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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 84. seji dne 12/11-1998 določila:
- PREDLOG LETNEGA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA
AVTOCEST ZA LETO 1999,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in na podlagi 24. člena
Zakona o javnih cestah.

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

UVOD

bencinov in dieselskih goriv.

Zakonska osnova za pripravo Letnega plan razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 1999 je 24. člen Zakona o javnih
cestah (Ur. list RS št. 29/97).

Ocena stanja
Iz predhodnih podatkov o fakturirani realizaciji v obdobju januarseptember 1998 je razvidno, da znaša procent realizacije v
navedenem obdobju le 73% planirane realizacije. Vendar pa se v
zadnjem obdobju aktivnosti zelo pospešujejo (odkupi, razpisi,
oddaja del). Po zagotovilu DARS d.d. je bila od septembra letos do
sedaj izvedena večina postopkov za oddajo gradbenih del na
najbolj kritičnih odsekih. Na osnovi ocene DARS d.d. se pričakuje
dosežena realizacija do konca leta 1998 blizu 90%, natančno
realizacijo konec leta 1998 pa v sedanjem trenutku ni mogoče
točno napovedati.

V predlogu Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za
leto 1999 je obseg graditve in vzdrževanja avtocest, obseg
graditve nekaterih državnih cest, ki dopolnjujejo ali pa se
navezujejo na avtocestni sistem in ukrepi na nekaterih železniških
progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi graditve avtocest, predviden
na podlagi Sprememb in dopolnitev Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Nacionalni program, sprejet v letu 1995, je bil v letu 1998
spremenjen in dopolnjen. 23. aprila 1998 je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel spremembe in dopolnitve Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS št. 41/98). V
dokumentu so določene nove investicijske vrednosti za izgradnjo
odsekov avtocest in hitrih cest, dodani so ukrepi na ostalih
državnih cestah in na železnicah zaradi posledic gradnje avtocest,
določeni so viri za izgradnjo programa. Dne 27. julija 1998 je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o zagotovitvi
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
s katerim je določil način zagotavljanja in uporabe sredstev v
višini 20 % drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih
27. november 1998

Pri pripravi Letnega plana razvoja in vzdrževanja za leto 1999 je
bila upoštevana cca. 90% realizacija plana za leto 1998, torej je bil
upoštevan cca. 10% prenos nerealiziranih del iz leta 1998 v leto
1999.
Glavni razlogi za manjšo realizacijo plana od načrtovane so
zapleteni in dolgotrajnih postopki pri vsklajevanju tras v prostoru,
zapleteni in dolgotrajni postopki pri oddaji del in težave pri odkupih
zemljišč, posebno komasiranih.
Fakturirana realizacija v obdobju januar-september 1998
(predhodni podatki) je razvidna iz tabele:
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FAKTURIRANA REALIZACIJA
januar - september 1998
PREDHODNI PODATKI
v 000 SIT brez stroškov financiranja

A C ODSEK
ŠtNIILJ PLSN1CA
HOĆE ARJA VAS
PESNICA SLIVNICA Slivnici Ptnjika
SLIVNICA - FRAM -bde
PRIKLJUČEK SLOV. BISTRICA -SEVER
OBVOZNICA ORMOŽ
OBVOZNICA LENDAVA
PRIKLJUČEK LOPATA
HAJDINA PTUJ
VUČJA VAS BELTINCI
REKONSTRUKCIJA M 3-3
SKUPAJ PROJEKT I
AC ARJA VAS VRANSKO
BLAGOVICA ŠENTJAKOB Šentjakob Krtin*
BLAGOVICA ŠENTJAKOB Krtina - CP Kompolje
SKUPAJ PROJEKT 2
AC ŠENTJAKOB - MALENCE
AC ZADOBROVA TOMAĆEVO
SKUPAJ PROJEKT 3
ČEBULOVICA - DIVAČA
DIVAČA - KOZINA
KOZINA - KLANEC L etap«
DIVAČA - DANE
DANE-FERNETIČI
RAZDRTO VIPAVA rurep Razdrto do lem U
VIPAVA-SELO
SELO - ŠEMPETER
RAZDRTO - ČEBULOVICA
KOZINA KLANEC tL etap«
RAZDRTO VIPAVA - Vipava Podnanoa
IZOLA JAGODJE dograditev
SKUPAJ PROJEKT 4
VRANSKO BLAGOVICA Vratu ko Trajane
VRANSKO BLAGOVICA Trojane • Blagovica
SKUPAJ PROJEKT S
VIŠNJA GORA BIČ
NAKLO KRANJ VZHOD dograditev
SKUPAJ PROJEKT S
SKUPAJ NOVE INVESTICIJE
DOKONČANJE DEL NA OBST. AC
PREDHODNI PROJEKTI
STARE ODŠKODNINE
STROŠKI INŽENIRJA
PREDHODNI ODKUPI
GRADITEV DRŽAVNIH CEST
UKREPI NA ŽELEZNICAH
SKUPAJ
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Namen Letnega plana razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 1999

vzdrževanja je predvidena v Spremembah in dopolnitvah
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
v poglavju III.5. Načrt uresničitve nacionalnega programa z
dinamiko gradnje.

Letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest določa obseg realizacije
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
za tekoče leto. Planirani letni obseg del je prilagojen razpoložljivim
virom finančnih sredstev, ki so v tem letu manjši od predvidenih v
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
2 letnim planom razvoja in vzdrževanja avtocest je mogoče tudi
delno prilagoditi dinamiko izgradnje posameznih avtocestnih
odsekov možnostim in potrebam v koledarskem letu, ki pa v letu
1999 niso posebej izražene, razen v primeru pospešitve
dograditve drugega pasu avtocestnega odseka Naklo-Kranj.

Ocena finančnih sredstev Letnega plana razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 1999
Plan razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 predvideva
porabo sredstev v višini 83.806,652 mio sit. Viri sredstev za
realizacijo programa so previđeni v višini 87.707,576 mio sit.
Razlika med viri in porabo, ki znaša 3.900,924 mio sit, bo v višini
3.739,770 mio sit porabljena za avanse.

Pravočasen sprejem Letnega plana razvoja in vzdrževanja
avtocest omogoča kontinuirno izvedbo del pri izgradnji cestnih
odsekov, vključenih v Nacionalni program izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji.

Po predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 1999 bo 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
1999 znašal 33 milijard SIT. To je precej manj, kot je za leto 1999
predvideno v Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji USD (235,5 mio USD, kar
bi zneslo 40,8 milijard SIT po predvidenem tečaju 1 USD = 173,5
SIT).

Obseg Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest
za leto 1999
Letni plan obravnava obseg izvajanja Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga bo DARS opravil v
letu 1999 in sicer:
• razvoj avtocest, ostalih cest in ukrepi na železnicah (predhodna
dela in priprava projektno tehnične dokumentacije, odkupi
nepremičnin in zemljišč, gradnja) v višini 77,5 Mrd SIT, od tega:
- za razvoj ostalih cest 6,8 Mrd SIT
- za program ukrepov na železnicah v okviru avtocestnega
programa 0,35 Mrd SIT
• upravljanje in vzdrževanje avtocest (redno vzdrževanje,
obnavljanje, naložbe v osnovna sredstva) v višini 7,7 Mrd SIT.

Prav tako bo po predlogih proračunskih dokumentov za leto 1999
možno črpati v tem letu domače in tuje kredite v višini 40 milijard
SIT (240 mio USD), kar je tudi manj kot je za leto 1999 predvideno
v spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa (253,7 mio
USD, kar bi zneslo 44 milijard SIT po predvidenem tečaju 1 USD
= 173,5 SIT).
Ocenjen priliv iz cestnin je tudi nižji od predvidevanj v spremembah
in dopolnitvah nacionalnega programa, predvsem zaradi
spremenjenega razmerja med najnižjim in najvišjim cestninskim
razredom iz 1:6 na 1:4.

Prikazani so viri financiranja programa:
• namenski davek na gorivo (bencinski tolar) v višini 33 Mrd SIT
• cestnine in najemnine v višini 14,2 Mrd SIT
• posojila v višini 40 Mrd SIT
• drugi viri v višini 0,5 Mrd SIT.

Tako znašajo skupno predvideni viri iz naslova bencinskega tolarja,
cestnin, kreditov in drugih virov v predlogu letnega plana 87,7
milijarde SIT, namesto predvidenih 102,8 milijarde SIT, kar je za
14,7 % manj od predvidevanj v Spremembah in dopolnitvah
nacionalnega programa izgradnje avtocest v R Sloveniji.

V Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 so
praktično na vseh odsekih ali etapah predvidene drugačne letne
investicijske vsote, v primerjavi z letnimi investicijskimi vsotami v
Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji. Manjša realizacija v letu 1998 od
previđene, na drugi strani pa zmanjšani finančni viri v letu 1999
narekujejo drugačno letno dinamiko. Možnost odstopanja
posameznih letnih investicijskih vsot v letnih planih razvoja in

27. november 1998

Obseg graditve in vzdrževanja avtocest skupaj z ukrepi na
državnih cestah in železnicah, ter plačilom obveznosti iz
investicijskih kreditov, je v predlogu Letnega plana razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 1999 v celoti za 14,8 % manjši kot
je predvideno za leto 1999 v Spremembah in dopolnitvah
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
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LETNI PLAN
RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA
AVTOCEST

ZA LETO 1999

PREDLOG

predlog z obrazložitvijo
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KAZALO
0.
1.0.

UVODNE UGOTOVITVE
RAZVOJ AVTOCEST

1.1.

Predhodna dela in priprava projektno tehnične dokumentacije
za avtocestne odseke, katerih gradnja je predvidena po letu
1999

1.2.

Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli
graditi v letu 2000

1.3.

Gradnja avtocest

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov
Pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov
Zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
Dela Inženirja

2.0.

VZDRŽEVANJE AVTOCEST

2.1.

Redno vzdrževanje avtocest

2.1.1.
2.1.2.

Zimska služba
Letna služba

2.2.

Obnavljanje avtocest

2.3.

Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest

3.0.

RAZVOJ OSTALIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA
PROGRAMA

4.0.

PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

5.0.

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

5.1.

NAMENSKI DAVEK NA GORIVO (bencinski tolar)

5.2.

CESTNINE IN NAJEMNINE

27. november 1998
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5.3.
POSOJILA
5.3.1. Posojila z že odobrenimi soglasji in poroštvi Državnega zbora
in z že sklenjenimi kreditnimi pogodbami
5.3.1.1. Evropska investic. banka EIB (A,B in C) in EIB II
5.3.1.2. Domači finančni krediti

5.3.2. Posojila, z že odobrenimi soglasji in poroštvi Državnega
zbora, za katere še niso sklenjene posojilne pogodbe
5.3.2.1. Novi domači in tuji finančni krediti

5.3.3.

Posojila, za katera še niso odobrena soglasja in poroštva
Državnega zbora in še niso sklenjene posojilne pogodbe

5.3.3.1. Evropska investicijska banka - novi EIB III
5.3.3.2. Novi finančni krediti

5.3.4.

Drugi viri

Priloga: Rekapitulacija letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 1999
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Besedilo Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999
Plan razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 1999 temelji na :
- Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 13/96 in
41/98),
- Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS št. 29/97),
- Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 57/98),
Zakonu o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski banki za
obnovo in razvoj (Uradni list RS št. 23/94),
Zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita
Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica-Šentilj
(Uradni list RS št. 23/94),
>
Zakonu o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski
investicijski banki (Uradni list RS št. 39/94),
Zakonu o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita
Evropske investicijske banke za Projekt gradnje slovenskih avtocest/A (Uradni list RS št.
40/94),
Zakonu o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov pri Evropski
investicijski banki/B, C (Uradni list RS št. 20/95),
Zakonu o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju kredita
Evropske investicijske banke za Projekt gradnje slovenskih avtocest/B, C (Uradni list št.
20/95),
- Zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za
realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (Uradni list RS št. 17/96),
- Zakonu o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (Uradni list RS št. 17/96),
- Zakonu o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov za gradnjo
avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica,
obvoznica Lendava, Kozina - Klanec in Višnja gora - Bič (Uradni list RS št. 13/98),
- Zakona o poroštvu republike Slovenije DARS, d.d., za obveznosti iz kreditov najetih za
gradnjo avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Pesnica Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina - Klanec in Višnja gora - Bič (Uradni list RS št.
13/98),
- Zakona o ratifikaciji poroštva Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz pogodbe o
najetju kredita pri banki Kreditanstalt fur VViederaufbau (Uradni list RS št.13/98),
- Zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski
investicijski banki za gradnjo avtocestnega odseka Blagovica - Šentjakob (Uradni list RS
št.27/98) in
- Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d.
pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/ll (Uradni list RS št. 27/98).

Kot poraba v letu 1999 so predvidena izvedena in dejansko obračunana dela v tem
letu (fakturirana realizacija).

27. november 1998
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Proračunskim priročnikom za pripravo državnega proračuna in
finančnih načrtov za leti 1999 in 2000 (MF, julij 1998). Pri navajanju
celotnih investicijskih vrednosti odsekov pa - v skladu s
spremembami in dopolnitvami nacionalnega programa izgradnje
avtocest - tečaj 1USD = 168 SIT in stalne cene po stanju
september 1997.

0. UVODNE UGOTOVITVE
0.1. V predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 1999 bo 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
1999 znašal 33 milijard SIT. To je za 7,8 milijard SIT manj kot je
predvideno v spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa
izgradnje avtocest v R Sloveniji.

1.0. RAZVOJ AVTOCEST
1.1. Predhodna dela in priprava projektne
dokumentacije za avtocestne odseke, katerih gradnja
je predvidena po letu 1999

V spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa je namreč
upoštevano, da bo v letu 1999 bencinski tolar znašal 20%
drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov
in dieselskih goriv. Tako je v letu 1999 predviden priliv bencinskega
tolarja v višini 235,5 mio USD, kar bi zneslo 40,8 milijard SIT po
predvidenem tečaju 1 USD = 173,5 SIT v letu 1999.

V letu 1999 se bo pripravljala projektna in druga dokumentacija
za vse avtocestne odseke iz avtocestnega programa, katerih
pričetek gradnje je predviden po letu 1999. Opraviti bo potrebno
naslednja dela:

Prav tako bo po predlogih proračunskih dokumentov za leto 1999
možno črpati v tem letu domače in tuje kredite v višini 41,6 milijarde
SIT ( 240 mio SIT ), kar je za 2,4 milijarde man| kot je predvideno
v spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje
avtocest v R Sloveniji. V spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa je v letu 1999 predvideno črpanje domačih in tujih
kreditov v višini 253,7 mio USD, kar bi zneslo 44 milijard SIT po
predvidenem tečaju 1 USD = 173,5 SIT v letu 1999.

- tehnično in strokovno preverjanje različnih variant tras v
prostoru in sodelovanje pri njihovem usklajevanju s prostorskimi
plani,
- izdelava idejnih študij in idejnih projektov, strokovno sodelovanje
pri pripravah lokacijskih načrtov in v lokacijskih postopkih,
- izdelava projektov za razpise in izvedbo.
Ta dela se bodo v letu 1999 izvajala na naslednjih avtocestnih
odsekih:
- Maribor - Lenart,
- Beltinci - Pince (brez dvopasovne obvoznice Lendava),
- Fram - Hajdina,
- priključek Ljubečna,
■ priključek Razdrto,
- navezava na luko Koper,
- Koper - Izola,
- Jagodje - Lucija,
- Vrba - Peračica,
- Peračica - Podtabor,
- Podtabor - Naklo,
- Šentvid - Koseze,
- Bič - Trebnje - H rastje,
- Hrastje - Kronovo,
- Kronovo - Smednik in
- Smednik - Krška vas.

Tako znašajo skupno predvideni viri iz naslova bencinskega tolarja
in kreditov v predlogu letnega plana 74,6 milijarde SIT namesto
predvidenih 84,8 milijarde SIT, kar je 10,2 milijarde manj od
predvidevanj v spremembah in dopolnitvah nacionalnega
programa izgradnje avtocest v R Sloveniji.
0.2. Navedenim korekcijam predvidenih virov v letu 1999 je
prilagojen tudi program graditve avtocest. Prilagoditev je izvedena
tako, da so v programu graditve avtocest in navezovalnih cest
upoštevani vsi avtocestni in cestni odseki iz sprememb in
dopolnitev nacionalnega programa, pri čemer pa je obseg del v
letu 1999 pri nekaterih avtocestnih odsekih ustrezno zmanjšan.
0.3. V kolikor bo v letu 1999 dejanski priliv bencinskega tolarja, v
skladu z 20% od maloprodajne cene tekočih goriv, večji od
predvidenih 33 miljard SIT, lahko Vlada RS z rebalansom
finančnega načrta DARS d.d. za leto 1999 obseg del na
nekaterih avtocestnih odsekih ustrezno poveča, vendar še
vedno v okviru predvidevanj v spremembah in dopolnitvah
nacionalnega programa izgradnje avtocest.

Za dela na navedenih odsekih so v letu 1999 predvidena finančna
sredstva v višini 740,5 mlo SIT.
1.2. Odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se
bodo pričeli graditi v letu 2000

0.4. V pričujočem predlogu letnega plana razvoja in vzdrževanja
avtocest nI upoštevana uvedba davka na dodano vrednost
in njegov učinek na stroške graditve avtocest po 1.7.1999. Prav
tako pa niso predvidena plačila 10% depozitov Banki Slovenije za
črpane tuje kredite.

Na tistih avtocestnih odsekih, ki se bodo pričeli graditi v letu 2000
in za katere bodo Uredbe Vlade o lokacijskih načrtih uveljavljene
že v letu 1999, bo še v tem letu potrebno pričeti z odkupi zemljišč
in nepremičnin ter pripravljalnimi deli.

0.5. V predlogu letnega plana je ob oddaji del, za katera razpisni
postopki še niso izvedeni ali v teku, predvideno plačilo 7%
avansov od pogodbenih vrednosti, namesto dosedanjih 15%.
Znižanje avansov je po eni strani potrebno zaradi nujnega
omejevanja virov v letu 1999, po drugi strani pa so potrebe po
avansiranju zaradi večletne kontinuitete programa izgradnje
avtocest manjše.

Za navedena dela so v letu 1999 predvidena finančna sredstva v
višini 8 mio SIT.

0.6. V predlogu letnega plana so pri virih in porabi sredstev
upoštevane tekoče cene in tečaj 1 USD = 173,5 v skladu s

V letu 1999 se bo nadaljevala oziroma dokončala gradn|a
naslednjih avtocestnih odsekov in etap:
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1.3. Gradnja avtocest
1.3.1. Nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih
odsekov
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predvidena predaja v promet: v juniju 1999

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

Dokončana bodo zemeljska dela, dela na voziščni konstrukciji in
opremi ceste, premostitvenih objektih, prestavitvi komunalnih
vodov in regulacijah.

Potekala bo izvedba in dokončanje del na dodatni protihrupni ter
izvedba dostopnih poti do zadrževalnih bazenov. Izvršena bo
dokončna odmera zemljišč in odkupi teh zemljišč.

8. Hajdina - Ormož, dvopasovnica, dolžina 30,0 km
1.etapa: Hajdina - Ptuj, dolžina 3,7 km
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje
predvidena predaja v promet: v avgustu 2000

3. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina
7,0 km
zaključna dela
predana v promet: 24.tO.1997

Izvedena bodo preddela, pričela se bo izvedba zemeljskih del,
del na zgornjem ustroju in objektih.

Na trasi avtoceste bodo dokončana dela na protihrupni zaščiti in
objektih ter odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnih
pregledih. Na trasi hitre ceste pa bodo dokončana dela na
regulacijah in objektih ter odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene
na tehničnih pregledih.

9. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 42,3 km
1.etapa: Vučja vas ■ Beltinci z rekonstrukcijo R353 (14,6 km)
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč, izvedba pripravljalnih
del na trasi avtoceste ter rekonstrukcija R 353
predvidena predaja v promet: v decembru 2002

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

Izvedena bodo predhodna dela. Dokončana bo rekonstrukcija R
353, potekala bo izvedba pripravljalnih del za gradnjo mostu čez
Muro ter pripravljalnih del na preostali trasi avtocestnega odseka
Vučja vas - Beltinci.

Izvedena bo dokončna odmera zemljišč in izvršeni odkupi teh
zemljišč.
4. Obvoznica Ormož, dvopasovnica, dolžina 3,8 km
zaključna dela
predana v promet: 11.09.1998

10. Priključek Lopata, dolžina 3,1 km
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč, pripravljalna dela
predvidena predaja v promet: v juniju 2001

Izvedena bo končna odmera cestnega prostora in zasaditev
obcestnega prostora.
11. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina
20,9 km
zaključna dela,
predana v promet: 19.09.1997

5. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina
20,7 km
del 1.etape od Slivnice do Ptujske ceste (4,4 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v novembru 1999

Dokončana bo ureditev voda, postavljene protihrupne ograje ter
izvršena hortikulturna ureditev. Sanirani bodo plazovi, ki so se
pojavili v letu 1998. Dokončana bodo dela na ABC sistemu, urejeni
bodo dostopi do kmetijskih in gozdnih zemljišč ter dokončane
potrebne sanacije občinskih cest.

Izvajala se bodo predhodna dela. Dokončana bo rekonstrukcija
Miklavške ceste, v izvedbi bodo pripravljalna dela na pododseku
avtoceste od km 2,60 do km 3,08. Potekala bo izvedba glavnih
gradbenih del na pododseku avtoceste od km 3,08 do km 6,70.
Vsa dela bodo predvidoma končana v letu 1999. V letu 1999 se bo
pričela arhitekturna in hortikulturna ureditev ter izvedba del na
protihrupni zaščiti.

12. Blagovica • Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina
20,2 km
1.etapa: Šentjakob - Krtina (8,1 km)
nadaljevanje predhodnih in pripravljalnih del na celotnem odseku
in nadaljevanje gradnje prve etape
predvidena predaja v promet: november 2000

6. Obvoznica Lendava, dvopasovnica, dolžina 6,8 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvideno dokončanje gradnje v celoti: v juliju 1999
V celoti bodo pridobljena potrebna zemljišča. Dokončana bodo
zemeljska dela, dela na zgornjem ustroju, dela na premostitvenih
objektih in cestni opremi ter ureditvi obcestnega prostora.
Odpravljene bodo pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnih
pregledih.

Na celotnem odseku bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča,
izveden bo del potrebnih prestavitev komunalnih vodov in naprav,
potekalo pa bo tudi nadaljevanje ureditve obstoječih cest. Na
etapi Šentjakob - Krtina bodo izvedena vsa preddela, potekala bo
izvedba zemeljskih del, del na premostitvenih objektih, izvedba
regulacij vodotokov, prestavitev elektrovodov, izvedba melioracij
ter nadaljevanje arheoloških izkopavanj. Potekalo bo nadaljevanje
gradnje nadomestnih objektov ter izvedba vodnega rova Drtijščica
in zadrževalnika Drtijščica.

7. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
rekonstrukcija od priključka SI.Bistrica do obvoznice
Pragersko, dolžina 3,5 km
izvedba rekonstrukcije obstoječe magistralne ceste
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23. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km
2.etapa: od km 7,5 do km 11,5 (4,0 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v juniju 2000

13. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina
20,2 km
2.etapa: Krtina - Lukovica In del 3.etape Lukovica - Blagovica
do CP Kompolje (6,2 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: november 2000

Potekala bo izvedba preddel, zemeljskih del, del na zgornjem
ustroju in prestavitev komunalnih vodov ter del na deviacijah.
Predviden je tudi pričetek izgradnje nadvoza, dveh viaduktov in
treh podvozov.

Na etapi Krtina - Lukovica in delu etape Lukovica - Blagovica (do
CP Kompolje) bodo izvedena vsa preddela, potekala pa bo tudi
izvedba zemeljskih del, gradnja premostitvenih objektov, izvedba
regulacij vodotokov, prestavitev elektrovodov, izvedba melioracij,
izvedba čistilne naprave Lukovica ter izvedba zbiralnika za
odpadno vodo.

24. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
1.etapa: od razcepa Razdrto do km 1,3 (1,3 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v decembru 1999

14. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina
10,7 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: v sredini leta 1999

Dokončana bodo vsa preddela in zemeljska dela. V celoti bodo
izvedena dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju, deviacijah,
podvozu, opremi ceste ter izgradnji nove cestninske postaje
Razdrto, vključno z ABC sistemom pobiranja cestnine.

Končana bodo preostala zemeljska dela (protihrupni nasipi),
potekala bodo dela na zgornjem ustroju, odvodnjavanju, opremi
avtoceste, dela na deviacijah ter dela na regulacijah. V letu 1999
bodo končani vsi podvozi, nadvozi, mostovi, oba viadukta v
Bizoviku ter predora Golovec in Strmec. Dokončana pa bo tudi
sanacija komunalne infrastrukture v naselju Bizovik.

25. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
3.etapa: Vipava - Podnanos, dolžina 3,8 km
izvajanje predhodnih del, izdelava investicijskega programa in
projektno tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek
gradnje
predvidena predaja v promet: v novembru 2000

16. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna cesta, dolžina
4,3 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje,
predvidena predaja v promet: 2,2 km do Šmartinske ceste je bilo
predano v promet 30.10.1996, ostalo predvidoma v sredini leta
1999

Ob koncu leta 1999 je predviden pričetek izvedbe preddel,
zemeljskih del in prestavitve komunalnih vodov.
26. Vipava - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: delno v oktobru 1999, delno v juniju
2000

V letu 1999 bodo izvršeni dokončni odkupi zemljišč.

Dokončana bodo vsa zemeljska dela, potekalo bo nadaljevanje
in dokončanje del na zgornjem ustroju, del na odvodnjavanju in
ureditvi regulacij. Potekala bodo dela na deviacijah in opremi ceste
ter finalizacijska dela na dveh viaduktih, ki bosta v letu 1999
dokončana. Prav tako bodo dokončani dva podvoza, dva nadvoza
in pokriti ukop, na katerih bodo v letu 1999 potekala dela na
spodnji in zgornji konstrukciji, krovu ter finalizacijska dela. Na
šestnajstih propustih, šestih podvozih, dveh nadvozih in štirih
mostovih bodo v letu 1999 v celoti izvedena finalizacijska dela. V
oktobru 1999 bo predan prometu pododsek Selo - Ajdovščina v
dolžini 8,5 km, v juniju 2000 pa pododsek Ajdovščina - Vipava v
dolžini 3,0 km.

19. Čebulovica - Divača, štiripasovna avtocesta, dolžina
5,1 km
zaključna dela,
predana v promet: 12.07.1995
Dokončana bodo vsa dela pri rekonstrukciji AC baza Postojna in
izveden nadvoz oziroma ustrezno zavarovanje prehoda čez
železnico v Dolnjem Ležečem.
21. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km
zaključna dela
predana v promet: 27.03.1998

27. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km
zaključna dela
predana v promet: 24.05.1996

Potekala bo izvedba ABC sistema pobiranja cestnine na C P
Divača.

Potekalo bo nadaljevanje in dokončanje del pri izgradnji protihrupne
zaščite ter del na končni ureditvi počivališča Vogrsko ■ sever.

22. Kozina - Klanec, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,8 km
1.etapa od km 6,7 do km 7,5 (0,8 km)
nadaljevanje in dokončanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 1999

28. Izola - Jagodje, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina
3,6 km
nadaljevanje in dokončanje gradnje dela odseka v dolžini 2,3 km
predvidena predaja v promet: dograjeni odsek (2,3 km) v juniju
1999

Dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve
komunalnih vodov. V celoti bodo izvedena dela na zgornjem ustroju,
dela na odvodnjavanju in opremi ceste ter dela na deviacijah.
Zgrajena bo čelna cestninska postaja Kozina in cestninska postaja
v območju priključka Kozina, vključno z ABC sistemom pobiranja
cestnine.
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Dokončana bodo vsa preddela, zemeljska dela in prestavitve
komunalnih vodov, pričeta in dokončana pa bodo dela na zgornjem
ustroju, odvodnjavanju, deviacijah in opremi ceste.
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33. Naklo - Kranj, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina
8,7 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: druga polovica leta 2000

29. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina
16,8 km
1.etapa Vransko - Trojane (8,6 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 2001

Izdelana bo študija upravičenosti izgradnje dodatnih priključkov v
Naklem in Kranju s pripadajočo prometno študijo. Pridobljena bodo
manjkajoča zemljišča. Končana bo gradnja viadukta Rupovščica
in mostu Kokra. Predviden je pričetek gradnje dodatnih dveh pasov
trase avtoceste.

Zaključena bodo pripravljalna dela, predviden je pričetek preddel,
zemeljskih del, del na ureditvah vodotokov in potokov z delnimi
regulacijami ter prestavitev komunalnih vodov. Izvršena bo četrtina
vseh potrebnih del na objektih na tej etapi. Prav tako bodo potekala
dela za zavarovanje pobočij ukopov in nasipov. Predviden je
pričetek del na varovanju portalov predorov Ločica in Jasovnik
ter izvajanje izkopnih del na teh portalih in pričetek izkopa predora
Ločica.

Skupno je to nadaljevanje gradnje na:
• 95,5 km novih štiripasovnih avtocest, od katerih bo 27.8
km v letu 1999 tudi predanih v promet.

30. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina
16,8 km
2.etapa: Trojane - Blagovica s predorom Trojane (8,2 km)
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: konec leta 2002

• 6.8 km obvoznice Lendava, ki bo v 1999 tudi predana v
promet.
• 3.5 km rekonstrukcije ceste med priključkom SI. Bistrica sever In obvoznico Praaersko. ki bo v letu 1999 tudi predana
v promet,

Potekala bodo preddela, zemeljska dela, dela na ureditvah
vodotokov in potokov z delnimi regulacijami ter prestavitve
komunalnih vodov. Predviden je pričetek del na objektih etape
Trojane - Blagovica, kakor tudi na izvedbi opornih in podpornih
zidov. Na predoru Trojane bodo v letu 1999 potekala izkopna dela
iz vzhodnega in zahodnega portala ter dela na varovanju portalov
predora.

