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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 IZVAJANJU 

DOGOVORA 0 POLITIKI PLAČ IN 

DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH V 

GOSPODARSTVU IN SOCIALNEGA 

SPORAZUMA ZA LETO 1995 TER O 

NAJNIŽJI IN NAJVIŠJI DEJANSKI 

PLAČI 

- EPA 1264 - hitri postopek 

Državni svet Republike Slovenije je na 57. seji dne 
11.10.1995, obravnaval zakonodajno iniciativo predloga 
zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora o 
politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodar- 
stvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in 
najvišji dejanski plači in sprejel 

sklep 

Na podlagi 1. alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije 
je Državni svet Republike Slovenije določil besedilo pred- 
loga zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora 
o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodar- 
stvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in 

najvišji dejanski plači in ga na podlagi 174. člena poslov- 
nika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/ 
93 in 80/94) pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije 
v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 204. a člena poslovnika državnega zbora 
državni svet predlaga, da se predlog zakona obravnava in 
sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za prenehanje 
veljavnosti dveh določb zakona. 

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega 
sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora določa 
državnega svetnika Dragana Mozetiča kot predstavnika 
državnega sveta na sejah državnega zbora in njegovih 
delovnih teles pri obravnavi predloga zakona. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA iN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 
Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač in drugin prejem- 
kov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za 
leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači je bil sprejet z 
namenom, da se zagotovi izvajanje Socialnega sporazuma za 
leto 1995 in Dogovora o politiki plač in drugih prejemkov 
zaposlenih v gospodarstvu kot pomembnih dokumentov, ki 
izražata voljo socialnih partnerjev glede ene izmed najpo- 
membnejših makroekonomskih politik, to je politike plač. 

V Dogovoru o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v 
gospodarstvu so socialni partnerji določili najnižje izplačilo v 
znesku, medtem ko naj bi se plače poslovodnih delavcev in 
delavcev s posebnimi pooblastili določale v skladu z Dogovo- 
rom o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslo- 
vodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in odgo- 
vornostmi v gospodarstvu (Ur. I. RS, št. 23/95). Kljub Dogo- 
voru o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospo- 
darstvu in določilom Socialnega sporazuma za leto 1995, je 
zakonodajalec, mimo volje socialnih partnerjev, z zakonsko 
normo določil zgornjo mejo plač ter s tem posegel v dogovor 
med socialnimi partnerji o plačah. 

Določitev najvišje plače v določenem znesku pomeni znižanje 
pogodbeno določenih najvišjih plač, predvsem v najbolj 
uspešnih velikih gospodarskih družbah, medtem ko so plače, 

ki ta znesek le dosegajo, ostale nespremenjene. Navedeno sili 
v uravnilovko med zaposlenimi na najodgovornejših delovnih 
mestih, ne glede na razlike v zahtevnosti dela, ki objektivno 
obstajajo in jih je potrebno ustrezno ovrednotiti; predvsem pa 
je z zakonskim določanjem najvišje možne plače onemogo- 
čena konkurenca pri zaposlovanju managerskih kadrov 
uspešnim podjetjem. 

Iz naslednje tabele je razvidno, da je zakon o izvajanju dogo- 
vora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospo- 
darstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in 
najvišji dejanski plači najbolj prizadel tiste gospodarske sub- 
jekte, ki v Sloveniji zaposlujejo pretežni del vseh zaposlenih, 
so največji izvozniki oz. povedano drugače, ustvarijo zelo 
velik del slovenskega družbenega proizvoda: 

Gospodarske družbe po velikosti v letu 1994 

Velikost Gospodarske družbe Zaposleni 
Število Delež v % Število Delež v % 

Majhna 29.001 93,7 92.223 19,4 
Srednja 1.199 3,9 95.273 20,0 
Velika 741 2,4 287.764 60,6 
Skupaj 30.941 1000 475.260 1000 
Vir: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira- 
nje in informiranje 
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Iz zgornje tabele je mogoče razbrati, da 741 velikih gospodar- 
skih družb, ki predstavljajo 2,4% vseh družb, ki so Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informi- 
ranje predložile statistične podatke iz bilance stanja in 
bilance uspeha za leto 1994, zaposluje kar 60,6% zaposlenih. 

Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1994 je 
100 največjih slovenskih izvoznikov ustvarilo kar 60% vsega 
našega izvoza, kar seveda pomeni, da večino izvoza ustvarijo 
tako imenovane velike gospodarske družbe. 

Iz prikazanih statističnih podatkov nedvomno izhaja, da so 
bile velike gospodarske družbe, ki glede na celotno število 
gospodarskih subjektov predstavljajo zanemarljiv delež 
(2,4%), hkrati pa ustvarijo pretežni del izvoza in zaposlujejo 
čez 60% delavcev, s spornim zakonom najbolj kaznovane. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 131 zavezuje 
članice, da uvedejo sistem minimalnih osebnih dohodkov. Iz 
tega je razvidno, da je v skladu z mednarodnimi normami 
določeno le opredeljevanje minimalne plače. S predlagano 
spremembo zakon ne bi več vseboval določbe o dovoljeni 
višini najvišje dejanske plače, temveč bi zagotovili spoštova- 
nje dogovora socialnih partnerjev glede poseganja na 
področje plač. Cilj, ki naj bi ga tudi s pomočjo plač po 
individualnih pogodbah dosegli, je v motiviranju kategorije 

zaposlenih, ki so lahko plačane po individualni pogodbi o 
zaposlitvi, za doseganje čim boljših kratkoročnih in dolgoroč- 
nih poslovnih rezultatov. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za proračun Republike 
Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Četrti odstavek 3. člena zakona o izvajanju Dogovora o politiki 
plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in Soci- 
alnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejan- 
ski plači (Ur. I. RS, št. 29/95) se črta. 

2. člen 

V 1. alinei prvega odstavka 15, člena "se črtajo besede in 
četrtim odstavkom 3. člena tega zakona. 

3. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S črtanjem določbe, ki določa, da plače ne morejo biti višje od 
700.000,00 SIT bruto, bi odpravili splošno omejevanje zgornje 
meje plač z zakonom. Področje oblikovanja višine prejemkov 
poslovodnih delavcev v gospodarskih družbah ureja Dogovor 
o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih 
delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi (Ur. I. RS, št. 23/95). Dogovor o politiki plač in drugih 
prejemkov zaposlenih v gospodarstvu v 6. točki določa, da se 
plače poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi poobla- 
stili, ki se določajo z individualnimi pogodbami o zaposlitvi, 
določijo največ v višini, določeni z dogovorom o kriterijih za 
individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in 
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v gospo- 
darstvu. Tako je bilo dogovorjeno pred uveljavitvijo zakona z 
Dogovorom o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v 
gospodarstvu, ki je rezultat skupne volje socialnih partnerjev, 

to je delodajalcev, delojemalcev in Vlade Republike Slovenije. 
Obligatornost upoštevanja določb Dogovora o kriterijih za 
individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in 
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi pa je 
posledica veljavnosti zakona o izvajanju dogovora o politiki 
plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in social- 
nega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski 
plači, ker jih povzema. Določanje plač poslovodnih delavcev 
in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na 
podlagi dogovora o kriterijih za individualne pogodbe o zapo- 
slitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi poobla- 
stili in odgovornostmi je torej rezultat končnega dogovora 
med socialnimi partnerji, obvezno uporabo kriterijev pa je 
uzakonil zakon o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih 
prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega spora- 
zuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJATA 

3. člen 

Plače zaposlenih pri delodajalcih iz prejšnjega člena se za 
mesec maj 1995 določijo v skladu z 2. točko Dogovora. 

Plače poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi poobla- 
stili, ki se določajo z individualnimi pogodbami o zaposlitvi, 
se za mesec maj 1995 določijo v skladu s 6. točko Dogovora. 

Plače poslancev in drugih zaposlenih, za katere se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o poslancih, ter plače funkci- 
onarjev in drugih zaposlenih, ki se jim plače določajo po 
posebnih predpisih, se za mesec maj 1995 določijo v skladu s 
predpisi in drugimi akti, veljavnimi pred podpisom Dogovora. 

Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega člena 
plače ne morejo biti višje od 700.000 tolarjev bruto. V ta 
znesek se vštevajo tudi vsi mesečni prejemki oziroma ustrezni 
mesečni deleži večmesečnih ali letnih prejemkov, ki po 16. 
členu zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93 in 7/95) 
predstavljajo osnovo za davek od osebnih prejemkov, razen 
stimulacij v obliki lastniških deležev podjetja, v katerem zapo- 
sleni prejema plačo. 

15. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje delodajalec, če: 
- plače zaposlenih, poslovodnih delavcev in delavcev s 
posebnimi pooblastili za mesec maj 1995 določi višje od plač 
določenih v skladu z 2. in 6. točko Dogovora (prvi in drugi 
odstavek 3. člena) in četrtim odstavkom 3. člena tega zakona, 
- plače usklajuje v nasprotju z načinom, določenim v 3. točki 
Dogovora (4. člen), 
- povečuje plače ne glede na izkazano izgubo v preteklem in 
tekočem letu (6. člen), 

- izplača plače na podlagi rezultatov poslovanja v nasprotju z 
določili 4. točke Dogovora (7. člen), 

- ne izplača zaposlenim najnižjega izplačila mesečne plače v 
višini, ki je določena v 5. točki Dogovora (8. člen), 

- izplača jubilejne nagrade v nasprotju z 12. členom tega 
zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba pri delodajalcu, če stori prekršek iz preišnieaa 
odstavka. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VARSTVU OKOLJA 

- EPA 1265 - prva obravnava 

Ivan Verzolak 

Na podlagi 174 in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. I. RS, št.: 40/93 in 80/94) pošilja podpisani posla- 
nec v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARSTVU OKOLJA 
objavljenega v Uradnem listu RS, št.: 32/93. 

Predloga za spremembo Zakona o varstvu okolja je 
odločba Ustavnega sodišča, št.: U-l-32/95-20, objavljena v 
Uradnem listu RS, št.: 44/95. Četudi je glede na njena 
določila Državni zbor dolžan do 1. 12. 1995 odpraviti 

neskladnost Zakona o varstvu okolja z Ustavo RS, se 
predlaga redni postopek, ker predlog ni mogel mimo kom- 
pleksnejše ureditve koncesioniranja naravnih virov, če se 
je želelo v celoti upoštevati tako odločbo, kakor ugotovitve 
Ustavnega sodišča, ki so navedene v obrazložitvi ustavne 
odločbe. Ker se predlagajo spremembe, ki presegajo 
določbe v ustavni odločbi in ker gre za tematiko širšega 
pomena, glede na poslovnik tudi ni možen skrajšani 
postopek, zato se predlaga sprejem zakona po rednem 
postopku. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora bo Ivan Verzolak pri obravnavi zakona v Držav- 
nem zboru in; pri delu njegovih organov sodeloval kot 
predlagatelj. 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št.: U-l-32/ 
95-2 (Ur. I. RS, št.: 44/95) Državnemu zboru RS naložilo, da do 
1.12.1995 odpravi v odločbi navedene neskladnosti Zakona o 
varstvu okolja (Ur. I. RS, št.: 32/93, v nadaljnjem besedilu ZVO) 
z Ustavo RS. Ustavno sodišče je postopek o oceni ustavnosti 
začelo na podlagi pobude gospodarske družbe Perne d.o.o. 
Kranj, katera je sprožila postopek zaradi ocene zakonitosti 
Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske pitne 
vode iz predora Karavanke (Ur. I. RS, št.: 62/94), ter zaradi 
tretjega stavka sedmega odstavka 21. člena ZVO. Ustavno 
sodišče je ugotovilo, da ZVO ni v skladu z ustavo, ker ne ureja 
pravnega položaja subjektov, ki imajo na podlagi veljavne 
zakonodaje pravice rabe in izkoriščanja na naravnih dobri- 

Poslanec Sašo Lap je dne 10/8-1995 predložil v obrav- 
navo predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o varstvu okolja - hitri postopek (EPA 1218), ki 
ureja enako oziroma podobno vsebino kot predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
okolja - prva obravnava, ki ga je predložil v obravnavo 
Ivan Verzolak. Ker zakonodajni postopek o predlogu 
zakona, ki ga je predložil v obravnavo poslanec Sašo 
Lap še ni končan, je predsednik Državnega zbora na 
podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika Držav- 
nega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je 
Državnemu zboru predložil poslanec Ivan Verzolak. 

nah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter, ker ne ureja vsebine 
popolnoma novega pravnega instituta »lokacijska pogojenost 
koncesije«. Ustavno sodišče je odpravilo tudi zgoraj ome- 
njeno uredbo, iz 13. točke obrazložitve pa je razvidno, da so v 
primerih, ko obstajajo pravice koncesijskega značaja, v nes- 
kladju z Ustavo tudi vsi ostali postopki podeljevanja konce- 
sije. Zaradi tega je Ustavno sodišče prepovedalo podeljevanje 
koncesij vsem obstoječim uporabnikom, kateri imajo P^v|ce 

koncesijskega značaja do koriščenja naravnih dobrin. Glede 
novih prosilcev je Ustavno sodišče v 9. točki obrazložitve 
določilo, da se mora pri podeljevanju novih koncesij upošte- 
vati določila ZVO (koncesije) in veljavna področna zakono- 
daja, kolikor ta določa pogoje rabe naravnih dobrin. 

Ker je bil predmet spora omejen na konkretni primer, Ustavno 
sodišče pri presoji ni moglo upoštevati dejstva, da predpisi, ki 
jih določajo 101., 102. in 103. člen ZVO še niso sprejeti niti 
pripravljeni. V omenjenih predpisih bi se morali podrobneje 
opredeliti pogoji in merila za podeljevanje koncesij in ker teh 
predpisov še ni se določil ZVO o koncesijah ne more izvajati 
niti za nove prosilce. Zaradi tega so tudi vsi postopki za nove 
prosilce brez pravne podlage in s tem v nasprotju z Ustavo. 
Protiustavna pa je tudi ustavitev upravnih postopkov v zvezi z 
izaradnjo objektov vezanih na naravne dobrine, ki na podlagi 
nezakonitega, vendar s strani upravnih enot upoštevanega, 
navodila ministra za okolje, g. Pavla Gantarja, št.: 354-01-14/ 
93 iz dne: 17. 5.1994, neutemeljeno stojijo že več kot leto dni. 
Ker so se v teh postopkih po veljavni zakonodaji že izdala 
dovoljenja in soglasja, ki predstavljajo pravice koncesijskega 
značaja, saj upravičencem dovoljujejo izkoriščanje naravnih 
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dobrin, je glede na 12. točko obrazložitve odločbe Ustavnega 
sodišča Vlada dolžna omogočiti rabo in izkoriščanje naravnih 
dobrin nosilcem omenjenih pravic. Omenjeno navodilo je 
dejansko razveljavilo izdane upravne odločbe na podlagi 
bodoče zakonodaje, kar je v nasprotju z 2. členom Ustave RS, 
ki določa, da je Slovenija pravna država, ter z njenim 153. 
členom, ki določa, da morajo posamični akti in dejanja držav- 
nih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih 
pooblastil temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu, se pravi 
le na podlagi pravnomočnih pravnih aktov. Iz določil Zakona 
o splošnem upravnem postopku (Ur. I. SFRJ, št.: 47/86) je prav 
tako razvidno, da niti bodoča zakonodaja in predpisi, niti 
morebitni še nesprejeti, ter neverificirani predlogi niso pravna 
podlaga za zavrnitev, oziroma razveljavitev v upravnem 
postopku izdanih odločb. Ravnanje ministrstva je tudi v 
nasprotju s pravnim načelom, da se upravni postopek zaključi 
po zakonih in predpisih, ki so veljali na datum vložitve zah- 
tevka stranke, ki se po zakonu upravni postopek prične. 

