
Priloga I 

Opredelitev izdatkov za javne ceste 

1. Investicijski izdatki 

Investicijski izdatki zajemajo vse izdatke v zvezi z gradnjo in obnovo (investicijskim 
vzdrževanjem) cest in delov cest, skupaj z nepredvidenimi stroški in stroški raziskav, 
povezanimi s takim delom. 

Med investicijske izdatke se štejejo tudi vsi izdatki za delo, proizvode in storitve 
tretjih oseb, povezanih z gradnjo in investicijskim vzdrževanjem cest. 

Med investicijske izdatke se ne štejejo zneski obrokov za odplačevanje namenskih 
posojil ter zneski obresti za najeta posojila za gradnjo in investicijsko vzdrževanje cest. 

2. Tekoči izdatki 

Tekoči izdatki obsegajo vse izdatke v zvezi s tekočim vzdrževanjem in 
upravljanjem cest. 

Med tekoče izdatke se štejejo tudi vsi izdatki za delo, proizvode in storitve tretjih 
oseb, povezanih s tekočim vzdrževanjem in upravljanjem cest. 

Med tekoče izdatke se ne štejejo zneski obrokov za odplačevanje namenskih 
posojil ter zneski obresti za najeta posojila za tekoče vzdrževanje in upravljanje cest. 

3. Izdatki policijskega nadzora prometa 

Izdatki policijskega nadzora prometa obsegajo skupne izdatke policijskih storitev, 
ki se lahko zaračunajo za njeno funkcijo v nadzoru prometa, skupaj z izdatki za zaposlene, 
vozila in opremo. 

Kot izdatek policijskega nadzora se šteje tudi izdatek Ministrstva za notranje 
zadeve v zvezi z nalogami iz prejšnjega odstavka. 

4. Splošni izdatki  

Splošni izdatki obsegajo skupne izdatke subjektov, ki se ukvarjajo z upravljanjem, 
strokovnim in inšpekcijskim nadzorom cest. Kot splošni izdatki se vodijo izdatki, ki niso 
posebej namenjeni gradnji, vzdrževanju ali upravljanju cest, zajemajo pa splošne 
administrativne odhodke in izdatke za plače. 

Med splošne izdatke se štejejo: 
- izdatki za plače zaposlenih in izdatki za plačila pogodbenih del. Poleg plač in nadomestil 

plač se štejejo vsi prejemki v zvezi z delom, vključno s stimulacijami in bonitetami, ter 
prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem, ki ga zagotavlja delodajalec; 

- izdatki v zvezi z zagotavljanjem namestitvenih zmogljivosti za zaposlene; 
- izdatki obratovanja izpostav; 
- izdatki v zvezi s servisnimi objekti za popravila in vzdrževanje (zlasti pokriti prostori, 

skladišča za orodja), če ti izdatki, niso neposredno upoštevani v drugih postavkah; 
- vsi ostali izdatki, ki niso bili upoštevani pod drugimi postavkami ter med investicijskimi in 

tekočimi izdatki. 