• 3,7 km dvopasovnice med Hajdino in Ptujem,
■ 3,1 km priključka Lopata in
•11 km dograditve dodatnih dveh pasov k obstoječi
dvopasovnici, od katerih bo 2.3 km v letu 1999 tudi
predanih v promet.

32.Višnja gora - Bič, štiripasovna avtocesta, dolžina 11,2 km
nadaljevanje gradnje
predvidena predaja v promet: v juliju 2000

Zaključna dela pa se bodo v letu 1999 izvajala na 53,7 km
novih štiripasovnih avtocest, 47 km dograjenih dveh pasovih
k obstoječi dvopasovnici, 0,8 km priključka Slovenska
Bistrica - sever In 3,8 km obvoznice Ormoža, ki so bili predani
v promet že pred letom 1999.

Potekalo bo pridobivanje še manjkajočih zemljišč in objektov za
rušenje. Zaključene bodo arheološke raziskave. Izvedena bodo
vsa preddela, prestavitve komunalnih vodov, zemeljska dela na
trasi, zgornji ustroj z obrabnim slojem. Izvedeni bodo mostovi,
podvozi in večina nadvozov. Zgrajena bo desna polovica viadukta
Ivančna gorica, obstoječi viadukt bo porušen, v gradnji bo leva
polovica viadukta. Potekala bo izgradnja cestninske postaje v
Dobu.

27. november 1998

Vrednost del na teh odsekih v letu 1999 je prikazana v naslednji
tabeli. Celotne investicijske vrednosti teh odsekov so prikazane
na nivoju cen september 1997, brez stroškov financiranja.
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Odsek

Hoče - Arja vas*
Slivnica - Fram - BDC
Priključek SI.Bistrica
Obvoznica Ormož
Pesnica - Slivnica, del 1.etape od Slivnice do priključka Ptujska
Obvoznica Lendava
Rekonstrukcija od priklj. SI.Bistrica do obv. Pragersko
Hajdina - Ormož, 1.etapa Hajdina - Ptuj
Lenart - Beltinci, 1.etapa Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353
Priključek Lopata
Arja vas - Vransko
Blagovica - Šentjakob, 1.etapa Šentjakob - Krtina
Blagovica - Šentjakob, 2.etapa Krtina - Lukovica in del
3.etape Lukovica - Blagovica do CP Kompolje
Malence - Šentjakob
Zadobrova - Tomačevo
Čebulovica - Divača
Divača - Kozina
Kozina - Klanec, 1.etapa od km 6,7 do km 7,5
Kozina - Klanec, 2.etapa od km 7,5 do km 11,5
Razdrto - Vipava, 1.etapa od razcepa Razdrto do km 1,3
Razdrto - Vipava, 3.etapa Vipava - Podnanos
Vipava - Selo
Selo - Šempeter
Izola - Jagodje*
Vransko - Blagovica, 1.etapa Vransko - Trojane
Vransko - Blagovica, 2.etapa Trojane - Blagovica s predorom Trojane
Višnja gora - Bič
Naklo - Kranj*
VSE SKUPAJ

Dolžina
Celotna
Vrednost
v
investicijska
del v
km
vrednost
letu
1999 v
( sept. 97)
v 000 SIT
000 SIT
47,0
17.567.834
123.827
7,0
8.691.575
454.612
0,8
529.447
20.000
3,8
2.064.290
51.000
4,4
9.592.848 5.092.219
6,8
2.958.014 1.001.670
3,5
640.641
280.565
3,7
512.750
2.133.600
14,6
21.957.600 1.778.720
1.747.200
408.000
3,1
20,9
21.514.345
371.550
18.530.400 6.546.047
8,1
6,2
12.620.580 2.487.000
10,7
4,3
5,1
6,7
0,8
4,0
1,3
3,8
11,5
11,8
2,3
8,6
8,2
11,2
8,7
228,9

32.893.240 11.135.045
9.596.196
36.658
4.991.439
205.000
6.853.080
70.000
3.712.800 3.371.113
7.123.200 2.274.279
1.780.799 1.666.820
2.772.000
685.816
11.681.620 3.200.538
220.000
9.044.513
579.599
685.392
7.039.766
38.022.151
37.331.362 1.320.156
11.961.600 5.390.460
2.954.395
566.500
301.846.368 56.995.503

'dograditev dodatnih dveh pasov
" Investicijska vrednost za Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo v višini 42.489.436.000 SIT (nivo cen september 1997) pomeni
glede na investicijsko vrednost v spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest, ki znaša 35.474.906.000 SIT,
povečanje za 7.014.530.000 SIT, oziroma za 19,8 %, kar je še vedno v okviru odstopanj investicijskih vrednosti, ki jih nacionalni program
za ta avtocestni odsek dopušča (20%). Povečanje investicijske vrednosti je v manjši meri posledica dodatnih del na trasi, predvsem pa
povečanih količin in spremenjenih podpornih ukrepov pri gradnji predora Golovec zaradi precej slabše geologije od pričakovane. Poleg
tega je med gradnjo nastal globok tektonski plaz na območju južnega portala, kar je imelo za posledico zelo spremenjene in povečane
podporne ukrepe v območju tega portala. Sredstva za prekoračitev bodo zagotovljena iz neizčrpanih kreditov EIB (pogodbe A, B in C) v
višini 441,8 mio SIT (2,63 mio USD), dodatnih finančnih kreditov v višini 5.880,0 mio SIT (35,0 mio USD) in iz lastnih sredstev 692,7 mio
SIT.

Za novo sklenjene gradbene pogodbe v letu 1999 za odseke, na
katerih se graditev v letu 1999 nadaljuje ali dokončuje, se
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1.3.2. Pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov

V letu 1999 bo potekala izvedba prestavitev komunalnih vodov.

Poleg nadaljevanja in dokončanja gradenj, pričetih v preteklih letih,
se bodo v letu 1999 pričela nasledn|a dela na novih odsekih
oziroma pododsekih (etapah):

8. Klanec - Ankaran, štiripasovna avtocesta, dolžina
14,6 km
1.etapa: Srmin - Socerb (10,1 km)
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč ter pričetek gradnje

1. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina
20,7 km
del 1.etape: Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87, dolžina
0,9 km
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, pričetek gradnje

V letu 1999 je predviden pričetek gradnje v decembru in sicer
pričetek izvajanja pripravljalnih del.
9. Klanec - Ankaran, štiripasovna avtocesta, dolžina
14,6 km
2.etapa: Socerb - Klanec (4,5 km)
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč ter pričetek gradnje

Potekala bo izvedba arheoloških raziskovalnih del. Predviden je
pričetek gradnje in sicer izvajanje preddel, zemeljskih del in del
na objektih. Potekala pa bodo tudi dela na opremi ceste in
komunalni infrastrukturi.

V letu 1999 je predviden pričetek gradnje v decembru in sicer
pričetek izvajanja pripravljalnih del.

2. Pesnica - Slivnica, štiripasovna avtocesta, dolžina
20,7 km
del 1.etape: Hitra cesta 2B, dolžina 2,4 km
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, pričetek gradnje

10. Razdrto - Vipava, hitra cesta, dolžina 15,8 km
2.etapa: Rebernice (10,7 km)
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč

Predviden je pričetek gradnje in sicer bodo v celoti izvedena
preddela, potekala pa bodo tudi zemeljska dela, dela na objektih
ter dela na komunalni infrastrukturi.

V letu 1999 bodo izvedena arheološka raziskovalna dela ter
oddaja gradbenih del.

3. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 42,3 km
2.etapa: Lenart - Cogetincl (15,6 km)
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč.

11. Škofije - Srmin, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,1 km
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč in pričetek gradnje
V letu 1999je predviden pričetek gradnje v oktobru in sicer pričetek
izvedbe pripravljalnih del, preddel, zemeljskih del ter pričetek del
na posameznih objektih.

4. Lenart - Beltinci, štiripasovna avtocesta, dolžina 42,3 km
3.etapa: Cogetincl - Vučja vas (12,1 km)
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč

12. Krška vas - Obrežje, štiripasovna avtocesta, dolžina
12,3 km
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektne
dokumentacije, odkupi zemljišč

5. Slovenska Bistrica - Hajdina, dolžina 14,1 km
Obvoznica Pragersko, dolžina 5,3 km
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje

Pripravljalna dela oziroma pričetek gradnje je v letu 1999
predviden na:

Potekala bodo predhodna dela, preddela in zemeljska dela.
6. Hajdina - Ormož, dvopasovnica, dolžina 30,0 km
4.etapa: Gorišnica - Ormož (10,5 km)
predhodna dela, izdelava investicijskega programa in projektno
tehnične dokumentacije, odkupi zemljišč, pričetek gradnje

• 74,3 km novih štiripasovnih avtocest,
• 10,5 km dvopasovnlce med Gorlšnico in Ormožem,
• Zrkovskl cesti (0,9 km) In hitri cesti (2,4 km) v Mariboru ter

Pričetek gradnje je predviden v zadnjem kvartalu leta 1999 in
sicer z izvajanjem preddel, zemeljskih del, izvedbi zgornjega
ustroja, odvodnjavanja, del na deviacijah in priključnih cestah ter
mostu čez kanal.

• 5,3 km obvoznice Pragerskega.
Investicijske vrednosti za odseke, ki se pričnejo graditi v letu
1999 in viri financiranja so prikazani v naslednji tabeli v 000 SIT (
1 USD = 168 SIT).

7. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina
20,2 km
del 3.etape: Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica (5,9 km)
pričetek predhodnih in pripravljalnih del
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AC odsek
Zrkovska cesta (del 1. etape odseka Pesnica - Slivnica)
Hitra cesta 2B (del 1. etape odseka Pesnica - Slivnica)
Lenart - Coqetinci
Cogetinci - Vučja vas
Obvoznica Pragersko
Gorišnica - Ormož
Lukovica (CP Kompolie) - Blagovica
Srmin - Socerb
Socerb - Klanec
Rebernice
Škofije - Srmin
Krška vas - Obrežje
SKUPAJ 1999
SKUPAJ 1999 v mio USD

Investicijska
vrednost
789.600
3.393.600
12.348.000
12.096.000
2.772.000
2.973.600
11.050.620
33.595.976
13.132.232
26.324.600
4.401.600
8.400.000
131.277.828
781,4

Vrednost del v letu 1999 v naslednji tabeli je prikazana po tekočih
cenah. Celotne investicijske vrednosti na teh odsekih so prikazane

Stroški
financirania
0
203.616
1.481.760
1.451.520
0
0
1.049.809
3.191.618
1.247.562
1.316.230
0
588.000
10.530.115
62,7

Investicijska vred.
s str. financ.
789.600
3.597.216
13.829.760
13.547.520
2.772.000
2.973.600
12.100.429
36.787.594
14.379 794
27.640.830
4.401.600
8.988.000
141.807.943
844,1

Lastna
Krediti skupaj
sredstva
789.600
0
1.077.216
2.520.000
2.909.760
10.920.000
2.627.520
10.920.000
2.772.000
0
2.973.600
0
2.064.781
10.035.648
16.124.832
20.662.762
3.122.556
11.257.238
10.336.830
17.304.000
4.401.600
0
3.108.000
5.880.000
52.308.295
89.499.648
311,4
532,7

na nivoju cen september 1997, brez stroškov finanaciranja.

Odsek

Zrkovska cesta (del 1 .etape odseka Pesnica - Slivnica)
Hitra cesta 2B (del 1 .etape odseka Pesnica - Slivnica)
Lenart - Cogetinci
Cogetinci - Vučja vas
Obvoznica Pragersko
Gorišnica - Ormož
Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica
Srmin - Socerb *
Socerb - Klanec *
Rebernice
Škofije - Srmin
Krška vas - Obrežje
SKUPAJ

Dolžina
Celotna
Vrednost
v km
investicijska
del
vrednost
v letu
(sept.97)
1999
v 000 SIT
v 000 SIT
789.600
349.643
0,9
3.393.600
2,4
582.682
15,6
12.348.000
215.000
12,1
12.096.000
305.000
5,3
2.772.000
303.000
10,5
2.973.600
522.384
11.050.620
100.000
5,9
10,1
33.595.976
530.520
4,5
60.520
13.132.232
10,7
26.324.600
294.578
4.401.600
604.942
3,1
12,3
8.400.000
114.000
93,4
131.277.828 3.982.269

* Investicijska vrednost za odsek Klanec - Srmin (etapi Srmin ■ Socerb in Socerb - Klanec) v višini 46.728.208.000 SIT (nivo cen
september 1997) pomeni glede na investicijsko vrednost v spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest, ki
znaša 36.489.600.000 (nivo cen september 1997), povečanje za 10.238.608.000 SIT, oziroma za 28,18 %, kar je še vedno v okviru
odstopanj investicijskih vrednosti, ki jih spremembe in dopolnitve nacionalnega programa izgradnje avtocest za ta odsek dopuščajo
(50%). Povečanje investicijske vrednosti je nastalo zaradi višje in natančnejše stopnje obdelave projektne dokumentacije, kar vključuje
natančnejšo oceno količin in enotnih cen v okviru idejnega projekta, predvsem pa zaradi upoštevanja dodatnih predlaganih rešitev med
javno razgrnitvijo trase. Javna razgrnitev je končana, uredba Vlade o LN pa še ni sprejeta, zato bodo možna še nadaljnja odstopanja od
navedene investicijske vrednosti.

Za sklenjene gradbene pogodbe za odseke, na katerih se gradnja
v letu 1999 začenja, se predvideva plačilo avansov v skupni
vrednosti 890 mlo SIT.

potrebno izvesti še nekatera zaključna in dodatna dela, ki so bila
zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb ali pa so bila zahtevana pri
tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov
ni bilo mogoče zaključiti v preteklih letih in se tako prenašajo v leto
1999. V sredstvih, potrebnih za ta dela, so zajeta tudi sredstva za
dokončno premoženjsko - pravno ureditev zadev na teh
avtocestah.
V nadaljevanju je podana rekapitulacija potrebnih sredstev za ta
dela.

1.3.3. Zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred
letom 1994
Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je
poročevalec, št. 72
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SMER ZAHOD - VZHOD
ODSEK
Razcep Razdrto
Razdrto - Cebulovica
Koper - Ankaran
SKUPAJ

mio SIT
(14.000*)
(300.000*)
(90.000*)
-

SMER SEVER - JUG
ODSEK
Hrušica - Vrba
Malence - Šmarje SAP
Šmarje SAP - Višnja gora
SKUPAJ

mio SIT
28.000 (222.000*)
95.000 (60.000*)
263.000 (107.000*)
386.000

VSE SKUPAJ DOKONČANJA AC

386 mio SIT

sredstva že zagotovljena s finančnimi načrti v preteklih letih

1.3.4. Dela Inženirja

Dela Inženirja zajemajo predvsem naslednje naloge:

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

- pridobivanje vseh upravnih dovoljenj, študij in tehnične
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 za vse objekte in strokovno
svetovanje (objekti, mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi)
- vodenje postopkov 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,
- stiki 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.

Za opravljanje del Inženirja so v letu 1999 predvidena finančna
sredstva v višini 1.780 mlo SIT.
Delo Inženirja predstavlja v letu 1999 organizacijo in nadzor nad
40 velikim investicijami na področju avtocest in ostalih cest. To je
8 investicij ali 25 % več kot v letu 1998. Poleg tega se bodo
intenzivirala dela na 6 investicijah na odsekih državnih cest v
sklopu avtocestnega programa. V letu 1999 bodo strokovne ekipe
Inženirja nadaljevale organizacijo in nadzor nad predhodnimi deli
in pripravi projektne dokumentacije na 16 odsekih avtocest, katerih
gradnja je predvidena po letu 1999. Inženir bo v letu 1999 nadziral
tudi dela na vzdrževanju že zgrajenih avtocest. Dolžina teh cest
se je v letu 1999 povečala.
Finančna realizacija del, ki jih organizira in vodi Inženir se bo v
letu 1999 povečala za preko 30 %, strošek Inženirja pa za nekaj
več kot 10 %.
Delež stroška Inženirja v letu 1999 bo predstavljal 2,1 % od
celotne porabe, predvidene s planom razvoja in vzdrževanja
avtocest v letu 1999.
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2.0. VZDRŽEVANJE AVTOCEST

2.2. Obnavljanje avtocest

2.1. Redno vzdrževanje avtocest

Od 1.1.1994 dalje poteka intenzivno obnavljanje vozišč, objektov
in opreme na starejših odsekih avtocest, ki so v slabem stanju
zaradi pomanjkanja sredstev za obnove v preteklosti. Celotna
vrednost obnov bo v letu 1999 znašala 1.550 mlo SIT.

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

Obnova vozišč, objektov in opreme bo v letu 1999 obsegala
sledeča dela:
- obnova viadukta Preloge (600 mio SIT),
- delna popravila poškodovanih objektov (100 mio SIT),
- obnova opreme - signalizacija in ostalo (350 mio SIT),
- obnove poškodovanih vozišč - tudi na objektih (500 mio SIT).

Na vsakih cca 50 km avtocest je postavljena avtocestna baza, v
kateri je za pomoč voznikom na cesti in za vsa redna vzdrževalna
dela na razpolago delovna posadka in ustrezna mehanizacija.
Večja vzdrževalna dela, katerih delavci, zaposleni na delih rednega
vzdrževanja, zaradi prevelikega obsega del ne morejo opraviti,
se oddajo drugim izvajalcem na podlagi razpisov.

2.3. Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest

Od leta 1994 poteka intenzivnejše obnavljanje cestišč, objektov
in opreme. Obseg zapor prometa je zato zelo velik in s tem
bistveno povečan obseg del pri postavljanju in odstranjevanju
signalizacije. Tudi v letvi 1999 se bo nadaljevalo intenzivno
obnavljanje, zato obseg zapor še ne bo zmanjšan.

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

Za redno vzdrževanje avtocest bo v letu 1999 namenjenih 2.750
mlo SIT. Ocena stroškov je narejena na osnovi porabe v preteklih
letih in z upoštevanjem odprtja novih odsekov.

Celotna vrednost naložb v osnovna sredstva obstoječih avtocest
bo v letu 1999 znašala 1.050 mlo SIT.
V letu 1999 bodo izvršena naslednja dela in nabave:
- nabava nove mehanizacije in opreme kot nadomestitev dotrajane
mehanizacije in opreme za vzdrževanje (300 mio SIT),
- izgradnja protihrupnih ograj na celotnem avtocestnem omrežju
(300 mio SIT),
- nabava informacijske in signalizacijske opreme (190 mio SIT),
- nabava ABC elektronskih tablic (90 mio SIT),
- nadaljnja razširitev ABC sistema (70 mio SIT),
- razširitev CP Pesnica z dvema pasovoma in dograditvijo ABC
sistema (100 mio SIT).

2.1.1. Zimska služba
Število delavcev Javnega podjetja za vzdrževanje avtocest je za
redna vzdrževalna dela dimenzionirano za izvajanje zimske službe.
Količina in kvaliteta mehanizacije za zimsko službo sta povsem
primerljivi s količino in kvaliteto tovrstne mehanizacije v razvitih
zahodnoevropskih državah.
V okviru zimske službe se izvajajo predvsem naslednja dela:
- postavitev prometnih znakov, obvestilnih tabel in snežnih kolov
za izvajanje zimske službe,
- postavitev palisad za obrambo pred snežnimi zameti ter
- preprečevanje in odpravljanje poledice ter odstranjevanje snega
z vozišča.

3.0. RAZVOJ OSTALIH CEST V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

V stroške zimske službe je vključena tudi nabava posipnih
materialov za preprečevanje poledice.

V letu 1999 je v okviru programa graditve avtocest predvideno
tudi izvajanje del na nekaterih državnih cestah, ki dopolnjujejo
avtocestni sistem ali se nanj navezujejo. Na nekaterih odsekih
državnega cestnega omrežja pa povzroča izgradnja avtocestnega križa povečanje tovornega prometa, predvsem na državnih
cestah ob gradbiščih in na dostopnih cestah do gradbišč. Poleg
potrebe po preplastitvi ali obnovi takih odsekov je potrebno
ponekod zagotoviti povečanje kapacitete ceste, ureditev križišč
in zagotovitev prometne varnosti nasploh.

2.1.2. Letna služba
V času izven zimske službe potekajo naslednja večja redna
vzdrževalna dela:
- obnavljanje talnih označb,
- košnja trave,
- čiščenje cestišča, kanalizacije in jarkov,
- postavljanje in odstranjevanje signalizacije za zapore in
- drugo.
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S tem namenom je v letu 1999 predvidena izvedba del na
naslednjih odsekih državnih cest:
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Lokacija

Zahodna obvoznica v Mariboru
Celie - severna maaistrala
Vodice - Zelodnik

Šmarje - Dragonja
Obvoznica Novo mesto

Odsek

Dolžina

Maribor - levi breg
Maribor - most - Erjavčeva
rekonstr. Mariborske ceste
Obvoznica Mengeš
Obv. Mengeš - Preserje
Želodnik - Vodice (brez obv.Menaeš}
dograditev 3.pasu
Slavček - Tomos
Muhaber - Bučna vas
Bučna vas - Ločna

Mele - Sratovci - Radenci
rehabilitacija cest zaradi aradnie avtocest
SKUPAJ

Za sklenjene gradbene pogodbe za odseke državnih cest, na
katerih se gradnja v letu 1999 začenja, se predvideva plačilo
avansov v skupni vrednosti 370 mlo SIT.

v km
0,786
2.150
2.900
3,300
3,800
12.200
3,000
1.000
0,831
2.201
2,740

Vrednost del
v letu 1999
v 000 SIT
42.595
1.067.275
1.218.102
114.000
54.400
201.600
295.186
138.389
510.260
445.000
363.884
2.387.553
6.838.244

Sloveniji (Uradni list št. 57/98).
V letu 1999 bo na podlagi navedenega zakona, po predlogu
Proračuna RS za leto 1999, zagotovljenih 33.000 mio SIT.
5.2. CESTNINE IN NAJEMNINE

4.0. PROGRAM UKREPOV NA
ŽELEZNICAH V OKVIRU
AVTOCESTNEGA PROGRAMA

Od 1.7.1998 dalje znaša višina cestnine za prvi, najnižji cestninski
razred 7,0649 SIT za kilometer popolne avtoceste. Razmerje
med cestnino za najnižji (osebna vozila) in najvišji cestninski
razred (težka tovorna vozila) je bilo s 1.7.1998 spremenjeno na
1:4 (Uradni list RS št. 48/98). Na dan 30.9.1998 se je pobirala
cestnina za 211,2 km avtocest.
V letu 1999 je predvidenih 14.185 mlo SIT prihodkov od cestnin
in najemnin.

V letu 1999 je predvidena izvedba nekaterih nujnih posegov na
železniških progah, ki jih je potrebno izvesti zaradi gradnje
avtocest. Vrednost teh ukrepov je ocenjena na 347 mio SIT.

Za uresničitev navedene pobrane cestnine je nujni pogoj
podražitev cestnine 1.6.1999 za 20%, kar je v skladu s pogoji
uresničevanja nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji, sprejetih s spremembami in dopolnitvami
nacionalnega programa (Ur.list RS št.41/98).

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

5.3. POSOJILA
5.3.1. Posojila z že odobrenimi soglasji in poroštvi
Državnega zbora in že sklenjenimi kreditnimi
pogodbami

Vsi prilivi so ocenjeni kot dejanski tekoči prilivi v letu 1999.Tolarska
protivrednost tujih posojil je izvrednotena na podlagi ocenjenega
povprečnega tečaja ameriškega dolarja v letu 1999 v višini 1
USD = 173,5 SIT (podatek Ministrstva za finance, Proračunski
priročnik za pripravo državnega proračuna in finančnih načrtov
za leti 1999 in 2000, Ljubljana, 20.julija 1998).

5.3.1.1. Evropska investicijska banka EIB ( A.B in C )
inEIBII
V letu 1999 je predvideno koriščenje sredstev kredita EIB ( A,B in
C ) v višini 456 mlo SIT (2,6 mio USD) in sredstev kredita EIB II
v višini 4.749 mio SIT (27,4 mio USD).

5.1. NAMENSKI DAVEK NA GORIVO (bencinski tolar)
5.3.1.2. Domači finančni krediti
Način zagotavljanja in uporabe sredstev za uresničitev izgradnje
posameznih odsekov avtocest v letu 1999 določa Zakon o
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest,
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
27. november 1998

V letu 1999 bo iz sredstev finančnih kreditov konzorcija domačih
bank zagotovljeno 3.817,6 mio SIT (22 mio USD).
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5.3.2. Posojila, z že odobrenimi soglasji in poroštvi
Državnega zbora, za katere še niso sklenjene
posojilne pogodbe

5.3.3. Posojila, za katera še niso odobrena soglasja
in poroštva Državnega zbora in še niso sklenjene
posojilne pogodbe

5.3.2.1. Novi domači in tuji finančni krediti

5.3.3.1. Evropska investicijska banka - novi (EIB) III

Na podlagi že sprejetih soglasij in poroštev Državnega zbora iz
leta 1996 bo DARS d.d. v letu 1999 sklenila posojilno pogodbo z
domačo ali tujo banko v višini 40 mio USD ( 6.940 mio SIT), kar
bo v celoti črpano v letu 1999. Na podlagi že sprejetih soglasij in
poroštev Državnega zbora iz leta 1997 bo DARS d.d. v letu 1999
sklenila posojilne pogodbe z domačimi in tujimi bankami v skupni
višini 170 mio USD ( 29.495 mio SIT ), od česar bo črpano v letu
1999 16.536,9 mio SIT.

V letu 1999 je predvideno koriščenje sredstev kredita EIB III v
višini 1.474,8 mio SIT (8,5 mio USD).
5.3.3.2. Novi finančni krediti
V letu 1999 bo iz sredstev finančnih kreditov domačih in tujih
bank zagotovljeno 6.072,5 mio SIT ( 35 mio USD).
5.3.4. Drugi viri
V skladu s pogodbo o sofinanciranju avtoceste Malence Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo bo Mestna občina Ljubljana
zagotovila sredstva v višini 475,4 mio SIT.

poročevalec, št. 72
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REKAPITULACIJA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST V LETU 1999
v 000 SIT
VIRI
bencinski tolar
bencinski tolar 1999
cestnine in najemnine
posojila mednarodnih finančnih institucij
EIB i
EIB II
EIB III (novi)
domači in tuji finančni krediti
Konzorcij bank
Novi domači ali tuji finančni kredit (TFK1)
Novi domači in tuji finančni kredit (DFK1 +TFK2)
finančni krediti - novi
drugi viri

33.000.000
33.000.000
14.185.000
6.679.756
455.968
4 749.032
1.474.756
27.294.930
3.817.600
6.940.000
16.537.330
6.072.500
475.390

SKUPAJ VIRI

87.707.57$

PORABA
predhodna dela in priprava proj,- tehnične dokumentacije za odseke po 1999
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi v 2000
gradnja avtocest
nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov
stroški financiranja
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
dela Inženirja
upravljanje in stroški pobiranja cestnin
redno vzdrževanje avtocest
obnavljanje avtocest
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa
obveznosti iz investicijskih kreditov
redne obresti
odplačilo glavnice

740.500
8.000
60.977.772
56.995.503
3.982.269
2.636.193
386.000
1.780.000
2.424.800
2.750.000
1.550.000
1.050.000
6.838.244
347.000
2.318.143
1.854.031
464.112

SKUPAJ PORABA
UMri in porabo

,

od tega za avanse (plačani - poračunani avansi)
od tega za ostalo

27. november 1998
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3.739.770
161.154

poročevalec, št. 72

avtocest skupaj z ukrepi na državnih cestah in železnicah, ter
plačilom obveznosti iz investicijskih kreditov, v predlogu Letnega
plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 v celoti za
14,8 % manjši kot je predvideno za leto 1999 v Spremembah in
dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji.

OBRAZLOŽITEV LETNEGA PLANA
RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA
AVTOCEST ZA LETO 1999
Finančni viri za realizacijo Letnega plana razvoja in vzdrževanja
avtocest za leto 1999 bodo namenska sredstva iz davka na
tekoča goriva, cestnine ter domači in tuji krediti.

Iz Tabele 2 je razvidno, da so v Letnem planu razvoja in
vzdrževanja avtocest za leto 1999 praktično na vseh odsekih ali
etapah predvidene drugačne letne investicijske vsote, v primerjavi
z letnimi investicijskimi vsotami v Spremembah in dopolnitvah
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Zapleteni in dolgotrajnih postopki pri vsklajevanju tras v prostoru,
zapleteni in dolgotrajni postopki pri oddaji del, težave pri odkupih
zemljišč, posebno komasiranih, bodo imeli na eni strani za
posledico manjšo realizacijo od predvidene v letu 1998 in zato
prenos neizvršenih del v leto 1999, na drugi strani pa zmanjšani
finančni viri v letu 1999 narekujejo drugačno letno dinamiko.
Možnost odstopanja posameznih letnih investicijskih vsot v letnih
planih razvoja in vzdrževanja je predvidena v Spremembah in
dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji, v poglavju III.5. Načrt uresničitve nacionalnega programa
z dinamiko gradnje.

V priloženi Tabeli 1 je podana primerjava med viri v Letnem planu
razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 1999 in viri, predvidenimi v
Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji.
Po predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 1999 bo 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
1999 znašal 33 milijard SIT. To je precej manj, kot je za leto 1999
predvideno v Spremembah in dopolnitvah Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji USD (235,5 mio USD, kar
bi zneslo 40,8 milijard SIT po predvidenem tečaju 1 USD = 173,5
SIT).

Iz tabele 3 je razvidna napoved realizacije v letu 1998. Pri pripravi
Letnega plana razvoja in vzdrževanja za leto 1999 je bila
upoštevana 89% realizacija plana za leto 1998, torej je bil
upoštevan cca. 10% prenos nerealiziranih del iz leta 1998 v leto
1999. Podatki zadnjih mesecev kažejo, da bo dejanska realizacija
konec leta 1998 manjša od predvidene (86%) in bo zato ustrezno
večji nerealiziran delež prenesen v leto 1999. Ob oceni dejanske,
manjše realizacije v letu 1998 bo poleg dejstev, navedenih v
prejšnjem odstavku, potrebno upoštevati tudi to, da so bile
Spremembe in dopolnitve nacionalnega programa izgradnje
avtocest sprejete v maju letos, zakon o bencinskem tolarju pa
šele poleti letos, kar je imelo za posledico upočasnitev nekaterih
aktivnosti in postopkov pomembnih za realizacijo plana v letu
1998. Sedaj se vse aktivnosti zelo pospešujejo (odkupi, razpisi,
oddaja del), tako, da bo v prihodnjih mesecih in v letu 1999
realizacija programa stekla z novim zagonom.