Zaradi ugotovljenih pravnih praznin je pri podeljevanju kon- 
cesij na naravnih dobrinah dejansko prišlo do večih nepravil- 
nosti. Tako so se v postopkih na podlagi neopredeljenega 
pravnega instituta »lokacijska pogojenost« upoštevala dvojna 
merila, saj se je popolnoma brez pravne osnove za nekatere 
obstoječe uporabnike določil postopek podelitve koncesije 
brez razpisa, za druge pa z razpisom. Vlada je za nekatere 
dobrine določila licitiranje cene, kar bi v nasprotju z zakonom 
povzročilo neenak položaj gospodarskih subjektov na trgu. 
Pred izdajo koncesijskih aktov pristojna služba ni opravila 
predpisanega upravnega postopka, tako da je prišlo na pri- 
mer do razpisa koncesije za graditev energetskih objektov v 
Dolžanovi soteski, kar je v nasprotju s prostorskim aktom 
občine Tržič, v Bohinjski Bistrici pa se tak objekt postavlja 
celo na tuji posesti. Posledica takšnega ravnanja je odločba 
Ustavnega sodišča, ki je bila sprejeta v korist pobudnika 
soglasno, ter popolna ustavitev gradnje gospodarskih objek- 
tov, ki so odvisni od naravnih dobrin. Tako je na primer 
gradnja elektrarn in ribogojnic v Sloveniji že leto in pol popol- 
noma ustavljena, stoji pa tudi najmanj 130 nerazrešenih 
pobud za podelitev koncesije. V kolikor bodo stranke na 
podlagi 34. člena Zakona o javnih gospodarskih službah, ki 
določa, da mora koncedent pričeti postopek izdaje koncesij- 
skega akta v 60 dneh od prejema pobude, sprožile ustrezne 
postopke, bo morala država vsem povrniti odškodnino zaradi 
nezakonito ustavljenih upravnih postopkov. Posledice torej 
niso samo upravno - pravne narave, temveč je tako stran- 
kam, kakor tudi državljanom (gradnja elektrarn stoji, medtem 
ko se elektrika uvaža) že povzročena ogromna gospodarska 
škoda, ki bo bremenila vse davkoplačevalce in to v višini nekaj 
milijard tolarjev. 

Nastala situacija tudi sproža vprašanje samega koncepta kon- 
cesije, oziroma plačevanja izkoriščanja naravnih dobrin in 
kakšen je v tem primeru javni interes. Plačilo koncesije, kakor 
je določeno v sedanjih uredbah bi namreč zelo močno obre- 
menilo koncesionarje še predno bi le ti nastopili na trgu, kar 
pa dejansko pomeni onemogočanje, oziroma zaviranje 
gospodarske dejavnosti. Posledice bi bile upad prodaje, pro- 
meta, dobička in v končni fazi zmanjševanje števila zaposle- 
nih, torej vseh tistih postavk, kjer država pobere vsaj devet 
desetin davkov. Druga posledica takšnega koncepta bi bil 
nepričakovan porast cen, vodarine za okrog 10%, pijač za 
20%, elektrike za 7%... Cena za koncesijo, ki je omenjena v 
uredbah niti ni utemeljena, za njo ni izdelana ekonomska 
študija, posledice in učinki tako visokih cen niso obdelani, ter 
predstavljeni, o tem niso sklepala niti medresorska telesa niti 
vlada in zato postavljene cene za koncesijo niso verificirane v 
nobenem aktu vlade. Glede na dejstvo, da se sredstva na 
podlagi izkoriščanja naravnega vira namensko, za okoljevar- 
stvene programe, zbirajo po 80. členu ZVO skozi povračila, 
gre pri zaračunavanju za koncesijo za neutemeljeno in nena- 
mensko zbiranje sredstev v nepoznane namene, kar je prav 
tako v nasprotju z 153. členom Ustave RS. 

Po obrazložitvah pristojnih uslužbencev naj bi bil namen 
plačila za koncesijo predvsem prisila koncesionarjev k najop- 
timalnejšemu izkoriščanju naravnih dobrin, saj naj bi se kon- 

cesija plačala ne glede na to koliko naravne dobrine je konce- 
sionar izkoristil. Vendar pa bi to povzročilo predvsem zelo 
hitro črpanje zalog neobnovljivih naravnih virov, ter siromaše- 
nje okolja pri obnovljivih virih, saj tudi na primer mineralna 
voda vsebuje rudninske snovi, ki se prej ali slej iztrošijo, ob 
viških elektrike pa tudi ni potrebno, da vsa voda steče skozi 
cevi do turbin, temveč lahko ostane v naravni strugi. 

Nesmiselna je tudi utemeljitev, da plačilo za koncesijo pomeni 
plačilo monopola, ki ga pridobi koncesionar z ekskluzivno 
pravico do izkoriščanja. Ta utemeljitev bi držala, če bi s 
takšnim monopolom koncesionar pridobival dohodek neod- 
visno od komercialne dejavnosti, kakor je to na primer pri 
monopolu prodaje vžigalnih sredstev v Italiji. En sam prodaja- 
lec ima namreč skozi monopolno pravico zagotovljen dobiček 
neodvisno od kvalitete opravljanja svoje prodajne dejavnosti. 
V primeru izkoriščanja naravnih dobrin pa pravica do korišče- 
nja sama po sebi še ne pomeni avtomatičnega zagotovila za 
dobiček, saj mora koncesionar naravno dobrino predelati, ter 
s končnim izdelkom nastopati na konkurenčnem trgu. Institut 
monopola je torej vezan izključno na položaj na trgu, na 
pridobivanje dobička neodvisno od gospodarske dejavnosti 
in ne na pravico do koriščenja kake stvari, kjer je dobiček 
odvisen od kvalitete in sposobnosti za uspešno opravljanje 
dejavnosti. Cena neke naravne dobrine se torej osmisli šele z 
dejavnostjo koncesionarja, s čimer je davek na monopol brez 
pravne podlage in neprimeren za uporabo pri koncesijah. 
Takšna utemeljitev bi bila tudi uporabna le za nekaj primerov, 
kot je to na primer pakiranje izvirske vode ali bazeni v topli- 
cah, pri sokovih, navadnih bazenih ali zasneževanju, kjer je 
poreklo vira nepomembno, torej se lahko voda črpa od koder- 
koli, tudi iz javnega omrežja, pa je plačilo monopola brezpred- 
metno. Omenjeno razločevanje v praksi je seveda neizved- 
ljivo, če računamo, da imajo polnilnice celo paleto produktov, 
pa tudi v toplicah niso vsi bazeni napolnjeni s termalno vodo. 

Ker je koncesija dovoljenje za izkoriščanje naravne dobrine, 
bi torej moralo biti težišče zaračunavanja koncesije na povra- 
čilih za rabo dobrine, ki se mora obračunati po dejanski 
porabi in to z isto ceno za istovrstne dobrine. Cena mora biti 
ekonomsko utemeljena in vereficirana v predpisu vlade, pla- 
čilo za koncesijo kot tako pa je nelegitimno, neosnovano in 
nepotrebno, zato ga predlog izloča. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji zakona so odprava ugotovljenih pravnih praznin z Ustavo 
RS, s čimer se bo preprečilo protizakonito ravnanje Ministr- 
stva za okolje in odpravilo dvojna merila, ki jih omenjeno 
ministrstvo uveljavlja v praksi. Prav zaradi dvojnih meril je cilj 
zakona tudi korekcija koncepta koncesij, ki se postavlja na 
zakonsko utemeljeno podlago, ter ustrezna rešitev prehod- 
nega obdobja, do sprejetja nove področne zakonodaje in 
predpisov, ko se bo ZVO pravzaprav sploh lahko pričel izva- 
jati. Načela, ki so podlaga zakona so: 

- Slovenija je pravna država; 
- Pravne in fizične osebe so pred zakonom enake; dvojna 
merila so nedopustna; 
- Akti in dejanja državnih organov in služb morajo temeljiti na 
pravnomočnih zakonih ali predpisih; 
- V pridobljene pravice je prepovedano nezakonito pose- 
ganje; 
- Upravna razmerja je mogoče razveljaviti samo po zakoni- 
tem postopku; 
- Država je dolžna zagotoviti enak položaj gospodarskih 
subjektov na trgu; 
- Nenamensko in neutemeljeno zbiranje sredstev ni 
dopustno; ekonomske posledice ravnanja države morajo biti 
utemeljene in verificirane; 
- Varovanje okolja ne pomeni prepovedi izkoriščanja narav- 
nih virov; 
- Ravnanje ministrstva za okolje ne sme povzročiti prekomer- 
nega in neracionalnega izkoriščanja naravnih virov; 
- V postopkih podeljevanja koncesije je potrebno zagotoviti z 
zakonom zagotovljeno zaščito pobudnikov; 
- Podeljevanje koncesije je upravni postopek, v katerem je 
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potrebno izvesti predhodni postopek skladno s predpisi, o 
odločitvah pa izdajati upravne odločbe; 
- Upravni postopki se morajo končati po zakonih, ki so veljali 
ob vložitvi; 
- Podeljevanje koncesij mora biti usklajeno s prostorskimi 
akti lokalnih skupnosti; 
- ZVO se ne more izvajati v nasprotju z ustavnimi in pravnimi 
načeli, ter drugimi veljavnimi zakoni; 

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za proračun. 

4. BESEDILO DOLOČB ZAKONA, ZA KATERE JE 
PREDLOŽNA SPREMEMBA 

21. člen 
(predmet in plačilo koncesije) 

(1) Republika ali lokalna skupnost (v nadaljevanju: konce- 
dent) lahko proti plačilu podeli koncesijo na naravni dobrini, 
ki je v njeni lasti, pravni ali fizični osebi (v nadaljevanju; 
koncesionar), če je ta usposobljen za njeno upravljanje, rabo 
ali izkoriščanje. 

(2) Plačilo za podeljeno koncesijo na naravni dobrini, ki je v 
lasti republike, pripada republiki in občini v razmerju, na 
podlagi meril razvitosti infrastrukture in obremenjenosti oko- 
lja, ki jih predpiše Vlada. 

(3) Koncesija na naravni dobrini se lahko podeli, če so izpol- 
njeni vsi okoljevarstveni pogoji, ki so s tem zakonom določeni 
za posege v okolje in za zavarovanje naravnega bogastva. 
Koncesija se lahko podeli samo na podlagi javnega razpisa, 
razen če javen razpis ni smiselen zaradi lokacijske pogojeno- 
sti koncesije. 

(5) Predmet koncesije na naravnem viru je pravica do njego- 
vega gospodarskega izkoriščanja, kadar je izkoriščanje dejav- 
nost ali kadar je naravni vir prevladujoča sestavina za dejav- 
nost koncesionarja. 

(7) Pri pridobitvi koncesije na podlagi javnega razpisa se 
lahko uveljavlja prednostna pravica. Prednostno pravico pri- 
dobitve koncesije ima lastnik prostora, na katerem je naravna 
dobrina, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena. 
Merila in način uveljavljanja prednostne pravice predpiše 
Vlada, pri čemer upošteva zlasti potrebe lokalnega prebival- 
stva, demografsko ogroženost območja in pretekle ter obsto- 
ječe pravice koncesijskega značaja. Vlada predpiše tudi pri- 
mere in pogoje, pod katerimi se lahko na demografsko ogro- 
ženih območjih koncesija na naravni dobrini podeli brez- 
plačno. 

101. člen 
(predpisi Vlade) 

(1) Vlada najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
določi ali predpiše: 

1. merila za določitev razmerja plačil za koncesijo (drugi 
odstavek 21. člena); 

2. merila in način uveljavljanja prednostne pravice pri pridobi- 
tvi koncesije, ter primere in pogoje za brezplačno podelitev 
koncesije na demografsko ogroženih območjih (sedmi odsta- 
vek 21. člena); 

(2) Vlada naikasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izda predpise iz prvega in drugega odstavka 27. člena tega 
zakona. 

102. člen 
(predpisi ministra) 

Minister najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
uskladi obstoječe predpise ali predpiše: 

103. člen 
(predpisi ministrov) 

Pristojni ministri najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona uskladijo obstoječe predpise ali predpišejo: 

110. člen 
(prenehanje članstva) 

Javnim gospodarskim zavodom in javnim podjetjem, ki oprav- 
ljajo dejavnosti varstva okolja, preneha članstvo v splošni 
gospodarski zbornici z dnem, ko se reorganizirajo po določ- 
bah zakona, ki ureja gospodarske javne službe. 

BESEDILO ČLENOV 
1.čien 

V zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93) se v 21. 
členu prvi, drugi, tretji, peti in sedmi odstavki nadomestijo z 
novimi odstavki, ki se glasijo: 

»(1) Republika ali lokalna skupnost (v nadaljevanju: konce- 
dent) lahko podeli koncesijo na naravni dobrini, ki je v njeni 
lasti, pravni ali fizični osebi (v nadaljevanju: koncesionar), če 
je ta usposobljena za njeno upravljanje, rabo ali izkoriščanje. 

(2) Za rabo ali izkoriščanje naravnih dobrin se plača povračilo, 
kakor je to določeno s tem zakonom in je glede na vrsto 
dobrine in rabe ali izkoriščanja enako za vse koncesionarje. 
Merila za olajšave, oziroma primere za brezplačno rabo narav- 
nih dobrin, zlasti v demografsko ogroženih območjih določi 
vlada s predpisom. 
(3) Koncesija na naravni dobrini se podeli če so izpolnjeni vsi 
okoljevarstveni in drugi pogoji, ki so z zakoni predvideni za 
posege v okolje, koncesija se podeli z javnim razpisom v 
primeru, ko je pobudnik koncedent in sam opravi raziskavo, s 
katero se opredeli naravna dobrina, okoljevarstvene, pogoje 
varstvenega režima ter način njenega upravljanja rabe ali 
izkoriščanja; v primerih, ko pobudniki sami opravijo razi- 
skavo, koncedent pobudniku z odločbo podeli predkoncesij- 
sko pravico. Le ta izključuje javni razpis, če pobudnik v 
določenem roku, ki ne sme biti krajši od dveh let, izpolni v 
omenjeni odločbi določene pogoje. 

(5) Predmet koncesije na naravnem viru je pravica do njenega 
gospodarskega izkoriščanja ali rabe, kadar je izkoriščanje 
dejavnost ali kadar je naravni vir prevladujoča sestavina za 
dejavnost koncesionarja, ter raba ali izkoriščanje naravnega 
vira za opravljanje javne gospodarske službe. 

