA DEJAVNOSTI UPRAVLJANJA
Manjša sredstva bencinskega tolarja za gradnjo avtocest narekujejo tudi proučitev
možnosti gradnje avtocest z drugimi dodatnimi finančnimi viri, predvsem z angažiranjem
privatnega kapitala na podlagi koncesije in drugih oblik financiranja. V skladu s to
usmeritvijo so bile izdelane strokovne študije o možnostih dodatnega financiranja
izgradnje avtocest (po BOT modelu). V izdelavi je tudi prikaz stanja gradenj avtocestnih
odsekov na koncesijski način v Evropi. Na Ministrstvu za promet se organizira posebna
ekspertna delovna skupina, ki bo na podlagi do sedaj izdelanih študij in drugi študij ter
elaboratov podala konkretne predloge.
DARS, d.d. bo v letu 2001 intenzivirala aktivnosti za zagotovitev možnosti novih prilivov
iz naslova dejavnosti upravljanja zgrajenih avtocest zlasti na naslednjih področjih:
-

9.0

trženje kabelskih povezav in druge opreme za prenos podatkov za zunanje
uporabnike;
proučevanje možnih dodatnih dejavnosti DARS, d.d. (trgovina, gostinstvo in drugo);
trženje informacijskih tabel in multimedijskih kioskov (predvsem na površinah za
spremljajoče dejavnosti ob avtocestah);

OCENA

POTREBNIH

AVTOCESTNEGA

VIROV

ZA

REALIZACIJO

PROGRAMA V LETU 2002

Za nadaljevanje in dokončanje
gradenj na navedenih najvažnejših odsekih v
racionalnih rokih bo v letu 2002 potrebno zagotoviti bencinski tolar in kredite najmanj v
višini kot leta 2001, povečani za 20%. V kolikor bi želeli obseg in dinamiko graditve
avtocest v letu 2002 in v naslednjih letih pospešiti, pa bo potrebno zagotoviti višje lastne
finančne vire.
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REKAPITULACIJA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST ZA LETO
2001
v 000 SIT

I

VIRI
bencinski tolar:
cestnine in najemnine
posojila mednarodnih finančnih institucij
EIB „
EIB III
EIB IV
AUV
tuji finančni krediti
!
TFK
domači finančni krediti
IKBV
1
DFK
novi Finančni krediti
sofinanciranje
Idrugi viri

[—

junij 2001

priprava projektne dokumentacije za odseke po I. 2001
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke po i. 2001
gradnja avtocest
nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov
pričetek gradnje novih avtocestnih odseko
stroški financiranja
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
dela Inženirja
potrjevanje kvalitete
upravljanje in stroški pobiranja cestnin
redno vzdrževanje avtocest
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
obnavljanje avtocest
najožbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest
:graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa
obveznosti iz investicijskih kreditov

95

28.122.000
21.390. 000
11.288. 965
6.528 431
3.155 005
900 509
705. 020
1.074. 765
1.074 765.
10.575. 499
" 4.354 258:
6.221

947.000 i
120.000
43.078. 519
41.870. 519]
1.208. 000
3.894 719
53 000
2.300 000
40, 000
3.522 610
3.860. 000
210 000
2.130 000
1.220 000
2.125 176
20 000
10.433 666
4.673 ,008
5.760 .658
I
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