Prav tako bo po predlogih proračunskih dokumentov za leto 1999
možno črpati v tem letu domače in tuje kredite v višini 41,6 milijarde
SIT (240 mio SIT), kar je tudi manj kot je za leto 1999 predvideno
v spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa (253,7 mio
USD, kar bi zneslo 44 milijard SIT po predvidenem tečaju 1 USD
= 173,5 SIT).
Ocenjen priliv iz cestnin je tudi nižji od predvidevanj v spremembah
in dopolnitvah nacionalnega programa, predvsem zaradi
spremenjenega razmerja med najnižjim in najvišjim cestninskim
razredom iz 1:6 na 1:4.
Tako znašajo skupno predvideni viri iz naslova bencinskega tolarja,
cestnin, kreditov in drugih virov v predlogu letnega plana 87,7
milijarde SIT, namesto predvidenih 102,8 milijarde SIT, kar je za
14,7 % manj od predvidevanj v Spremembah in dopolnitvah
nacionalnega programa izgradnje avtocest v R Sloveniji.

Zaradi vsega navedenega je predvideno, da bodo nekateri
avtocestni odseki, oziroma njihovi pododseki in nekateri cestni
odseki, predani v promet namesto konec leta 1998, v prvi polovici
leta 1999. V kolikor bo dejanski priliv bencinskega tolarja v letu
1999 večji od predvidevanj, bo možno na nekaterih od teh odsekov
izvajanje del pospešiti.

V priloženi Tabeli 1 je prikazana tudi primerjava med obsegom del
v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 in
obsegom del, predvidenim za leto 1999 v Spremembah in
dopolnitvah Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji. Iz tabele je razvidno, da je obseg graditve in vzdrževanja

poročevalec, št. 72
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Tabela 1
Primerjava Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 1999 s Spremembami in dopolnitvami nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
1 USD = 173,5 SIT
Letni plan 1999
v 000 SIT

% od RNP
v mio USD

Rebalans nacionalnega progr.
v 000 SIT
v mio USD

1. VIRI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Bencinski tolar
Cestnine
Krediti
Drugi viri

Viri skupaj
2. PORABA
2.2. Graditev avtocest
2.3. Graditev ostalih cest
v okviru avtocestnega programa
2.4. Ukrepi na železnicah
v okviru avtocestnega programa
2.4. Avansi
2.5. Interkalarne obresti
Graditev skupaj
2.6. Upravljanje in vzdrževanje avtocest
2.7. Obveznosti iz investicij
Skupaj poraba
Razlika med viri in porabo

27. november 1998

33.000.000
14.185.000
40.047.186
475.390

190,2
81,8
230,8
2,7

80,8%
81,1%
91,0%
100,0%

40.859.250
17.488.800
44.013.480
475.390

235,5
100,8
253,7
2,7

87.707.576

505,52

85,3%

102.836.920

592,7

63.892.272
6.838.244

368,3
39,4

80,0%
113,9%

79.914.100
6.003.100

460,6
34,6

347.000

2,0

100,0%

347.000

2,0

3.739.770

21,6

0

0

2.636.193
77.453.479

15,2
446,4

33,2%
82,2%

7.939.360
94.203.560

45,8
543,0

7.774.800
2.318.143

44,8
13,4

134,7%
82,0%

5.774.080
2.826.315

33,28
16,29

87.546.422

504,59

85,2%

102.803.955

592,5

161.154

0,93

32.965

0,2
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TABELA 2
Primerjava med predlogom Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999 in spremembami
in dopolnitvami nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
Postavka / Odsek

Etapa

jProjeklna dokumetacija, odkupi in Inženir j
Pesnica - Slivnica

I
Slivnica - Ptujska
Zrkovska cesta km 0,0 do km 0,87
HC2B

Slivnica - Fram - BDC
Obvoznica Lendava
Lenart - Beltinci

Lenart - Cogetinci
Cogetinci - Vučja vas
Vučja vas - Beltinci
Priključek SI.Bistrica - sever
Rekonstrukcija M 3-3
Obvoznica Pragersko
Obvoznica Orniož
Hajdina - Ptuj
Gorišnica - Ormož

SI.Bistrica - Hajdina
Hajdina - Ormož
Hoče - A rja vas
Priključek Lopata
A rja vas - Vransko
Blagovica - Sentjkakob

Šentjakob - Krtina
Krtina - Lukovica
Lukvica - Blagovica

Zadobrova - Tomačevo
Malence - Šentjakob
Cebulovica - Divača
Divača - Kozina
Kozina - Klanec

1 etapa 0,8 km
2.etapa 4,0 km
Srmin - Socerb
Socerb - Klanec

Klanec - Ankaran
Škofije - Srmin
Iiola - Jagodje - dograditev dveh p.
Razdrto - Vipava

1 etapa 1,3 km
Rebemice
Vipava - Podnanos (Mlake^

Vipava - Selo
Selo - Šempeter
Vransko - Blagovica

Vransko - Trojane
Trojane - Blagovica

Višnja gora - Bič
Krška vas - Obrežje
Naklo - Kranj - dograditev dveh p.
| Dokon ganja
[Skupaj AC

-■>
i
■<
Spremembe in dopolnitve nacionalnega
programa izgradnje avtocest v RS
poraba 1999
v mio USD
I
v 000 SIT

2

1

~

~

\.ivait\i (pm'ečanje salda)

5
Predlog letnega plana razvoja
in vzdrževanja za leto 1999
poraba 1999
v 000 SIT

1 -1,4|

2.498.400|

2.528.5001

29,6
1,9
9,5
0,0
2,8
4,0
7.6
34,0
0,0
0,0
1,0
0,0
11,0
3,0
0,0
9,4
0,0
29,9
18,1
17,5
0,0
8,0
0,0
0,0
8,7
27,4
39,3
8,5
4,7
2,1
9,1
10,0
4,0
11,6
0,0
50,2
36,5
31,6
12,8
2,4

5.135.600
329.650
1.648.250
0
485.800
694.000
1.318.600
5.899.000
0
0
173.500
0
1.908.500
520.500
0
1.630.900
0
5.187.650
3.140.350
3.036.250
0
1.388.000
0
0
1.509.450
4.753.900
6.818.550
1.474.750
815.450
364.350
1.578.850
1.735.000
694.000
2.012.600
0
8.709.700
6.332.750
5 482.600
2.220.800
416.400

5.092.219
349.643
582.682
454.612
1.001.670
215.000
305.000
1.778.720
20.000
280.565
303.000
51.000
512.750
522.384
123.827
408.000
371.550
6.546.047
2.487.000
100.000
36.658
11.135.045
205.000
70.000
3.371.113
2.274.279
530.520
60.520
604.942
685.392
1.666.820
294.578
685.816
3.200.538
220.000
7.039.766
1.320.156
5.390.460
114.000
566.500

[

I

0,0|

o|

386.000|

|

|

460,6|

79.914.100|

63JW2.272|

]

|

0,0[

o|

3.739.770|

|

460,6|

79.914.10(l|

67.632.042|

| Skupni ACiavaniii

'

|

"

I Urvpi na itr/iiMiili cestah

l

|

34,6|

6.003-1<X*|

6.838,244|

lUkrepi na žcletnicah

[

I

2,0|

347.000|

~47.QOO|

|Skupaj AC + DC + Ž

|

l

497.21

86.264.200|

74.817.286|

45,76
13,7
19,58
10,08
5,11

7.939.360
2.376.950
3.397.130
1.748.880
886.585

2.636.193
2.424.800
2.750.000
1.550.000
1.050.000

1,11

I90.850|

2.318.143|

592,5]

l02.80i.95S"!

Stroški financiranja
Upravljanje in stroški pobiranja cestnin
Redno vzdrževanje
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme
Naložbe v osnovna sredstva A C
[Obvemosli i/ inveiiticijftkili kreditov

|na|cti1i po 199-1

|VSE SKUPAJ

1
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NAPOVED REALIZACIJE V iiEED 1598
w«OOSCTi>rez4troOcorSB»adxxB>

AC ODSEK

Plan 1998
-vooosrr

. Otsovxx> letni plan razvoja a
■vidi let tni« avtoeert-v lctn 1999
■%
Napoved
rr» lin rije
realizacije 1998
(aeptonber 1998)
vooosrr

Napoved
•%
realizacije 1998 realizacije
(november 1998)
vooosrr

Predhodni odkopi

3J43300
1346.000
1357500
480X00

2352462
1254.562
1397300
4MSM

91
81
100
100

2.74&425{ • 87
1235.7241
80
1309.701 j
94
I2322| , 3

Šentilj -Pesnica
Hote-Arja vrni
SDvniea - F nun - BDC
SLBinrica-Hajdina
. PrildjućetSLBisJnci-sevei

127X00
730.7«
235C600
895500
49.450

Hajdina -Onnoi (brti obveasice)
Obvoznica Ormož
Hajdina - Ptuj
Pesnica - Slivnica
Slivnica-Ptujski
Obvoznica - Lendava - dvopasovnica
Lenart- Beltinci
Vučj« vas - Bctonci
Prikljuiek Lopata
Arja vas - Vransko
Blagovica - Šentjakob
Scntjirtiib - Krtina
Krtim - Lukovica (Kotnpoijel
Malenct - Šentjakob
Zadobrova - Tomaževo
Razdrto- Cebulovie* (viad.)
Ćebolovica - Dhrata
D rva £« - Kozina
Drva ta - Dane
Dane - FernetiH
Selo-Šempeter
Vipava-Selo
Kazina - Klance
Kazim-Klanec Ijetap«
Kazina-Klanrf 7 rtapi
Izola- Jarodje

1X32300
797200
235.600
1344.000
1344.000
2J03315
371800
372800
168.000
1.400.000
3386315
3361.442
425373
8.657.600
60L363
25-000
563X00
1.742300
172JOOO
602J137
424.000
524X900
809370
709370
100.000
352800
607.400
305.000
302400
4309.789
4.099.7«!
510.000
3368.743
4032M
756.00«

117.000
590286
2394.700
657308
102908
555 000
830200
797200
. 33.000
1307X00
. 1.607.000
L040.749
3723 00
372800
93.000
L4OOXO0
3321.442
3321.442
0
9.857.600
601368
2208
453X00
L742300
145903
593X76
203X00
4342500
509370
409370
100.000
117300
305X00
305.000
0
4.019.789
3.799.789
220.000
2258.743
253.006
756X0«

92
81
94
73
208
66
80
100
14
104
104
49
100
100
55
100
83
93
0
114
100
9
80
100
85
99
48
92
63
58
100
33
50
100
0
87 •
93
43
71
63
100

127X00
730.786
2311305
292980
117308
175472
605326
602.765
2.861
1.444.000
1.444.000
1342363
200X00
200.000
30X00
1393.447
3361.442
3361.442
0
9.857.600
376387
1335
398319
1300392
151.184
573.779
196.052
5243300
537320
425320
112.000
116X00
238.764
238.764
0
4X99.789
4.099.789
0
2X00X0«
150X0«
40130«

47.279-4271

42.419004

90

41.440.7171

4.653300
168X00

■ 3.797350
168X00

12
100

239431l|
168X001

64
100

52.101.0Z7

46384.654

89

44.603.028|

86

Projektna dokumentacija to Iirfmtr
Predhodni projekti

[Stapaj AC (brn strJla.)
DRŽAVNE CESTE is REHABILITACIJE
fcFT.rTMCK
|VSE SKUPAJ
27. november 1998
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Dokončanja (zaklj.dda+stare odlkod.)

i
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Razdrto - Vipava 0.0 - L3
Vipava - PodnanOJ
Vransko - Blagovica
Vransko -Trojane
Trojane-Blagovici
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98
33
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21
59
76
1
94
94
64
54
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18
114
89
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0
114
63
5 •
71
109
88
95
46
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66
60
112 ■
33
39
78
0
89
100
0
63
37
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Poročilo o

IZVAJANJU

V

LETU

PROGRAMA

DELA

DARS

D.D.

1997

- EPA 634 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 84. seji dne 12/11-1998 sprejela:

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

- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA DELA DARS D.D.
V LETU 1997,
ki ga pošilja na podlagi 7. člena Zakona o Družbi za avtoceste
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93).

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

27. november 1998
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POVZETEK

POROČILA O IZVAJANJU
PROGRAMA DELA DARS d.d.

ZA LETO 1997

CELJE, oktober 1998
poročevalec, št. 72
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2.2. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE
AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO SE PRIČELI GRADITI
V LETIH 1994,1995 in 1996

1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE
V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji, je DARS d.d. v letu 1997 opravljala naslednje naloge:

V letu 1997 je potekalo nadaljevanje oziroma dokončanje gradnje
naslednjih avtocestnih odsekov:

- organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave
investicijskih programov, projektno tehnične dokumentacije ter
odkupov zemljišč in nepremičnin za avtocestne odseke, katerih
gradnja je bila predvidena v letu 1997 ali se bodo pričeli graditi
pozneje,
- organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se
pričeli graditi v letih 1994, 1995 in 1996,
- organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih odsekov, ki bodo
končani v letu 1997,
- organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih avtocestnih
odsekov,
- organiziranje in vodenje vzdrževanja in upravljanje obstoječih
avtocestnih odsekov,
- opravljanje finančnega inženiringa in
- ostale naloge.

Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija
1. Šentilj - Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,5 km
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina
47,0 km
3. Slivnica - Fram - BDC, štiripasovna avtocesta, dolžina 7,0
km
4. Priključek Slovenska Bistrica (del odseka SI.Bistrica Hajdina), dolžina 0,8 km
5. Obvoznica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), dolžina
3,7 km
Projekt 2 - Celje
6. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9 km
7. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,5
km

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V
LETU 1997 ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d.

Projekt 3 - Gorenjska - Dolenjska
8. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7
km
9. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina 4,3
km

2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
V letu 1997 so potekala predhodna dela in priprava projektno
tehnične dokumentacije za:

Projekt 4 - Primorska
12. Razdrto - Čebulovica, gradnja manjkajočih viaduktov
13. Čebulovica - Divača z razcepom Divača, štiripasovna
avtocesta, dolžina 5,1 km
14. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km
15. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km
16. Dane - Fernetičl, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km
17. Vipava - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km
18. Selo - Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km

- odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1997, smer zahod vzhod, in sicer:
Maribor - Lenart,
Lenart - Cogetinci,
Cogetinci - Beltinci,
rekonstrukcija M 3-3 (del odseka Slovenska Bistrica - Hajdina),
obvoznica Pragersko (del odseka Slovenska Bistrica - Hajdina),
Fram-Hajdina,
Hajdina - Ormož (brez obvoznice Ormož),
Beltinci - Radmožanci,
Razdrto- Vipava,
Klanec-Srmin,
Škofije - Srmin,
Koper-lzola, Izola-Jagodje in Jagodje-Lucija,
priključek Lopata na AC odseku Hoče - Arja vas,
priključek Ljubečna na AC odseku Hoče - Arja vas,
priključek Razdrto na AC odseku Postojna - Razdrto,
priključek Luka Koper,
- odseke, ki se pričnejo graditi do leta 1999, smer sever jug, in sicer:
Krška vas - Obrežje,
- odseke, ki se pričnejo graditi po letu 1999, smer sever jug, in sicer:
Vrba-Črnivec,
Črnivec-Podtabor,
Podtabor-Naklo,
Naklo-Kranj vzhod,
Šentvid-Koseze,
Bič-Hrastje,
Hrastje-Kronovo,
Kronovo-Smednik,
Smednik-Krška vas.

27. november 1998

Projekt 5 - Vransko - Blagovica
17. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,8
km
Skupno se je v letu 1997 gradnja nadaljevala na 100 km novih
štiripasovnih avtocest ter priključku Slovenska Bistrica In
obvoznici Ormoža. Zaključna dela pa so se izvajala na 37 km
novih štiripasovnih avtocest in 47 km dograjenih dveh pasov
k obstoječi dvopasovnici.
V letu 1997 so bili predani v promet naslednji odseki:
del odseka Slivnica - Fram - BDC (5,6 km),
priključek Slovenska Bistrica - sever,
Arja vas - Vransko in
Dane - Fernetiči,
kar pomeni skupno 30,3 km novih štiripasovnih avtocest in
avtocestni priključek Si. Bistrica.
2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1997
V letu 1997 so potekale intenzivne priprave na gradnjo na
naslednjih štirih odsekih:

29
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Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija
1. Pesnica - Slivnica, l.etapa, dolžina 4,4 km
2. Obvoznica Lendava, dolžina 6,8 km

- sklepanje aneksov k pogodbam in poračuni,
- zemljiško knjižna izvedba pogodb in aneksov k pogodbam.

Projekt 4 - Primorska
1. Kozina - Klanec, l.etapa, dolžina 0,8 km

2.6. STROKOVNA DELA INŽENIRJA
V letu 1997 je ustrezna strokovno - tehnična dela za izvedbo
programa dela DARS d.d. opravljal Inženir. »Inženir« je v skladu s
pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za investitorja opravlja
vsa potrebna tehnično-strokovna opravila za izvedbo projekta.

Projekt 6 - Gorenjska - Dolenjska
2. Višnja Gora - Bič, dolžina 11,2 km
2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO
BILE PREDANE PROMETU PRED 1.1.1994

3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA
AVTOCEST, KI JIH JE ORGANIZIRALA IN IZVAJALA
DARS d.d. V LETU 1997

Potrebna zaključna dela na avtocestah, ki jih je DARS d.d. prevzela
v upravljanje ob svoji ustanovitvi, so se v letu 1997 izvajala na
sledečih odsekih:
Razcep Razdrto,
Koper - Ankaran,
Razdrto - Čebulovica,
Šempeter - Vrtojba in Obvoznica Šempeter,
Hrušica - Vrba,
Malence - Šmarje Sap in
Šmarje Sap - Višnja Gora.

V letu 1997 je DARS d.d. organizirala in vodila tudi dela vzdrževanja
in upravljanja z avtocestami in sicer s področij:
- rednega vzdrževanja avtocest,
- obnavljanja vozišč, objektov in opreme,
- naložb v osnovna sredstva na obstoječih avtocestah,
- pobiranja cestnine,
- odnosov z javnostmi in
- razvojnih nalog.
4. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V LETU
1997

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN NA
AVTOCESTAH, KI SO BILE PREDANE PROMETU
PRED 1.1.1994

V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafični prikaz fakturirane
realizacije Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. v letu
1997 po postavkah, predvidenih v Programu dela DARS d.d. za
leto 1997.

V letu 1997 so se za reševanje premoženjsko pravne problematike
na že zgrajenih avtocestnih odsekih vršile naslednje aktivnosti:
- dokončna odmera zemljišč,

i
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v 000 SIT
POSTAVKA
- -• . .

...

PLAN
1997

REALIZACIJA
1997

% REALIZACIJE

PLAN RAZVOJA
2.009.100

675.996

33,6

PROJEKT 1 - SKUPAJ
Hoče - Ar j a vas
Šentilj - Pesnica
Pesnica - Slivnica
Slivnica - Frani - BDC
Priključek SI. Bistrica S
Obvoznica Ormož
Obvoznica Lendava
PROJEKT 2 - SKUPAJ
Arja vas - Vransko
Blagovica - Šentjakob

11.885.436
2.388.247
555.000
350.000
5.950.000
555.189
1.446.000
641.000
10.684.700
8.950.000
1.734.700

PROJEKT 3 - SKUPAJ
Zadobrova - Tomačevo
Šentjakob - Malence
PROJEKT 4 - SKUPAJ
Razdrto - Čebulovica
Čebulovica - Divača
Divača - Kozina
Kozina - Klanec
Vipava - Selo
Selo - Šempeter
Divača - Dane
Dane - Femetiči
PROJEKT 5 - SKUPAJ
Vransko - Blagovica

9.592.785
1.172.694
8.420.091
12.294.248
25.000
250.000
5.870.670
105.000
3.293.200
280.000
940.500
1.529.878
4.300.000
4.300.000
700.000

10.072.717
2.539.759
444.169
172.508
5.281.059
364.821
1.238.915
31.486
11.084.704
9.961.482
1.123.222
10.204.578
1.245.778
8.958.800

84.7
106,3
80.0
49.3
88.8
65.7
85.7
4.9
103,7
111.3
64.8
106,4
106.2
106.4

8.951.252
-296
104.386
4.442.104
27.579
1.835.979
108.198
570.111
1.863.191
2.970.067
2.970.067
179.737

72,8
-1.2
41,8
75,7
26,3
55,8
38.6
60,6
121,8
69,1
69,1
25,7

700.000
830.000

179.737
427.439

25,7

87.000

5.874

6,8

"INŽENIR"

1.597.899

1.492.589

93,4

STROŠKI FINANCIRANJA

2.168.000

1.102.928

50.9

56.149.168

47.167.881

84,0

PROJ. DOKUMENT. PO 1997

PROJEKT 6 - SKUPAJ
Višnja gora - Bič
DOKONČANJA DEL NA AC
ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH AC

PLAN RAZVOJA SKUPAJ
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v 000 SIT
REALIZACIJA
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FINANČNI NAČRT
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90,0

160.000
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100,0
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183,3

0

30.054

-

5.912.316

6.260.879
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______
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-
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FINANČNI NAČRT
PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
OSTALI STROfiKI
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REDNO VZDRŽEVANJE
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POROČILO O IZVAJANJU

PROGRAMA DELA DARS d.d.

V LETU 1997

CELJE, marec 1998
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NADZORNI SVET
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.d.
Celje, Ulica XIV.divizije št. 4

Štev.: 723/6-98-BP-Ce
Datum: 08.07.1998

Nadzorni svet DARS d.d. je na svoji 32. redni seji dne 08.07. 1998 pod točko 03 sprejel
naslednji

SKLEP

Nadzorni svet DARS d.d. se je seznanil s poročilom o izvajanju programa dela DARS
d.d. za leto 1997, kjer so primerno upoštevane dopolnitve vsebine v skladu s sklepi 31.
seje Nadzornega sveta DARS d.d. in daje o njem pozitivno mnenje.

Anton Špolar,dipl.ing.
r
Predsednik

27. november 1998
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Poročilo o izvajanju Programa dela DARS d.d. v letu 1997 je pripravila in sprejela Uprave
družbe na svoji 207.seji dne 09.03.1998:

Jože Brodnik, dipl.ing.
Lado Prah, dipl.ing.

J

^
f

!

X
/

A

mag. Stanko Debeljak, dipl.oec.
Stanko Štrajn, dipl.iur.
Gordana Višinski, dipl.ing.
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FINANČNA REALIZACIJA NACIONALNEGA PROGRAMA
NA DAN 31.12.1997
DOKONČANJA AVTOCEST
P ROJ DOKUM IN INŽENIR
PRIKLJUČEK RAZDRTO
NAVEZAVA KA LUKO KOPER
PRIKLJUČEK UUBEČNA
PRIKLJUČEK LOPATA
JAGODJE -LUCUA
KOLA-JAGODJE
KOPER • IZOLA
ŠKOFIJE - SRVUN
BELTINCI - PINCE
LENART- BELTINCI
MARIBOR - LENART
FRAM - KAJOINA
KRŠKA VAS-OBREŽJE
smednik-krSkavas
KROMOVO - SMEDMK
HRASTJE - KRONOVO
BIČ - TREBNJE - HRASTJE
VIŠNJA GORA - Bič
ŠENTVID- KOSEZE
NAKLO-KRANJ V
POOTABOR - NAKLO
PERAČJCA - POOTABOR
VRBA-PERAČICA
KAJOINA-ORMOŽ
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
ZADOBROVA - TOMAČEVO
ŠENTILJ - PESNICA
PESNICA-SLIVNICA
SLIVNICA-FRAM-BDC
HOČE-ARJA VAS
ARJA VAS-VRANSKO
VRANSKO - BLAGOVICA
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
ŠENTJAKOB - MALENCE
DANE - FERNETTčl
DIVAČA-DANE
SELO - ŠEMPETER
VIPAVA-SELO
RAZDRTO - VIPAVA
KLANEC - SRMIN
KOZINA • KLANEC
DIVAČA - KOZINA
C EBULOVICA - DIVAČA
RAZDRTO - ČEBULOVICA
50

100

150

■ realizirano do 31.12.1997
□vrednosti po Nacionalnem programu
37
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0.

UVOD

1.

OPRAVLJENO DELO DRUŽBE

1.1.

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

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

2.

PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V LETU
1997 ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d.

2.1.

Predhodna dela in priprava projektno tehnične dokumentacije

2.1.1.

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE PRIČNEJO
GRADITI PO LETU 1997 - SMER ZAHOD - VZHOD
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE PRIČNEJO
GRADITI DO LETA 1999 - SMER SEVER - JUG
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KI SE PRIČNEJO
GRADITI PO LETU 1999 - SMER SEVER - JUG

2.1.2.
2.1.3.

22.

Nadaljevanje in dokončanje gradnje avtocestnih odsekov, ki so se
pričeli graditi v letih 1994,1995 in 1996
ŠENTILJ- PESNICA, dolžina 9,5 km
HOČE - ARJA VAS, dolžina 47,0 km
SLIVNICA - FRAM- BDC, dolžina 7,0 km
PRIKLJUČEKSL.BISTRICA - sever, dolžina 0,8 km
OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km
ARJA VAS- VRANSKO, dolžina 20,9 km
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,5
ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km
MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km
RAZDRTO - ČEBULOVICA , dolžina 8.S bn,
gradnja manjkajočih viaduktov
ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA, dolžina 5.1 km
DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km
DIVAČA - DANE, dolžina 8.4 km
DANE - FERNETIČI. dolžina 3.8 km
VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km
SELO - ŠEMPETER, dolžina 11,8 km
VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16.8 km
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2.3.

Novi avtocestni odseki v letu 1997
PESNICA - SLIVNICA, 1.etapa, dolžina 4,4 km
OBVOZNICA LEN DA VA. dolžina 6.8 km
KOZINA - KLANEC, I.etapa, dolžina 0,8 km
VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km

2.4.

Zaključna dela na avtocestah, ki so bile predane prometu pred 1.1.1994

2.5.

Odkupi zemljišč in nepremičnin

2.5.1.

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN NA ŽE ZGRAJENIH
AVTOCESTNIH ODSEKIH

2.6.

Strokovna dela Inženirja

3.

PROGRAM VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA AVTOCEST, KI JIH JE
V LETU 1997 ORGANIZIRALA IN IZVAJALA DARS d.d.

3.1.

Redno vzdrževanje avtocest

3.2.

Obnavljanje vozišč, objektov in opreme

3.3.

Naložbe v osnovna sredstva avtocest

3.4.

Pobiranje cestnine

3.5.

Odnosi z javnostmi

3.6.

Razvojne naloge

4.

POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V LETU 1997

27. november 1998
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1.2. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih
odsekov, ki so se pričeli graditi v letih 1994,1995 in
1996

0. UVOD
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. je v letu 1997
izvajala naloge v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji (Ur. list RS 57/93), v skladu z Nacionalnim
programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je dne
15.11.1995 sprejel Državni zbor, na podlagi Programa dela DARS
d.d. za leto 1997, s katerim se je na svoji 26.redni seji, dne
20.06.1997, seznanil Nadzorni svet DARS d.d., in ki gaje sprejela
skupščina DARS d.d. (Viada Republike Slovenije) ter dal nanj
soglasje Državni zbor dne 29.07.1997, ter v skladu s Planom
razvoja in finančnim načrtom DARS d.d. za leto 1997 - Nadaljevanje
gradnje avtocestnih odsekov, s katerim se je na svoji 22.redni
seji, dne 13.11.1996, seznanil in podal nanj pozitivno mnenje
Nadzorni svet DARS d.d., in ki ga je sprejela skupščina DARS
d.d. (Vlada Republike Slovenije) na svoji 220. seji, dne 7.11.1996,
in Rebalansom plana razvoja in finančnega načrta DARS d.d. za
leto 1997, s katerim se je na svoji 26.redni seji, dne 20.06.1997,
seznanil in podal nanj pozitivno mnenje Nadzorni svet DARS d.d.,
in ki gaje sprejela skupščina DARS d.d. (Vlada Republike Slovenije)
na svoji 22. seji, dne 17.7.1997.

Pri tem je DARS d.d.:
- organizirala in vodila postopke oddaje del za še neoddana dela,
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri
gradnji,
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del.
1.3. Organiziranje in vodenje gradnje avtocestnih
odsekov, ki so bili končani v letu 1997
Za odseke, ki so bili končani v letu 1997 je DARS d.d.:
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri
gradnji,
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del,
- pridobivala potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in
vgrajenih materialov,
- organizirala tehnične preglede izvedenih del,
- organizirala in vodila odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih
na tehničnih pregledih,
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov
oziroma delov odsekov.

Pričujoče poročilo je narejeno po 7. členu Zakona o družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji.
1. OPRAVLJENO DELO DRUŽBE
V skladu s 3. členom Zakona o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji, je DARS d.d. v letu 1997
opravila naslednje naloge:

1.4. Organiziranje in vodenje pričetka gradnje novih
avtocestnih odsekov

1.1. Organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave
in izdelave investicijskih programov, projektno
tehnične dokumentacije ter odkupov zemljišč in
nepremičnin za avtocestne odseke, ki se pričnejo
graditi v letu 1997 ali se bodo pričeli graditi pozneje

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

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

1.5. Organiziranje in vodenje vzdrževanja in
upravljanje obstoječih avtocestnih odsekov
Na že zgrajenih avtocestah, ki jih je DARS d.d. dobila v upravljanje
od Republike Slovenije, je družba organizirala in vodila izvajanje
rednega vzdrževanja ter obnavljanja vozišč, objektov in opreme
v takem obsegu in kvaliteti, da je bil uporabnikom avtocest v
največji možni meri zagotovljen tekoč in varen promet.