(7) Pri pridobitvi koncesije na podlagi javnega razpisa se 
lahko uveljavlja prednostne pravice. Merila in način uveljavlja- 
nja prednostnih pravic predpiše Vlada.« 

2. člen 

V 101. členu se uvodno besedilo prvega odstavka, prvi dve 
točki prvega odstavka in drugi odstavek nadomestijo z novim 
besedilom, ki se glasi: 

»(1) Vlada najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja določi ali 
predpiše: 

1. merila za olajšave in oprostitev plačila povračil (drugi 
odstavek 21. člena), 
2. merila in način uveljavljanja prednostnih pravic pri pridobi- 
tvi koncesije na javnem razpisu (sedmi odstavek 21. člena). 

(2) Vlada najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja izda 
predpise iz 27. člena zakona o varstvu okolja.« 

3. člen 

V 102. členu se uvodno besedilo nadomesti z novim, ki se 
glasi: 
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»Minister najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja uskladi 
obstoječe predpise ali predpiše.« 

4. člen 

V 103. členu se uvodno besedilo nadomesti z novim, ki se 
glasi: 

»Pristojni ministri najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja 
uskladijo obstoječe predpise ali predpišejo:« 

5. člen 

V 106. členu se dodata dva odstavka, ki se glasita: 

»(2) Vsem obstoječim gospodarskim uporabnikom naravnih 
dobrin s pravicami koncesijskega značaja, ki so opredeljene z 
veljavnimi pravnimi akti, iz katerih izhaja pravica do uporabe 
naravnih dobrin, se koncesija podeli s koncesijskim aktom, 
enotnim za posamezno panogo, pri čemer novi koncesijski 
pogoji ne smejo okrniti obstoječih pravic. Obstoječim gospo- 
darskim uporabnikom se koncesije podelijo v roku 12 mese- 
cev od sprejetja predpisa, ki je določen v prvi točki spreme- 
njenega 101. člena zakona o varstvu okolja, po uradni dolž- 
nosti. 

(3) V primerih obstoječih ali preteklih pravic koncesijskega 
značaja, ko je nosilec pravic do naravne dobrine prenehal z 
njenim izkoriščanjem, lahko te pravice prenehajo le v prime- 
rih in po postopku določenih z zakonom.« 

6. člen 

110. člen se črta. 

7. člen 

Razveljavijo se: 

1. Uredbo o koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Ur. I. RS, št.: 21/94), 
2. Uredbo o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske 
pitne vode iz izvira ob potoku Nemiljščica (Ur. I. RS, št.: 62/ 
94), 
3. Uredbo o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje izvirske 
pitne vode iz izvira Prošček v Knežkih Ravnah (Ur. I. RS, št.: 
62/94), 
4. Uredbo o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje na posa- 
meznih odsekih vodotokov Mošenika in Terbušice za vzrejo 
salmonidnih vrst rib (Ur. I. RS, št.: 66/94), 
5. Uredbo o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na 
posameznih odsekih vodotokov Skopučnika, Tbina, Korit- 
nice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega 
potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, 
Topole, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne ener- 
gije (Ur. I. RS, št.: 66/94), 
6. Uredbo o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na 
posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, 
Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za 
proizvodnjo električne energije (Ur. I. SR, št.: 9/95), 
7. Uredbo o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na 
posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Tržiške Bistrice 
za proizvodnjo električne energije (Ur. I. RS, št.: 21/95), 
8. Uredbo o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode iz 
vodotoka Kokra za dodatno zasneževanje smučišč na Krvavcu 
(Ur. I. RS, št.: 44/95), s pripadajočimi javnimi razpisi. 

8. člen 

Odpravi se Navodilo ministra za okolje št.: 354-01-14/93 iz dne 
17. 5. 1994: Pojasnilo v zvezi z uporabo določb Zakona o 
varstvu okolja, ki se nanašajo na rabo in izkoriščanje naravnih 
dobrin. 

9. člen 

21. in 22. člen zakona o varstvu okolja se do sprejema novih 
predpisov in področnih zakonov izvajata v skladu z veljavnimi 
zakoni in predpisi, kakor to določa 81. člen zakona o javnih 
gospodarskih službah (Ur. I. RS, št.: 32/93). Pravne ali fizične 
osebe, ki v teh postopkih pridobijo pravico koncesijskega 
značaja, se šteje za obstoječe gospodarske uporabnike narav- 
nih dobrin. 

10. člen 

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

UTEMELJITEV 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARSTVU OKOUA 

1. Prvi člen (spremembe prvega odstavka 21. člena ZVO): 

Ker ZVO ni podrobneje opredelil plačila za koncesijo, je Vlada 
smatrala, da se o njej lahko odloča brez pravne podlage, 
enkrat na podlagi subjektivnih ocen njenih uradnikov, drugič 
pa kar na podlagi javnih licitacij. Takšen način je povzročil 
različne cene, ki naj bi jih posamezni uporabniki v istih pano- 
gah plačevali za istovrstne naravne dobrine. Radenska na 
primer višjo/nižjo ceno za vodo od Rogaške. Zaradi nelegitim- 
nosti in nedorečenosti plačila za koncesijo, se le to opusti, 
tako da se izraz »proti plačilu« zbriše. Plačilo rabe ali izkoriš- 
čanja določa drugi odstavek. 

1. Prvi člen (spremembe drugega odstavka 21. člena ZVO): 

Drugi odstavek 21. člena ZVO omenja kako se deli plačilo za 
koncesijo, medtem, ko še nikjer ni opredeljena sama vsebina 
plačila. Ta odstavek je potrebno najprej dopolniti s samo 
opredelitvijo plačila, ki je osnova za nadaljnjo delitev in olaj- 
šave, zato se povračila za izkoriščanje dobrin, ki so sicer 
podrobneje opredeljena v 80. členu ZVO omenja že na tem 
mestu. 

Določilo o delitvi sredstev na občino in državo ne vzdrži v 
pogojih na novo urejene lokalne samouprave, saj so prora- 
čunski prihodki in njihova delitev opredeljeni v ustreznejših 
zakonih. ZVO naj torej opredeljuje pogoje varovanja okolja in 
s tem vsebino, oziroma namen plačevanja, med tem ko mora 
biti tehnika plačil opredeljena v finančni zakonodaji, višina 
cen pa v posebnih predpisih. Ker se pri izkoriščanju virov 
obremenjuje lokalno okolico, bi bilo smiselno predvideti, da 
se plačilo za izkoriščanje naravnega vira nameni lokalnim 
skupnostim, oziroma njenim institucijam, ki opravljajo dejav- 
nost varovanja okolja, v smislu Izvirnega prihodka občine. 

Ker je v tem odstavku govora o cenah, se iz sedmega odstavka 
prenese določilo o olajšavah za plačilo koncesije. 

2. Prvi člen (spremembe tretjega odstavka 21. člena): 

Tretji odstavek 21. člena ZVO naj bi vsebinsko določal 
temeljne pogoje za podelitev koncesije, to so lastništvo, 
dostopnost in opredeljenost. Lastništvo je opredeljeno že v 
17. členu ZVO, med tem, ko je opredeljenost povezana z 
načinom podeljevanja koncesije in je s tem tudi predmet tega 
odstavka. Vsebina tretjega odstavka so torej temeljni pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni pred podelitvijo, opredelitev dostop- 
nosti, ter način podeljevanja koncesije na podlagi opredelitve 
naravnega vira, čemur se prilagodi sedanji tekst. 

Prvi stavek tretjega odstavka 21. člena v sedanjem ZVO pre- 
več ozko opredeljuje posege v okolje, saj morajo biti pred 
izdajo koncesijskega akta izpolnjeni tudi pogoji, ki so oprede- 
ljeni v drugih zakonih, predpisih ali prostorskih aktih. Konce- 
dent ne more torej upoštevati zgolj ZVO, temveč celotno 
pravno podlago, saj v nasprotnem pride do že opisanih nepra- 
vilnosti. 
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Eden bistvenih pogojev za podelitev koncesije je, da država 
kot lastnik naravne dobrine zagotovi dostopnost svoje last- 
nine, saj ne more oddati nečesa, do česar stranka ne more 
priti in s tem zakupljeno in plačano uživati. Z dostopnostjo se 
nikakor ne razume fizična dostopnost, temveč izključno 
pravna dostopnost, se pravi lastništvo ali služnostna pravica. 
To pravico si mora najprej suvereno zagotoviti država, da bi jo 
lahko potem prenesla na koncesionarja. Lastništvo ali služ- 
nost se lahko s strani države zagotavlja izključno na podlagi 
instituta javnega interesa. 2. člen Zakona o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. I. SRS, 
št.: 5/80) določa, da je tudi izkoriščanje naravnih virov javni 
interes. 16. in 17. člen zgoraj omenjenega zakona določata da 
je splošni, javni interes podan s splošnim prostorskim aktom 
ali če tega ni z odločbo občinske skupščine. Z uveljavitvijo 
lokalne samouprave in Zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev se je ta pristojnost prenesla na pristoj- 
nega ministra, oziroma Vlado. Takšna odločba se glede na 
omenjena zakonska določila sprejme na podlagi prostorskih 
vidikov družbenega plana. Prostorski akt, oziroma odločba je 
potem podlaga za odkup ali razlastitev zemljišča, oziroma 
uveljavitev služnosti v korist koncesionarja. Takšen postopek 
je potrebno uzakoniti zaradi določila v 17. členu ZVO, po 
katerem so naravni viri v lasti države, saj v nasprotnem le ta ne 
more suvereno razpolagati (jo oddajati) s svojo lastnino, ter je 
omenjeno določilo brezpredmetno. Ker je torej javni interes 
eden temeljnih institutov, ki pogojuje podelitev koncesije, ga 
je potrebno opredeliti tudi v ZVO. 
Drugi stavek tretjega odstavka opredeljuje način podeljevanja 
koncesije. Za javni razpis so potrebni trije pogoji. Prva dva sta 
izpolnjena, saj je država nesporno lastnik naravnih dobrin, ter 
mora kot lastnik sama poskrbeti za dostopnost svoje lastnine. 
Različne situacije nastanejo le pri tretjem pogoju, to je opre- 
deljenost naravnega vira. Koncedent mora namreč vedeti kaj, 
v kolikšnem obsegu, za kakšen namen in s kakšnimi posledi- 
cami daje neko stvar v uporabo. Da se to ugotovi je potrebno 
izvesti raziskave, kot so kemične analize ali geološka vrtanja. 
Će to izvede država, je razpis možen in upravičen, saj je 
lastnik rezultatov država, na podlagi katerih lahko suvereno 
na razpisu izbira najbolj usposobljenega uporabnika (namen 
razpisov torej ni višina iztržka). Če pa raziskave izvede pravna 
ali fizična oseba, bo le ta pred kakršnokoli investicijo hotela 
imeti zagotovilo, da bo raziskano lahko tudi koristila. Pri 
nekaterih dobrinah je možna tudi situacija, ko pobudnik brez 
omenjenega zagotovila sploh ne bo hotel razkriti najdbe, saj 
bi le ta na javnem razpisu lahko prišla v roke konkurenci, kar 
je seveda v nasprotju z načelom varovanja zaupane poslovne 
tajne, katerega opredeljuje Zakon' o varovanju konkurence. 
Kljub temu, da je to povsem logična in utemeljena zahteva, pa 
se država ne more brezpogojno odpovedati javnemu razpisu, 
zato se predlaga podelitev predkoncesijske pravice z odločbo 
vlade, ki podrobno opredeli pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, 
da se koncesija podeli brez razpisa. Da ne bi ponovno prišlo 
do zlorab ali izigravanj, je potrebno predvideti najkrajši rok za 
izpolnitev pogojev, ki je v predlogu povzet po zakonodaji o 
gradnji objektov (veljavnost lokacijske odločbe). 
Ker se izraz »lokacijska pogojenost« nanaša na obstoječe 
objekte, sodi v končne in prehodne določbe ZVO. 

3. Prvi člen (spremembe petega odstavka 21. člena ZVO): 

Vsebina dosedaj sprejetih uredb o koncesijah kaže na to, da 
prihaja do mešanja pojmov »gospodarsko izkoriščanje« in 
»opravljanje javne službe«. Zato je potrebno v petem 
odstavku 21. člena ZVO dodatno navesti, da obstaja dve 
različni vrsti izkoriščanja naravnih virov. Pri gospodarskem 
izkoriščanju naravnega vira gre namreč v prenesenem 
pomenu za kupoprodajni odnos, pri javnih službah pa za 
zastopniški, torej za dva povsem različna pravna statusa, 
katerima mora biti prilagojena tako koncesija, kakor tudi sam 
postopek. 

4. Prvi člen (spremembe sedmega odstavka 21. člena ZVO): 

Iz sedmega odstavka 21. člena ZVO se določilo o olajšavah 
plačila preseli v drugi odstavek, kjer je govora o plačilu za 
koncesijo. 

ZVO taksativno navaja le eno_ olajšavo, kar ne more biti 
skladno z dejanskim stanjem. Že v principu sta dve možni 
olajšavi in sicer lastništvo zemljišča na katerem je dobrina in 
usposobljenost za izkoriščanje. Ker obstajajo tudi druge olaj- 
šave, se le te v krovnem zakonu ne morejo določati taksa- 
tivno, temveč jih je potrebno, vključno z merili za odločanje o 
njih, opredeliti s posebnimi predpisi. 

Navedbi o preteklih in obstoječih pravicah koncesijskega 
značaja se nanašata na obstoječe subjekte in sodita v pre- 
hodne in končne določbe ZVO. 

6. Drugi, tretji in četrti člen (spremembe uvodnega besedila 
prvega odstavka in drugega odstavka 101. člena, ter uvod- 
nih besedil 102. in 103. člena ZVO): 

Izvršna oblast doslej še ni sprejela velike večine v 101., 102. in 
103. členu določenih predpisov. Da bi se odpravilo protizako- 
nito stanje, je za sprejem omenjenih predpisov potrebno 
določiti nove roke. Ker pristojno ministrstvo koncepta o kon- 
cesijah sploh še ni pripravilo, kar pomeni, da za večino pred- 
pisov ni še niti osnutkov, je iluzorno pričakovati, da bo pred- 
pise mogoče pripraviti v krajših rokih, kot so bili tedanji. Zato 
se za sprejem le teh predlaga iste časovne roke, le da veljajo 
od uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah ZVO. 

6. Drugi člen (sprememba prvih dveh točk prvega odstavka 
101. člena ZVO): 

Zaradi sprememb v 21. členu ZVO je potrebna izključno vse- 
binska prilagoditev prve in druge točke 101. člena ZVO. 