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

Zato je DARS d.d.:
- organizirala in vodila izvajanje rednega vzdrževanja avtocest;
- razpisovala in oddajala dela obnavljanja vozišč, objektov in
opreme;
- organizirala in vodila količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri
obnovitvenih delih;
- organizirala in vodila pobiranje cestnine s postopnim uvajanjem
pobiranja cestnine brez ustavljanja.

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

Pri tern je DARS d.d. poskrbela, da so bila navedena dela izvedena
racionalno in kvalitetno ter v obsegu, ki je omogočal čim večji del
pobranih cestnin nameniti za graditev novih avtocestnih odsekov.
Izvajalci obnovitvenih del so bili izbrani na podlagi javnih razpisov.
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1.6. Opravljanje finančnega inženiringa
-

Financiranje gradnje in vzdrževanja avtocest je bilo v letu 1997
omogočeno predvsem na podlagi Zakona o zagotavljanju
namenskih sredstev za izgradnjo avtocestnega omrežja v
Republiki Sloveniji (Ur. list R Slovenije št. 46/93) ter na podlagi
Pogodbe o prenosu avtocest v Republiki Sloveniji v upravljanje
DARS d.d. med Republiko Slovenijo in DARS d.d. S to pogodbo je
DARS d.d. dobila od države Slovenije v upravljanje že zgrajene
avtoceste in s tem tudi pravico do pobiranja cestnin in najemnin,
ki so vir finančnih sredstev za vzdrževanje in upravljanje avtocest.
Del cestnin in najemnin, ki ni bil porabljen za vzdrževanje in
upravljanje avtocest, pa je bil vir za graditev novih avtocestnih
odsekov.

-

2.1.1. Priprava dokumentacije za odseke, ki se
pričnejo graditi po letu 1997, smer zahod - vzhod

Pri financiranju graditve in vzdrževanja avtocest je DARS d.d.:

Odsek Maribor - Lenart
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- dodatne preveritve poteka trase
- iskanje racionalnejše variante
- izdelava prometnega in ekonomskega vrednotenja
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi vrednotenja dodatnih variant in
iskanja racionalnega poteka trase
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 1999 je ogroženo

- vodila razgovore s tujimi in domačimi finančnimi institucijami, v
sodelovanju z Ministrstvom za finance, o najetju potrebnih posojil
za realizacijo izgradnje avtocestnih odsekov, ki so se pričeli
graditi v letu 1996 in avtocestnih odsekov, ki se bodo pričeli
graditi kasneje;
- sodelovala z Ministrstvom za finance v postopkih za pridobivanje
potrebnih garancij Republike Slovenije za tuja in domača posojila,
ki jih bo DARS d.d. rabila za sofinanciranje graditve avtocestnih
odsekov v letih 1997 do 1999;
- zagotavljala pravočasno in redno plačilo obveznosti iz že najetih
posojil za nove avtocestne odseke;
- tujim posojilodajalcem (EBRD in EIB), v okviru že podpisanih
posojilnih pogodb, redno dostavljala vse podatke in poročila o
realizaciji avtocestnega programa, ki jim jih je v skladu s temi
pogodbami dolžna pripravljati;
- v okviru zakonskih možnosti zagotavljala ohranjanje realne
vrednosti likvidnostnih viškov cestnin.

Odsek Lengrt - Cggetincl
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- preveritve novih variant
- prometno-ekonomsko vrednotenje novih variant
- dopolnitve idejne študije variant glede na pridobljene
vodnogospodarske zahteve
- optimizacija variante D in primerjava z varianto 1N po istih
gradbeno-tehničnih in prometno-ekonomskih kriterijih
- izdelava geodetskih kart 1:1000 za varianto 1N
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelan elaborat prometno-tehničnega in ekonomskega
vrednotenja variant
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi vrednotenja dodatnih variant in
usklajevanja z lokalnimi skupnostmi
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo

1.7. Ostale naloge
Poleg vseh navedenih nalog je DARS d.d.:
- pripravljala poročila in podatke za organe upravljanja, Skupščino
DARS d.d. (Vlado Republik o Slovenije) in Nadzorni svet DARS
d.d.;
- pripravljala poročila in podatke za strokovne organe Skupščine
DARS d.d., predvsem za Projektni svet;
- sodelovala z Ministrstvom za promet in zveze, Ministrstvom za
okolje in prostor in Ministrstvom za finance pri nalogah, ki jih ta
ministrstva kot upravni organi izvajajo pri gradnji avtocest;
- sodelovala z lokalnimi skupnostmi preko katerih potekajo trase
novih avtocest.

Odsek Cooctlncl - Beltinci
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- prometno-ekonomsko vrednotenje novih variant
- iskanje novih variant na območju Občine Sv.Jurij
- usklajevanje z lokalno skupnostjo glede poteka trase in izbora
variante
t
- izdelava posebnih strokovnih podlag za Osnutek LN
- izdelava poročila o vplivih na okolje
- priprava projektne naloge za izvedbo javnega natečaja za most
čez Muro
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelano prometno-ekonomsko vrednotenje variant
- izdelana študija variant
- izdelan idejni projekt za usklajeni del trase na pododseku Vučja
vas-Beltinci od km 0,000 do 11,200
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 4 meseca zaradi usklajevanja z lokalno skupnostjo in
izdelave dodatnih variant po zahtevah lokalnih skupnosti
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo

2. PROGRAM DEL GRADITVE AVTOCEST, KI JIH JE V
LETU 1997 ORGANIZIRALA IN VODILA DARS d.d.
2.1. PREDHODNA DELA IN PRIPRAVA PROJEKTNO
TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
V okviru postopkov pridobitve ustreznih dovoljenj za graditev
nastopajo pri pripravi ustrezne tehnične in prostorske
dokumentacije naslednje potrebne značilne faze:
- Izdelava idejne študije poteka variant trase avtocest s prometno
- ekonomskim delom. Naroča in vodi DARS d.d.;
- Priprava lokacijskega načrta (v nadaljevanju LN) z vrednotenjem
variant. Izdelavo lokacijskih načrtov na podlagi predlogov
Ministrstva za promet in zveze naroča in vodi Ministrstvo za
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okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Urad RS za prostorsko
planiranje (v nadaljevanju UPP);
Izdelava idejnega projekta in strokovnih podlag za lokacijski
načrt po zaključku vrednotenja variant in pred izdelavo osnutka
lokacijskega načrta. Naroča in vodi DARS d.d.;
Izdelava raznih dodatnih prometno tehničnih in prometno
ekonomskih preverjanj v fazi izdelave osnutka in predloga
lokacijskega načrta. Naroča in vodi DARS d.d.;
Priprava predloga Uredbe o LN. Vodi MOP - UPP;
Izdelava projektno-tehnične dokumentacije za pridobitev
dovoljenja za gradnjo (v nadaljevanju PGD). Naroča in vodi
DARS d.d.;
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- pridobivanje pogojev za avtocesto
- izdelava poročila o vplivih na okolje
- priprava projektne naloge za študijo variant Radmožanci-Pince
in priprava strokovnih podlag za pobudo MPZ za izdelavo LN
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelano prometno-ekonomsko vrednotenje variant
- izdelane posebne strokovne podlage in idejni projekt
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 4 mesece zaradi povečanega obsega del in kasnitve
pridobivanja pogojev na izbrano varianto
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo

Rekonstrukcija M3-3 (del odseka Slovenska Bistrica Haidina)
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- izvedba razpisov za izdelavo projektne dokumentacije
- pogajanja za direktno oddajo del za izdelavo projektne
dokumentacije
- rekonstrukcija magistralne ceste poteka po obstoječi trasi,
potrebne bodo le manjše korekture poteka trase (izboljšava
elementov), zato se izdeluje projekt PGD. Gradnja bo izvedena
na osnovi priglasitve del
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- projekt PGD v izdelavi
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 2 meseca zaradi težav pri zagotavljanju zadostnega
števila ponudb v javnem razpisu (2 razpisa nista uspela)
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 1999 ni ogroženo

Odsek Razdrto- Vipava
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- usklajevanje pripomb z javne razgrnitve
- izdelava balistične študije za vojaški poligon Mlake
- izdelava novelacije študije hrupne obremenjenosti
- dodatne preveritve severno od tankovskih garaž po zahtevah
Občine Vipava in DRSC
- izdelava dodatnih topografskih načrtov 1:1000
- izdelava preveritve poteka trase v 1:5000 po predlogu MPZ in
DRSC
- izdelava preveritve poteka trase z znižanjem nivelete in
zmanjšanjem vzdolžnega nagiba
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelan idejni projekt za predlog LN
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda je posledica dodatnih preveritev trase preko Rebernic
zaradi zahtevnih splošnih pogojev in visokih investicijskih
stroškov
- Uredba o LN bo predvidoma sprejeta v septembru 1998
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje celotnega odseka do konca leta 2000 je ogroženo

Obvoznica Praaersko (del odseka SI.BIstrlca - Haldina)
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- priprava razpisov za izdelavo prostorske (2 neuspešna razpisa)
in projektne dokumentacije za obvoznico
- oddaja del izdelave lokacijskega načrta in idejnega projekta po
pogajanjih
- izdelava idejnega projekta
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- lokacijski načrt v izdelavi - faza primerjave variant
Stanje po programu dela DARS
- zamuda 6 mesecev zaradi težav pri zagotavljanju zadostnega
števila ponudb v javnem razpisu (2 razpisa nista uspela)
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 1999 je ogroženo
Odsek Fram-Haidlna
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- priprava razpisa za študijo variant
- izvedba razpisa, ki ni uspel
- pridobivanje ponudb po dveh neuspelih javnih razpisih
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelana projektna naloga za študijo variant
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 8 mesecev zaradi nedefiniranja obsega izdelave
lokacijskega načrta, zaradi težav pri zagotavljanju zadostnega
števila ponudb v javnem razpisu in zaradi uskladitve z določili
predpisov v zvezi z izvrševanjem proračuna
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo

Odsek Klanec-Srmln
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- usklajevanje predlogov rešitev tras AC v D koridorju, ki bo
osnova za izdelavo IP in osnutka LN, Vladi RS je bilo
posredovano poročilo
- izdelava idejnega projekta za kompromisno varianto DI/2 (zgornji
del) in DII/5 (spodnji del)
- izdelava projektne naloge za izvedbo natečaja za rešitev
viadukta Crni kal
- izdelava poročila meritev burje na trasi Divača-Ankaran in ločeno
za viadukt Črni kal
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- idejni projekt v izdelavi
Stanje po programu dela DARS:
- strokovne podlage in idejni projekt za predlagano varianto izdelan
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo

V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- dopolnjevanje primerjalne študije variant
- dodatna prometna preveritev dodatnih variant
- izvedba razpisa za izdelavo topografskih načrtov 1:1000
- obravnava pritožbe na izbor izdelovalca topografskih načrtov
1:1000
- izdelava projektne naloge za izdelavo idejnega projekta za
pododsek Hajdina-Ptuj (Zagrebška cesta)
- priprava razpisne dokumentacije za javni razpis za izdelavo
idejnega projekta na pododseku Hajdina-Ptuj (Zagrebška cesta)
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- primerjalna študija variant izdelana
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 5 mesecev zaradi preverjanja dodatnih variant po
zahtevah lokalnih skupnosti in DRSC
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje celotnega odseka do konca leta 1999 je ogroženo

Odsek Škoflle - Srmln
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- aerosnemanje terena
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelan in veljaven LN
- izdelani aeroposnetki terena
Stanje po programu dela DARS:
- izdelava Osnutka LN za AC odsek Klanec-Ankaran (Srmin) še
ni zaključena, zato še ni mogoče določiti vpliva na veljaven LN
za AC Škofije-Srmin
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2001 ni ogroženo

Odsek Beltinci - Radmožancl
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- izdelava posebnih strokovnih podlag in idejnega projekta
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- aerosnemanje terena
- izbira izdelovalca študije variant
- izdelava idejnih rešitev variant
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelani aeroposnetki terena
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 3 mesece zaradi usklajevanja pristojnosti pri vodenju
lokacijskih postopkov
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogroženo

- izdelani aeroposnetki terena
Stanje po programu dela,DARS:
- zamuda 3 mesece zaradi usklajevanja pristojnosti pri vodenju
lokacijskih postopkov
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- izgradnja priključka po NP ni predvidena

Priključek Lopata na AC odseku Hoče - Arla vas
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- preveritev poteka trase priključka preko vodovarstvenega pasu
- preveritev dodatnih variant po zahtevah DRSC
- izdelava gradbeno-tehničnega in prometno-ekonomskega
elaborata
- priprava razpisne dokumentacije za izdelavo idejnega projekta
- izvedba pogajanj po dveh neuspelih razpisih za oddajo del
idejnega projekta
- izdelava situacije s prvo tazo programa izgradnje bencinskega
servisa brez AC priključka
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- primerjalna študija variant v izdelavi
Stanje po programu dela DARS
- zamuda 6 mesecev zaradi zahtevkov po preverjanju dodatnih
variant s strani DRSC in nedefiniranih pogojev ščitenja podtalnice
s strani MOP-UVN
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- izgradnja priključka po NP ni predvidena

Odsek Krška vas - Obrežje
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- izdelava študije variant (gradbeno-tehnični elaborat z
investicijskimi vrednostmi)
- izdelava elaborata vrednotenja variant
- preveritev dodatnih variant po zahtevah Občine
- preveritev lokacije cestninske postaje
- preveritev lokacij priključkov in spremljajočih objektov
- analiza protihrupne obremenjenosti
- izdelava prometne študije
- izdelava računalniške vizualizacije za območje Čateža
- dodatno aerosnemanje terena
- dodatne preveritve variant poteka trase
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelana študija variant
- izdelan elaborat vrednotenja variant
- izdelana prometna študija
- izdelana dopolnitev študije spremljajočih objektov
- izdelava računalniške vizualizacije za območje Čateža
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi dodatnih preveritev variant
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2000 je ogrožena

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

Priključek Ljubečna na AC odseku Hoče - Arja vas
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- posredovanje mnenja na predlog izbora priključka
- izdelava posebnih strokovnih podlag za pripravo prostorske
dokumentacije
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- strokovne podlage za dopolnitev pobude MPZ v izdelavi
Stanje po programu dela DARS:
- proučitev variant se še ni pričela zaradi kasnitve pri zaključku
izdelave prometno-urbanistične študije mesta Celje (postopek
vodi MO Celje)
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- izgradnja priključka po NP ni predvidena

2.1.3. Priprava dokumentacije za odseke, ki se
pričnejo graditi po letu 1999, smer sever - jug
Odsek Vrba-Čmlvec
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- optimizacija variant na Radovljiškem polju in na območju Podvina
- izdelava ekspertne študije za športno letališče Lesce in analiza
vpliva poteka tras na športno letališče Lesce
- pridobitev podatkov prometnih obremenitev
- izdelava gradbeno-tehničnega in prometno-ekonomskega
elaborata
- izdelava gradbeno-tehničnega elaborata prilagoditve J in JV
tras glede na pogoje Letališča Lesce
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelano delovno gradivo za primerjalno študijo variant
- izdelan tehnološki elaborat vpliva letališča Lesce na trase variant AC
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi optimizacije variant za 2.krog
vrednotenja zaradi pogojev MORS in Uprave za zračno plovbo
glede športnega letališča Lesce
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo

Priključek Razdrto _n_a AQ odseku Postojna - Rggdrto
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- izdelava prometno-tehničnega in prometno-ekonomskega dela
študije variant
- izdelava poročila vplivov na okolje
- izdelava strokovnih podlag za variante DRSC, DRSC2 in variante
KS
- dopolnitev prometno-ekonomske primerjave variant
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- primerjalna študija variant v izdelavi
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 3 mesece zaradi dodatnih preveritev priključka po
zahtevi DRSC in lokalne skupnosti
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- izgradnja priključka po NP ni predvidena
Priključek Luka Koper
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- preveritev navezave Luke Koper na AC omrežje za varianto ob
železnici
- izvedba razpisa za izdelavo študije variant
- aerosnemanje terena
- izbran izdelovalec študije variant
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
27. november 1998

V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- priprava gradiva za predlog ministra MPZ za pričetek priprave
LN
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelano gradivo za pobudo za pričetek priprave LN
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi neposredovanja predloga za pričetek
postopka LN s strani MPZ na MOP
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- izdelana dopolnitev študije spremljajočih objektov
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi optimizacije in detajlnejše obdelave
variant
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo

Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo
Odsek Podtabor-Naklo
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- revizija poročila o variantah v predlaganem koridorju
- aerosnemanje terena za potrebe izdelave kart 1:1000 za izdelavo
preveritev v 1:1000
- izdelava topografskih načrtov 1:1000
- priprava projektne naloge za novelacijo projekta PGD, PZI
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelan idejni projekt za varianto v obstoječem koridorju
- izdelani aeroposnetki terena
- izdelani topografski načrti 1:1000
Stanje po programu dela DARS:
- izdelava geodetskih del (aerosnemanje in topografski načrti
1:1000)
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo

Odsek Hrastie-Kronovo
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov
- izdelava študije variant (gradbeno-tehnični elaborat)
- izdelava prometne študije
- izdelava topografskih načrtov 1:1000
- izdelava računalniške 3D vizualizacije za Karteljevski klanec
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelana dopolnjena študija spremljajočih objektov
- izdelana študija variant z upoštevanjem usmeritev izdelovalca
LN
- izdelani topografski načrti 1:1000
- izdelana prometna študija
- izdelana gradbeno-tehnična primerjava za Karteljevski klanec
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi optimizacije variant in zaradi iskanja
novih rešitev (MOP)
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo

Odsek Naklo-Krani vzhod
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- pripravljena projektna naloga za izdelavo idejne zasnove in
projekta PGD-PZI za odvodnjavanje z avtoceste glede na nove
zahteve MOP-UVN
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- delno izdelani PGD-PZI za dograditev AC v štiripasovnico
Stanje po programu dela DARS:
- dopolnjevanje projektne dokumentacije
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2001 ni ogroženo

Kronovo-Smednlk
V letu 1997 so potekale aktivnosti
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov
- izdelava novelacije idejnega projekta
- izdelava prognoze prometa in analiza protihrupne obremenjenosti
- primerjava potekov lokalne ceste pri Beli cerkvi po severni in
južni varianti
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelan idejni projekt po prvotni varianti
- izdelan predlog poteka lokalnih cest na območju Bele cerkve
- izdelana dopolnjena študija spremljajočih objektov
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 7 mesecev zaradi iskanja novih rešitev in usklajevanja
v zvezi s predlogi poteka lokalne ceste na odsekih Kronovo Dobruška vas, Družinska vas - Ruhna vas (Bela cerkev - širše
območje), ki so v nasprotju s sprejetimi stališči do pripomb in
predlogov z javne razgrnitve
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo

Odsek Šentvld-Koseze
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- dopolnjevanje študije variant priključevanja Celovške ceste na
AC
- pridobljeno mnenje MOL glede variant priključevanja Celovške
ceste
- priprava gradiva za dokumentiran predlog MPZ za pričetek
izdelave lokacijskega načrta
- dodatne preveritve razcepa Koseze
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- študija variant priključevanja Celovške ceste na AC izdelana in
posredovana v mnenje na MOL
Stanje po programu dela DARS:
- zamuda 6 mesecev zaradi iskanja dodatnih variant priključevanja Celovške ceste na avtocesto po zahtevah revizijske
komisije in pridobitve mnenja MOL
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2002 ni ogroženo

Smednik-KrSka vas
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov
- preveritev lokacije cestninske postaje
- izdelava prognoze prometa in analiza protihrupne obremenjenosti
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelan idejni projekt po prvotni varianti
- izdelana dopolnjena študija spremljajočih objektov
- izdelana analiza lokacije cestninske postaje
Stanje po programu dela DARS:
- novelacija idejnega projekta v izdelavi
- zamuda 7 mesecev zaradi iskanja novih rešitev in dokončne
definicije cestninskega sistema
Ogroženost dokončanja izgradnje odseka po NP:
- dokončanje odseka do konca leta 2004 ni ogroženo

V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- izdelava dopolnitve študije spremljajočih objektov
- izdelava prometne študije
- izdelava prometno-ekonomskega izračuna
- izdelava topografskih načrtov 1:1000
- preveritev dodatnih variant po sklepih PS
- detajlnejša obdelava v 1:1000 na pododseku Pluska-Ponikve
mimo Trebnjega
-obdelava variant v 1:5000 na pododseku Bič-Pluska z
upoštevanjem usmeritev izdelovalca LN za potrebe ponovnega
vrednotenja variant
- preveritve poteka trase zaradi zahtev DRSC (priključki,
obvoznica)
Stanje dokumentacije na dan 31.12.1997:
- izdelano delovno gradivo študije variant na pododsekih BičPluska in Pluska-Ponikve
- izdelani topografski načrti 1:1000
poročevalec, št. 72

Fakturirana realizacija na postavki priprava projektno - tehnične
dokumentacije v letu 1997 znaša 676 mio SIT, kar je 33%.
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Projekt 5 - Vransko - Blagovica
17. Vransko - Blagovica, štiripasovna avtocesta, dolžina 16,8
km

Razlogi za .odstopanje od planirane porabe so sledeči:
- izdelave strokovnih podlag ni bilo možno pričeti zaradi:
- zamude pri podaji pobude MPZ (Priključek Ljubečna, Črnivec
- Podtabor, Šentvid - Koseze)
- zamude pri zaključevanju primerjave variant zaradi velikega
števila variant, ki so posledica različnih zahtev v postopku
usklajevanja interesov v prostoru
- zamude pri definiranju obsega LN (Koper - Izola - Jagodje Lucija)
- izdelavo idejnega projekta ni bilo možno pričeti zaradi
- kasnitve pri zaključku vrednotenja variant (Maribor - Lenart,
Lenart - Cogetinci, Priključek Lopata, Hajdina - Ptuj, Priključek
Razdrto, Vrba - Črnivec, Bič - Hrastje, Hrastje - Kronovo, Krška
vas - Obrežje)
- nedefiniranost cestninskega sistema (Smlednik - Krška vas)
- težave pri zagotavljanju zadostnega števila ponudb v javnem
razpisu (Obvoznica Pragersko, Fram - Hajdina, Priključek
Lopata) in težav pri oddaji del in sklepanju pogodb (Hajdina Ormož).

Skupno se je v letu 1997 gradnja nadaljevala na 100 km novih
štiripasovnih avtocest ter priključku Slovenska Bistrica in
obvoznici Ormoža. Zaključna dela pa so se izvajala na 37 km
novih štiripasovnih avtocest in 47 km dograjenih dveh pasov
k obstoječi dvopasovnici.

PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA
Odsek: ŠENTILJ - PESNICA, dolžina 9,5 km
Gradnja na trasi avtoceste se je pričela v juniju 1994, leto za tem
pa še dela na cestninski postaji in izgradnji sistema "klic v sili".
Izvajalec je dela na AC Šentilj - Pesnica končal v pogodbenem
roku, taje bil 16.10.1996 za traso AC in 10.10.1996 za cestninsko
postajo Pesnica in »klic v sili«. V obdobju med 11. in 17.10.1996 je
bil opravljen tehnični pregled izvedenih del. Dne 18.10.1996 je bila
prometnica predana v promet. Na odseku se odslej izvajajo še
nekatera dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka.

2.2. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE GRADNJE
AVTOCESTNIH ODSEKOV, KI SO SE PRIČELI GRADITI
V LETIH 1994, 1995 In 1996
V letu 1997 je bilo v Programu dela DARS d.d. predvideno
nadaljevanje oziroma dokončanje gradnje naslednjih avtocestnih
odsekov:

Priprave na aradnlo
V letu 1997 so se vršili postopki oddaje del za še neoddana dela
in sicer:
- izdelana je bila dokumentacija in izveden razpis ter izbran
Izvajalec za dela na cestninski postaji (izvedba ABC sistema),
- izveden je bil razpis ter izbran Izvajalec za nabavo opreme
(vozila) za CP Pesnica.

Projekt 1 - Severovzhodna Slovenija
1. Šentilj • Pesnica, štiripasovna avtocesta, dolžina 9,5 km
2. Hoče - Arja vas, dograditev dodatnih dveh pasov, dolžina
47,0 km
3. Slivnica - Fram - BDC. štiripasovna avtocesta, dolžina
7,0 km
4. Priključek Slovenska Bistrica (del odseka SI.Bistrica Hajdina), dolžina 0,8 km
5. Obvoznica Ormož (del odseka Hajdina - Ormož), dolžina
3,7 km

Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Vrednost v letih 1994,1995 in 1996 sklenjenih pogodb in aneksov
je 7.156 mio SIT.
Vrednost v letu 1997 sklenjenih pogodb in aneksov je 187 mio
SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
7.343 mlo SIT.

Projekt 2 - Celje
6. Arja vas - Vransko, štiripasovna avtocesta, dolžina 20,9
km
7. Blagovica - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina
20,5 km

Izvedena dela
V letu 1997 so se odpravljale napake, ugotovljene na kvalitetnih
pregledih trase AC, rampe, vzdolžnih in prečnih deviacij, regulacij,
prepustov in zidov, premostitvenih objektov dolžine 5 - 50 m,
viadukta Kresnica in cestninske postaje. Izvedeni so'bili čistilni
bazeni za vodo iz AC.

Projekt 3 - Gorenjska - Dolenjska
8. Malence - Šentjakob, štiripasovna avtocesta, dolžina 10,7
km
9. Zadobrova - Tomačevo, štiripasovna avtocesta, dolžina
4,3 km

Ocena reallzaclle predvidenih del
Izvajalec je dela na AC Šentilj - Pesnica končal v pogodbenem
roku. Nekatera zaključna dela so se izvajala še po prepustitvi
prometa na AC. V letu 1997 je prišlo do manjših odstopanj pri
odpravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti ter pripravi zaključne
dokumentacije.
Financiranj?:
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz namenskih
sredstev za graditev avtocest in sredstev kredita Evropske banke
za obnovo in razvoj.

Projekt 4 - Primorska
10. Razdrto - Čebulovlca, gradnja manjkajočih viaduktov
11. čebulovlca - Divača z razcepom Divača, štiripasovna
avtocesta, dolžina 5,1 km
12. Divača - Kozina, štiripasovna avtocesta, dolžina 6,7 km
13. Divača - Dane, štiripasovna avtocesta, dolžina 8,4 km
14. Dane - Fernetlči, štiripasovna avtocesta, dolžina 3,8 km
15. Vipava - Selo, hitra cesta, dolžina 11,5 km
16. Selo • Šempeter, hitra cesta, dolžina 11,8 km
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Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Investicijski program
tekoče cene
%
000 SIT
94.790
Projekti
1.1
6,5
543.747
Odkupi
7.271.596
87,5
Gradnja
103.242
1,2
Ostalo
5.928.000 8.013.375
SKUPAJ (brez str.fin.)
3,6
300.465
Stroški financiranja
8.313.840
100,0
SKUPAJ (s str.fin.)
Opomba: predimesticijska vlaganja niso zajeta
Nacionalni program
stalne cene
000 SIT

Tabela 2:

Pričakovano
tekoče cene
ooosrr
%
34.326
0,4
532.624
6,4
88,7
7.377.293
155.055
1,9
8.099.298
3,2
269.720
100,7
8.369.018

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

SKUPAJ
trasa in rampa
deviacije
regulacije
prepusti in zidovi
objekti 5 - 50 m
viadukt Kresnica
dodatna dela
prestavitev el. energ. vodov
cestninska postaja
ozelenitev cestneRa telesa
klic vsili - montažni del
spremenjene okoliščine
vzdrževalna baza - oprema
razna manjša dela
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od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi % realizacije
100
97,5
25
106,5
114,9
5
2
124,5
2
105,8
4
106,0
100,3
13
89,6
37
1
100,0
5
100,3
0
64,5
1
90,9
100,0
2
3
48,1
0
32,7
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od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100
98,1
28
111,4
4
139,4
1
212,9
0
3438,3
0
790,7
0
546,7
49
84,9
0
99,9
9
100,3
1
64,5
1
90,9
5
100,0
3
92,9
0
100,0
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Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

□ SKUPAJ
0 deviacije
□ prepusti in zidovi
■ viadukt Kresnica
E3 prestavitev el. energ. vodov
■ ozelenitev cestnega telesa
□ spremenjene okoliščine
■ razna manjša dela
Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997
1.185
80.000
343.815
130.000
555.000

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

^ trasa in rampa
0 regulacije
M objekti 5 - 50 m
□ dodatna dela
□ cestninska postaja
ES klic v sili - montažni del
■ vzdrževalna baza - oprema

realizacija
1997
1.185
4.262
308.628
130.094
444.169

%
realizacije
100
5
90
100
80

pričakovana
vrednost
34.326
532.624
7.377.293
155.055
8.099.298

realizacija
od začetka
32.792
151.813
7.321.988
525.232
8.031.825

%
realizacije
96
29
99
339
99

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
ŠENTILJ - PESNICA

I REALIZACIJA
27. november 1998

- PLAN - KUMULATIVA
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- REALIZACIJA - KUMULATIVA
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Odsek HOČE - A RJA VAS, dolžina 47 km

cev so se izvajala obnovitvena dela na oblogi, odvodnjavanju in
vozišču, ki so bila zaključena 16.09.1997, ko je bil predor predan
prometu. Do konca leta 1997 se je vršila odprava pomanjkljivosti,
ki so bile ugotovljene na tehničnem in kvalitetnih pregledih. Na
komandnem delu CB Tepanje se je vršila odprava pomanjkljivosti,
ki so bile ugotovljene na kvalitetnih pregledih. Na dveh viaduktih
ter mostu na desni strani avtoceste so se izvajala obnovitvena
dela na kompletnih mostnih konstrukcijah, ki so bila zaključena
16.09.1997, ko so bili viadukta in most predani prometu. Do konca
leta 1997 se je vršila odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene
na tehničnem in kvalitetnih pregledih. Na čelni cestninski postaji
Tepanje so se izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela
na gradnji kabin, nadstrešnice in voziščnega platoja.
Na cestninski postaji Slov. Konjice so se izvajala gradbena,
obrtniška in instalacijska dela na gradnji kabin, nadstrešnice,
voziščnega platoja in poslopja CP. Na upravni zgradbi cestninske
postaje Tepanje so se izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska
dela, ki se še izvajajo. Dograjevale so se protihrupne ograje na
desni polovici avtoceste. Izvajali so se postopki ob zaključevanju
del (kolavdacijski obračuni).
Pododsek 3/4 Dramlje - Celje
V letu 1997 so se odpravljale manjše pomanjkljivosti, ugotovljene
na kvalitetnih pregledih.
Dograjevale so se protihrupne ograje na desni polovici avtoceste.
Izvajali so se postopki ob zakjučevanju del (kolavdacijski
obračuni).
Pododsek 4/1 Celje - Arja vas
V letu 1997 so se odpravljale manjše pomanjkljivosti, ugotovljene
na kvalitetnih pregledih.
Dograjevale so se protihrupne ograje na desni polovici avtoceste.
Izvajali so se postopki ob zakjučevanju del (kolavdacijski
obračuni).

Odsek je razdeljen na 5 pododsekov. Dela na treh pododsekih so
se pričela v maju 1994, na enem v avgustu 1995 in na zadnjem
pododseku v septembru 1995. Dograjena štiripasovna avtocesta
je bila v celoti predana prometu 25.10.1996 (nekateri pododseki
že pred tem). Na odseku se odslej izvajajo še nekatera dela in
aktivnosti za dokončanje tega odseka ter obnovitvena dela na
nekaterih objektih na že prej obstoječi dvopasovnici.
Priprave na gradnjo
Vzporedno z deli, ki so se izvajala v letu 1997, so potekale tudi
priprave za gradnje, začete v letu 1997 in sicer:
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije za gradnjo
cestninske postaje v Tepanjah,
- pridobivanje zemljišč za gradnjo cestninske postaje v Tepanjah,
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo
cestninske postaje v Tepanjah,
- dopolnitve tehnične dokumentacije za vodnogospodarske
ureditve, protihrupno zaščito, prometno opremo, opremo
predorov in sistem "klic v sili",
- pripravljeni so bili razpisi in izbrani najugodnejši ponudniki ter
podpisane pogodbe za nakup opreme v cestni bazi Tepanje,
- pripravljeni so bili razpisi in zbrane ponudbe za nabavo in
montažo vremenskih postaj na viaduktih,
- odkupovanje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo vodnih
zadrževalnikov,
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (študije, idejni
projekt) za razširitev cestne baze Tepanje.
Pogodbeno oddano dela z? gradnje
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995
in 1996 znaša 14.967 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
1.337 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
16.304 mio SIT.

Ocena realizacije predvidenih del
Pododsek 3/1, Hoče ■ Slovenska Bistrica
Dela predvidena v letu 1997 so se izvajala skladno s planom
1997.
Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice
Dela predvidena v letu 1997 so se izvajala skladno s planom
1997.
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice ■ Dramlje
Pododsek je bil predan v promet v pogodbenem roku. Sanacija
dveh viaduktov, mostu in predora na desni strani avtoceste se je
v letu 1997 izvajala skladno s planom.
Pododsek 3/4 Dramlje - Celje
Dela predvidena v letu 1997 so se izvajala skladno s planom
1997.
Pododsek 4/1 Celje - Arja vas
Dela predvidena v letu 1997 so se izvajala skladno s planom
1997.

Izvedena dela
Pododsek 3/1, Hoče • Slovenska Bistrica
V letu 1997 so se odpravljale manjše pomanjkljivosti, ugotovljene
na kvalitetnih pregledih. Dograjene so bile protihrupne ograje na
desni polovici avtoceste. Izvajali so se postopki ob zakjučevanju
del (kolavdacijski obračuni).
Pododsek 3/2, Slovenska Bistrica ■ Slovenske Konjice
V letu 1997 so se odpravljale manjše pomanjkljivosti, ugotovljene
na kvalitetnih pregledih. Izvajali so se postopki ob zakjučevanju
del (kolavdacijski obračuni).
Pododsek 3/3 Slovenske Konjice - Dramlje
Na trasi se je vršila odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene
na kvalitetnih pregledih. Na štirih viaduktih so bile odpravljene vse
pomanjkljivosti. V predoru Pletovarje (leva nova cev, desna
obnovljena cev) in predoru Golo rebo (leva nova cev) se je vršila
odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na kvalitetnih
pregledih. V se je vršila odprava pomanjkljivosti, ki so bile
ugotovljene na kvalitetnih pregledih. V predoru Golo rebo - desna

Financiranje:
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz namenskih
sredstev za graditev avtocest, pododsek Slovenska Bistrica Slovenske Konjice pa tudi iz sredstev kredita Evropske banke za
obnovo in razvoj.
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Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Investicijski program
tekoče cene
ooo srr
%
142.790
0,8
296.435
1,7
16.937.208
96,2
191.401
1,1
11.818.300 17.567.834
0,2
40.611
17.608.445
100,0

Nacionalni program
stalne cene
ooo srr
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)

Tabela 2:

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pri četka do 31.12.1997
% v strukturi % realizaci je
99,7
100
99,9
42
1
100,0
96,3
0
1
99,5
3
99,3
99,8
25
22
99,9
5
95,0

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

Slika 1:

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
142.790
0,8
296.435
1,7
16.937.208
96,0
232.012
1,3
17.608.445
0,2
40.611
17.649.056
100,0

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100
106,6
16
136,7
2
100,0
0
0,0
1
100,0
100,9
2
22
48,2
10
215,2
49
102,1

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

120 t

f

% v strukturi
□ SKUPAJ
□ regulacije
■ viadukti

% realizacije
Ei trasa
ES3 klic v sili
Elpredora
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ddeviacije
C3 o bjek ti 5-50m
dostaladela

poročevalec, št. 72

Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997
30.000
35.000
2.277.990
45.257
2.388.247

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

realizacija
%
1997
realizacije
30.500
102
39.474
113
2.429.588
107
40.197
89
2.539.759
106

pričakovana
vrednost
142.790
296.435
16.937.208
232.012
17.608.445

realizacija
%
od začetka
realizacije
188.334
132
182.072
61
16.225.042
96
98.166
42
16.693.614
95

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

HOČE - A RJ A VAS

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

dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj),
- pridobivanje dokumentacije in soglasij za izvedbo arheoloških
izkopavanj,
- izveden je bil postopek za oddajo del arheoloških izkopavanj,
- podpisana je bila izvajalska pogodba za izvedbo arheoloških
izkopavanj na lokaciji Slivnice in Sp.Hoč,
- izveden je bil postopek oddaje del in podpisana izvajalska
pogodba za gradnjo HC Slivnica - BDC,
- izveden je bil postopek oddaje del in podpisana izvajalska
pogodba za prestavitev VN in NN elektrovodov,
- izveden je bil postopek oddaje del in podpisana izvajalska
pogodba za ureditev lokalnih prometnih površin na območju
Hoč za 1 .fazo,
- izveden je bil postopek oddaje del za ureditev lokalnih prometnih
površin na območju Hoč za 2.fazo.

Odsek je razdeljen na dva pododseka, AC Fram - Slivnica v
dolžini 2,60 km in HC Slivnica - BDC v dolžini 4,42 km.
Prlčetek gradbenih del
V aprilu 1997 so se pričela dela (uvedba v delo) na trasi AC od km
0,10 do km 2,00 vključno z objekti, v maju pa dela na trasi AC od
km 2,00 do km 2,60, celotni trasi HC in prestavitvi visokonapetostnih vodov.
Pogodbeni rok dokončanja trase AC od km 0,1 do km 2,00 je april
1998, pogodbeni rok dokončanja trase AC od km 2,00 do 2,60 in
celotne HC je maj 1998, pogodbeni rok dokončanja prestavitev
visokonapetostnih vodov pa je september 1997.

Pogodbeno oddana dela la gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša
2.443 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
2.615 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
5.058 mio SIT.

V letu 1997 so potekale naslednje priprave na gradnjo:
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, P2l)
za gradnjo AC in HC,
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI)
za prestavitve VN vodov,
- pridobivanje zemljišč za gradnjo AC in HC,
- pridobivanje zemljišč za prestavitve VN vodov,
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo AC in
HC (pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev lokacijskega
poročevalec, št. 72

Izvedena dela
AC Fram - Slivnica
V letu 1997 so se izvajala celotna pripravljalna dela in zemeljska
50

27. november 1998

in dela na prestavitvi VN elektrovodov 110 kV. Dela so zaključena
in so v fazi kvalitetne predaje in zaključnega obračuna.

dela, dela na odvodnjavanju in voziščni konstrukciji ter dela na
dobavi in montaži prometne opreme na stacionaži od km 0.00 do
km 1.38 (smer od CP Hoče proti Mariboru). Med km 1,38 in km
2,6 so se izvajala pripravljalna dela in zemeljska dela ter dela na
odvodnjavanju in voziščni konstrukciji. Prav tako so se izvajala
pripravljalna dela in zemeljska dela ter dela na odvodnjavanju in
voziščni konstrukciji na priključnih rampah in deviacijah AC v
dolžini 2,8 km. Izvajali so se trije nadvozi in objekti dolžine do 30
m. Izvajala so se dela na zgornjem ustroju na deviaciji železniške
proge. Izvajala so se dela na regulacijah vodotokov. Vzporedno
so potekala arheološka izkopavanja.
HC Slivnica - BDC
V letu 1997 so se izvajala celotna pripravljalna dela in zemeljska
dela ter dela na odvodnjavanju in voziščni konstrukciji na trasi in
deviacijah hitre ceste. Izvajala so se dela na štirih prepustih ter
petih mostovih in dela na vodnih regulacijah. Izvajala so se dela
na dobavi in montaži prometne opreme, dela na gradnji komunalne
infrastrukture in njene prestavitve, dela na regulacijah vodotokov,
potekala pa so tudi arheološka izkopavanja.
Odsek hitre ceste je biol predan v promet 24.10.1997.
Prestavitev elektroenergetskih VN vodov
V letu 1997 so se vršila dela na prestavitvi VN elektrovodov 20 kV

Tabela 1:

Financiranje:
Izgradnja AC Fram - Slivnica in HC Slivnica - BDC se financira iz
namenskih sredstev za graditev avtocest in finančnih kreditov.

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
stalne cene
000 SIT

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

Tabela 2:

Ocena realizacije predvidenih del
Dela pri pripravi gradnje avtoceste in hitre ceste so potekala v
okviru plana podanega v nacionalnem programu, z manjšimi
odstopanji, ki pa ne ogrožajo končnega roka predaje AC v promet.
Sama gradnja AC poteka v skladu s potrjenimi terminskimi plani,
oziroma manjšimi odstopanji, ki so nastala pri izvajanju zemeljskih
del na stacionaži od km 1.38 do km 2.60 (dela na izvedbi nasipov,
dela na izvedbi odvodnjavanja in kanaliziranja avtoceste, dela na
izvedbi železniškega nadvoza, dela na prestavitvah NN
elektroinstalacij), vendar bodo kljub temu dela na gradnji AC
zaključena v skladu s pogodbenim rokom, to je 26.05.1998.
Tudi sama gradnja HC poteka v skladu s potrjenimi terminskimi
plani, oziroma celo hitreje, kot je bilo predvideno, tako da bodo
dela na gradnji HC dejansko zaključena pred pogodbenim rokom,
ki je 23.05.1998.

4.105.400

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
292.610
3,8
1.681.335
21,7
5.127.595
66,3
225.042
2,9
7.326.582
409.087
5,3
7.735.669
100,0

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
149.722
1,9
1.611.344
20,8
6.094.354
78,8
436.155
5,6
8.291.575
444.764
5,7
8.736.339
112,9

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
regulacije
klic vsili
objekti 5-50m
ostala dela
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od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100
85,6
43
89,5
13
76,2
9
75,8
1
77,9
18
88,7
16
85,6
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od 1.1.1997 do 31.12.1997
%v strukturi
% realizacije
100
91,5
38
105,0
8
109,4
11
87,2
0
0,0
15
86,0
28
71,9

poročevalec, št. 72

Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

% v strukturi

% realizacije

□ SKUPAJ

B trasa

□ deviacije

□ regulacije

□ klic v sili

H objekti 5-50m

■ ostala dela

Tabela 3:

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997
50.000
850.000
4.720.000
330.000
5.950.000

realizaci ja
1997
2.674
736.837
4.316.880
224.667
5.281.058

%
realizaci je
5
87
91
68
89

pričakovana
vrednost
149.722
1.611.344
6.094.354
436.155
8.291.575

realizacija
od začetka
64.540
1.098.289
4.337.057
232.484
5.732.370

%
realizacije
43
68
71
53
69

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
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Pogodbeno oddana Cte/a za grftdnjc
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša
349 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
0,5 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
350 mlo SIT.

Odsek PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA, dolžina 0,8 km
Pričetek gradbenih del
Pričetek del (uvedba v delo) je bil maja 1997.
Rok dokončanja del
Pogodbeni rok dokončanja del je bil 8 mesecev po uvedbi izvajalca
v delo, to je januar 1998.

Izvedena dela
V letu 1997 so se vršila pripravljalna dela za gradnjo priključka
(geodezija, priprava terena, ureditev gradbišča). Izvajala so se
zemeljska dela, dela na voziščni konstrukciji in odvodnjavanju na
trasi priključka ter dela na regulaciji vodotokov in dobavi in montaži
prometne opreme. Izvajala so se tudi dela na gradnji in sanaciji
premostitvenih objektov dolžine 5 - 50 m ter potrebna dela na
rekonstrukciji dela magistralne ceste M3-3 Slovenska Bistrica Ptuj. Potekali so tudi kvalitetni pregledi izvedenih del.
Priključek Slovenska Bistrica - sever je bil predan v promet
29.09.2997, kar pomeni predčasno dokončanje del.

Priprave na aradnio
V letu 1997 so potekale naslednje priprave na gradnjo priključka:
- pridobivanje dopolnitev projektno tehnične dokumentacije (PED,
PGD, PZI) za gradnjo priključka,
- pridobivanje zemljišč za gradnjo priključka,
- vedenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo priključka
(pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev lokacijskega
dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj),
- pridobivanje soglasij in dovoljenj ter sklepanje dogovorov
(Zdravstveni inšpektorat RS, Uprava za varstvo narave RS
lokalne skupnosti) za zagotovitev nemotenega poteka
pridobivanja upravne dokumentacije in gradnje priključka,
- pridobivanje dokumentacije in soglasij za izvedbo arheoloških
izkopavanj,
- izveden je bil postopek oddaje del arheoloških izkopavanj in
podpisana izvajalska pogodba,
- izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo priključka in
sklenjena izvajalska pogodba.

Ocena realizacije predvidenih del
Dela na gradnji priključka Slovenska Bistrica - sever, ki je del
odseka Slovenska Bistrica - Hajdina, so potekala v okviru rokov
določenih v nacionalnem programu.
Dela so se pričela v maju 1997, priključek je bil predan prometu
29.09.1997, to je kar štiri mesece pred pogodbenim rokom.
Financiranje:
Izgradnja priključka Slovenska Bistrica - sever se finacira iz
namenskih sredstev za graditev avtocest in finančnih kreditov.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
stalne cene
ooosrr

Investici jski program
Pričakovano
tekoče cene
tekoče cene
000 SIT
%
000 SIT
%
Projekti
19.069
3,4
18.263
3,3
Odkupi
52.963
9,5
50.574
9,1
Gradnja
419.277
75,5
508.805
91,6
Ostalo
38.138
6,9
18.317
3,3
SKUPAJ (brezstr.fin.)
2.626.000
529.447
595.959
Stroški financiranja
25.742
4,6
21.008
3,8
SKUPAJ (s str.fin.)
555.189
100,0
616.967
111,1
Opomba: V NP je podana vrednost celotnega odseka SI .Bistrica - Hajdina, katerega sestavni del je priključek
SI. Bistrica - sever

Tabela 2:

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

SKUPAJ
trasa
regulacije
objekti 5-50m
ostala dela

od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100
100,0
75
100,0
3
100,0
18
100,0
4
100,0
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od 1.1.1997 do 31.12.1997
%v strukturi
% realizacije
100
78,4
83
77,7
1
93,1
15
80,0
1
97,3

poročevalec, št. 72

Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

% v strukturi

Tabela 3:

□ SKUPAJ

H trasa

□ objekti 5-50m

□ ostala dela

S regulacije

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997
18.002
50.000
446.138
41.049
555.189

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

% realizacije

realizacija
1997
0
13.977
349.768
1.075
364.820

%
realizacije
0
28
78
3
66

pričakovana
vrednost
18.263
50.574
508.805
18.317
595.959

realizacija
od začetka
0
13.977
349.768
1.075
364.820

%
realizacije
0
28
69
6
61

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

PRIKLJUČEK SLOVENSKA BISTRICA - nvtr
(del odseka SI. Bis trica - Hajdina)

03PLAN
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Izvedena dela
V letu 1997 so se vršila pripravljalna dela za gradnjo viadukta
Lešnica (geodezija, priprave za gradnjo viadukta po sistemu
narivanja) ter sama gradnja viadukta (temeljenje, izvedba stebrov,
izvedba prednapete mostne konstrukcije po metodi narivanja,
izvedba voziščnega dela viadukta). Izvajala so se pripravljalna
dela za vse tri nadvoze, izvajala se je gradnja. Na trasi obvoznice
so se izvajala pripravljalna in zemeljska dela ter odvodnjavanje
na delu trase. Prav tako so v tem obdobju potekala dela na gradnji
in prestavitvah komunalne infrastrukture. Vzporedno pa so
potekala tudi arheološka izkopavanja.

Odsek OBVOZNICA ORMOŽ, dolžina 3,7 km
Prlčetek gradbenih del
Dela so se v aprilu 1997 pričela na viaduktu Lešnica, v juliju 1997
pa na trasi obvoznice ter nadvozih Tomaž, Dobrava in Hardek.
Rok dokončanla del
Rok dokončanja del na viaduktu Lešnica je februar 1998, rok
dokončanja del na trasi obvoznice je v septembru 1998, rok
dokončanja del na nadvozih pa je maj 1998.
Priprave na aradnlo
V letu 1997 so se nadaljevale priprave na gradnjo obvoznice in
premostitvenih objektov (nadvozov) in sicer:
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI)
za gradnjo obvoznice,
- pridobivanje projektno tehnične dokumentacije (PED, PGD, PZI)
za gradnjo premostitvenih objektov,
- pridobivanje zemljišč za gradnjo obvoznice in za prestavitve
elekrovodov,
- vodenje upravnih postopkov skupaj z MOP za gradnjo
obvoznice (pridobivanje potrebnih soglasij, pridobitev
lokacijskega dovoljenja, pridobitev delnih enotnih dovoljenj),
- pridobivanje soglasij in dovoljenj ter sklepanje dogovorov
(Zdravstveni inšpektorat RS, Uprava za varstvo narave RS
lokalne skupnosti) za zagotovitev nemotenega poteka
pridobivanja upravne dokumentacije in gradnje obvoznice,
- pridobivanje dokumentacije in soglasij za izvedbo arheoloških
izkopavanj,
- izveden je bil postopek oddaje del arheoloških izkopavanj ter
podpisana pogodba za izvedbo teh del,
- izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo obvoznice in
sklenjena pogodba za gradnjo,
- izveden je bil postopek oddaje del za gradnjo premostitvenih
objektov in sklenjena pogodba za gradnjo.

Ocena realizacije predvidenih del
Dela pri pripravi gradnje obvoznice Ormož, ki predstavlja del
odseka Hajdina - Ormož, so generalno potekala v okviru
podanega plana v nacionalnem programu, z manjšimi odstopanji,
ki pa ne ogrožajo končnega roka predaje obvoznice v promet.
Sama gradnja obvoznice Ormož je glede na potrjene terminske
plane v letu 1997 potekala s tromesečno zamudo, ki je nastala
zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, vendar
bodo dela na gradnji obvoznice zaključena v skladu s pogodbenim
rokom, to je 21.09.1998.
Razloge za odstopanja od planirane realizacije podajamo v
nadaljevanju:
Zaradi nedorečenosti potrebne višine plačila odškodnine zaradi
spremembe namembnosti na trasi obvoznice (ali 30% kot na AC
programu ali vseh 100%) je bilo dovoljenje za gradnjo pridobljeno
šele v juliju 1997. Izvajalec del je bil zato uveden v delo šele
21.07.1997. To je povzročilo pri pričetku del na trasi več kot
trimesečno zamudo glede na potrjen terminski plan, katere do
konca gradbene sezone v letu 1997 ni bilo več mogoče
nadoknaditi.
Na postavki "Projekti" je bil obseg porabljenih sredstev manjši od
predvidenega, ker se bo izdelava projektne dokumentacije za
ureditev križišča obvoznice Ormož in odcepa proti Ljutomeru,
sprva predvidena v letu 1997, oddala v sklopu razpisa za
izvajanje gradbenih del.
Na postavki "Ostalo" je poraba manjša od predvidene, ker je bila
za arheološka dela izlicitirana vrednost del nižja od planirane.

Pogodbeno oddana dela za aradnlo
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša
1.120 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
11 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
1.131 mlo SIT.

Tabela 1:
!

Flnanclranle:
Izgradnja obvoznice Ormož se financira iz namenskih sredstev
za graditev avtocest in finančnega kredita.

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

—

Nacionalni program
stalne cene
000 SIT

Investicijski program
Pričakovano
tekoče cene
tekoče cene
000 SIT
%
000 SIT
%
Projekti
58.517
3,8
55.613
3,6
Odkupi
131.430
330.439
21,4
8,5
Gradnja
1.237.250
80,0
1.541.596
99,6
Ostalo
58.517
3,8
166.026
10,7
SKUPAJ (brez str.fin.)
4.379.700
1.485.714
2.093.674
Stroški financiranja
61.754
4,0
76.605
5,0
SKUPAJ (s str.fin.)
1.547.468
100,0
2.170.279
140,2
Opomba: V NP je podana vrednost celotnega odseka Hajdina - Ormož, katerega sestavni del je obvoznic?} Ormoža
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Tabela 2:

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi
% realizaci je
67,9
100
47
58,1
36,9
8
86,0
2
8
53,1
29
91,2
6
86,7

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

Slika 1:

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100
68,1
42
51,1
56,9
5
3
83,6
14
65,1
31
88,1
5
100,0

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

120
100
80
60
40
20
0
% v strukturi

Tabela 3:

% realizacije

□ SKUPAJ

■ trasa

E3 deviacijc

□ objekti 5-50m

HI viadukti

□ostala dela

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
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plan
1997
10.000
160.000
1.126.000
150.000
1.446.000

realizacija
1997
7.801
336.035
767.158
127.921
1.238.915

%
realizacije
78
210
68
85
86

56

pričakovana
vrednost
55.613
330.439
1.541.596
166.026
2.093.674

realizacija
od začetka
23.381
359.365
767.158
128.146
1.278.050

%
realizacije
42
109
50
77
61
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Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

OBVOZNICA ORMOŽ
(del odseka Hajdina - Ormož)

000 SIT
450000
400.000
350.000
300 000
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100.000
50.000
0

1.400.000
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1.000 000
800 000
600.000
400.000
200 000
0

EZZ3 PLAN

■■REALIZACIJA

-O- PLAN - KUMULATIVA —REALIZACIJA - KUMULATTVA

pridobljenih v stranskem odvzemu oziroma delno v trasi ter
vgradnja drenažnega filterskega materiala iz kamnoloma
Pirešica
- izdelava kamnite posteljice
- humusiranje brežin in zatravitev
Voziščne konstrukcije
• izdelava nevezanih nosilnih plasti (tampon)
- izdelava vezanih spodnjih nosilnih plasti (cementna stabilizacija)
- izdelava vezanih zgornjih nosilnih plasti iz bitumenskega drobirja
- izdelava asfaltbetona
- izdelava bankin
- polaganje robnikov
Izdelava in postavitev betonskih varnostnih ograj
Odvodnjavanje
- izdelava cestne kanalizacije
- izdelava drenažnega sistema za odvod zalednih voda
- zaščita podtalnice
Prestavitev komunalnih vodov in naprav (elektrovodi, TK vodi,
vodovod, kanalizacija, melioracijski sistemi, klic v sili, javna
razsvetljava)
Regulacije vodotokov
Gradnja deviacij (spodnji, zgornji ustroj, oprema ceste)
Zaključna dela na premostitvenih objektih
- objekti do 5 m (skupaj 26 objektov)
- objekti od 5 do 30 m (skupaj 21 objektov)
- objekti nad 30 m (skupaj 21 objektov)
Gradnja objektov za zaščito voda pred vplivi odvodnje z AC ter
gradnja lovilcev olj
Gradnja začasne cestninske postaje Vransko
Oprema ceste
- vertikalna signalizacija
- označbe na vozišču
- varnostne ograje
- zaščitne mreže
- protihrupne ograje
Izgradnja silosa za sol ter nabava opreme za vzdrževanje
Sanacija občinskih poškodovanih cest

Odsek ARJA VAS - VRANSKO, dolžina 20,9 km
Pričetek gradbenih del
1. GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 22.6.1995 (gradnja
nadvoza 4-1)
2. GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 9.7.1995 (izgradnja
kanala"D")
3. GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 30.7.1995 (gradnja mostu
čez Savinjo 5-6)
4. GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 20.6.1995 (preddela)
5. GRADBENI ODSEK: Pričetek del dne 4.4.1995 (prestavitev
TT kablov)
Rok dokončanja
Rok dokončanja je bil september 1997.
Priprave na aradnio
Enotna dovoljenja za gradnjo so bila za posamične gradbene
odseke pridobljena že v obdobju od 24.3.1995 do 24.10.1995.
Priprave na gradnjo so se tako izvajale že v letu 1995.
Pogodbeno oddana dela za aradnio
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995
in 1996 znaša 7.441 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
9.855 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
17.297 mlo SIT.
Izvedena dela
V letu 1997 so bila izvedena naslednja dela:
Gradbena preddela
Zemeljska dela:
- izkop zamočvirjenih nenosilnih tal, izkop glinenih materialov ter
izkop trdih kamenin
- nasipi iz glinenih materialov pridobljenih v trasi AC, nasipi iz trdih
kamenin pridobljenih na trasi AC, nasipi iz kamnitih materialov
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Ocena realizacije predvidenih del
Dela so potekala skladno s terminskim planom, kar je omogočilo
predajo odseka prometu v pogodbenem roku, to je septembra
1997.

Tabela 1:

Financiranje:
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz namenskih
sredstev za graditev avtocest in sredstev kredita Evropske
investicijske banke.

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
stalne cene
000 SIT

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

Tabela 2:

Investicijski program
tekoče cene
ooosrr
%
337.834
1,5
2.767.426
12,4
18.510.544
83,1
0
0,0
11.485.500 21.615.804
672.190
3,0
22.287.994
100,0

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
337.834
1,5
2.767.426
12,4
18.510.544
83,1
0
0,0
21.615.804
672.190
3,0
22.287.994
100,0

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
priključki
regulacije
prepusti
objekti 5 - 30 m
objekti nad 30 m
prestavitev železnice
prometna oprema
cestninska postaja
zaščita \oda
ostalo
dodatna dela
sanaci ja poškodovanih cest
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od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi % realizaci je
100
963
107,0
23
111,4
2
1
90,6
1
114,7
1
99,6
3
97,9
7
109,6
1
122,4
2
104,3
1
105,4
1
92,3
2
68,5
54
89,3
1
77,62

58

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100,0
113,8
22
127,4
2
148,7
1
107,4
0
154,9
0
125,5
1
101,8
2
132,7
0
0,0
3
134,2
2
135,8
1,12
129,5
1,93
131,3
62,35
104,3
1,36
128,5
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Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

140
120
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60
40
20
0
% realizacije

% v strukturi
□ SKUPAJ
E3 deviacije
□ regulacije
■ objekti 5 - 30 m
E3 prestavitev železnice
■ cestninska postaja
■ ostalo
■ sanacija poškodovanih cest

Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997
45.000
35.000
8.858.000
12.000
8.950.000

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

53 trasa
□ priključki
M prepusti
E!objekti nad 30 m
□ prometna oprema
19 zaščita voda
■ dodatna dela

realizacija
%
1997
realizacije
11.989
27
87.675
251
9.846.562
111
15.255
127
111
9.961.481

pričakovana
vrednost
337.834
2.767.426
18.510.544
0
21.61S.804

realizacija
%
realizacije
od začetka
204.495
61
2.714.001
98
16.755.574
91
130.532
19.804.602
92

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
A RJA VAS - VRANSKO
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Ocena realizacije predvidenih del
Do odstopanj od terminskih planov je v letu 1997 prišlo pri sledečih
delih oz. aktivnostih:
Projektiranje: Projekti niso bili v celoti izdelani zaradi nedefiniranih
sprememb deviacij cest na območju Domžal in ker projektant ni
pravočasno pripravil ponudbe na osnovi katere bi bilo mogoče
skleniti aneks k osnovni pogodbi za projektiranje.
Odkupi zemljišč: Predviden je bil odkup vseh zemljišč, dejansko
je odkupljenih le 20% vseh zemljišč.
Do zastoja pri odkupih je prišlo zaradi sprememb zakonodaje.
Največji problem pri pridobivanju zemljišč predstavljajo nerešene
komasacije, ki zajemajo 35% vseh parcel v trasi. Od predvidenih
34. rušenj je nepridobljenih še 11 stanovanjskih in 3 gospodarska
poslopja.
Prestavitve eiektrovodovin TK vodov: Prvi razpis je bil razveljavljen,
zato je bilo potrebno razpis ponoviti.
Prestavitev plinovoda: Zaradi nepridobljenih zemljišč in
nepridobljenega enotnega dovoljenja je bil izvajalec uveden v delo
šele meseca decembra.
Arheološka izkopavanja: Meseca avgusta so pričeli z arheološkimi
izkopavanji v bližini Dragomlja, ker pa ni bilo mogoče pridobiti 3
parcel, so bila v septembru prekinjena. Na lokacijah Podrečje in
Krtina zemljišč ni bilo mogoče pridobiti (komasacije).
Ureditev obstoječih cest ■ magistralna cesta M-10: Zaradi
usklajevanja načina ureditve na posameznih lokacijah med DRSC,
lokalno skupnostjo in investitorjem se je pripravljala projektna
dokumentacija, zgrajeno je bilo le križišče v Lukovici.