7. Peti člen (opredelitev pravnega instituta »lokacijska 
pogojenost« in statusa obstoječih koristnikov naravnih 
virov): 

Komentar k ZVO opredeljuje, da se izraz »lokacijska pogoje- 
nost« nanaša na tiste obstoječe uporabnike, ki imajo naravno 
dobrino, katero izkoriščajo na svojem dvorišču, med tem ko je 
Vlada mnenja, da se lokacijska pogojenost uporablja tudi za 
lastnike zemljišč, kjer se naravne dobrine nahajajo. Stališče 
Vlade bi v praksi pomenilo, da ima lastnik zemljišča avtoma- 
tično pravico do uporabe vsega, kar se nahaja na ali pod njim. 
To je povsem v nasprotju z določili ZVO, ki v istem, 21. členu 
določajo, da irnajo lastniki zemljišč le prednostno pravico pri 
razpisu, kar je skladno s splošnim načelom, da je lastnik 
naravnih dobrin država. Lastništvo zemljišča torej ni v niče- 
mer povezano s pravico do koriščenja naravnega vira. 

Zgoraj omenjeni komentar ZVO pa v nasprotju s stališčem 
Vlade kaže na to, da je bilo z institutom »lokacijska pogoje- 
nost« mišljeno urejanje pravnih razmerij obstoječih uporabni- 
kov. Tudi ta komentar je na pristojni Vladni službi očitno 
razumljen preozko, saj je v njem nekoliko ponesrečeno zapi-, 
sano, da se ta institut uporabi le v tistih primerih, ko je naravni 
vir na dvorišču objekta kjer se tudi izkorišča. Večina uporab- 
nikov naravnih dobrin jih namreč izkorišča v objektih, ki so od 
njih dislocirani. V primerih polnilnic pijač imajo tako disloci- 
rane izvire na primer JULIANA, RADENSKA, ROGAŠKA, PIVO- 
VARNA LAŠKO, na svojem dvorišču pa jih imajo VIPI, ZLATA 
KAPLJA, PIVOVARNA UNION... Prva skupina naj bi se po 
mnenju Vlade koncesije pridobila preko razpisa, drugi pa bi 
se podelila neposredno, brez javnega razpisa. Ker se novi 
pravni institut nanaša v bistvu na pravne ali fizične osebe, ki 
že izkoriščajo naravne dobrine, je jasno, da imajo le te obsto- 
ječe pravice koncesijskega značaja, zato je ta institut sam po 
sebi povsem nepotreben, saj je predmet, ki naj bi ga oprede- 
ljeval že opredeljen v določilu »obstoječe pravice koncesij- 
skega značaja«. 

Odločba ustavnega sodišča nalaga, da je potrebno opredeliti 
prilagoditev pravnega položaja obstoječih subjektov, ki pose- 
dujejo pravice koncesijskega značaja novi pravni ureditvi, kot 
jo določa ZVO. Nastopata dve situapiji in sicer primeri, ko 
osebe koristijo naravne dobrine in primeri, ko so s korišče- 
njem prenehale, pravice do naravnih dobrin pa so še ostale. 
Pri opredelitvi teh primerov je glede na določila o pravni 
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državi in navodila Ustavnega sodišča potrebno upoštevati 
tako Ustavo RS, kakor tudi zakone, ki opredeljujejo upravne 
postopke. Predlagana dopolnitev je tako povzeta po 155. in 
158. členu Ustave RS, s tem da je v zvezi s pravicami koncesij- 
skega značaja predvideno ravnanje v skladu z 265. in 266. 
členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. I. RS, št.: 
47/86). Da ne bi bilo kakršnekoli nejasnosti, ali izmikanja, je 
potrebno posebej določiti, da mora biti pred spremembo 
dosedanjih pravic v koncesijska razmerja sprejet najmanj 
predpis o cenah za koncesijo, ter da morajo biti koncesije 
vsem subjektom podeljene hkrati v določenem roku po uradni 
dolžnosti. Ne more namreč na primer Radenska pričeti plače- 
vati koncesijo dve leti pred Rogaško, katera bi se s spretnej- 
šim izmikanjem prislužila boljši položaj na trgu. Ker govori 
106. člen o prilagoditvi lokalnih skupnosti ZVO, naj se pogoji 
prilagoditve pravnih ali fizičnih oseb dodajajo temu členu. 

8. Šesti člen (utemeljitev črtanja 110. člena ZVO): 

110. člen ZVO je v nasprotju z 99. členom, ki določa, da se v 
gospodarski zbornici združujejo vse pravne in fizične osebe, 
ki opravljajo dejavnost varstva okolja na trgu, ali v okviru 
javne službe. Tista javna podjetja, ki se lastninijo po Zakonu o 
gospodarskih javnih službah, oziroma po splošnih predpisih 
Zakona o lastninskem preoblikovanju in dobijo znanega last- 
nika, še naprej opravljajo dejavnost kot gospodarski osebki, 
četudi morajo upoštevati specifične pogoje poslovanja. Zato 
je vsebinsko utemeljeno, da so še naprej člani združenja v 
okviru gospodarske zbornice po 99. členu ZVO. Članstvo v 
gospodarski zbornici preneha le tistim javnim zavodom in 
javnim podjetjem, ki se transformirajo v režijske obrate in 
postanejo del državne uprave, s tem pa ne poslujejo več kot 
gospodarski osebki. Zato je smiselno, da se 110. člen ZVO 
črta. 

9. Sedmi člen (odprava dosedanjih, protiustavnih postopkov 
podeljevanja koncesij): 

Kakor je bilo ugotovljeno, izvršna oblast še ni sprejela predpi- 
sov, ki so edina mogoča in pravno dopustna podlaga za 
posamezne točke v doslej izdanih koncesijskih aktih. Dosedaj 
izdane odločbe torej niso samo v nasprotju z Ustavo RS 
zaradi pravnih praznin ZVO, temveč so tudi protizakoniti, saj v 
svojih bistvenih elementih nimajo pravne podlage. Če se jih 
ne odpravi z zakonom, lahko stranke upravičeno sprožijo 

ustavne spore in Ustavno sodišče jih bo zaradi tega razloga, 
ter zaradi odločitve v že sprejeti odločbi, v skladu z načeli 
pravne države razveljavilo. Poleg tega bi bilo potrebno vse 
uredbe prilagoditi spremembah v tem zakonu, zato je smi- 
selno, da se doslej izdane uredbe v celoti odpravijo. 

10. Osmi člen (odprava navodila Ministrstva za okolje): 
i 

Navodilo ministrstva je v nasprotju tako z ustavnimi, kakor 
tudi zakonskimi načeli in je dejansko povzročilo moratorij pri 
izvajanju upravnih postopkov za objekte, ki so vezani na 
izkoriščanje naravnih virov. Moratorij na podlagi bodoče, se 
pravi nepravnomočne zakonodaje je nedopusten in protiusta- 
ven, zato se navodilo odpravi. 

11. Deveti člen (opredelitev izvajanja ZVO do sprejetja pred- 
pisov): 

Kakor je nepredstavljivo, da bi zaradi nesposobnosti pristoj- 
nega ministrstva za nekaj let povsem zaustavili gradnjo na 
primer stanovanj in zasebnih hiš, se ne more preprečiti 
izgradnja gospodarskih objektov,, tovarn, elektrarn..., veza- 
nih na naravne dobrine. Upoštevati je potrebno splošno 
načelo, da dokler ni zaradi katerihkoli razlogov mogoče izva- 
jati nove zakonodaje, postopke potrebno voditi po stari, 
veljavni zakonodaji. Koncesij se torej zaradi dejstva, da 
potrebnih predpisov še ni, ne more podeljevati v skladu z 
določili ZVO, torej je zakon neoperativen in se ga ne da 
izvajati. Lahko pa se izvaja postopke po še vedno veljavnih 
področnih zakonih in predpisih, ki so med drugim tudi ekspli- 
citno našteti v 81. členu Zakona o javnih gospodarskih služ- 
bah (Ur. I. RS, 32/93). Ko bo postal ZVO skozi predpise, ki jih 
sam predvideva in po potrebi tudi nove področne zakone 
operativen, se bo tistim osebam, ki bodo pridobile pravico do 
vira po prehodnih določbah, speljal postopek prilagoditve 
pravnega statusa. S tem bo preprečeno nastajanje nadaljnje 
gospodarske škode in prav tako ne bo prihajalo do kršitev 
temeljnih ustavnih načel in določil zakonov, ki določajo potek 
upravnega postopka. Takšna pravna rešitev tudi ne ogroža 
temeljnega namena ZVO, to je varovanja okolja, saj 81. člen 
zgoraj omenjenega zakona določa veljavo vseh za varovanje 
okolja ključnih področnih zakonov in predpisov, ki veljajo do 
sprejema novih. Upravne postopke se torej lahko in se jih 
glede na zakone tudi mora izvajati brez koncesij, vse do 
operativnosti ZVO. 
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Predlog zakona o 

SKUPNEM UPRAVLJANJU LASTNINE 

BIVŠE ZVEZE SINUIKATUV SLOVENIJE 

- EPA 1268 - prva obravnava 

Ivo Hvalica 
dr. Jože Pučnik 
Drago Šiftar 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) pošiljamo v prvo obrav- 
navo in sprejem 
     

PREDLOG ZAKONA O SKUPNEM UPRAVUANJU LAST- 
NINE BIVŠE ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE. 
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bomo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji. 

Ivo Hvalica, l.r. 
dr. Jože Pučnik, l.r. 

Drago Šiftar, l.r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zveza sindikatov Slovenije je bila ukinjena s sklepom I. kon- 
gresa Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju 
ZSSS) aprila leta 1990. ZSSS se je tedaj sama proglasila za 
pravnega naslednika Zveze sindikatov Slovenije in s tem prev- 
zela v uporabo vso premično in nepremično lastnino ter 
finančna sredstva bivšega monopolnega sindikata, Zveze sin- 
dikatov Slovenije (v nadaljevanju ZSS). 

S to prisvojitvijo lastnine ZSS si je ZSSS ustvarila privilegiran 
položaj v primerjavi z ostalimi sindikati, ker je s tem proti- 
pravno pridobila materialni temelj za svoje delovanje. V 
podobno ugodnejšem položaju so se znašle tudi sindikalne 
organizacije, ki so pravno - formalno nastale iz bivših repu- 
bliških odborov strokovnih sindikatov ZSS ali iz bivših 
območnih organizacij ZSS. Tudi ti so namreč še naprej upo- 
rabljali sredstva bivše ZSS kot svoja lastna sredstva. Ostale 
novo nastale sindikalne organizacije so zaradi navedenih 
dejstev še zdaj v veliko slabšem materialnem položaju, kar 
seveda močno vpliva na njihovo dejavnost. 

Kljub več poskusom novo nastalih sindikalnih organizacij, da 
bi med vsemi sindikalnimi organizacijami prišlo do dogovora 
o materialno pravnem nasledstvu ZSS, ni prišlo po krivdi 
ZSSS do kakršnega koli dogovora. V tem času, ko ZSSS 
protipravno koristi lastnino bivše ZSS, prihaja celo do odpro- 
daje lastnine bivše ZSS doma in v tujini. Zato kot poslanca 
Socialdemokratske stranke Slovenije predlagamo, da se vpra- 
šanje materialno pravnega nasledstva ZSS uredi z zakonom. 

pravna praznina postavlja v privilegiran položaj Zvezo svo- 
bodnih sindikatov Slovenije, ki sedaj upravlja s tem premože- 
njem. Ne moremo sprejeti niti odobravati dejstva, da se eden 
od sindikatov lahko proglasi za naslednika Zveze sindikatov 
Slovenije, ki je bivša družbenopolitična organizacija (in je bila 
vsaj formalno sindikat vseh delavcev) ter s tem pridobi v 
upravljanje in uporabo vse omenjeno premoženje. 

Po našem mnenju morajo sodelovati pri upravljanju premože- 
nja ZSS vsi reprezentativni sindikati na državni ravni. Saj le 
tako lahko zagotovimo enakopraven položaj vsem sindikatom 
in s tem posredno omogočimo boljšo zaščito delavcev. 

Po sprejetju tega zakona bi morali vsi reprezentativni sindikati 
na državni ravni, ki bi izkazali interes, v roku enega leta 
ustanoviti kapitalski sklad na katerega bi se preneslo celotno 
premoženje Zveze sindikatov Slovenije z dne 7. aprila 1990. 
Ustanovitelji bi tako pridobili pravico sodelovati pri upravlja- 
nju s premoženjem ZSS in tako pridobivati finančna sredstva. 

S presežki, ki bi nastali pri upravljanju s premoženjem sklada 
bi se financirale dejavnosti sindikatov. Na takšen način se bo 
premoženje bivše Zveze sindikatov Slovenije koristno in pra- 
vično razdelilo. 

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORA- 
ČUNA 
Izvajanje zakona ne bo obremenilo proračuna RS. 

BESEDILO ČLENOV 
SPLOŠNE DOLOČBE 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 1. člen 

S predlaganim zakonom želimo rešiti problem lastnine bivše g tem zakonom se določa podlaga in način upravljanja z 
Zveze sindikatov Slovenije in upravljanja z njo. Sedanja lastnino bivše Zveze sindikatov Slovenije. 
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LASTNINA 

2. člen 

Pod lastnino bivše Zveze sindikatov Slovenije se razume vsa 
nepremičnina in premična lastnina Zveze sindikatov Slovenije 
in sorazmerni delež lastnine Zveze sindikatov Jugoslavije, ter 
vsa finančna sredstva v državi in v tujini na dan 7. aprila 1990. 

3. člen 

Z lastnino iz 2. člena tega zakona skupno upravljajo vsi 
sindikati, ki imajo status reprezentativnih sindikatov na 
državni ravni na dan uveljavitve tega zakona. 

4. člen 

Sindikati iz 3. člena tega zakona ustanovijo Kapitalski sklad za 
upravljanje sindikalne lastnine. 

USTANOVITEV SKLADA 

5. člen 

Ustanovitelji Kapitalskega sklada za upravljanje sindikalne 
lastnine so pravne osebe iz 3. člena tega zakona. 

Osnovni kapital Kapitalskega sklada za upravljanje sindikalne 
lastnine je vsa lastnina bivše Zveze sindikatov Slovenije in 
Zveze sindikatov Jugoslavije iz 2. člena tega zakona. 

Namen sklada je financiranje dejavnosti sindikatov po 3. 
členu tega zakona.'Kapitalski sklad za upravljanje sindikalne 
lastnine je pravna oseba, s sedežem v Ljubljani. 

6. člen 

Kapitalski sklad za upravljanje lastnine ima skupščino, 
upravni in nadzorni odbor. Sestavo upravnega in nadzornega 
odbora določa statut sklada. 

7. člen 

Ustanovno skupščino sestavljajo po dva predstavnika vsa- 
kega ustanovitelja iz 4. člena tega zakona, ki ju morajo repre- 
zentativni sindikati imenovati v roku 30. dni po sprejemu teqa 
zakona. 

Ustanovna seja Skupščine mora biti sklicana najkasneje 45 
dni po uveljavitvi tega zakona. Sindikati, ki ne bodo imeli 
predstavnika na ustanovni seji skupščine izgubijo pravico iz 
3. in 4. člena tega zakona. 

8. člen 

Kapitalski sklad za upravljanje sindikalne lastnine ima statut, 
ki ga sprejme Ustanovna skupščina kapitalskega sklada. 

Statut se sprejema z dvotretjinsko večino. 

S statutom se opredeli delež lastništva posameznih pravnih 
naslednikov iz 3. člena tega zakona. 

9. člen 

Zaradi nerešenih zadev v zvezi s sukcesijo bivše SFRJ ni 
mogoče v celoti ugotoviti lastnine, ki je predmet tega zakona, 
zato v last Kapitalskega sklada za upravljanje sindikalne last- 
nine preide le tista lastnina bivše Zveze sindikatov Slovenije, 
ki jo je moč ugotoviti na podlagi razpoložljivih podatkov. Vsa 
lastnina bivše Zveze sindikatov Slovenije v drugih državah in 
na območju Republike Slovenije, ki bo naknadno nedvoumno 
ugotovljena, prav tako preide v last Kapitalskega sklada za 
upravljanje sindikalne lastnine. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

10. člen 

Vsi uporabniki lastnine bivše Zveze sindikatov Slovenije in 
Zveze sindikatov Jugoslavije so v roku 30 dni po uveljavitvi 
tega zakona dolžni to lastnino prijaviti Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet. 

11. člen N 
Ustanovno sejo skupščine kapitalskega sklada skliče Ministr- 
stvo za pravosodje. 

12. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. člen določa vsebino, ki jo ureja zakon. 

V 2. členu se opredeli lastnina na katero se nanaša zakon. 

3. člen opredeljuje kateri sindikati so upravičeni upravljati z 
omenjeno lastnino. Predvideni so vsi reprezentativni sindikati 
saj ni nobenega razloga, da bi bil kakšen sindikat privilegiran 
ali izpuščen, glede na to da so bili člani ZSS vsi zaposleni v 
RS. 

5. člen določa namen sklada; to je financiranje celotnega 
sindikalnega gibanja in ne le parcialno kar se dogaja sedaj, ko 
si en sindikat lasti vse premoženje. 

V 6., 7. in 8. členu se določijo organi sklada in način sprejema- 
nja statuta. Če kakšen sindikat nima interesa sodelovati v delu 
kapitalskega sklada se lahko tej pravici odreče z neudeležbo 
na ustanovni skupščini sklada. S tem se prepreči tudi more- 
bitna blokada dela. 

Podrobnejše opredelitve delovanja sklada so prepuščene 
ustanoviteljem in bodo odvisne od njihovega dogovora. 

8. člen dopušča naknaden prenos sporne lastnine. Celotne 
sindikalne lastnine, ki izvira še iz Kraljevine Jugoslavije, ne bo 
moč ugotoviti, saj je bila delno (po II. svetovni vojni) nacionali- 
zirana in prenošena na druge uporabnike, delno (po razpadu 
SFRJ) pa je ostala v tujini. V zakonu se zato predlaga, da se na 
Kapitalski sklad za upravljanje sindikalne lastnine takoj pre- 
nese lastnina bivše ZSS, ki jo je mogoče takoj ugotoviti iz 
knjigovodskih podatkov, kartoteke glavne knjige in zemlji- 
ško-knjižnih vknjižb ter podatkov Agencije Republike Slove- 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ostalo 
lastnino pa kasneje, ko bo eventuelno nesporno ugotovljena. 

9. člen obvezuje prijaviti lastnino Agenciji RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje. 

Zadnji člen opredeli začetek veljavnosti zakona. 
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Predlog zakona o 

DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU 

- EPA 1271 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 164. seji dne 12. oktobra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANIL- 
STVU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 
pravosodje, 
- Marjan POGAČNIK, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za pravosodje.. 

UVOD 

Ocena stanja 

Položaj in funkcijo javnega pravobranilstva ureja zakon o 
javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/84 in 
Uradni list RS, št. 5/91), ki je v skladu s 6. členom ustavnega 
zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 33/91, 21/94) podlaga za delovanje javnih pravobranilcev 
do sprejetja novega predpisa. 

Naveden zakon opredeljuje javnega pravobranilca kot samo- 
stojen organ družbenopolitične skupnosti, ki zastopa družbe- 
nopolitično skupnost, njene organe, organizacije in sklade, ki 
so pravne osebe ter krajevne skupnosti pred sodišči in dru- 
gimi organi glede njihovih premoženjskih pravic in koristi. Do 
31. 12. 1994 je bila glede na to določbo in v skladu s prejšnjo 
ustavno ureditvijo, po kateri so imele občine položaj temeljnih 
družbenopolitičnih skupnosti, vzpostavljena javnopravobra- 
nilska organizacija na nivoju republike (Javno pravobranilstvo 
RS) in na nivoju občin (občinska, medobčinska javna pravo- 
branilstva in javno pravobranilstvo za mesto Ljubljana). Z 
iztekom mandata skupščinam občin (1. člen ustavnega 
zakona o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo Ustave 
Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 21/94) je funkcija 
občinskih organov, ki so še opravljali tudi državne naloge, 
prenehala: sistemsko tako ni bilo več sprejemljivo, da bi 
občine zastopal organ, kateri ima položaj državnega organa. 
Zato je bilo z zakonom o začasni ureditvi organizacije in 
pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih jav- 
nih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94) določeno, da 
občinska oziroma medobčinska javna pravobranilstva z 31. 
12. 1994 prenehajo z delom. Osebje, tako funkcionarji kot 
strokovno-administrativni delavci, pa na podlagi tega 

zakona, do sprejema novega predpisa, nadaljuje z delom v 
Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije, in sicer tako, da 
svoje naloge še vedno opravlja v krajih, kjer so prej delovala 
občinska javna pravobranilstva. 

Do sprejema novega zakona, ki bo urejal institucijo javnega 
pravobranilstva, tako deluje le Javno pravobranilstvo Repu- 
blike Slovenije. Javnopravobranilsko funkcijo v tem organu 
sedaj opravlja 26 funkcionarjev in 40 strokovnih ter admini- 
strativno-tehničnih delavcev (ta podatek vključuje dosedanje 
občinske javne pravobranilce in njihove namestnike, ki nada- 
ljujejo z delom kot namestniki javnega pravobranilca Repu- 
blike Slovenije oz. administrativne delavce dosedanjih javnih 
pravobranilstev na občinski ravni). 

Osnovna funkcija javnih pravobranilcev je zastopanje v 
zakonu določenih subjetov pred sodišči in drugimi državnimi 
organi, v primerih ko le-ti odločajo o njihovih premoženjskih 
pravicah in koristih. Na zastopniško funcijo se navezuje sveto- 
vanje tem subjektom, ki ga javno pravobranilstvo opravlja, 
tako, da jim na njihovo zahtevo daje pravna mnenja in drugo 
strokovno pomoč pri sklepanju pogodb in pri reševanju dru- 
gih premoženjskopravnih vprašanj. 
Kadar pa ti subjekti sklepajo pogodbe o stvarnih pravicah na 
nepremičninah, morajo pridobiti mnenje javnega pravobra- 
nilca o pravni veljavnosti take pogodbe. 

Na podlagi določb posebnih zakonov lahko javni pravobrani- 
lec nastopa tudi v lastnem imenu, kot stranka v postopku. Za 
to je po obstoječi zakonodaji pooblaščen predvsem v prime- 
rih, ko se opravlja promet z nepremičninami med družbeno in 
zasebno lastninsko sfero - javni pravobranilec varuje druž- 
beno lastnino s kontroliranjem cene, za katero se nepremič- 
nina kupuje oziroma prodaja in lahko pod zakonsko določe- 
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nimi pogoji pogodbo izpodbija; na podlagi zakonskega poo- 
blastila lahko javni pravobranilec sproži upravni spor, če je z 
upravnim aktom kršen zakon v škodo družbenopolitične 
skupnosti. 
Glede na naveden organizacijski status državnega organa 
Javno pravobranilstvo Republike Slovenije zastopa Republiko 
Slovenijo, njene organe, organizacije in sklade Republike 
Slovenije, ki so pravne osebe. 
Z zakonom o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti 
občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobra- 
nilcev je bila, prav tako kot začasna rešitev, sprejeta določba, 
na podlagi katere lahko občine dosedanje občinske javne 
pravobranilce oziroma njihove namestnike pooblastijo za 
zastopanje občin, njihovih organov, občinskih organizacij in 
skladov, ki so pravne osebe. Takšna možnost zastopanja pa je 
dopuščena le v primerih, ko si koristi in interesi občin in 
Republike Slovenije ne nasprotujejo. 

Razlogi za sprejem zakona in cilji zakona 

Z osamosvojitvijo Republike Slovenije, ki se v ustavno-prav- 
nem vidiku izraža s sprejemom Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in Ustave 
Republike Slovenije, je Republika Slovenija prevzela vse pra- 
vice in dolžnosti, ki so bile s prejšnjo ustavo prenešene na 
prejšnjo zvezno državo in se v celoti konstituirala kot samo- 
stojna država. Nova državna ureditev se odraža v vsebinskih 
spremembah sodnega, upravnega in gospodarskega sistema. 
Z zakonodajo na vseh navedenih področjih se izgrajuje nov 
pravni red Republike Slovenije. Za obravnavanje navedene 
institucije je zlasti pomembna nova lastninska ureditev, glede 
katere mora biti zakonodaja na podlagi ustavne določbe 67. 
člena še izpeljana. V potekajočem procesu transformacije 
družbene lastnine pa je država že postala tudi dejanski lastnik 
obsežnega premoženjskega fonda in v zvezi z njim stopa v 
različna razmerja. Izgrajevanje državnosti, ko je Republike 
Slovenija postala subjekt novih razmerij s premoženjskim 
učinkom (npr. prevzem carin, določenih davkov) oziroma ko 
nastopa kot nosilec premoženjskih pravic in obveznosti, se je 
pri delu Javnega pravobranilstva Republike Slovenije izrazilo 
v močno povečanem pripadu zadev: tako je Javno pravobra- 
nilstvo Republike Slovenije v letu 1990 obravnavalo 2.627 
zadev, v letu 1991 5.462 zadev, v letu 1994 18.550 zadev, do 28. 
9. 1995 pa že 20.061 zadev, od tega v letošnjem letu novih 
10.186. 

Republika Slovenija mora kot subjekt javnega prava na ustre- 
zen način varovati svoje premoženjske pravice. Varstvo 
le-teh v sodnih in upravnih postopkih je specifično, zato ni 
racionalno, da država za vsak primer poišče osebo, ki jo bo 
zastopala, ta oseba pa je z njo le v mandatnem razmerju. 
Ustrezneje je, če to funkcijo država poveri svojemu organu, ki 
jo zastopa ex lege. Na podlagi zakonske določitve pogojev, ki 
jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje zastopniške funk- 
cije za državo, je zagotovljeno, da to funkcijo opravljajo 
ustrezni strokovni kadri, ki vedno zastopajo le državo. Tako 
vzpostavljeno institucionalno varovanje premoženjskih inte- 
resov države, pa je racionalno tudi iz finančnega vidika, saj bi 
sicer država morala za vsak postopek najemati odvetnike, 
katerih delo, ovrednoteno po odvetniški tarifi, bi pomenilo 
večjo finančno obremenitev. 

Upoštevati je potrebno tudi, da soobstoj družbene in zasebne 
lastnine terja, da se še vedno zagotavlja varstvo družbene 
lastnine v segmentu, v katerem ga sedaj opravljajo javni 
pravobranilci. Takšno vartvo je potrebno zagotoviti do izvede- 
nega procesa lastninjenja. 

Javni pravobranilec je že v obdobju družbene lastnine v vse- 
binskem pogledu varoval premoženjsko substanco države, na 
podlagi posebnih zakonskih pooblastil pa tudi sprožal sodne 
in upravne postopke kot zastopnik splošnega interesa. Samo- 
stojno institucionalno zastopanje premoženjskih pravic in 
koristi države se je izkazalo kot učinkovito, saj je bilo na ta 
način zagotovljeno strokovno kvalitetno ter hkrati enotno in 
usklajeno zastopanje. Tudi obstoječa organizacijska oblika se 
je potrdila kot racionalna. 

Glede na navedeno je smotrno, da se sedanja oblika varova- 
nja premoženjskih pravic in koristi države obdrži. S predlaga- 
nim zakonom naj bi se obstoječa institucija preoblikovala in 
vključila v pravni sistem Republike Slovenije. Zakon o držav- 
nem pravobranilstvu naj bi torej uzakonil pristojnosti, status 
in organizacijo državnega pravobranilstva Republike Slove- 
nije..Dokončno naj bi tudi uredil položaj dosedanjih občinskih 
javnih pravobranilcev oziroma njihovih namestnikov ter dru- 
gega osebja občinskih javnih pravobranilstev. 

Sedanja, že opisana začasna ureditev, zahteva čimprejšnji 
sprejem takšnega zakona, ki bo institucijo uredil sistemsko in 
tako omogočil njeno delovanje v polnem obsegu. 

Načela zakona 

Umestitev državnega pravobranilstva v shemo državne orga- 
niziranosti pogojuje temeljna funkcija, ki naj jo državni pravo- 
branilci opravljajo, to pa je zastopanje države pred sodišči in 
upravnimi organi, kadar se odloča o njenih premoženjskih 
pravicah in koristih. Tako zastavljeno delovanje pomeni veliko 
razsežnost pravovarstvenih pristojnosti državnega pravobra- 
nilca, saj postaja država lastnica premoženja v različnih delih 
družbenega sistema. Delovanje na različnih premoženjskih 
področjih nasprotuje inkorporiranju Državnega pravobranil- 
stva v drug državni organ. Zlasti v prehodnem obdobju, ko naj 
se njegovo delovanje rezultira v vsestranskih oblikah varova- 
nja premoženjskega substrata države, ni racionalna njegova 
pripojitev h kateremu obstoječemu upravnemu organu, saj so 
ministrstva ustanovljena po resornem načelu. Zato se pred- 
laga, da se Državno pravobranilstvo organizira kot samosto- 
jen državni organ. Takšno rešitev opravičuje tudi način dela 
državnih pravobranilcev, ki zahteva visoko stopnjo strokovno- 
sti in samostojnosti. 

Po vsebini dela bi državni pravobranilec opravljal za državo 
odvetniške naloge. Ustava Republike Slovenije v 137. členu 
odvetništvo opredeljuje kot del pravosodja. V t. i. pravosodni 
sistem se uvrščajo organi, katerih delo se navezuje na izvaja- 
nje sodne funkcije. Glede na vsebino dela državnih pravobra- 
nilstev se tudi ta organ navezuje na delo sodišč. Povezanost 
pravobranilske funkcije z izvajanjem sodne funkcije izkazu- 
jejo zakonj, ki urejajo delo organov, kateri delujejo na 
področju pravosodja; zakon o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 19/94), ki omogoča izvolitev za sodnika tudi osebi, ki je 
določeno dobo opravljala funkcijo javnega pravobranilca, 
smiselno isto velja za imenovanje državnega tožilca; zakon o 
odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93), ki omogoča opravljanje 
odvetniškega poklica tudi osebi, ki je določeno dobo oprav- 
ljala funkcijo javnega pravobranilca, ter enako zakon o notari- 
atu (Uradni list RS, št. 13/94,48/94, 82/94). Opisana vsebinska 
enakost dela narekuje, da se položaj nosilcev pravobranilske 
funkcije izenačuje s položajem izvajalcev sodne in tožilske 
funkcije, kar naj bi predlagani zakon ustrezno izpeljal. 