Odsek BLAGOVICA - ŠENTJAKOB, dolžina 20,5 km
Prlčetek gradbenih del
Pričetek pripravljalnih del pri ureditvi 2.faze križišča na M 10 v
Lukovici je bil v mesecu juliju 1997.
Rok dokončanja del
Predvidoma bosta 1. etapa Šentjakob - Krtina in 2.etapa Kompolje
- Krtina končani ob koncu leta 2000, celoten odsek pa predvidoma
ob koncu leta 2002.
Priprave na gradnjo
Izvedba geološko geomehanskih raziskav za izdelavo PGD
projektov, izdelava PGD projektov za traso AC in komunalne
vode, izdelava PED projektov za premostitvene objekte.
Pridobivanje zemljišč za prestavitve in zaščito plinovoda,
pridobivanje zemljišč za nadomestne objekte, pridobivanje zemljišč
za traso avtoceste. Delno enotno dovoljenje za prestavitve in
zaščito plinovoda - križanje št. 3 je bilo pridobljeno 28.10.1997.
Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša
508 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
403 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
911 mlo SIT.

Financiranje:
Izgradnja 1 .etape odseka Blagovica - Šentjakob bo financirana iz
namenskih sredstev za graditev avtocest, kredita Evropske
investicijske banke in finančnih kreditov.

izvedena dela
V letu 1997 so bila izvedena arheološka izkopavanja na lokaciji v
Dragomlju ter ureditev obstoječih cest (izvedba križišča Lukovica
II z ureditvijo komunalne infrastrukture in ureditev lokalne ceste
od odcepa na M10 do Lukovice). Izvedena so deloma dela pri
ureditvi TK omrežja v občini Lukovica.
Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Investicijski program
Pričakovano
tekoče cene
tekoče cene
ooo srr
ooo srr
%
%
Projekti
763.583
2,5
1.215.537
4,0
Odkupi
3.405.963
11,3
4.120.467
13,7
24.550.059
Gradnja
81,5
16.032.051
53,2
0
Ostalo
0,0
0
0,0
SKUPAJ (brez str.fln.)
28.719.605
17.903.600
21.368.055
Stroški financiranja
1.412.663
4,7
3,2
969.033
SKUPAJ (s str.fin.)
30.132.268
74,1
100,0
22.337.088
Opomba: Vstolpcu 'Pričakovano" so prikazane vrednosti za prvo etapo Krtina-Šentjakob,
vrednosti NP in investicijskega programa pa zajemajo cel odsek Blagovica - Šentjakob.
Nacionalni program
stalne cene
000 SIT

Tabela 2:

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

SKUPAJ
Pripravljalna dela
Arheologija
Komunalni vodi
poročevalec, št. 72

od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi % realizaci je
100
24
75,01
12,93
16,21
41,56
8,78
82,18
60

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100
36
53,33
34,6
37,17
41,56
9,5
19,68
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Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997
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Tabela 3:

H Pripravljalna dela

□ Arheologija

□ Komunalni vodi

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997
250.000
970.000
510.700
4.000
1.734.700

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

□ SKUPAJ

realizacija
%
realizacije
1997
166.238
66
774.254
80
17
88.407
2.358
94.322
1.123.221
65

pričakovana
vrednost
1.215.537
4.120.467
16.032.051
0
21.368.055

%
realizacija
realizacije
od začetka
34
407.505
19
775.410
88.407
1
162.569
7
1.433.891

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
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300.000
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0

rZUPLAN ■■REALIZACIJA
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Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Skupna vrednost sklenjenih pogodb v letih 1994,1995 in 1996 je
5.090 mio SIT.
Skupna vrednost sklenjenih pogodb in aneksov v letu 1997 znaša
1.289 mio SIT.
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov od začetka
gradnje do konca 1997 znaša 6.380 mio SIT.

PROJEKT 3
Odsek ZADOBROVA - TOMAČEVO, dolžina 4,3 km
Prlčetek gradbenih del
Uvedba v delo na desetih premostitvenih objektih (6 nadvozov, 4
podvozi) je biia izvedena v juniju 1995. Uvedba v delo na trasi s
pripadajočimi devijacijami in prestavitvami komunalnih vodov je
bila izvedena v avgustu 1995.

Izvedena dela
V letu 1997 so se izvajala sledeča dela:
- na neodprtem delu odseka med Šmartinsko cesto in Zadobrovo
so se izvajala zemeljska dela, izvajali so se nasipi in izkopi,
- izvajale so se prestavitve komunalnih vodov,
- izvajala so se dela na polaganju meteorne kanalizacije (duktil),
- izvajale so se protihrupne ograje,
- izvajala se je zaščita podtalnice,
- izvajala se je odprava pomanjkljivosti po tehničnem pregledu na
že odprtem delu med priključkom Tomačevo in Šmartinsko cesto,
- izvajala se je priprava dokumentacije za predajo upravljalcem.

Rok dokončanja del
Pogodbeni rok dokončanja je 24 mesecev od uvedbe v delo. Za
odsek trase v dolžini 2,2 km, od priključka Tomačevo (rondo) do
priključka Šmartinske ceste, je bil rok dokončanja skrajšan na
30. oktober 1996. Preostali del odseka bo predvidoma predan
prometu v jeseni 1998.
Priprave na gradnjo
Zemljišča: Dokončno se je urejevala problematika z zemljišči,
predvsem glede dodatnih odkupov in odkupov za nujno potrebne
dostopne poti na posamezne parcele.
Projektna dokumentacija: V letu 1997 so se izdelovali predvsem
projekti izvedenih del ter posamezne spremembe detajlov na še
nedokončanem delu severne obvozne ceste.
Sofinanciranje Mesta Ljubljana: Z Mestno občino Ljubljana so se
vodile aktivnosti vezane na sofinanciranje severne obvozne ceste
in vzhodne avtoceste po sklepu Državnega zbora RS iz junija
1994. Pogodba o sofinanciranju in protokol o nameri sta bila
podpisana 27.3.1996. Mestna občina Ljubljana je izpolnila del svojih
obveznosti po zgoraj navedeni pogodbi.

Tabela 1:

Ocena realizacije predvidenih del
Dela v letu 1997 so se izvajala generalno v skladu s terminskim
planom, po katerem je bila celotna severna obvoznica končana
do jeseni 1997. Zaradi kvalitetnih razlogov mora biti asfaltbeton
na odseku med Leskovško in razcepom Zadobrova položen tik
pred prometno obremenitvijo, ki je predvidena v letu 1998 (odprtje
vzhodne avtoceste).
Financiranje:
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz namenskih
sredstev za graditev avtocest in sredstev kredita Evropske
Investicijske banke.

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
106.841
1,4
801.973
10,6
5.932.341
78,0
760.106
10,0
7.601.261
3.287.700
0
0,0
7.601.261
100,0

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

Pričakovano
tekoče cene
ooo srr
%
104.173
1,4
868.519
11,4
78,9
5.999.796
654.547
8,6
7.627.035
0
0,0
7.627.035
100,3

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

SKUPAJ
glavna trasa
komunalne prestavitve
priključki
deviacije
zidovi
objekti do 30 m
objekti nad 30 m
dodatna dela
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od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi % realizaci je
105,6
100
101
28
18
107
6
85
210
2
1
55
1
3
108
12
32
110
62

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizaci je
100
107,3
55
106
97
17
4
108
8
132
1
0
0
0
1
140
14
116
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Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

□ SKUPAJ
O komunalne prestavitve
1] deviacije
■ objekti do 30 m
□ dodatna dela

Tabela 3:

i.j

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

E3 glavna trasa
□ priključki
£1 zidovi
U objekti nad 30 m

9.110
10.000
1.144.096
9.488
1.172.694

realizacija
%
1997
realizacije
2.833
31
3.999
40
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9
/
822
1.245.777
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pričakovana
vrednost
104.173
868.519
5.999.796
654.547
7.627.035

realizacija
%
od začetka
realizacije
27.350
26
733.425
84
6.169.300
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17.949
3
6.948.024
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1994. Pogodba o sofinanciranju in protokol o nameri sta bila
podpisana 27.3.1996. Mestna občina Ljubljana je izpolnila de! svojih
obveznosti po zgoraj navedeni pogodbi.

Odsek MALENCE - ŠENTJAKOB, dolžina 10,7 km
Pričetek gradbenih del
Gradbena dela na posameznih pododsekih trase in objektih so
se pričenjala postopoma v odvisnosti od dinamike pridobivanja
enotnih dovoljenj za gradnjo (problematika zemljišč). Prva dela
so se pričela v maju 1995 (dela na razcepu Malence, vključno s
premostitvenimi objekti). Dela na posameznih pododsekih in
objektih so se pričenjala skozi vse leto 1996. V letu 1996 so bila
najkasneje oddana dela za izgradnjo predora Golovec
(23.12.1996). V letu 1997 so bili izvajalci uvedeni v delo še na
razcepu Zadobrova - Sava, mostu čez Stokalco in enem nadvozu.

Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov v letih 1994,
1995 in 1996 je 13.060 mio SIT.
Skupna vrednost podpisanih pogodb in aneksov v letu 1997 znaša
5.384 mio SIT.
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov v obdobju
od začetka gradnje do konca septembra 1997 znaša 18.444 mio
SIT.

Rok dokončanja del
Pogodbeni rok dokončanja za traso in premostitvene objekte je
26 mesecev od Uvedbe v delo.
Predvideno je dokončanje vseh del, potrebnih za predajo AC
prometu, ob koncu leta 1998 (predor Golovec - ena cev).

Izvedena dela
V letu 1997 so se izvajala sledeča dela:
- v razcepu Malence so se izvajala zemeljska dela, vršili so se
izkopi in nasipi, vgrajevala se je kamnita posteljica, vgrajevale
so se drenaže, odbojne ograje, robniki; saniral se je plaz ter
izvajale dodatne geološke raziskave in spremenjen južni portal
predora Golovec,
- na pododseku Litijska - Strmec so se izvajala preddela,
zemeljska dela (izkopi in nasipi), urejale so se deponije za višek
izkopanega materiala; sanirala so se temeljna tia AC z izdelavo
gruščnatih kolov in kamnite pete,
- izvajala so se dela na prestavitvi železniških tirov v Polju,
- dela so se izvajala na vseh objektih, za katere je bil izvajalec
uveden v delo,
- izvajala so se dela na prestavitvah vseh komunalnih napeljav,
- izvajala so se dela na predoru Golovec.

Priprave na aradnio
Zemljišča, odkupi objektov: do konca 1997 je bilo pridobljeno
skupno 99 % potrebnih zemljišč po Uredbi Vlade o LN. Dodatnih
zemljišč izven uredbe je bilo pridobljenih 96 %. Za posamezne
lastnike je bil uveden postopek razlastitve. Reševala se je
problematika rušencev in nadomestnih gradenj.
Projektna dokumentacija: Izvajalec del je izdeloval projekte za
premostitvene objekte in komunalne napeljave, ki so oddani po
sistemu "ključ v roke". Usklajevale in reševale so se posamezne
tehnične rešitve glede na dodatne pogoje soglasjedajalcev. V
izdelavi je bila dokumentacija zaradi spremenjenih pogojev gradnje
(geologija). V izdelavi je bila lokacijska dokumentacija in projekti
PGD za komunalno infrastrukturo v Bizoviku.
Enotno dovoljenje za gradnjo: Pridobivala so se potrebna soglasja
in izdelovala dokumentacija za pridobitev enotnih dovoljenj za
gradnjo za posamezne dele trase in premostitvene objekte. Za
izvedbo komunalne infrastrukture v Bizoviku je pridobljeno
lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje za vsa dela razen za
cesto.
Sofinanciranje Mesta Ljubljana: Z Mestno občino Ljubljana so se
vodile aktivnosti vezane na sofinanciranje severne obvozne ceste
in vzhodne avtoceste po sklepu Državnega zbora RS iz junija

Tabela l:

Ocena realizacije predvidenih del
Stanje izvedenih del koncem decembra 1997 omogoča
dokončanje vseh del do oktobra 1998. Ker je na trasi nekaj perečih
lastniških problemov (kmetija Samec, Jamnik, Mostar, Govednik,
Lampret, parcele severno od Save) je njihova rešitev do konca
marca 1998 nujna, sicer bo ogrožen končni rok izgradnje.
Financiranje:
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz namenskih
sredstev za graditev avtocest in sredstev kredita Evropske
investicijske banke.

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
stalne cene
ooo srr

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

Investicijski program
tekoče cene
ooo srr
%
357.280
1,4
3.769.380
15,0
17.944.772
71,3
1.697.211
6.7
13.673.400 23.768.643
5,6
1.406.607
100,0
25.175.250
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Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
629.665
2,5
4.404.577
17,5
21.055.032
83,6
1.216.089
4,8
27.305.363
1.416.017
5,6
28.721.380
114,1
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Tabela 2:

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

SKUPAJ
glavna trasa
komunalne prestavitve
razcepi
priključki
deviacije
regulacije
zidovi
objekti do 30 m
deviacija železnice
galerija Strmec
objekti nad 30 m
predor Golovec
dodatna dela

Slika 1:

od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi %realizaci je
76,0
100
18
70
21
60
75
3
1
11
2
17
2
88
2
73
2
113
91
3
4
74
17
105
14
61
11
96

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

% v strukturi
□ SKUPAJ
□ razcepi
■ regulacije
□ deviacija železnice
■ predor Golovec

Tabela 3:

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100
104,5
18
97
23
109
2
63
1
21
1
75
2
88
1
134
2
95
2
103
5
129
21
104
17
113
5
103

B glavna trasa
□ priključki
EU zidovi
■ galerija Strmec
B dodatna dela

% realizacije
□ komunalne prestavitve
□ deviacije
□ objekti do 30 m
B objekti nad 30 m

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
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plan
1997
30.000
240.787
7.499.304
650.000
8.420.091

realizacija
%
1997
realizacije
96.634
322
326.334
136
7.818.658
104
717.175
110
8.958.801
106

pričakovana
vrednost
629.665
4.404.577
21.055.032
1.216.089
27.305.363

realizacija
%
od začetka
realizacije
476.959
76
3.469.426
79
12.517.491
59
793.017
65
17.256.893
63
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Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
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PROJEKT 4
Odsek RAZDRTO - ČEBULOVICA, dolžina 8,8 km
gradnja manjkajočih viaduktov
Ta avtocestni odsek je bil dokončan že leta 1989, manjkala pa sta
viadukta Goli vrh in Bandera. Rok dokončanja prve polovice
viaduktov je bil 20.11.1994. Izvajalca sta rok izpolnila, tako da je
bil avtocestni odsek polovično predan prometu 23.11.1994. Rok
dokončanja druge polovice je bil konec maja 1995. Izvajalca sta
dela končala v pogodbenem roku, tako da je bila druga polovica
odseka predana v promet skupaj z odsekom AC Čebulovica Divača, 12.07.1995. Na odseku se odslej izvajajo še nekatera
dela in aktivnosti za dokončanje tega odseka.
Priprave na gradnjo
Izvršen je bil ponovni razpis za cestno vremenske postaje na
viaduktih Bandera in Goli vrh. Izbran je bil izvajalec del.

REALIZACIJA - KUMULi.attvaJ

Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995
in 1996 je 1.134 mio SIT.
V letu 1997 ni bilo sklenjenih novih pogodb in aneksov.
Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov od začetka
do konca junija 1997 znaša 1.134 mio SIT.
Izvedena dela
Za viadukt Bandera je bilo izvajalcu izdano Potrdilo o odpravi
vseh pomanjkljivosti.
Dela na izgradnji vremenskih postaj se v nasprotju s predvidevanji
še niso pričela izvajati.
Financiranje:
Izgradnja manjkajočih viaduktov na tem avtocestnem odseku je
financirana iz namenskih sredstev za graditev avtocest.
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Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
stalne cene
000 SIT

Investicijski program
tekoče cene
ooo srr
%
.
1.047.800
-

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

Tabela 2:

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pri četka do 31.12.1997
% v strukturi % realizacije
100
97,9
32
98,6
68
97,6

SKUPAJ
viadukt Goli vrh
viadukt Bandera

Slika 1:

Pričakovano
tekoče cene
ooo srr
%
5.000
200
1.152.258
3.000
1.160.458
0
1.160.458

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizaci je
100
0
50
0
50
0

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 21.12.1997

% v strukturi

□ SKUPAJ

□ viadukt Goli vrh

% realizacije

□ viadukt Handera
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Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997

%
pričakovana
realizacija
%
realizacije
vrednost
od začetka
realizacije
Projekti
0
0
5.000
3.500
70
_
Odkupi
0
0
200
219
Gradnja
24.900
-339
-1
1.152.258
1.118.991
97
Ostalo
100
43
3.000
12.476
416
SKUPAJ
25.000
-296
-1
1.160.458
1.135.186
98
Opomba: "Negativna realizacija" na postavki "gradnja" se je pojavila zaradi razlike med končno
situacijo viadukta Goli vrh, ki je bila izdelana na podlagi končnega obračuna, na katerem so bili
dokončno dogovorjeni še nekateri odbitki zaradi kvalitete, ki ob izdaji zadnje začasne situacije še niso
bili dogovorjeni.

Slika 2:

realizacija
1997

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
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Odsek ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA,
dolžina 5,1 km

i

i
■ REALIZACIJA

i1

I

Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
126 mlo SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
4.289 mlo SIT.

Prlčetek In rok dokončanja del
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Rok dokončanja
del po pogodbi je bil v glavni smeri proti Kopru julija 1995. Na
razcepu Divača je bil rok dokončanja del po pogodbi oktober
1995. Dela v glavni smeri proti Kopru so bila končana 15 dni pred
pogodbenim rokom. Otvoritev odseka je bila 12. julija 1995. Dela
na razcepu Divača so bila končana v pogodbenem roku. Otvoritev
razcepa Divača je bila skupaj z otvoritvijo odseka AC Divača Dane 08.12.1995. Na odseku se odslej izvajajo še nekatera dela
in aktivnosti za dokončanje tega odseka.

Izvedena dela
Odpravljale so se napake ugotovljene na tehničnem pregledu in
pregledu med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci in Izvajalcem.
Izvajala so se dodatna dela ter sanacija odvodnega sistema po
močnih nalivih. Urejale so se pravno-premoženjske zadeve z
lastniki parcel (ekspropriacija vezana na dejansko stanje).
Ocena realizacije predvidenih del
Terminski plan ni bil realiziran v celoti. Zaradi nepridobljenih zemljišč
in s tem povezanega nepridobljenega gradbenega dovoljenja
(obveza občine Divača) ni bila realizirana izgradnja nadvoza čez
železnico v Dolnjem Ležečem s pripadajočo deviacijo. Zaradi še
ne izdelane projektne rešitve se niso izvajala dela na dokončni
ureditvi odvodnega sistema (ponikovalnice). Zaradi nedokončanja
del na odseku AC Divača - Kozina ni bilo možno izvršiti del na
prevezavi iz začasnega navezave na magistralno cesto na odsek
AC Divača - Kozina. Zaradi še ne izdelane projektne rešitve se

Usklajen in podpisan je bil dogovor z Občino Divača o gradnji
nadvoza čez železnico v Dolnjem Ležečem. Za gradnjo nadvoza,
vključno z deviacijo so bili izdelani projekti PZR in PGD.
Pogodbeno oddam dela za gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995
in 1996 znaša 4.163 mio SIT.
poročevalec, št. 72
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niso izvajala dela na dokončni ureditvi počivališča Divača (javna
razsvetljava).
Tabela 1:

Financiranje:
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz namenskih
sredstev za graditev avtocest.

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
stalne cene
000 SIT

Investicijski program
tekoče cene
000 SIT
%
163.176
4,1
191.091
4,8
3.432.481
86,9
163.176
4,1
4.338.100 3.949.924
0
0,0
3.949.924
100,0

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

Pričakovano
tekoče - cene
000 SIT
%
40.000
1,0
4,8
189.345
4.717.094
119,4
45.000
1.1
4.991.439
0
0,0
126,4
4.991.439

OPOMBA:
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Razcep
Divača je bil v tem investicijskem programu predviden za izvedbo na odseku Divača - Dane, vendar
se je izvajal kot del odseka Čebulovica - Divača. To je razlog, da na odseku Čebulovica - Divača
pričakujemo višjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu, vendar v skupni
vrednosti pričakovana vrednost ne presega vrednosti po investicijskem programu.
Tabela 2:

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
objekti 5 - 50 m
dodatna dela

Slika 1:

od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi % realizacije
100
98,6
60
100,0
2
100,0
11
87,0
27
100,0

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100
37,0
10
50,0
0
0,0
50
0,0
40
80,0

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997
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% realizacije
I trasa
I dodatna dela

d deviacije
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Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

1.000
5.000
239.000
5.000
250.000

realizacija
%
1997
realizacije
.
457
.
13.464
88.185
37
2.279
42
104.385

pričakovana
vrednost
40.000
189.345
4.717.094
45.000
4.991.439

realizacija
%
od začetka
realizacije
42.793
107
202.809
107
4.242.493
90
32.728
73
4.520.823
91

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

ČEBULOVICA - DIVAČA Z RAZCEPOM DIVAČA

000 SIT
60.000
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Odsek DIVAČA - KOZINA, dolžina 6,7 km

Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih poaodb in aneksov je
4.531 mlo SIT.

Prlčett>k gradbenih del
Dela na odseku so se pričela izvajati v aprilu 1997.

V letu 1997 so se izvajala pripravljalna in gradbena dela na trasi in
osmih objektih. Na trasi in deviacijah so se izvajala pripravljalna
dela (čiščenje terena, sanacije vrtač ter zasip vrtač z materialom
iz deponij viškov materialov iz dokončanih odsekov AC), zemeljska
dela, dela na odvodnjavanju in dela na zgornjem ustroju Na 5
podvozih in 3 nadvozih so se izvajala pripravljalna dela, dela na
temeljenju, spodnji in zgornji konstrukciji ter krovu. Na vseh objektih
ter deviaciji magistralne ceste M10 (1-4) so bili izvršeni tehnični
pregledi. Deviaciji magistralne ceste M10 (1-4) je bila marca 1997
predana v promet.

Rok dokončanja del
Pogodbeni rok dokončanja del je december 1998, vendar se dela
izvajajo v pospešenem tempu, tako da bo avtocesta predvidoma
predana prometu v aprilu 1998.
Priprave na aradnlo
V tem obdobju se je usklajevala in dopolnjevala projektno-tehnična
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih cest, elektrovode
in ostale komunalne vode, objekte in izvajale so se dopolnitve PZI
projektov. Pridobivala so se soglasja na PGD projekte za izdajo
enotnega dovoljenja za gradnjo.
Predana je bila vloga za pridobitev enotnega dovoljenja za traso
in objekte. Pridobljeno je bil delno enotno dovoljenje za gradnjo.
Vršil se je odkup zemljišč in reševala se je problematika še
nepridobljenih zemljišč.

Ocena ritfiifMije predvidenih de!
Terminski plan ni bil realiziran v celoti, ker ni bil sprejet dodatek k
investicijskemu programu in s tem niso bila zagotovljena finančna
sredstva za dokončanje vseh del in, ker so bile v novembru in
decembru neugodne vremenske razmere, ki niso dovoljevale
finalizacijskih del na trasi.

Pogodbeni? _oMan$_ deja za_ gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša
3.942 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
589 mio SIT.
poročevalec, št. 72
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Izgradnja avtocestnega odseka se financira iz namenskih
sredstev za graditev avtocest in finančnih kreditov.
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Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

1

Nacionalni program
stalne cene
ooosrr
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ (brez str.fin.)
Stroški financiranja
SKUPAJ (s str.fin.)

Tabela 2:

Pričakovano
tekoče cene
%
000 SIT
150.000
2,7
4,4
240.376
6.429.406
117,7
3,8
208.439
7.028.221
5,5
301.291
134,2
7.329.512

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pričetka do 31.12.1997
% realizaci je
% v strukturi
100
93,8
97
57
80
11
91
17
95
15

SKUPAJ
trasa
deviacije
objekti 5- 50 m
dodatna dela

Slika 1:

3.389.100

Investicijski program
tekoče cene
%
000 SIT
2,3
125.282
8,5
462.791
81,1
4.430.567
167.043
3,1
5.185.683
5,0
275.502
100,0
5.461.185

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizaci je
100
79,2
57
80
50
11
90
17
15
85

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

120

% v strukturi

% realizacije

□ SKUPAJ

O trasa

0 deviacije

□ objekti 5- 50 m

ID dodatna dela
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Tabela 3:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

plan
1997
70.000
326.000
5.294.670
180.000
5.870.670

realizacija
1997
96.533
145.552
4.182.586
17.432
4.442.103

%
realizacije
138
45
79
10
76

pričakovana
vrednost
150.000
240.376
6.429.406
208.439
7.028.221

realizacija
od začetka
293.883
147.477
4.203.586
26.472
4.671.418

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

DIVAČA - KOZINA

r—1 PLAN

mm R1AL1ZACUA

—O— PLAN ■ KUMULATIVA

Odsek DIVAČA - DANE, dolžina 8,4 km

000 SIT
-p 7.000.000

REALIZACIJA - KUMULATIVA

Pogodbeno oddano dete w gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995
in 1996 znaša 2.852 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
289 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
3.141 mlo SIT.

Prlčetek In rok dokončanja del
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Dela na cestninski
postaji pa so se pričela izvajati decembra 1996. Pogodbeni rok
dokončanja del je bil maj 1996. Izvajalec del je dela na odseku AC
končal šest mesecev pred pogodbenim rokom. Otvoritev odseka
je bila 08.12.1995. Pogodbeni rok dokončanja del na CP Dane je
bil 3 mesece. Zaradi dodatnih in več del, ki so posledica potreb
izgradnje ABC sistema cestninjenja, se je rok dokončanja
podaljšal. Dela so bila končana maja 1997.
Na odseku trase, ki se je zaradi spremembe lokacijske
dokumentacije (od km 18+920 do km 19+200) pričel graditi skupaj
z odsekom AC Dane - Fernetiči so se dela končala novembra
1997. Otvoritev tega dela odseka je bila 14.11.1997.

Uvedena dela
Na odseku trase, ki je bil predan v promet 08.12.1995 so se
odpravljale pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu in
pregledu med Naročnikom, Inženirjem, Vzdrževalci in Izvajalcem.
Izvajala se je sanacija odvodnega sisterpa ter zatravitve bankin,
vmesnega pasu in brežin. Izvajalcem del na trasi, deviacijah in
objektu 0-40-6 je bilo izdano Potrdilo o odpravi vseh pomanjkljivosti.
Na odseku trase, ki se je zaradi spremembe lokacijske
dokumentacije pričel graditi pozneje (od km 18+290 do km
19+200) so se izvajala zemeljska dela, dela na odvodnjavanju,
zadrževalnih bazenih in zgornjem ustroju cestišča.
Na cestninski postaji so se izvajala obrtniška, elektro in

Priprave na aradnio
Vršile so se priprave na izgradnjo ABC sistema cestninjenja na
cestninski postaji v Danah. Izveden je bil javni razpis za izbiro
izvajalca in izbran je bil izvajalec.

poročevalec, št. 72

%
realizacije
196
61
65
13
66
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instalacijska dela ter dela na razširitvi platoja zaradi dodatnih stez
za potrebe ABC sistema cestninjenja ter dela na izvedbi ABC
sistema cestninjenja.

odvodnega sistema (ponikovalnice) in zaradi še ne izdelane
projektne rešitve se niso izvajala dela na dokončni ureditvi
počivališča Povir (vodovod, elektrika).

Ocena realizacije predvidenih del
Terminski plan ni bil realiziran v celoti: zaradi še ne izdelane
projektne rešitve se niso izvajala dela na dokončni ureditvi

Financiranje:
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz namenskih
sredstev za graditev avtocest.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Investicijski program
tekoče cene
ooo srr
%
4,0
273.329
4,7
320.105
87,2
5.887.387
4,0
273.329
3.029.000 6.754.150
0,0
0
100,0
6.754.150

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

Pričakovano
tekoče cene
%
000 SIT
70.000
1,0
125.504
1,9
50,5
3.409.095
95.000
1,4
3.699.599
0,0
0
54,8
3.699.599

OPOMBA:
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Razcep
Divača je bil v tem investicijskem programu predviden za izvedbo na odseku Divača - Dane, vendar
se je izvajal kot del odseka Čebulovica - Divača. To je razlog, da na odseku Divača - Dane
pričakujemo nižjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu.
Tabela 2:

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
objekti 5 - 50 m
cestninska postaja
dodatna dela
Slika 1:

od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi % realizacije
96,9
100
100,0
56
95,0
2
100,0
6
95
11
90,0
25

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% realizaci je
% v strukturi
61,0
100
0,0
0
65,0
20
0,0
0
90,0
50
10,0
30

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997
120
100
80
60
40
20
0
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% v strukturi

% realizacije

□ SKUPAJ
E3 deviacijc
□ cestninska postaja

■ trasa
□ o bjekti 5 - 50 m
Bi dodatna dela
73
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Tabela 3:

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
pl an
1997
1.000
210
939.290
0
940.500

realizacija
1997
1.138
210
567.376
1.387
570.111

%
realizacije
114
100
60
61

pričakovana
vrednost
70.000
125.504
3.409.095
95.000
3.699.599

realizacija
od začetka
66.022
125.715
3.056.405
81.068
3.329.210

%
realizacije
94
100
90
85
90

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

DIV AČA - DANE

-PLAN ■ KUMUl.ATIVA

Odsek DANE - FERNETICI, dolžina 3,8 km
Pričetek gradbenih del
Dela na štirih podvozih in enem nadvozu so se pričela izvajali
julija 1995
Dela na enem podvozu, dveh nadvozih, predoru Tabor, deviaciji
železniške proge in trasi od km 19+200 do km 22+700, za katero
je bilo pridobljeno enotno dovoljenje za gradnjo, so se z uvedbo
Izvajalca v delo pričela izvajati 18.01.1996. Za dela na trasi AC od
km 22+700 do km 23+060 in kraku A priključka Fernetiči je bilo
enotno dovoljenje za gradnjo pridobljeno 03.12.1996.
Za dela na kraku A1in A2, delu na kraku A, deviaciji 0-10-25,
dveh podvozih in prometno opremo še ni pridobljenega enotnega
dovoljenja za gradnjo.
Rok dokončanja del
Predvideni rok dokončanja del na celotnem odseku AC (razen
priključka 0-20-3) je bil november 1997. Odsek je bil predan v
promet 14.11.1997.
Priprave na gradnjo
V tem obdobju se je usklajevala in dopolnjevala projektno-tehnična
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih in regionalnih cest,
elektrovode in ostale komunalne vode, deviacijo železniške proge,

-REALIZACIJA- KUMULAT1VA

predor Tabor in dopolnitve PZI projektov.
Reševala se je problematika še nepridobljenih zemljišč.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995
in 1996 znaša 3.028 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
1.762 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
4.790 mlo SIT.
Izvedena dela
V tem obdobju so se izvajala dela na trasi, deviaciji železniške
proge, predoru Tabor, 7 podvozih in 3 nadvozih.
Na trasi, deviacijah in priključkih so se izvajala zemeljska dela
(izkopi, nasipi), dela na zadrževalnih bazenih in odvodnjavanju
ter dela na zgornjem ustroju cestišča in prometni opremi.
V predoru Tabor je bila izvršena hidroizolacija portalov z zaščito,
izvajati se je začel zasip portalov.
V obeh ceveh je bilo izvedeno betonsko vozišče. Izvedena je bila
kabelska kanalizacija za elektro napajanje predora terfinalizacijska
dela v predoru.
Na 4 podvozih in 2 nadvozih so se izvajala zaključna dela na
betonski konstrukciji, na 2 podvozih pa so se izvajala dela na
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spodnji in zgornji konstrukciji ter krovu. Izvedeni so bili inšpekcijski
in tehnični pregledi zaključnih del (objekti, komunalni vodi, predor).
Odpravljale so se napake ugotovljene na tehničnih pregledih.