V skladu s statusom državnega organa bi Državno pravobra- 
nilstvo zastopalo državo in državne organe ter tiste subjekte, 
katerih delovanje se neposredno odraža v državnem prora- 
čunu. Dilema o zastopanju lokalnih samoupravnih skupnosti 
v svojstvu zakonitega zastopnika je bila presežena že s spreje- 
mom zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti 
občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobra- 
nilcev. V tem zakonu sprejeta določba o zastopanju občin po 
pooblastilu je le začasna, in se je tudi v praksi, zaradi različnih 
interesov države in občin, pokazala kot vprašljiva. Ker imajo 
občine možnost zastopanje svojih interesov v sodnih oziroma 
upravnih postopkih poveriti posebej za to ustanovljenim orga- 
nom, ali pa si za zastopanje najeti odvetnika, se s predlaganim 
zakonom ne bi več določala podlaga za takšno pooblastilno 
razmerje. Eventualno zakonsko ureditev zastopanja samou- 
pravnih lokalnih skupnosti pa mora predpisati zakonodaja s 
področja lokalne samouprave. 

Poleg že navedene temeljne funkcije t. j. zastopanje določe- 
nih subjektov pred sodišči in upravnimi organi, naj bi državno 
pravobranilstvo tem subjektom tudi svetovalo v zvezi s premo- 
ženjskopravnimi vprašanji in na tak način prispevalo k njiho- 
vemu strokovnemu delu. 
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Zastopanje javnega interesa v sodnih in upravnih postopkih 
preko državnega pravobranilca predlagani zakon ne bi urejal. 
Status državnega pravobranilstva kot zakonitega zastopnika 
države namreč terja dodatno presojo, kdaj lahko državni 
pravobranilec nastopa kot samostojna stranka in je zato pre- 
puščeno področni zakonodaji. 

Predlagani zakon bi dokončno določil tudi organizacijo 
Državnega pravobranilstva. Vodilo za organizacijsko shemo 
organa bi bila ekonomičnost poslovanja, zato naj bi organ 
posloval dekoncentrirano le v obsegu, ki bi zagotavljal učin- 
kovito opravljanje nalog. 

Finančne posledice 

Izvajanje zakona o državnem pravobranilstvu bo zahtevalo 
dodatna sredstva iz državnega proračuna. 

Glede na pripad zadev je ocenjeno, da bo uspešno delovanje 
organa možno, če bo funkcijo državnih pravobranilcev oprav- 
ljalo 36 funkcionarjev, torej 10 več kot sedaj, ter 47 strokovnih 
in administrativno-tehničnih delavcev, to je 7 več kot sedaj. 
Povečanje števila tega kadrovskega profila se predvideva 
predvsem glede strokovnih delavcev. V primerjavi s sedanjim 
obsegom sredstev, ki se zagotavljajo za plače, bo za nave- 
deno število funkcionarjev in delavcev, v skladu s predlogom 
tega zakona, potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 
okrog 95 mio SIT letno. To pomeni, da bi se sedanji obseg 
sredstev za plače, ki predstavljajo približno 80% vseh sredstev 
potrebnih za delo organa, povečal približno za 50%. 

V zvezi z drugimi stroški pa bo potrebno dodatna sredstva 
zagotoviti predvsem za ustrezno tehnično opremljenost, saj 
bo učinkovito delovanje organa možno le z vzpostavitvijo 
računalniške mreže med sedežem organa in zunanjimi od- 
delki. 

BESEDILO ČLENOV 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Državno pravobranilstvo je zastopnik Republike Slovenije in 
drugih subjektov, določenih s tem zakonom pred sodišči in 
upravnimi organi. 

2. člen 

Državno pravobranilstvo je samostojen državni organ. 

Sredstva za delo Državnega pravobranilstva se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

3. člen 

Naloge Državnega pravobranilstva opravljajo generalni 
državni pravobranilec in državni pravobranilci (v nadaljnjem 
besedilu: državni pravobranilec). 

Državni pravobranilec je glede pravic, ki izhajajo iz njegovega 
službenega razmerja z Republiko Slovenijo, izenačen s sodni- 
kom, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

Funkcija državnega pravobranilca je trajna. 

4. člen 

Organizacijo Državnega pravobranilstva ureja ta zakon. 

Predpise za notranje poslovanje Državnega pravobranilstva 
izda generalni državni pravobranilec v soglasju z ministrom, 
pristojnim za pravosodje. 

II. PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA 

1. Splošna pristojnost 

5. člen 

Državno pravobranilstvo zastopa pred sodišči in upravnimi 
organi državo, njene organe in upravne organizacije v sestavi, 
ki so pravne osebe, sklade, ki poslujejo v imenu in za račun 
Republike Slovenije glede njihovih premoženjskih pravic in 
obveznosti. 

Državno pravobranilstvo ne zastopa države kot lastnika 
gospodarskih družb in gospodarskih javnih služb. 

Državno pravobranilstvo ne zastopa subjektov iz prvega 
odstavka v delovnih sporih. 

6. člen 

Subjektom iz prejšnjega člena tega zakona Državno pravobra- 
nilstvo na njihovo zahtevo pravno svetuje pri sklepanju 
pogodb, s katerimi se ustanavljajo, spreminjajo in ukinjajo 
stvarne pravice na nepremičninah, ter pri reševanju drugih 
premoženjskopravnih vprašanj. 

7. člen 

Pri zastopanju subjektov iz 5. člena tega zakona je državni 
pravobranilec upravičen opravljati vsa procesna dejanja kot 
jih je v postopku upravičena opravljati stranka ali udeleženec. 

V pomembnejših zadevah mora državni pravobranilec za 
umik tožbe, odpoved tožbenemu zahtevku, pripoznavo tožbe- 
nega zahtevka in sklenitev poravnave, s svojim pravnim mne- 
njem seznaniti subjekt, ki ga zastopa. Zastopani subjekt o tem 
zavzame stališče. 

8. člen 

Državno pravobranilstvo zastopa premoženjske pravice in 
interese Republike Slovenije pred Evropskim sodiščem za 
človekove pravice ter pred drugimi mednarodnimi organi in 
organizacijami, če zakon ne določa drugače. 

9. člen 

Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil morajo dajati Državnemu pravobranilstvu na nje- 
govo zahtevo podatke in obvestila, potrebna za zastopanje v 
posamezni zadevi. V ta namen lahko Državno pravobranilstvo 
zahteva od pristojnega organa na vpogled spis o posamezni 
zadevi. 

10. člen 

Če bi moralo v določeni zadevi Državno pravobranilstvo po 
določbah tega zakona zastopati subjekte, katerih koristi in 
interesi si nasprotujejo, zastopa Republiko Slovenijo. 

11. člen 
Kdor namerava začeti pravdni ali drug postopek proti sub- 
jektu, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, mora pred- 
hodno predlagati Državnemu pravobranilstvu, da se sporno 
razmerje reši pred uvedbo pravdnega ali drugega postopka. 
Državno pravobranilstvo je dolžno čimprej, najkasneje pa v 
30-ih dneh, ustrezno ukrepati in predlagatelja obvestiti o 
stališču do njegovega predloga. 

12. člen 

Sodišča in upravni organi morajo v zadevah, v katerih 
Državno pravobranilstvo zastopa subjekte iz 5. člena tega 
zakona, vročati vsa pisanja Državnemu pravobranilstvu, ki je 
po 17. členu tega zakona pristojno za zastopanje. 

Vročitev, ki ni opravljena Državnemu pravobranilstvu, nima 
pravnega učinka. 
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13. člen 
Stroški zastopanja Državnega pravobranilstva se obračuna- 
vajo po tarifi o odvetniških storitvah. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna Repu- 
blike Slovenije. 

2. Naloge po drugih zakonih 

14. člen 
Državno pravobranilstvo opravlja tudi naloge, določene z 
drugimi zakoni. 

III. ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA 

15. člen 
Državno pravobranilstvo opravlja naloge na sedežu in na 
zunanjih oddelkih. 

Sedež Državnega pravobranilstva je v Ljubljani. 

Zunanji oddelki so organizacijske enote Državnega pravobra- 
nilstva, ki opravljajo naloge Državnega pravobranilstva pred 
sodišči in upravnimi organi. 

Zunanji oddelki Državnega pravobranilstva Republike Slove- 
nije so v Mariboru, Celju, Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novi 
Gorici, Novem mestu in na Ptuju. 

Vlada Republike Slovenije lahko na predlog ministrstva, pri- 
stojnega za pravosodje ukine zunanje oddelke iz prejšnjega 
odstavka oziroma ustanovi druge zunanje oddelke, če to 
narekujejo opravičeni razlogi. 

16. člen 

Državno pravobranilstvo na sedežu opravlja poleg nalog, 
naštetih v prvem odstavku 17. člena in v 18. členu tega zakona 
še: 

- zastopa subjetke iz 5. člena v računsko upravnih sporih in v 
postopku za izredni preizkus pravnomočne odločbe, izdane v 
računsko upravnem sporu; 
- opravlja svetovalno funkcijo, opredeljeno v 6. člena tega 
zakona za vse subjekte iz 5. člena tega zakona, 
- zastopa subjekte iz 5. člena tega zakona pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice ter pred drugimi mednarod- 
nimi organi in organizacijami. 

17. člen 

Državno pravobranilstvo na sedežu zastopa subjekte iz 5. 
člena tega zakona pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, Okraj- 
nim sodiščem v Cerknici, Okrajnim sodiščem v Domžalah, 
Okrajnim sodiščem v Grosuplju, Okrajnim sodiščem v Kam- 
niku, Okrajnim sodiščem v Kočevju, Okrajnim sodiščem v 
Litiji, Okrajnim sodiščem v Trbovljah in Okrajnim sodiščem na 
Vrhniki, ter pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani in Višjim 
sodiščem v Ljubljani. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Mariboru 
zastopa subjekte iz 5. člena tega zakona pred Okrajnim sodiš- 
čem v Mariboru, Okrajnim sodiščem v Lenartu, Okrajnim 
sodiščem v Slovenj Gradcu in Okrajnim sodiščem v Slovenski 
Bistrici; pred Okrožnim sodiščem v Mariboru in Okrožnim 
sodiščem v Slovenj Gradcu; ter pred Višjim sodiščem v Mari- 
boru, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče iz območja 
sodnega okrožja Maribor in sodnega okrožja Slovenj Gradec. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Celju zastopa 
subjekte iz 5. člena tega zakona pred Okrajnim sodiščem v 
Celju, Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah, Okrajnim 
sodiščem v Šentjurju pri Celju, Okrajnim sodiščem v Šmarju 
pri Jelšah, Okrajnim sodiščem v Velenju in Okrajnim sodiš- 
čem v Žalcu; pred Okrožnim sodiščem v Celju in pred Višjim 
sodiščem v Celju, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče iz 
območja sodnega okrožja Celje. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Kopru zastopa 
subjekte iz 5. člena tega zakona pred Okrajnim sodiščem v 
Kopru, Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici, Okrajnim sodiš- 
čem v Piranu, Okrajnim sodiščem v Postojni in Okrajnim 
sodiščem v Sežani; pred Okrožnim sodiščem v Kopru in pred 
Višjim sodiščem v Kopru, kadar je na prvi stopnji odločalo 
sodišče iz območja sodnega okrožja Koper. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Kranju zastopa 
subjekte iz 5. člena tega zakona pred Okrajnim sodiščem v 
Kranju, Okrajnim sodiščem na Jesenicah, Okrajnim sodiščem 
v Radovljici in Okrajnim sodiščem v Škofji Loki; pred Okrož- 
nim sodiščem v Kranju ter pred Višjim sodiščem v Ljubljani, 
kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče iz območja sodnega 
okrožja Kranj. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Murski Soboti 
zastopa subjekte iz 5. člena tega zakona pred Okrajnim sodiš- 
čem v Murski Soboti, Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni, 
Okrajnim sodiščem v Lendavi in Okrajnim sodiščem v Ljuto- 
meru; pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti; in pred 
Višjim sodiščem v Mariboru, kadar je na prvi stopnji odločalo 
sodišče iz območja sodnega okrožja Murska Sobota. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Novi Gorici 
zastopa subjekte iz 5. člena tega zakona pred Okrajnim sodiš- 
čem v Novi Gorici, Okrajnim sodiščem v Ajdovščini, Okrajnim 
sodiščem v Idriji in Okrajnim sodiščem v Tolminu; pred 
Okrožnim sodiščem v Novi Gorici; in pred Višjim sodiščem v 
Kopru, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče iz območja 
sodnega okrožja Nova Gorica. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Novem mestu 
zastopa subjekte iz 5. člena tega zakona pred Okrajnim sodiš- 
čem v Novem mestu, Okrajnim sodiščem v Brežicah, Okrajnim 
sodiščem v Črnomlju, Okrajnim sodiščem v Krškem, Okraj- 
nem sodišču v Sevnici, Okrajnim sodiščem v Trebnju in Okraj- 
nim sodiščem v Brežicah; pred Okrožnim sodiščem v Novem 
mestu in Okrožnim sodiščem v Krškem; ter pred Višjim sodiš- 
čem v Ljubljani, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče iz 
območij sodnih okrožij Novega mesta in Krškega. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva na Ptuju zastopa 
subjekte iz 5. člena tega zakona pred Okrajnim sodiščem na 
Ptuju in Okrajnim sodiščem v Ormožu; pred Okrožnim sodiš- 
čem na Ptuju; in pred Višjim sodiščem v Mariboru, kadar je na 
prvi stopnji odločalo sodišče iz območja sodnega okrožja 
Ptuj. 

18. člen 

V upravnih postopkih zastopa subjekte iz 5. člena tega zakona 
Državno pravobranilstvo, ki na območju, kjer odloča upravni 
organ, zastopa ta subjekt pred sodišči. 

Tožbo v upravnem sporu vloži državni pravobranilec, ki 
zadevo obravnava po prešnjem odstavku. 

19. člen 
Državni pravobranilci na zunanjih oddelkih so dolžni o vsa- 
kem pomembnejšem postopku obvestiti generalnega držav- 
nega pravobranilca. 

Generalni državni pravobranilec lahko prevzame in predodeli 
vsako zadevo, ki jo obravnava zunanji oddelek. 

20. člen 

Zunanji oddelki Državnega pravobranilstva so dolžni v roku 3 
dni po prejemu odločbe, proti kateri teče rok za vložitev 
izrednega pravnega sredstva ali upravnega spora, to odločbo 
poslati generalnemu državnemu pravobranilcu. 

21. člen 
Upravne in nadzorstvene pristojnosti v zvezi z delovanjem 
Državnega pravobranilstva ima generalni državni pravobra- 
nilec. 
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Generalni državni pravobranilec ima poleg pristojnosti, dolo- 
čene s tem zakonom, tudi pristojnosti, ki jih ima predstojnik 
državnega organa po splošnih predpisih. 

22. člen 

Generalni državni pravobranilec sklicuje strokovno posveto- 
vanje vseh državnih pravobranilcev zaradi usklajenega dela in 
enotne prakse pri delu Državnega pravobranilstva. 

Varianta: ta člen se črta 

23. člen 

Število mest državnih pravobranilcev določi minister, pristo- 
jen za pravosodje, po predhodnem mnenju generalnega 
državnega pravobranilca. 

24. člen 

Za opravljanje strokovnih nalog ima Državno pravobranilstvo 
potrebno število strokovnih sodelavcev, višjih strokovnih 
sodelavcev in pomočnikov. 

Strokovni sodelavec je lahko, kdor izpolnjuje splošne pogoje 
za sklenitev delovnega razmerja v državnem organu, ima 
pridobljen strokovni naslov »diplomirani pravnik« in ima 
opravljen pravniški državni izpit. 

Višji strokovni sodelavec je lahko, kdor izpolnjuje pogoje iz 
prejšnjega odstavka tega člena in ima najmanj štiri leta delov- 
nih izkušenj pri Državnem pravobranilstvu, na sodišču, držav- 
nem tožilstvu, pri odvetniku ali pri notarju. 

Pomočnik državnega pravobranilca je lahko, kdor izpolnjuje 
pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na položaj okrajnega 
sodnika. 

Pomočnika in višjega strokovnega sodelavca imenuje gene- 
ralni državni pravobranilec. 

25. člen 

Višji strokovni sodelavci ter strokovni sodelavci izdelujejo 
osnutke pravnih mnenj, ki jih daje državni pravobranilec; 
izdelujejo osnutke vlog, ki jih v sodnih in drugih postopkih 
vlaga državni pravobranilec ter po pooblastilu državnega pra- 
vobranilca nadomeščajo državnega pravobranilca pri zasto- 
panju za posamezna procesna dejanja pred sodišči in uprav- 
nimi organi. 

Pomočniki državnega pravobranilca izdelujejo zahtevnejše 
osnutke vlog in po pooblastilu državnega pravobranilca nado- 
meščajo državnega pravobranilca pri zastopanju za posa- 
mezna procesna dejanja pred sodišči in upravnimi organi. 

26. člen 

Število pomočnikov, višjih strokovnih sodelavcev, strokovnih 
sodelavcev, upravnotehničnega ter drugega osebja Držav- 
nega pravobranilstva, določi minister, pristojen za pravoso- 
dje, po predhodnem mnenju generalnega državnega pravo- 
branilca, potrdi pa Vlada Republike Slovenije. 

Akt o sistemizaciji delovnih mest delavcev iz prejšnjega člena 
tega zakona, predpiše generalni državni pravobranilec po 
predhodnem mnenje ministra, pristojnega za pravosodje. 

IV. POGOJI ZA IMENOVANJE DRŽAVNIH PRAVOBRANIL- 
CEV IN POSTOPEK IMENOVANJA 

27. člen 

Za državnega pravobranilca je lahko imenovan, kdor izpol- 
njuje naslednje pogoje: 

1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada 
slovenski jezik, 

2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmož- 
nost, 
3. da je dopolnil 30 let starosti, 
4. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v 
tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 
5. da je opravil pravniški državni izpit, 
6. da izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto na 
višjem sodišču, 
7. da je osebnostno primeren za opravljanje pravobranilske 
funkcije. 

Ni osebnostno primeren za opravljanje pravobranilske funk- 
cije, kdor se je ali se obnaša tako, da je mogoče na podlagi 
njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da pravobranilske 
funkcije ne bo opravljal pošteno in vestno. 

28. člen 

Generalnega državnega pravobranilca imenuje na predlog 
Vlade Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, 
za dobo 6 let z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Državne pravobranilce imenuje Vlada Republike Slovenije na 
predlog, ki ga da minister, pristojen za pravosodje, po pred- 
hodnem mnenju generalnega državnega pravobranilca Repu- 
blike Slovenije. 

Akt o imenovanje se objavi v Uradnem listu Republike Slove- 
nije. 

29. člen 

Prosto mesto državnega pravobranilca razpiše Ministrstvo za 
pravosodje na predlog generalnega državnega pravobranilca, 
prosto mesto le-tega pa po uradni dolžnosti. Razpis se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijave ne sme 
biti krajši kot 15 dni. 

Razpisni postopek vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

30. člen 

Državni pravobranilec lahko opravlja naloge na sedežu ali na 
vsakem zunanjem oddelku. 

31. člen 

Če je državni pravobranilec izvoljen za predsednika republike, 
poslanca, sodnika ustavnega sodišča, predsednika vlade, 
varuha človekovih pravic oziroma njegovega namestnika, ali 
imenovan za ministra, mu pravobranilska funkcija ter vse 
pravice in dolžnosti iz službenega razmerja, mirujejo. 

V. NEZDRUŽLJIVOST OPRAVLJANJA PRAVOBRANILSKE 
FUNKCIJE, DOLŽNOSTI IN PRAVICE 
DRŽAVNEGA PRAVOBRANILCA 

32. člen 

Državni pravobranilec ne sme sprejemati daril ali drugih kori- 
sti v zvezi s svojo službo. Daril in drugih koristi v zvezi z 
opravljanjem pravobranilske funkcije ne smejo sprejemati 
tudi njegov zakonec in drugi družinski člani, sorodniki in 
druge osebe, ki živijo z državnim pravobranilcem v skupnem 
gospodinjstvu. 

33. člen 

Državni pravobranilec ne sme opravljati odvetniških ali notar- 
skih poslov oziroma gospodarske ali druge pridobitne dejav- 
nosti. 

Državni pravobranilec ne sme opravljati poslovodskih poslov 
in ne sme biti član upravnega ali nadzornega odbora gospo- 
darske družbe ali druge pravne osebe, ki se ukvarja s prido- 
bitno dejavnostjo. 
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34. člen 

Državni pravobranilec ne sme sprejeti nobene zaposlitve ali 
dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju pravobranilske službe ali 
nasprotovalo ugledu samostojnosti Državnega pravobranil- 
stva. 

Državni pravobranilec sme opravljati pedagoška, znanstvena, 
publicistična, raziskovalna ali druga podobna dela v pravni 
stroki, če s tem ni ovirano opravljanje pravobranilske službe. 

35. člen 

O delu, ki ga državni pravobranilec v skladu s prejšnjim 
členom tega zakona lahko opravlja, mora državni pravobrani- 
lec predhodno pisno obvestiti generalnega državnega pravo- 
branilca, (variantni dodatek: generalni državni pravobranilec 
pa ministra, pristojnega za pravosodje). 

36. člen 

Državni pravobranilec mora pri uresničevanju svojih pravic in 
svoboščin vselej ravnati tako, da varuje ugled in dostojanstvo 
svoje službe. Zaradi uveljavljanja svojih pravic ne sme ovirati 
delovanje Državnega pravobranilstva. 

Državni pravobranilec je dolžan zase ohraniti vse, kar je 
zvedel o strankah in njihovih pravnih in dejanskih razmerjih v 
okviru opravljanja službe, ter varovati tajnost vseh podatkov, 
do katerih javnost nima dostopa. 

37. člen 

Plača državnega pravobranilca se določi po enakih osnovah, 
z enakimi dodatki ter na enak način kot plača sodnika višjega 
sodišča. 

38. člen 

Državnemu pravobranilcu, ki opravlja funkcijo na sedežu, se 
plača določena na način iz prejšnjega člena, zaradi opravlja- 
nja nalog iz 16. člena tega zakona poveča za 10 %. 

Generalnemu državnemu pravobranilcu se plača, določena 
po 37. členu tega zakona, poveča za dodatek na vodstveno 
funkcijo, ki znaša enako kot dodatek za predsednika višjega 
sodišča. 

39. člen 

Državni pravobranilec se ob imenovanju uvrsti v prvi plačilni 
razred. Ce je oseba, ki je pred imenovanjem za državnega 
pravobranilca dalj časa opravljala funkcijo državnega pravo- 
branilca, sodnika, državnega tožilca, odvetniški ali notarski 
poklic ali drugo pravno delo, s katerim si je pridobila visok 
strokovni ugled, se lahko ob imenovanju uvrsti v višji plačilni 
razred. 

40. člen 

Državnega pravobranilca uvrsti v plačilni razred generalni 
državni pravobranilec. 

Generalnega državnega pravobranilca uvrsti v plačilni razred 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
pravosodje. 

41. člen 

Državni pravobranilec lahko napreduje v višji plačilni razred, 
če izpolnjuje pogoje za napredovanje. 

Pogoji za napredovanje v višji plačilni razred so strokovno 
znanje in uspešno opravljanje nalog. 

Merila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje 
so predvsem: 

- kakovost opravljenega dela, 
- nazivi, pridobljeni s podiplomskim študijem, 
- specializacije, 
- objavljanje strokovnih člankov, razprav in knjig, 
- udeležba z referati na seminarjih, 
- delovne sposobnosti, 
- ažurnost pri izvrševanju delovnih obveznosti, 
- sposobnost komuniciranja z državnimi organi in s stran- 
kami. 

42. člen 

V višji plačilni razred lahko državni pravobranilec napreduje 
vsakih šest let. 

Obdobje iz prejšnjega odstavka teče od začetka opravljanja 
funkcije oziroma od zadnjega napredovanja. 

Izjemoma lahko državni pravobranilec, ki v krajšem času 
izkaže izpolnjevanje pogojev za napredovanje, napreduje prej 
kot v šestih letih. 

43. člen 

Ob ugotovitvi izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji 
plačilni razred napreduje državni pravobranilec za en plačilni 
razred. 

Izjemoma napreduje državni pravobranilec, ki presega pov- 
prečno izpolnjevanje pogojev za napredovanje, hkrati za dva 
plačilna razreda. 

44. člen 

O napredovanju državnega pravobranilca odloča generalni 
državni pravobranilec. 

O napredovanju generalnega državnega pravobranilca 
odloča Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristoj- 
nega za pravosodje. 

45. člen 

Državni pravobranilec ima poleg plače pravico do drugih 
prejemkov in povračil v enakih primerih in v enaki višini kot 
sodnik. 

Državni pravobranilec ima pravico do nadomestila plače v 
višini plače za čas letnega dopusta, izrednega plačanega 
dopusta in za prvih trideset dni zadržanosti z dela zaradi 
bolezni ali poškodbe. 

46. člen 

Predpisi o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem in 
drugem socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delov- 
nem razmerju, se uporabljajo za državne pravobranilce, če ni 
z zakonom drugače določeno. 

47. člen 

Državni pravobranilec ima pravico do letnega dopusta v traja- 
nju do štirideset delovnih dni, vendar ne manj kot trideset 
delovnih dni. 

Državni pravobranilec ima pravico do izrednega plačanega 
dopusta do sedem delovnih dni v posameznem koledarskem 
letu zaradi osebnih razlogov. 

Če državni pravobranilec kandidira za poslanca ali predsed- 
nika republike, ima od dneva potrditve kandidature pravico 
do izrednega plačanga dopusta za pripravo na volitve v traja- 
nju trideset delovnih dni. 

V drugih izjemnih primerih se lahko državnemu pravobranilcu 
odobri izredni neplačani dopust do trideset dni v koledarskem 
letu. 
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48. člen 

Državni pravobranilec, pomočnik državnega pravobranilca, 
strokovni sodelavec in višji strokovni sodelavec imajo pravico 
do udeležbe v izobraževalnih oblikah, na posvetovanjih ali 
drugih srečanjih pravnih strokovnjakov. 

49. člen 

Državnim pravobranilcem se pod pogoji, določenimi s tem 
zakonom podeljujejo štipendije za podiplomski študij prava 
ter za specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za 
strokovno usposabljanje na drugem strokovnem področju, 
povezanem z opravljanjem pravobranilskih nalog. 

Štipendije se podeljujejo na podlagi razpisa ministrstva, pri- 
stojnega za pravosodje. 

Postopek in pogoje za podelitev štipendij predpiše minister, 
pristojen za pravosodje. 

50. člen 

Državni pravobranilec nastopa pri izvajanju funkcije v službe- 
nem oblačilu, katerega obliko in način nošenja predpiše mini- 
ster, pristojen za pravosodje. 

Pomočniki, višji strokovni sodelavci in strokovni sodelavci pri 
zastopanju pred sodiščem nastopajo v službenem oblačilu. 

51. člen 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje vodi kadrovsko evidenco 
za državne pravobranilce ter osebja, ki je zaposleno v Držav- 
nem pravobranilstvu, ki vsebuje enake podatke kot osebna 
evidenca sodnikov oziroma sodnega osebja. 

Z osebnimi podatki iz prejšnjega odstavka je treba ravnati na 
enak način ter z osebnimi podatki iz osebne evidence sod- 
nikov. 

52. člen 

Glede pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja in 
niso urejene s tem zakonom, se smiselno uporabljajo določbe 
zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 
5/91, 18/91, 22/91) 

VI. PRENEHANJE FUNKCIJE IN RAZREŠITEV DRŽAVNIH 
PRAVOBRANILCEV 

53. člen 

Državnemu pravobranilcu funkcija preneha: 

1. z upokojitvijo, vendar najkasneje ko dopolni 70 let starosti; 
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije; 
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za 
opravljanje službe; 
4. če se odpove službi državnega pravobranilca; 
5. če se ukine zunanji oddelek in državnemu pravobranilcu ni 
mogoče zagotoviti, da nadaljuje z delom na sedežu ali dru- 
gem zunanjem oddelku; 
6. če državni pravobranilec sprejme funkcijo, začne opravljati 
dejavnost ali sklene delovno razmerje oziroma kljub prepo- 
vedi opravlja dejavnost ali delo, ki ni združljivo s funkcijo 
državnega pravobranilca. 

Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega člena nastopil z 
iztekom leta, v katerem je državni pravobranilec dosegel sta- 
rostno mejo za upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega 
odstavka z dnem pravnomočnosti odločbe pristojnega 
organa, razlog iz 5. točke prejšnjega odstavka pa z dnem 
prenehanja dela zunanjega oddelka. 

54. člen 

S prenehanjem pravobranilske funkcije iz razloga po 3. ali 5. 
točki prvega odstavka prejšnjega člena pridobi pravobranilec 
pravico do predčasne upokojitve, če izpolnjuje pogoje, ki jih 
za predčasno upokojitev določajo predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

55. člen 

Državni pravobranilec se razreši, če je obsojen za kaznivo 
dejanje, storjeno z zlorabo svoje funkcije, ali za drugo kaznivo 
dejanje na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, ali na 
krajšo zaporno ali neprostostno kazen, če gre za kaznivo 
dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimeren za oprav- 
ljanje funkcije državnega pravobranilca. 

Sodišče mora v primerih iz prejšnjega odstavka poslati prav- 
nomočno sodbo ministru, pristojnemu za pravosodje in gene- 
ralnemu državnemu pravobranilcu. 

O razrešitvi državnega pravobranilca po tem členu odloča 
vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
pravosodje, o razrešitvi generalnega državnega pravobranilca 
pa Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Repu- 
blike Slovenije. 