- ni še celotnega enotnega dovoljenja za gradnjo za vsa dela,
zato izvajalci še niso uvedeni v delo za vsa dela (priključek
Sežana - zahod).

Ocena realizacije predvidenih del
Terminski plan fizično ni bil realiziran v celoti, ker:
niso pridobljena vsa zemljišča (za zemljišče BORI - KMO je po
novem zakonu o stavbnih zemljiščih ponovno vložen postopek
za razlastitev, vendar pristojno sodišče še ni izdalo sklepa o
uvedbi postopka),

Financiranje:
Izgradnja avtocestnega odseka je financirana iz namenskih
sredstev za graditev avtocest.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Investicijski program
tekoče cene
%
000 SIT
4,2
197.369
1,6
74.789
90,0
4.234.783
4,2
197.369
3.386.500 4.704.310
0.0
0
4.704.310
100,0

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

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
97.994
2,1
272.805
5.8
110,9
5.218.511
65.000
1,4
5.654.310
0,0
0
120,2
5.654.310

OPOMBA:
Za tri AC odseke na smeri Čebulovica - Fernetiči je narejen skupni investicijski program. Na odseku
Dane - Fernetiči pričakujemo višjo vrednost kot je bila predvidena v investicijskem programu, vendar
v skupni vrednosti pričakovana vrednost ne presega vrednosti po investicijskem programu.

Tabela 2:

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
deviacijažel. proge
predor Tabor
objekti 5 - 50 m
dodatna dela
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od pri četka do 31.12.1997
% v strukturi % realizaci je
92,6
100
90,0
54
95,0
4
100,0
2
95,0
100,0
12
(>
90

75

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% realizaci je
% v strukturi
100
853
95.0
40
85,0
5
0,0
0
100,0
15
100.0
10
60
30
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SlikaJj.

PRIKAZ strukture del in stopnje realizacije od pričetka
GRADNJE DO 31.12.1997

% v strukturi
E3SKUPAJ

% realizacije

E3 trasa

□ deviacija žel. proge E3 predo r Tabor
■ dodatna dela

Tabela 3:

G3 objekti 5 - 50 m

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997
30.000
90.000
1.408.878
1.000
1.529.878

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

f23deviacije

realizacija
%
1997
realizacije
3.255
11
67.734
75
127
1.790.915
129
1.287
1.863.191
122

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
DANE - FERNETIČI

poročevalec, št. 72

pričakovana
vrednost
97.994
272.805
5.218.511
65.000
5.654.310

%
realizacija
od začetka
realizacije
71.249
73
101
274.176
4.482.119
86
9.457
15
4.837.001
86

Izvedena dela
V tem obdobju se pričela izvajati gradbena dela za katera so bila
pridobljena delna enotna dovoljenja za gradnjo. Na viaduktih Ribnik
in Selo so se vršila pripravljalna dela, dela na temeljenju, spodnji
ter zgornji konstrukciji. Na delu trase od km 22+800 do km 24+700
so se izvajala preddela ter zemeljska dela. Na treh podvozih so
se izvajala pripravljalna dela, dela na temeljenju, spodnji ter zgornji
konstrukciji. Na obvoznici Ajdovščina so se vršila pripravljalna
dela in preddela. Za dela na ureditvi hodnikov za pešce ob
magistralni cesti M10-5 skozi naselje Cesta, za katere so bile
pridobljene odločbe o dovolitvi priglašenih del, so bila vsa dela
končana, razen odprave pomanjkljivosti.

Odsek VIPAVA - SELO, dolžina 11,5 km
Pričetek gradbenih del
Izvajalci del so bili v letu 1997 delno uvedeni v delo na dveh
viaduktih, delu trase od km 22+800 do km 24+700, treh podvozih
ter obvoznici Ajdovščina.
Rok dokončanla del
Predvideni rok dokončanja za obvoznico Ajdovščine je konec
leta 1998, predvideni rok dokončanja za glavno traso pa konec
leta 1999.
Priprave na gradnjo
V tem obdobju se je izdelovala in usklajevala projektno-tehnična
dokumentacija za traso, deviacije magistralnih cest, elektrovode
in ostale komunalne vode, objekte in dopolnitve PZI projektov.
Pridobivala so se soglasja na PGD projekte za izdajo enotnega
dovoljenja za gradnjo.
Vršil se je odkup zemljišč in reševala se je problematika še
nepridobljenih zemljišč.

Ocena realizacije predvidenih del
Glede na plan dela za leto 1997 bi se morala gradbena dela že
izvajati na celotnem odseku, vendar se zaradi nepridobljenih
zemljišč in nepridobljenega enotnega dovoljenja za gradnjo v letu
1997 še niso pričela izvajati na celotnem odseku.
Del zemljišč, potrebnih za izgradnjo HC leži v območjih še
neizvedenih komasacij. Za ta zemljišča je postopek pridobivanja
daljši, saj je potrebno na Upravni enoti pridobiti ustrezna potrdila,
da komasacije še niso vknjižene.
Zaradi 24.07.1997 sprejetega Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. I.
RS, št. 44/97), ki predvideva v obliki notarskega zapisa sklenjene
pogodbe, se je odkupovanje zemljišč zelo upočasnilo.

Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša
2.450 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
4.774 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
7.224 mio SIT.

Tabela 1:

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Nacionalni program
stalne cene
000 SIT

1

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

Tabela 2:

Financiranje:
Izgradnja odseka se financira iz namenskih sredstev za graditev
avtocest in finančnega kredita.

6.103.500

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

Pričakovano
tekoče cene
000 SIT
%
212.698
2,1
14,4
1.463.414
96,0
9.753.863
2,8
281.787
11.711.762
5,4
549.258
120,7
12.261.020

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

SKUPAJ
trasa
deviacije
regulacije
obvoznica
viadukta
objekti 5-50 m
dodatna dela

od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi % realizacije
14,7
100
5,0
36
6
0,0
0,0
3
2,0
11
40,0
30
14
5,0
0,0
0

77

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi % realizaci je
100
66,5
50,0
20
0
0,0
0,0
0
20
50,0
30
85,0
70,0
30
0,0
0
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Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

CD SKUPAJ
□ regulacije
Bobjekti 5-50 m

Tabela 3:

Sdeviacije
E3 viadukta

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)
plan
1997
105.000
1.414.500
1.681.700
92.000
3.293.200

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

M trasa
□ o bvo/.nica
Eidodatna dela

realizacija
1997
1.067
690.581
1.120.242
24.089
1.835.979

%
realizacije
1
49
67
26
56

pričakovana
vrednost
212.698
1.463.414
9.753.863
281.787
11.711.762

realizacija
od začetka
3.182
699.174
1.165.959
35.953
1.904.268

%
realizacije
1
48
12
13
16

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

VIPAVA - SELO

CS3PLAN

poročevalec, št. 72

^»REALIZACIJA

-o-PLAN - KUMULATTVA

78

REALIZACIJA-KUMULATTVA

27. november 1998

Izvedena dela
Izvajala so se dela na izdelavi ABC sistema pobiranja cestnine.
Za vsa dela na odseku HC Selo - Šempeter razen ABC sistema
pobiranja cestnine na CP Bazara so bila izvajalcem izdana Pisma
o odpravi vseh pomanjkljivosti.
Izvajali so se dokončni obračuni po posameznih pogodbah.

Odsek SELO ŠEMPETER, dolžina 11,8 km
Pričetek in rok dokončanja del
Dela na odseku so se pričela izvajati julija 1994. Pogodbeni rok
dokončanja del je bil maja 1996. Dela so bila končana v
pogodbenem roku. Otvoritev odseka je bila 24.05.1996. Na
odseku se odslej izvajajo še nekatera dela in aktivnosti za
dokončanje tega odseka.

Ocena realizacije predvidenih del
Terminski plan ni bil realiziran v celoti. Zaradi še neizdelane
lokacijske dokumentacije in nepridobljenih zemljišč niso bilo
realizirana dela na izgradnji počivališča Vogrsko. Sofinanciranje
križišča »Tri hiše« med MO Nova Gorica, DRSC in DARS ni bilo
možno realizirati, ker niso izdelani projekti končne izvedbe
križišča, ki naj bi jih zagotovil DRSC. Zaradi še neizdelane
projektne dokumentacije za izvedbo pritihrupne zaščite se ta
dela niso mogla realizirati.

Priprave na aradnio
V letu 1997 se je pripravljala dokumentacija za oskrbno postajo
Vogrsko.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letih 1994,1995
in 1996 znaša 8.037 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
26 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
8.063 mio SIT.

Tabela 1:

Financiranje:
Izgradnja odseka je financirana iz namenskih sredstev za graditev
avtocest.

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU
Investicijski program
tekoče cene
%
ooo srr
4,4
395.002
108.758
1.2
90,1
8.167.300
4,4
395.002
5.878.600 9.066.062
0,0
0
100,0
9.066.062

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

Tabela 2:

Pričakovano
tekoče cene
%
000 SIT
2.0
180.012
2,5
225.785
8.618.716
95,1
0,2
20.000
9.044.513
0,0
0
99,8
9.044.513

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

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

od pri četka do 31.12.1997
% v strukturi % realizaci je
100,0
100
100
47
100
1
100
1
100
4
100
7
100
11
29
100
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od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100
28,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
100

Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

120
100
80
60
40
20
0
% v strukturi
□ SKUPAJ
□ regulacije
■ objekti 5 - 50 m

Tabela 3:

% realizacije

□ trasa
□ viadukt Šempeter
13 dodatna dela

EJ deviacije
E3 viadukt Lijak

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

Slika 2:

plan
1997
20.000
10.000
249.000
1.000
280.000

realizacija
%
1997
realizacije
20.655
103
17.291
173
69.195
28
106
1.057
108.198
39

pričakovana
vrednost
180.012
225.785
8.618.716
20.000
9.044.513

realizacija
%
od začetka
realizacije
185.637
103
241.706
107
8.024.225
93
21.143
106
8.472.711
94

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
selo -Sempetf.r
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- izvajala so se dela na izgradnji deponije Zaplaninščica in na
platoju za izgradnjo nasipa pred zahodnim portalom predora
Ločica in dela na izgradnji nadomestnega vodovoda v Ločici,
- izvajala so se dela na dostopu na plato do vzhodnega portala
predora Ločica
- izvajala so se dela na dostopu in platoju pred vzhodnim portalom
predora Trojane,
- izvajala so se dela na dostopu na plato pred zahodnim portalom
predora Trojane,
- izvajali so se ukrepi za zmanjšanje zastojev v času gradnje na
cestah R366, R371, R314 in R322.

Odsek VRANSKO - BLAGOVICA, dolžina 16,8 km
PODODSEK 6/1: Vransko - Trojane, dolžina 8.600 km
PODODSEK 6/2: Trojane - Blagovica, dolžina 8.187 km
Pričetek gradbenih del
Gradbena dela na trasi AC se še niso pričela izvajati.
Izvajala so se pripravljalna dela na celotnem odseku AC in sicer:
- ukrepi na reginalnih cestah R366, R371, R314 in R322, LočicaMotnik-Kamnik-Vodice,
- prestavitev plinovoda s pričetkom v avgustu 1996,
- dostop - delovni plato do vzhodnega portala predora Ločica s
pričetkom del v marcu 1997,
- dostop - delovni plato do zahodnega portala predora Ločica in
deponija Zaplaninščica, s pričetkom del v februarju 1997,
- dostop - delovni plato do vzhodnega portala predora Trojane s
pričetkom del v maju 1997,
- dostop - delovni plato pred zahodnim portalom predora Trojane
s pričetkom del v maju 1997,
- izgradnja deviacije regionalne ceste R336A s predorom V Zideh
s pričetkom del v januarju 1997.

Ocena realizacije predvidenih del
Razlogi za odstopanja od realizacije predvidenih del:
- nedoseganje realizacije glede na plan je predvsem posledica
neuvedbe izvajalcev v delo, za dela, za katere so bile pogodbe
podpisane že v letu 1996;
- glede na program dela je prišlo do zamud pri odkupih zemljišč,
pridobivanju soglasij soglasodajalcev in projektno tehnične
dokumentacije za izdajo Enotnih dovoljenj za gradnjo vseh
pripravljalnih del in s tem neuvedbe izvajalcev v delo po
predvidenem terminskem planu;
- nedoseganje realizacije pri izgradnji pripravljalnih del je posledica
dejstva, da na sklopih pogodbeno oddanih del, izvajalci niso bili
istočasno uvedeni v delo - na izgradnji delovnih platojev Trojane
vzhod in zahod so bili izvajalci uvedeni v delo šele v maju 1997,
na delih prestavitve in zaščite magistralnega plinovoda pa šele
v avgustu 1997;
- nedoseganje predvidene realizacije je posledica izredno
neugodnih geološko - geomehanskih razmer na pripravljalnih
delih, ki se odražajo v spremembi projektno - tehničnih rešitev.
Sprojektirati je bilo potrebno spremembo varovanja pete nasipov
(armirano betonski mozniki) in spremembo načrtov zasnove
konstrukcije premostitvenih objektov (sidrani zidovi, viadukt V
zideh v dolžini 130 m);
- glede na izjemno težaven relief in konfiguracijo terena, težavne
izgradnje dostopov do glavnine zemeljskih del, je kasnila
realizacija del na izkopih, transportih in vgradnji zemeljskih mas
v nasipe;
- glede na geološke razmere na terenu in izredno slabe kvalitete
hribine je bilo potrebno varovanje izkopnega portala in izkopa
predorske cevi predora V zideh z dodatnimi varovalnimi ukrepi,
kar je povzročilo zamudo napredovanja del (tri mesece). Izvajalec
del je zaradi slabše izkopne hribine kot je bila predvidena po
projektu osvojil novo tehnologijo ojačitve oboka predora z
jeklenim cevnim ščitom ("pipe roof");
- zaradi še nepotrjene novelacije investicijskega programa,
pogodbe z izbranim izvajalcem razpisanih del še niso podpisane;

Rok dokončanja del
Rok dokončanja za prestavitev plinovoda je oktober 1997, rok
dokončanja pripravljalnih del pa julij 1998.
Priprave na aradnio
Usklajevala in dopolnjevala se je projektno tehnična dokumentacija
faze PGD za AC. Izdelovali so se projekti faze PGD in PZI za
pripravljalna dela in premostitvene objekte. Pridobivala so se
soglasja soglasodajalcev na projekte PGD in PED za izdajo Enotnih
dovoljenj za pripravljalna dela in dovoljenja za poseg v vodni in
cestni svet. Vršil se je odkup zemljišč in reševala problematika
nepridobljenih zemljišč. Izvršene so cenitve in razgovori z vsemi
lastniki. Od vseh potrebnih zemljišč je pridobljenih 90 % zemljišč.
Pogodbeno oddana dela za gradnjo
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1996 znaša
3.176 mio SIT.
Skupna vrednost pogodb in aneksov sklenjenih v letu 1997 znaša
214 mio SIT.
Skupna vrednost vseh doslej sklenjenih pogodb in aneksov je
3.390 mio SIT.
Izvedena dela
V letu 1997 so se izvajala sledeča dela:
- izvajala so se dela na predaji prestavljenega plinovoda na
Trojanah in Ločici Geoplinu, dela na zaščiti in predaji plinovoda
Križanje 3 v Ločici in dela na zaščiti in prestavitvi plinovoda v v
Šentožboltu, Petelinjku in Blagovici, Križanja 7, 8 in 10,
- izvajala so se dela na deviaciji R336A s predorom V Zideh,
Tabela 1:

Flnanclranle:
Izgradnja odseka se financira iz namenskih sredstev za graditev
avtocest in finančnih kreditov.

OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU

Pričakovano*
Investicijski program
tekoče cene
tekoče cene
%
ooo
srr
%
000 SIT
3,3
1.150.820
2,4
852.326
Projekti
3,5
1.239.000
2,8
975.799
Odkupi
126,9
44.410.841
88,5
30.966.025
Gradnja
7,6
2.675.459
1.136.434
3,2
Ostalo
49.476.120
29.823.300 33.930.584
SKUPAJ (brez str.fin.)
5,8
2.032.295
3,0
1.057.170
Stroški financiranja
147,2
51.508.415
100,0
34.987.754
SKUPAJ (s str.fin.)
Opomba: Vstolpcu 'Pričakovano" so prikazane vrednosti za prvo etapo Vransko - Trojane,
vrednosti NP in investicijskega programa pa zajemajo cel odsek Vransko - Blagovica
Nacionalni program
stalne cene
000 srr
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Tabela 2:

TABELARIČNI PREGLED STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE
(osnova so sklenjene gradbene pogodbe in aneksi)
od pričetka do 31.12.1997
% v strukturi % realizaci je
88
100
104
36
68
25
70
15
85
6
18
99

SKUPAJ
trasa
objekti
predor
viadukti
plinovad

Slika 1:

PRIKAZ STRUKTURE DEL IN STOPNJE REALIZACIJE OD PRIČETKA
GRADNJE DO 31.12.1997

% realizacije

% v strukturi

Tabela 3:

od 1.1.1997 do 31.12.1997
% v strukturi
% realizacije
100
85
37
105
31
68
19
70
7
85
6
95

□ SKUPAJ

G! trasa

□ objekti

□ predor

E3 viadukti

@3 plinovod

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Odkupi
Gradnja
SKUPAJ

poročevalec, st. 72

plan
1997
200.000
862.891
3.035.109
202.000
4.300.000

%
realizacija
realizacije
1997
67
134.020
43
366.885
81
2.450.287
9
18.874
69
2.970.066
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pričakovana
vrednost
1.150.820
1.239.000
44.410.841
2.675.459
49.476.120

%
realizacija
realizacije
od začetka
70
810.531
68
847.530
7
3.142.034
2
54.929
10
4.855.024
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Slika 2:

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

VRANSKO - BLAGOVICA

EZ3PLAN

■■REALIZACIJA

-O-PLAN - KUMULATIVA

REALIZACIJA - KUMULATIVA

- izvajala so se dela na izdelavi idejnega projekta,
- vodili so se postopki in usklajevanja za pričetek izdelave projekta
PGD - PZI.

2.3. NOVI AVTOCESTNI ODSEKI V LETU 1997
PROJEKT 1 - SEVEROVZHODNA SLOVENIJA

Ocene reallzadle predvidenih tfe/
Glede na potrjene terminske plane za AC Slivnica - Pesnica, je
prišlo zaradi zahtev po dopolnitvah predloženih projektnih rešitev,
ki so se pojavile na javnih razgrnitvah, do zamude pri izdaji Uredbe
o LN. Eden od ključnih problemov, ki zamikajo sprejem Uredbe o
lokacijskem načrtu, je tudi določitev lokacije oskrbnega centra v
Rogozi. Prvotno predvidena lokacija se je namreč izkazala kot
neprimerna, zato se proučujejo dodatne variante za novo lokacijo.
Delno je nepravočasno sprejetje Uredbe o LN tudi posledica
izdelave idejnega projekta na odseku od Drave do Pesnice, zaradi
številnih sprememb geološko-geomehanskih pogojev gradnje in
spremembe 2B etape HC iz dvopasovnice v štiripasovnico.
Uredba o lokacijskem načrtu bo tako predvidoma sprejeta 6
mesecev kasneje kot je bilo predvideno, v aprilu 1998. Zaradi
kasnitve pri sprejemanju Uredbe o LN ni bilo mogoče do konca
izdelati projektov PGD - PZI za celotno traso AC in priključne
ceste, kakor tudi ni bila mogoča realizacija odkupa zemljišč.

Odsek PESNICA - SLIVNICA, 1.etapa, dolžina 4,4 km
Priprave na aradnlo
V letu 1997 so za avtocesto Slivnica - Pesnica, 1 .etapo Slivnica priključek Ptujska cesta, potekale naslednje aktivnosti:
- izvajale so se geološko - geomehanske raziskave,
- izvajala so se arheološka kartiranja morebitnih arheoloških
najdišč,
- izvajala so se optimiziranja posameznih projektnih elementov
trase,
- izvajale so se nove izmere in izdelovale nove podloge za
izdelavo katasterskega načrta,
- usklajevali so se deli projekta tam, kjer so se v javnih razgrnitvah
pojavile zahteve po proučitvi novih projektnih rešitev. Te zahteve
so se pojavile predvsem pri rešitvah priključkov na Ptujski,
- potekale so ponovne razprave v zvezi z zahtevami in
dopolnitvami predloženih projektnih rešitev,
- potekale so obravnave v zvezi z lokacijo oskrbnega centra v
Rogozi,
Tabela 1:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

\
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
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plan
1997
300.000
50.000
0
0
350.000

realizacija
1997
172.508
0
0
0
172.508

%
realizacije
58
49

83

pričakovana
vrednost
253.241
1.323.937
6.926.825
551.945
9.055.948

real i racija
od začetka
824.370
0
0
476
824.846

%
realizacije
326
0
9
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Slika 1:

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
PESNICA - SLIVNICA

-PLAN ■ KUMULATIVA

■ REALIZACIJA

Odsek OBVOZNICA LENDAVA, dolžina 6,8 km

- izvajale so se aktivnosti za pridobitev izvajalca del za izdelavo
PGD - PZI,
- izvajale so se aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč.

Priprave na aradnio
V letu 1997 so za obvoznico Lendava potekale naslednje aktivnosti:
- izvajale so se dopolnitve idejnega projekta z vodnogospodarskimi rešitvami pdvodnjavanja širšega območja,
- glede na spremembe v idejnem projektu odvodnje je bil dopolnjen
oziroma delno na novo izdelan idejni projekt obvoznice,
- izvajale so se aktivnosti potrebne za izdelavo lokacijskega načrta
in njegove dopolnitve,
- izvajale so se aktivnosti za sprejetje odloka o lokacijskem načrtu,
ki je z objavo v uradnem listu postal veljaven,
- pridobljen je bil izvajalec in sklenjena pogodba za izvedbo
odkupov zemljišč,
(- pridobljen je bil izvajalec in sklenjena pogodba za prenos lege
i gradbene parcele na teren,

Tabela 1:

-REALIZACIJA • KUMUI.ATIVA

Ocena realizacije predvidenih del
Glede na potrjene terminske plane je prišlo zaradi zahtev po
dopolnitvah idejnih projektov zaradi pogojev MOP - Uprave za
varstvo narave (vodarski del) do dvomesečne zamude. Dva
neuspešna javna razpisa za oddajo projektiranja faze PGD - PZI
oziroma sproženi pritožbeni postopek, sta povzročila, da projekt
PDG - PZI ni bil izdelan v letu 1997, s tem pa ni bil možen razpis
za oddajo del. Zaradi neizdelane tehnične dokumentacije tudi ni
bil izdelan in potrjen investicijski program, zaradi česar niso bili
realizirani odkupi zemljišč, prav tako pa se v letu 1997 ni pričela
gradnja.

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

\
Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
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plan
1997
85.000
400.000
150.000
6.000
641.000

realizacija
1997
686
0
0
30.800
31.486

%
realizacije
1
0
5

84

pričakovana
vrednost
93.201
690.117
1.864.027
143.200
2.790.545

realizacija
od začetka
686
0
0
30.800
31.486

%
realizacije
1
0
1

27. november 1998

Slika 1:

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

Odsek KOZINA - KLANEC, 1.etapa, dolžina 0,8 km

novembru 1997, vendar so se po razgrnitvi pričela usklajevanja
o nekaterih rešitvah iz osnutka LN, ki še potekajo.
Zaradi nestrinjanja Direkcije za ceste z rešitvijo poteka trase
avtoceste in obvoznice (potrebno je bilo: iskanje novih rešitev,
izdelava sprememb idejnega projekta), dolgotrajnega usklajevanja
med Občino Kozina in DARS d.d. o obsegu dal na obvoznici
Kozina in s tem povezanim nepridobljenim soglasjem k lokacijskem
načrtu, zaradi naknadne vključitve AC vzdrževalne baze v idejni
projekt in osnutek LN, sprememb idejnega projekta glede na
odločitev, da se dvostranska oskrbna postaja nadomesti z
enostransko, pogajanj MPZ, DARS in DDC z občino glede
obveznosti izvedbe potrebnih ukrepov na obstoječi cestni mreži
ter dolgotrajnega usklajevanja stališč do pripomb z javne
razgrnitve, lokacijski načrt v letu 1997 ni bil sprejet. Zato je potekala
zgolj izdelava projektno-tehnične dokumentacije (idejni projekt in
ostale strokovne podlage za LN), ne pa tudi projektov PGD - PZI,
kot je bilo planirano.

Priprave na gradnjo
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
- izdelava idejnega projekta in preverjanje variant za obvoznico
Kozine,
- sodelovanje na javnih obravnavah Osnutka LN in priprava
odgovorov na pripombe in vprašanja iz javnih razgrnitev,
- dodatne preveritve rešitev trase obvoznice in navezave na AC,
- izdelava idejnega projekta sever 2,
- izdelava predloga LN.
Ocena realizacije predvidenih del
Stanje po programu dela DARS:
- i?delan je idejni projekt za varianti 11 in sever/1,
- javna razgrnitev je bila v maju 1997, kot je bilo predvideno v
programu dela za leto 1997,
- po programu dela bi morala biti Uredba o LN pravnomočna v

i

Tabela 1:

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ
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plan
1997
105.000
0
0
0
105.000

realizacija
1997
27.579
0
0
0
27.579

%
realizacije
26
26
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pričakovana
vrednost
131.450
181.500
3.798.320
127.820
4.239.090

realizacija
od začetka
27.579
0
0
0
27.579

%
realizacije
21
0
1
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Slika 1:

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

EZS3PLAN

BSS3 REALIZACIJA

-O-PLAN - KUMULATIVA

Odsek VIŠNJA GORA - BIČ, dolžina 11,2 km

- izvajale so se cenitve zemljišč,
- odkupovala so se zemljišča in objekti.
izdelovala se je novelacija investicijskega programa
- izdelan je bil investicijski program in v decembru 1997 predložen
v potrditev komisiji za pregled in oceno investicijskih programov;

Priprave na aradnlo:
V letu 1997 so potekale aktivnosti:
projektna dokumentacija:
- izdelava projekta PGD, revizija in dopolnitve po reviziji
- izdelava projektov za CP Dob
- izdelava novelacije PVO
- pridobivanje soglasij na PGD
- izdelava študije prometnega režima na obstoječih cestah in
študija vpliya cestnine
pridobivanje zemljišč in objektov:
- izvajal se je prenos lege gradbene parcele AC z deviacijami in
regulacijami na teren (zamejičenje)
- pripravljala se je dokumentacija za pripravo odkupov (kataster,
osnove za cenitve, itd.)
- izvedle so se cenitve posameznih objektov, ki se rušijo,

Tabela 1:

—♦—REALIZACIJA - KUMULATIVA

Ocena reallzaclle predvidenih del
Zaradi kasnitev pri reševanju problematike protihrupnih ukrepov
(potrebna je bila prilagoditev novi Uredbi o hrupu zaradi cestnega
in železniškega prometa) in vodogospodarskih rešitev (dodatne
zahteve revidenta) projektna dokumentacija PZR, PGD - PZI ni
bila zaključena v načrtovanem roku.
Zaradi nejasnosti pri izvajanju novega Zakona o stavbnih
zemljiščih, ki je stopil v veljavo 25.7.1997 (predvsem problematika
cenitev zemljišč) se je odkup zemljišč na tem odseku začel šele
meseca novembra, ko so bila dogovorjena izhodišča za izdelavo
cenitev.

PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v 000 SIT)

Projekti
Odkupi
Gradnja
Ostalo
SKUPAJ

poročevalec, št. 72

plan
1997
200.000
500.000
0
0
700.000

realizacija
1997
136.137
43.600
0
0
179.737

%
realizacije
68
26

86

pričakovana
vrednost
401.384
1.465.551
10.112.581
427.959
12.407.475

realizacija
od začetka
136.137
43.600
0
0
179.737

%
realizacije
34
.
.
1
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Slika 1:

PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997

t j'
.u iisja
izvedena sta bila razpisa za oddajo del, z izvajalcem je bila
23.9.2997 podpisana pogodba. Pričela so se izvajati dela;
- pridobivala se je dokumentacija za izvedbo dodatnih protihrupnih
ukrepov v Lipcah in na viaduktu 6-1 (pogoj za pridobitev
uporabnega dovoljenja), izveden je bil razpis za oddajo del, z
izbranim izvajalcem je bila 23.9.1997 podpisana pogodba. Razen
ozelenitve so bila izvedena vsa dela;
- vršile so se aktivnosti za odprava napak v garancijski dobi
(trasa, objekti);
Realizacija je manjša od planirane zaradi dolgotrajnih postopkov
pri oddaji del in s tem kasnejega pričetka del.
Malence - Šmarje Sap
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela:
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe
v naselju Šmarje Sap in na ostalih problematičnih točkah
(izdelava študij in dodatnih ekspertiz);
- vodile so se aktivnosti za sanacijo ukopne brežine Mali vrh
(priprava tehnične dokumentacije), izveden je bil razpis za oddajo
del, ki ni uspel, ponovljen je bil 5.9.1997;
Realizacija je manjša od planirane zaradi nerešene problematike
protihrupnih ukrepov v Šmarju.
Šmarle Sap - Vlšnla Gora
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela:
• pripravljala se je dokumentacija za sanacijo ukopnih brežin,
- izvajale so se aktivnosti vezane na dodatne protihrupne ukrepe
(študije, ekspertize, pridobitev zemljišč, oddaja del).
Realizacija je manjša od planirane zaradi problematike izvedbe
sanacije ukopnih brežin (pridobitev zemljišč).

2.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH, KI SO
BILE PREDANE PROMETU PRED 1.1.1994
Smer ZAHOD-VZHOD
Razcep Razdrto
Zaradi usklajevanja operativne izvedbe preostalih obveznosti s
predstavniki lokalnih skupnosti se dela na navedenem odseku
niso izvajala.
Koper - Ankaran
Vršilo se je dokončanje del na osi 2 - Bertoki.
Razdrto - Čebulovica
Izvajala so se dela na sanaciji vodotokov.
$_?mpeter_-_yrtolba In Obvoznica Šempeter
Nekatera dela, ki so bila planirana v prvem tričetrtletju leta 1997,
so bila zaradi ugodnih pogojev izvedena že v letu 1996. Od tod
razkorak med planom in dejansko realizacijo. Izvršeno je bilo le
plačilo elektrosoglasja.
Smer SEVER-JUG
Hrušlca - Vrba
Na tem AC odseku so se izvajala naslednja dela:
- pridobivala se je dokumentacija za zavarovanje plazov na
pobočju Mežakle (plazolovi na drči II in III, nad zidom D), reševala
se je problematika vezana na pridobitev potrebnih zemljišč,
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Preeled fakturirane realizacije (v 000 SIT):
AC odsek

Plan
1997

Šempeter - Vrtojba in obvoznica Šempeter
Razcep Razdrto
Razdrto - Čebulovica (II)
Koper - Ankaran
Hrušica - Vrba
Malence - Šmarje SAP
Šmarje SAP - Višnja gora
SKUPAJ

38.000
40.000
20.000
70.000
422.000
90.000
150.000
830.000

2.5. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN

Realizacija
1997
1.981
970
20.802
23.322
365.290
10.306
4.769
427.440

"/»realizacije
5
2
104
33
87
11
3
51

Po prevzemu novozgrajenih odsekov v letu 1997 je na dan
31.12.1997 DARS,d.d. upravljala in vzdrževala 268,548 km
avtocest in 89,476 km priključkov, dolžina cestninskih cest pa je
znašala 207,3 km.
V rebalansu plana razvoja in finančnega načrta za leto 1997 so
bili za obdobje I. do XII. predvideni stroški rednega vzdrževanja
avtocest v višini 1.680.000.000,00 SIT, dejanski stroški pa so
znašali 1.747.983.724,00 SIT oz. 104 % v planu predvidenih
stroškov.

2.5.1. Odkupi zemljišč in nepremičnin na že zgrajenih
avtocestnih odsekih
V letu 1997 so se za reševanje premoženjsko pravne problematike
na že zgrajenih avtocestnih odsekih vršile naslednje aktivnosti:
- dokončna odmera zemljišč,
- sklepanje aneksov k pogodbam in poračuni,
- zemljiškoknjižna izvedba pogodb in aneksov k pogodbam.

V letu 1997 so tako stroški rednega vzdrževanja znašali 17,89 %
dejansko pobrane cestnine, kar je pod dolgoletnim povprečjem,
ki se giblje med 20-22% pobrane cestnine. Ta relativni padec
stroškov je posledica dejstva, da je bilo v letu 1997 cca 77%
vzdrževanih cest cestninskih, v preteklosti pa je bil obseg
cestninskih cest cca 70%.

Dela za dokončno premoženjsko pravno ureditev zadev so
potekala na naslednjih že zgrajenih avtocestnih odsekih:
- Hrušica - Vrba,
- Naklo - Ljubljana,
- zahodna in južna obvoznica Ljubljane,
- obalna cesta,
- hitra cesta v Mariboru, II. In III. etapa,
- Vrhnika - Ljubljana,
- Malence ■ Šmarje Sap in
- Šmarje Sap - Višnja gora.

Dejanski stroški so višji od predvidenih iz naslednjih razlogov:
- stroški v planu so bili sorazmerno nizko ocenjeni,
- zaradi dotrajanosti je bila pokrpana večja količina vozišč
(vrednost opravljenih del je v letu 1996 znašala cca 53 mio SIT,
v letu 1997 pa cca 87 mio SIT).

Za navedene aktivnosti je bilo v letu 1997 porabljenih 5,9 mlo SIT.
Poraba posipnih materialov za preprečevanje poledice je v zimski
službi 1996/1997 znašala 12.809 ton, v času zimske službe 1997/
1998, to je v času od 1.11. do 31.12.1997, pa je zaradi majhne
količine padavin znašala 3.602 ton.

2.6. STROKOVNA DELA INŽENIRJA
»Inženir« je v skladu s pogoji FIDIC strokovna organizacija, ki za
investitorja opravlja vsa potrebna
tehnično-strokovna opravila za izvedbo projekta.

V prvih treh mesecih 1997 smo bili priča pogostim spremembam
vremenskih razmer - predvsem pojavi snežnih in drugih padavin,
ki so povzročale žled in poledico na cestah, zato je bilo poleg 24urnega dežurstva v 4 vzdrževalnih bazah glede na potrebe
večkrat uvedeno tudi troizmensko delo in pripravljenost na domu.

Fakturirana realizacija Inženirja, ki za DARS d.d. opravlja
strokovno-tehnična opravila, je v letu 1997 znašala 1.493 mlo
SIT.

V drugem tromesečju 1997 so se opravljala predvsem naslednja
dela rednega letnega vzdrževanja:
- košnja trave,
- obrezovanje rastlinja,
- čiščenje objektov za odvodnjavanje in kanalizacijo,
- popravila bankin,
- čiščenje vozišča signalizacije in opreme ceste,
- popravila in zamenjava varnostnih ograj,
- popravila in zamenjava varovalnih ograj.

3. PROGRAM DEL VZDRŽEVANJA IN UPRAVLJANJA
AVTOCEST, KI JIH JE ORGANIZIRALA IN IZVAJALA
DARS d.d.V LETU 1997
3.1. REDNO VZDRŽEVANJE AVTOCEST
Na dan 1.1.1997 je DARS d.d. upravljala in vzdrževala 246,535
km avtocest in 83,301 km priključkov nanje. Dne 26.05.1997 je
bila Direkciji republike Slovenije za ceste predana v upravljanje in
vzdrževanje severna vpadnica v Ljubljani v dolžini 2,830 km.
poročevalec, št. 72

Poleg omenjenih del so bila v letu 1997 opravljena tudi naslednja
vzdrževalna dela:
- krpanje udarnih jam in preplastitve v skupni izmeri: 16.267 m2
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- rezkanje neravnin asfalta: 58.601 m2
- obnova talnih označb: 55.391 m2 aH 1.109.472 tekočih metrov
oznak.

OBNOVA OPREME
Količinska realizacija del :
- zamenjava odbojnih ograj:
- zamenjava mrež:
- nova oprema na območju počivališčih:

Za zagotovitev vseh potrebnih ukrepov za pripravo na turistično
sezono je bil 23.6.1997 organiziran vsklajevalni sestanek, na
katerem so sodelovali predstavniki MNZ, MPZ, policije, AMZS in
Turistične zveze Slovenije z namenom, da se vse službe v največji
možni medsebojno informirajo in skupno ukrepajo v akcijah.

-

Večje akcije so bile usmerjene zlasti na področja:
- povečanja prepustnosti cestninskih postaj,
- dogovorov s policijo o skupnih ukrepih v prometnih konicah,
- dogovorov s policijo o ukrepih pri zagotavljanju večje
prepustnosti ABC stez,
- sprememb prometnega režima ob zapori viadukta Ravbarkomanda in viadukta Unec glede na prometne tokove (uvedba
3 voznih pasov),
- delitve prometnega koledarja na cestninskih postajah.

12.168 m
5.134 m
104 smetnjaki
17 lesenih miz s klopmi
na počivališču Studenec je bil napeljan vodovod in izvedena
osvetlitev,
zamenjava smernikov: 300 kosov,
zamenjava 6 kom obvestilnih tabel in znakov in
dobava elementov za postavitev 3 kompletnih zapor.

3.3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA NA
OBSTOJEČIH AVTOCESTAH
V planu razvoja in finančnem načrtu DARS d.d. so bili za leto 1997
predvideni stroški za naložbe v osnovna sredstva obstoječih
avtocest 618.246.000,00 SIT, dejanska višina naložb pa je
znašala 661.759.863,80 SIT oz. 107 % predvidenih stroškov.

3.2. OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME

Dejanski stroški so višji od predvidenih, saj so bile v začetku leta
izvedene dobave opreme, za katero so bila predvidena in
neporabljena sredstva v virih za leto 1996.

V planu razvoja in finančnem načrtu so bili za leto 1997 predvideni
stroški obnavljanja vozišč, objektov in opreme v višini
1.750.000.000,00 SIT, dejanski stroški pa so znašali
2.068.577.403,70 SIT oz. 118 % predvidenih stroškov. Dejanski
stroški so višji od predvidenih, saj so bile v začetku leta izvedene
obnove, za katere so bila predvidena in neporabljena sredstva v
virih za leto 1996.

V obdobju od 1.1. do 31.12.1997 je bila dobavljena mehanizacija
za vzdrževanje kot nadomestilo za dotrajano mehanizacijo po
pogodbah iz leta 1996 v višini 195.572.010,40 SIT in po pogodbi
za leto 1997 195.101.344,50 SIT.
Q
Vrednost nabavljene in instalirane opreme za elektronsko
cestninjenje (ABC) je v letu 1997 znašala 177.345.857,10 SIT,
vrednost nabavljenih elektronskih tablic pa 82.666.182 SIT.

OBNOVA VOZIŠČ
Na voziščih avtocest so se v prvem polletju vršile večje obnove
na primorskem delu avtoceste na odseku 54 in 654 med
bencinskim servisom Lom in viaduktom Ivanje Selo. Obnova je
bila v celoti izvedena do začetka turistične sezone in je obsegala
obnovo voznega, prehitevalnega in odstavnega pasu. Vrednost
del je znašala 94.281.336,00 SIT.

3.4. POBIRANJE CESTNINE
)
Predvidena višina stroškov pobiranja cestnine po rebalansu plana
razvoja in finančnega načrta za leto 1997 znaša za obdobje I - XII
' 864.000.000,00 SIT, dejanski stroški pa znašajo 958.120.736,00
SIT oz. 111 % predvidenih stroškov.
V letu 1997 so tako dejanski stroški pobiranja cestnine znašali
9,81% dejansko pobrane cestnine, kar je pod dolgoletnim
povprečjem, ki se giblje med 10 -12% pobrane cestnine.

Vrednosti del zalivanja rež in razpok je znašala 22.145.200,00
SIT.
Količinska realizacija del:
- obnove asfaltov odseka 54 in 654 : 38.340 m2
- zalivanje rež in razpok: 71.900 m

V letu 1997 se je nadaljevala obnova viadukta Ravbarkomanda.
Objekt je bil predan prometu novembra 1997.
Vrednost izvedenih del v letu 1997 je znašala 1.105.610.144,00
SIT.

Po planu razvoja in finančnem načrtu za leto 1997, ki ga je Vlada
RS sprejela na svoji 220.seji dne 7.11.1996 so znašali predvideni
stroški pobiranja cestnine sicer 960.000.000,00 SIT, vendar so
bili ob sprejemu rebalansa plana razvoja in finančnega načrta na
22. seji Vlade dne 17. 7.1997 ti stroški znižani, ker naj bi prehod
na ABC sistem plačila cestnine v večji meri znižal stroške pobiranja
cestnine.

Aprila se je pričela obnova desne polovice viadukta Unec, ki je
bila zaključena v mesecu juliju, sledila je obnova leve polovice
viadukta. Vsa dela so bila zaključena v oktobru 1997.
Vrednost del na obnovi viadukta Unec je znašala 463.666.770,50
SIT.

Ker, ne glede na vse aktivnosti, do predvidenega znižanja stroškov,
kot je razvidno iz rezultatov poslovanja v obdobju devetih mesecev
v letu 1997, še ni prišlo, z rebalansom plana razvoja in finančnega
načrta predvidene višine stroškov pobiranja cestnine ni bilo možno
doseči.

Izdelan je bil projekt obnove mostu preko Save in magistralne
ceste na Hrušici. Vrednost opravljenih del na obnovi navedenega
objekta je do 31. 12. 1997 znašala 59.335.346,00 SIT.
V zaključni fazi izdelave je projekt sanacije mosta preko Oplotnice
v Tepanjah na AC Hoče - Arja vas ter viadukta Ivanje selo na AC
Ljubljana - Divača.

Po uvedbi poskusnega obratovanja avtomatskega brezgotovinskega plačila cestnine (ABC) na cestninski postaji Torovo konec
leta 1995 je bilo število prehodov na ABC stezah zanemarljivo
majhno. V letu 1996 in 1997 je bil ABC sistem instaliran še na
cestninskih postajah: Bazara, Dane, Ljubljana - zahod in Razdrto
ter na vmesnih izstopnih postajah na primorski avtocesti.
Do 31. 12. 1997 je bilo nabavljeno 10.912 elektronskih tablic, od
katerih je povprečno dnevno v uporabi 6.950.

OBNOVA OBJEKTOV

Vrednost vseh izvedenih del na objektih je v obodbju od 1. 1. do
31. 12. 1997 znašala skupno cca 1.569.276.915,00 SIT.
27. november 1998
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priložnostno organiziranih srečanjih za novinarje;
- organizirano je bilo deset priložnostnih slovesnosti:
• ob otvoritvi ABC sistema cestninjenja na cestninski postaji
Bazara 25.3.;
• ob otvoritvi enajstih objektov, devetih nadvozov in dveh
podvozov, s priključnimi cestami na AC odseku Arja vas Vransko 16.5.;
• ob začetku gradnje predora Golovec 17.6.;
• ob otvoritvi rekonstruirane regionalne ceste skozi Vodice 18.6.;
• ob otvoritvi zgrajene deviacije magistralne ceste Celje - Ljubljana
v Vranskem preko bodoče AC Arja vas - Vransko 18.7.;
• ob predaji prometu dokončane deviacije magistralne ceste v
območju Kačiškega klanca v okviru gradnje AC Divača - Kozina
2.9.;
• ob otvoritvi AC odseka Arja vas - Vransko - 19.9.;
• ob otvoritvi priključka na avtocesto Slovenska Bistrica - sever
- 29.9.;
• ob otvoritvi avtocestnega odseka Fram - Slivnica in hitre ceste
Slivnica - Maribor - BDC - 24.10.;
• ob otvoritvi avtocestnega odseka Dane - Fernetiči - 14.11.
- sodelovali so pri organizaciji strokovnih srečanj:
• Zemeljska dela pri gradnjah in rekonstrukcijah cest, Gornja
Radgona, 16.4.;
• Krožna križišča in umirjanje prometa, Otočec, 5.6.;
• Prometna varnost, prometna signalizacija in oprema cest,
Ajdovščina, 2.10.;
• Cestarski dnevi '97, Maribor, 2. in 3.12.;
- izdelana je bila analiza medijskih objav o avtocestah in DARS,
d.d. v letu 1996 z evalvacijo opravljenih dejavnosti odnosov z
javnostmi v letu 1996;
- organizirani sta bili izdelavi dokumentarnega video filma o
zahtevni gradnji avtoceste prek Trojan in 5-minutnega video
filma - reportaže ob otvoritvi avtocestnega odseka Arja vas Vransko;
- vsebinsko je bila opredeljena in organizirana izdelava študije razvojne naloge o vsebinski zasnovi, organizaciji in izgradnji
informacijsko-promocijskega centra avtocestnega sistema v
Republiki Sloveniji;
- organizirani sta bili izvedba javnega razpisa ter izvedba
raziskave slovenskega javnega mnenja o avtocestah in
raziskovalne naloge »Socialno prostorski vplivi izgradnje
avtocest v Sloveniji - 2. del«;
- izdelan je bil komunikacijski načrt za ABC sistem cestninjenja
ter pričeli z izvajanjem posameznih komunikacijskih aktivnosti;
- organizirana je bila izdelava prvega izmed serije prospektov o
avtocestnih odsekih (odsek Vransko-Blagovica);
- organizirana je bila izdelava in sproducirana zloženka »Prometni
koledar 1997«, zloženka o ABC sistemu cestninjenja, zloženka
o zimskih razmerah na cestah in mestih za obvezno izločanje
tovornih vozil v času zimskih razmer ter predstavitvena brošura
ob otvoritvi avtocestnega odseka Arja vas - Vransko;
- pripravljena in organizirana je bila izdelav kartografskih prikazov
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS v različnih
presekih stanja (v slovenskem in angleškem jeziku);
- redno so spremljali in analizirali medijske objave o avtocestah in
DARS, d.d.;
- organizirano je bilo komuniciranje z novinarji in koordinirani
nastopi predstavnikov DARS, d.d. v različnih medijih ter Inicirano
oz. sodelovanje pri nastajanju medijskih objav o poteku
uresničevanja Nacionalnega programa izgradnje avtocest;
- spremljan je bil potek realizacije avtocestnih programov;
- izvedeno je bilo stalno foto in video dokumentiranje realizacije
Nacionalnega programa izgradnje avtocest;
- organizirane so bile tri panojske foto razstave o realizaciji
avtocestnih programov.

3.5. ODNOSI Z JAVNOSTMI
V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 1997 so bila opravljena
naslednja dela s področja odnosov z javnostmi:
- organizirano in izvedeno je bilo pel samostojnih novinarskih
konferenc in sicer:
• o uresničevanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest
1994-1996 - 15.05.;
• »potujočo« novinarsko konferenco o vzdrževanju in upravljanju
avtocest - 02.06.;
• »potujočo« novinarsko konferenco o poteku gradnje
avtocestnega odseka Arja vas-Vransko in pripravljalnih del za
gradnjo odseka Vransko - Blagovica - 02.07.;
• «potujočo« novinarsko konferenco o poteku gradnje Vzhodne
avtoceste Ljubljane, delu ljubljanske severne obvozne ceste in
odseku Divača - Kozina) - 16.09.
• o zimskem vzdrževanju avtocest - 29.10. ter
• s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani sodelovali pri
organizaciji novinarske konference o predstavitvi raziskave
slovenskega javnega mnenja o avtocestah - 09.07.;
- organizirana in izvedena sta bila dva predstavitvena ogleda
avtocestnih odsekov na terenu (za predstavnike MPZ in MOP
na Primorskem 16.4. - v soorganizaciji z UPP MOP ter za
svetnike mestne občine Ljubljane o poteku gradbenih del na
trasi Vzhodne ljubljanske avtoceste in severne obvozne ceste
Ljubljane 8.5.);
- organizirani sta bili dve slovesnosti ob podpisu izvajalskih
pogodb s priložnostnima novinarskima konferencama in sicer
za gradnjo odseka štiripasovne hitre ceste Slivnica-Maribor
BDC 11.4. ter odseka štiripasovne hitre ceste Vipava-Selo 25.4.;
- izdelano je bilo petindvajset tiskovnih sporočil:
• o zbranih namenskih sredstvih v letu 1996 - 17.1.;
• o začetku obnovitvenih del na levi polovici viadukta
Ravbarkomanda - 13.2.;
• dve sporočili o reševanju problematike izplačevanja slovenskih
kooperantov s strani italijanskih izvajalcev del na odseku Arja
vas-Vransko - 7. in 11.3.;
• ob začetku obnove viaduktov Unec ;
• napoved uvedbe ABC sistema cestninjenja na cestninski postaji
Bazara na hitri cesti Selo - Vrtojba - 25.3.;
• napoved začetka obnove viaduktov Unec - 7.4.;
• o zamudah pri plačilu odškodnin krajanom zaradi gradnje
avtoceste Arja vas-Vransko - 18.4.;
• začetek gradnje obvoznice Ormož - 30.5.;
• rekonstruirana regionalna cesta skozi Vodice -18.6.;
• zgrajena cestninska postaja Dane - 7.7.;
• obnovljen desni viadukt Unec - 16.7.;
• nova višina cestnine - 29.8.;
• o dokončanju in predaji prometu deviacije magistralne ceste v
območju Kačiškega klanca v okviru gradnje AC Divača - Kozina
-2.9.;
• Slovenika v celoti prevozna po štirih pasovih - dokončanje
obnove predora Golo rebro, viaduktov in mostu - 15.9.;
• napoved spremenjenega načina plačevanja cestnine na
avtocesti od Hoč do Vranskega ob otvoritvi AC Arja vas Vransko - 18.9.;
• dokončan priključek Slovenska Bistrica - sever - 29.9.;
• dokončan avtocestni priključek Arja vas - 2.10.;
• usposobljena priključek in nova cestninska postaja Slovenske
konjice - 15.10.;
• za promet usposobljeni avtocesta Fram - Slivnica in hitra cesta
Slivnica - Maribor - BDC - 24.10.;
• razbremenitev križišča na Šmartinski cesti - 27.10.;
• obnovljen viadukt Unec - 29.10.;
• obnovljen viadukt Ravbarkomanda - 19.11.;
• nova višina cestnine na cestninaki postaji Dane - 28.11
• snežne padavine in zimske prometne razmere - nujno prometno
opozorilo - 17.12.
- izdelano je bilo skupaj petnajst gradiv za novinarje ob rednih ali
poročevalec, št. 72

Za navedena dela je bilo v letu 1997 porabljenih 17,1 mio SIT.
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- INKAGRA - integrirani sistemi kakovosti za graditeljstvo v
cestogradnji
- tehnološki postopki za optimizacijo izvajanja sanacij in
rekonstrukcij premostitvenih objektov,
- polimerni in polimerno modificirani betoni za hidroizolacijske plasti
na cestnih objektih,
- urejanje cestnih brežin in cestne okolice na biološko ekološki
osnovi,
- uporaba oplemenitenega gradbenega odpadnega materiala za
zvočne in svetlobne bariere na R cestah in AC v RS,
- optimizacija konstrukcij na podlagi njihove zanesljivosti,
- gradnja ločnih mostov z uporabo ukrivljenih tankostenskih
mikroarmiranih betonskih elementov.

3.6. RAZVOJNE NALOGE
Izmed 15 sofinancerskih pogodb za izvajanje razvojnoraziskovalnih nalog na področju cestogradenj, ki jih je DARS d.d.
v letu 1996 sklenila, so v nadaljevanju navedene tiste, katerih
izvajanje je potekalo tudi v letu 1997:
- sistem za optimizacijo vzdrževanja in projektiranja cest,
- nevronske mreže v reševanju inženirsko geoloških problemov,
- odtok atmosferskih vod z AC, kemizem vod in učinkovitost
lovilcev olj in usedalnikov,
- metodologija izvajanja monitoringa odvodnje AC telesa,
- razvoj sodobnega računalniškega načrtovanja predorov in
globokih izkopov,
- razvoj trajnih betonov za prefabricirane cestne elemente,
- sistem za vodenje in analiziranje podatkov o prometu na cestah,

Za izvedena dela v okviru navedenih nalog je bilo v letu 1997
porabljenih 119,9 mio SIT.

VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE - REKAPITULACIJA FAKTURIRANE REALIZACIJE
V LETU 1997 v 000 SIT

Opis postavke
Redno vzdrževanje
Obnavljanje vozišč, objektov in opreme
Stroški pobiranja cestnine
Naložbe v osn. sr. obstoječih avtocest
Stroški upravljanja
Odnosi z javnostmi
Razvojne naloge
Obresti od investicijskih kreditov
SKUPAJ

27. november 1998

Planirano 1997
1.670.000
1.750.000
864.000
618.246
569.208
18.996
160.000
261.866
5.912.316
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Realizirano 1997
1.747.984
1.750.000
958.121
618.246
539.303
17.099
119.944
480.128
6.230.825

% realizacije
104,7
100,0
110,9
100,0
94,7
90,0
75,0
183,3
105,4
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4. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V LETU
1997
V nadaljevanju podajamo tabelarični in grafični prikaz fakturirane
realizacije Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. v letu

1997 po postavkah, predvidenih v Programu dela DARS d.d. za
leto 1997.

v 000 SIT
i

POSTivKA

PLAN
1997
PLAN RAZVOJA

PROJ. DOKUMENT. PO 1997

2.009.100

675.996

33,6

PROJEKT 1 - SKUPAJ
Hoče - Arja vas
Šentilj - Pesnica
Pesnica - Slivnica
Slivnica - Fram - BDC
Priključek SI. Bistrica S
Obvoznica Ormož
Obvoznica Lendava
PROJEKT 2 - SKUPAJ
Arja vas - Vransko
Blagovica - Šentjakob
PROJEKT 3 - SKUPAJ
Zadobrova - T omačevo
Šentjakob - Malence
PROJEKT 4 - SKUPAJ
Razdrto - Čebulovica
Čebulovica - Divača
Divača - Kozina
Kozina - Klanec
Vipava - Selo
Selo - Šempeter
Divača - Dane
Dane - Fernetiči
PROJEKT S - SKUPAJ
Vransko - Blagovica
PROJEKT 6 - SKUPAJ
Višnja gora - Bič
DOKONČANJA DEL NA AC

11 885.436
2388.247
555 000
350.000
5.950.000
555.189
1 446 000
641.000
10.684 700
8.950.000
1.734.700
9.592.785
1.172 694
8 420.091
12 294.248
25.000
250.000
5.870.670
105.000
3.293.200
280.000
940 500
1.529.878
4.300.000
4 300.000
700.000
700 000
830.000

10.072.717
2.539.759
444.169
172.508
5.281.059
364.821
1.238.915
31 486
11.084.704
9.961 482
1.123.222
10.204.578
1.245.778
8.958 800
8951.252
-296
104 386
4.442.104
27 579
1 835 979
108 198
570.111
1.863.191
2.970 067
2.970.067
179.737
179.737
427.439

84,7
106,3
80,0
49,3
88,8
65,7
85,7
4,9
103,7
111,3
64,8
106,4
106,2
106,4
72,8
-1,2
41,8
75,7
26,3
55,8
38,6
60,6
121,8
69.1
69,1
25,7
25,7
51,5

87 000

5 874

6,8

"INŽENIR"

1.597.899

1.492.589

93,4

STROŠKI FINANCIRANJA

2.168 000

1.102 928

50,9

56.149.168

47.167.881

84,0

ODŠKODNINE NA OBSTOJEČIH AC

PLAN RAZVOJA SKUPAJ
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v 000 SIT

POSTAVKA

"/.realizacije

T"

m,"
FINANČNI NAČRT
STROŠKI UPRAVLJANJA

569.208

539.303

94,7

18.996

17 099

90,0

160.000

119 944

75,0

REDNO VZDRŽEVANJE

1.670.000

1.747.984

104,7

OBNAVLJANJE VOZIŠČ, OBJ., OPREME

1.750.000

1.750.000

100,0

STROŠKI POBIRANJA CESTNIN

864.000

958.121

110,9

NALOŽBE V OSN. SRED. OBST.AC

618.246

618.246

100,0

OBRESTI OD INVESTICIJSKIH KREDITOV

261.866

480.128

183,3

0

30.054

-

ODNOSI Z JAVNOSTMI
RAZVOJNE NALOGE

OSTALI STROŠKI
FINANČNI NAČRT-SKUPAJ

5.912.316

6.260.879 -

J

105,9

PLAN RAZVOJA IN FINANČNI NAČRT
VSE SKUPAJ

62.061.484

53.428.760

86,1 J

VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE GRADITVE AVTOCEST V LETU 1997
T
VIRI
NAMENSKI DAVEK NA GORIVO BENCINSKI TOLAR
NAMENSKI DAVEK NA GORIVO PRENOS IZ L. 1996
TUJA POSOJILA - EIB
TUJA POSOJILA-EBRD
FINANČNI KREDITI -TUJI
FINANČNI KREDITI -DOMAČI
DEL CESTNINE ZA FINANCIRANJE GRADITVE AC
DRUGI VIRI -( SOFINANCIRANJE,DRUGO)
SKUPAJ

93

PLANIRANO
1997
21.450.000.000
2.506.963.000

REALIZIRANO
1997
21.450.000.000
2.506.963.000

10.118.003.000
819.024.000

9.881.386.794
618.325.064

98
75

5.776.000.000,00
15.504.000.000,00
2.787.685.000

0
10.945.648.800
3.679.489.873

0
71
132

345.363.000
59.307.038.000

583.983.389
49.665.796.921

169
84

%
REAL.
100
100
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PLAN RAZVOJA
PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
STRO&K1 financiranja
ODŠKODNINE NA OHSTOJl£lll AC
DOKONČANJA DO. NA AC
PROJEKT 6 - SKUPAJ

0

12.000.000

2000.000
□ PLAN

r
uoooooo

■ REALIZACIJA

FINANČNI NAČRT
PLAN IN REALIZACIJA V LETU 1997
ostau stuoSki
(JURISTI t IO INVESTICIJSKIH KREDfTOV
NAUtfBE VOSN SRH) OBST AC
STROŠKI K »URANJA CESTNIN
OKNA VIJANJE V*VlJC. OBJ. (H'RIMI
REDNO V/.DittEVANJt:

stroAki UPRA VIJANJA
400.01X)

l.200.0(K>
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■ REALIZACIJA
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