56. člen 

Generalnemu državnemu pravobranilcu preneha funkcija 
smiselno iz razlogov iz 63. člena zakona o sodiščih, ali če 
svoje funkcije ne opravlja po predpisih in pravočasno, ali če s 
svojim ukrepanjem in ravnanjem izkaže, da ni sposoben ali 
primeren za opravljanje vodstvene funkcije. 

O razrešitvi generalnega državnega pravobranilca odloča 
Državni zbor Republike Slovenije. 

57. člen 

Državni pravobranilec disciplinsko odgovarja, če je kršil dolž- 
nost državnega pravobranilca ali ugled in dostojanstvo funk- 
cije državnega pravobranilca. 

Državnega pravobranilca ni mogoče klicati na disciplinsko 
odgovornost za mnenja, ki jih je dal pri delu v zadevi, katero je 
obravnaval. 

Uvedbo disciplinskega postopka zoper državnega pravobra- 
nilca ima pravico zahtevati generalni državni pravobranilec in 
minister, pristojen za pravosodje. 

Na podlagi pismeno vložene zahteve iz prejšnjega odstavka je 
disciplinski tožilec dolžan zahtevati uvedbo disciplinskega 
postopka. 

Določbe tega zakona o disciplinski odgovornosti se ne upo- 
rabljajo za generalnega državnega pravobranilca. 

58. člen 

Disciplinske sankcije po tem zakonu so: 

1. razrešitev funkcije državnega pravobranilca; 
2. ustavitev napredovanja; 
3. zmanjšanje plače. 

Ustavitev napredovanja se izreče za čas treh let. 

Zmanjšanje plače se izreče do višine 20% za čas do enega 
leta. 

59. člen 

Disciplinska sankcija iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega 
člena tega zakona se lahko izreče samo za naslednje kršitve 
dolžnosti: 
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1. neizpolnjevanje ali nevestno, nepravočasno ali malomarno 
opravljanje službenih dolžnosti; 
2. neupravičena odklonitev izvrševanja službene dolžnosti; 
3. kršitev predpisov o varovanju državne in uradne tajnosti; 
4. nedostojno in žaljivo obnašanje do posameznikov, državnih 
organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem funkcije 
državnega pravobranilca in zunaj nje. 

60. člen 

Disciplinskega postopka zoper državnega pravobranilca ni 
mogoče uvesti, ko pretečeta dve leti od dneva kršitve. 

Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem letu. 

61. člen 

V disciplinskem postopku zoper državnega pravobranilca 
odloča na prvi stopnji generalni državni pravobranilec, na 
drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo sestavlja pet 
članov, izvoljenih izmed državnih pravobranilcev. 

Funkcijo disciplinskega tožilca opravlja državni pravobra- 
nilec. 

Način volitev članov disciplinske komisije in imenovanje dis- 
ciplinskega tožilca se določi s pravili za notranje poslovanje 
Državnega pravobranilstva. 

62. člen 

Če je zoper državnega pravobranilca uveden kazenski posto- 
pek zaradi kaznivega dejanja iz 55. člena tega zakona, gene- 
ralni državni pravobranilec odloči, da se državni pravobrani- 
lec začasno odstrani z opravljanja funkcije (suspenz). 

O suspenzu generalnega državnega pravobranilca odloča 
vlada na predlog ministra, pristojnega za pravosodje. 

Če je zoper državnega pravobranilca uveden disciplinski 
postopek zaradi disciplinske kršitve iz 59. člena tega zakona, 
lahko generalni državni pravobranilec zoper državnega pra- 
vobranilca odredi suspenz. 

Zoper odločbo o suspenzu ni pritožbe. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

63. člen 

Javno pravobranilstvo Republike Slovenije se organizira po 
tem zakonu v 60-ih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

V 30 dneh po uveljavitvi tega zakona določi minister, pristojen 
za pravosodje, število državnih pravobranilcev Republike Slo- 
venije, pomočnikov državnega pravobranilca, višjih strokov- 
nih sodelavcev, strokovnih sodelavcev ter upravnotehničnega 
ter drugega osebja Državnega pravobranilstva Republike Slo- 
venije. 

V roku iz prvega odstavka se v skladu z določbami tega 
zakona ob upoštevanju izpolnjevanja kriterijev za napredova- 
nje opravi uvrstitev generalnega državnega pravobranilca in 
državnih pravobranilcev v plačilne razrede. 

64. člen 

Javni pravobranilec Republike Slovenije in njegovi namest- 
niki, ki so bili imenovani po zakonu o javnem pravobranilstvu 
(Uradni list SRS št. 19/76, 31/84, 8/90 in Uradni list RS, št. 5/ 
91), in namestniki javnega pravobranilca Republike Slovenije 
po drugem odstavku 2. člena zakona o začasni ureditvi orga- 
nizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in 
občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94) z 
dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom kot gene- 
ralni državni pravobranilec Republike Slovenije in kot državni 
pravobranilci Republike Slovenije do izteka mandatne dobe, 
za katero so bili imenovani. 

Do imenovanja za državne pravobranilce po določbah tega 
zakona, se za razrešitev državnih pravobranilcev iz prejšnjega 
odstavka smiselno uporabljajo določbe zakona o javnem pra- 
vobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/8^ in Uradni list RS, 
št. 8/90, 5/91), ki se nanašajo na razrešitev javnih pravobranil- 
cev in njihovih namestnikov (17., 18. in 23 člen zakona o 
javnem pravobranilstvu). 

65. člen 

Javni pravobranilci in njihovi namestniki, ki ob uveljavitvi tega 
zakona opravljajo pravobranilsko funkcijo, imajo pravico pri- 
javiti kandidaturo za pravobranilsko mesto, ki ga zasedajo, po 
določbah tega zakona za imenovanje v pravobranilsko funk- 
cijo, pred iztekom svojega mandata. Kandidaturo prijavijo 
ministrstvu, pristojnemu za pravosodje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se pravobranilec 
odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo pravobra- 
nilsko mesto šteje za prosto in ga mora ministrstvo, pristojno 
za pravosodje, razpisati v petnajstih dneh po prejemu pravo- 
branilčeve kandidature. 

Pravobranilcu iz prvega odstavka tega člena preneha sedanji 
mandat z dnem, ko ga imenuje Vlada Republike Slovenije. 
Pravobranilec iz prvega odstavka tega člena, ki ni bil imeno- 
van v trajno funkcijo, ima pravice, ki jih je zakon o javnem 
pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/84 in Uradni list 
RS, št. 8/90, 5/91) določal za javne pravobranilce, ki niso bili 
ponovno imenovani. 

Pravica iz prvega in tretjega odstavka tega člena pripada tudi 
javnemu pravobranilcu, ki ob uveljavitvi tega zakona opravlja 
funkcijo javnega pravobranilca Republike Slovenije. 

66. člen 

Javni pravobranilci in namestniki javnih pravobranilcev, ki 
glede na organizacijo Državnega pravobranilstva po 63. členu 
tega zakona zaradi skrčitve delovnih mest ne nadaljuje z 
delom po 64. členu tega zakona, imajo pravice, ki jih je zakon 
o javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/84 in 
Uradni list RS, št. 8/90, 5/91) določal za javne pravobranilce, ki 
niso bili ponovno imenovani (18. člen zakona o javnem pravo- 
branilstvu). 

67. člen 

Strokovni sodelavci, administrativni, računovodski, tehnični 
in drugi delavci iz 3. člena Zakona o začasni ureditvi organiza- 
cije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občin- 
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS št. 82/94) z dnem 
uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom v Državnem pra- 

Zunanji oddelki Državnega pravobranilstva opravljajo delo v 
dosedanjih prostorih in z delovnimi sredstvi, ki so jih uporab- 
ljali na dan 31. 12. 1994. Sredstva za uporabo prostorov in 
sredstev se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

69. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon o 
javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS št. 19/76, 31/84 in 
Uradni list RS, št. 8/90 in 5/91) ter določbe zakona o začasni 
ureditvi oranizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za pre- 
krške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradnim list RS, št. 
82/94) v delu, ki se nanašajo na javne pravobranilce. 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati 1. člen 
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in 
v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) v delu, 
ki se nanaša na javne pravobranilce. 

70. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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1. Temeljne določbe (1. do 4. člen) 

V temeljnih določbah se predlaga opredelitev položaja 
organa in njegovo razmerje do drugih državnih organov ter 
opredelitev statusa pravobraniiskega funkcionarja. Predla- 
gane določbe so podlaga za nadaljnje rešitve in v drugih 
poglavjih zakonskega predloga podrobneje razdelane. 

Glede na uvodoma navedene razloge bi Državno pravobranil- 
stvo poslovalo kot samostojen državni organ. 

Nosilec državnopravobranilske funkcije bi bil državni pravo- 
branilec, ki bi bil pri svojem delu strokovno neodvisen. Glede 
na uvrstitev organa med pravosodne organe, bi bil državni 
pravobranilec v svojih pravicah izenačen z izvajalcem sodne 
funkcije. 

V razmerju do drugih državnih organov bi bilo Državno pravo- 
branilstvo neodvisno, določene upravne naloge glede tega 
organa pa bi opravljajo Ministrstvo za pravosodje, za kar daje 
podlago že zakon o organizaciji in delovnem pdoročju mini- 
strstev (Uradni list RS, št. 71/94). 

2. Pristojnosti Državnega pravobranilstva (S. do 14. člen) 

Temeljna funkcija Državnega pravobranilstva bi bilo zastopa- 
nje države pred sodišči in upravnimi organi glede njenih 
premoženjskih pravic in obveznosti. V zvezi s to funkcijo je 
bilo pri pripravi zakonskega gradiva podrobno proučeno, v 
katerem premoženjskem segmentu države naj državni pravo- 
branilec izvršuje zastopniško funkcijo. Udejstvovanje države 
se razlikuje, če ta deluje v tržnem gospodarskem sistemu, ki 
se oblikuje po načelih svobodne gospodarske pobude, ali pa 
če nastopa v izvajanju državne funkcije, t. j. v izvrševanju 
zakonov in drugih predpisov ter odločanja v upravnih stvareh. 
Glede na nasprotnost obeh področjih se predlaga, da 
Državno pravobranilstvo zastopa državo le, kadar ta nastopa 
znotraj t. i. upravnega sistema. Pri tem je potrebno še posebej 
opozoriti na varstvo javnega dobra, saj gre za nacionalno 
pomembne dobrine (npr. rudna bogastva, mineralne suro- 
vine). Celoten koncept javnega dobra sicer še ni izdelan, 
vendar je na parcialnih področjih (zakon o varstvu okolja, 
Uradni list RS, št. 32/93) javno dobro že opredeljeno kot 
lastnina Republike Slovenije ali lokalne skupnosti. 

Na področju javnih negospodarskih služb nastopa država kot 
ustanovitelj in kot taka praviloma odgovarja za obveznosti 
ustanovljenega subjekta do višine vrednosti premoženja pri- 
dobljenega iz javnih sredstev, oziroma s katerimi subjekti 
upravlja (npr. odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Ur. 
list RS, št. 82/94; sklep o preoblikovanju Urbanističnega inšti- 
tuta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod, Ur. list RS, 
št. 13/93). 

Republika Slovenija kot ustanovitelj odgovorja za obveznosti 
zavodov, v kolikor ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
drugače določeno (zakon o zavodih, Ur. I. RS, št.12/91). 

Glede na naravo negospodarskih javnih služb in dejstvo, da je 
lastnik premoženja, s katerim upravljajo zavodi, Republika 
Slovenija, se predlaga, da te javne službe oziroma Republiko 
Slovenijo zastopa državni pravobranilec. V smislu navede- 
nega bi državni pravobranilec opravljal zastopniško funkcijo 
na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, 
športa, zdravstva ter socialnega zavarovanja. 

Izven ožje državne organiziranosti, ko nastopa kot subjekt 
razmerja Republika Slovenija, državni organ ali upravna orga- 
nizacija v sestavi ministrstva, je po mnenju predlagatelja ute- 
meljeno razširiti pristojnost za zastopanje tudi za sklade 
Republike Slovenije, ki nastopajo v imenu in za račun Repu- 
blike Slovenije. Po svoji vsebini je sklad namensko premože- 
nje. Če sklad črpa svoj materialni substrat iz državnega pre- 
moženja, ki ga sam le upravlja (posluje pa v imenu in za račun 
Republike Slovenije), naj bi tudi takšen sklad pred sodišči in 

upravnimi organi zastopal državni pravobranilec. Tako naj bi 
državni pravobranilec zastopal npr. Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije, Sklad Republike Slovenije za 
sukcesijo. 

Ker naj bi bilo merilo za zastopanje državnega pravobranilca, 
kot je že navedeno, dejstvo, ali določeni subjekti izvajajo 
funkcijo države, državni pravobranilec ne bi zastopal Repu- 
blike Slovenije, kadar ta nastopa kot lastnik gospodarskih 
družb oziroma nastopa v njih kot kapitalski udeleženec. 
Enako naj bi veljalo tudi za gospodarske javne službe (drugi 
odstavek 5. člena). 

Z določbo, da Državno pravobranilstvo ne zastopa subjektov, 
glede katerih ga zakon sicer pooblašča za zastopanje, v 
delovnih sporih, predlog zakona sledi sedanji sodni praksi, ki 
je takšno stališče zavzela zaradi zagotavljanja enotnosti polo- 
žaja strank v tem postopku (tretji odstavek 5. člen). 

V povezi z nalogami zastopanja se v 6. členu predlaga, da 
državni pravobranilec subjektom, katere zastopa, tudi pravno 
svetuje pri sklepanju pogodb, s katerimi se ustanavljajo, spre- 
minjajo ali ukinjajo stvarne pravice na nepremičninah ter 
glede drugih premoženjskih vprašanj, kar naj bi zmanjšalo 
možnosti nastanka sporov. 

Namen doseči mirno rešitev sporov se zasleduje tudi s predla- 
gano določbo 11. člena, ki zavezuje subjekte, kateri namera- 
vajo uveljavljati zahtevke zoper Republiko Slovenijo, da se 
predhodno obrnejo na Državno pravobranilstvo. 

Položaj državnega pravobranilca v postopku pred državnimi 
organi je opredeljen v 7. členu predloga zakona. Državni 
pravobranilec bi bil upravičen v imehu subjekta, ki ga 
zastopa, izvesti vsa procesna dejanja z neposrednim učinkom 
za zastopani subjekt. Pravna podlaga za zastopanje držav- 
nega pravobranilca bi bil zakon, s katerim bi bil določen 
obseg upravičenj, ki naj jih ima državnih pravobranilec v 
postopku, in ga stranke ne morejo spremeniti. Zato tudi 
rešitev, predlagana v drugem odstavku 7. člena nima značaja 
dovoljenja v smislu procesnih predpisov, temveč le usmeritev 
za delo državnega pravobranilca. Glede na zastopniški polo- 
žaj državnega pravobranilca v postopku, se v skladu s proces- 
nim zakonom, v 12. členu predloga zakona prepisuje, da 
morajo sodišča in upravni organi vse vročitve pisanj opraviti 
Državnemu pravobranilstvu, sicer vročitev nima pravnega 
učinka. 

Zaradi vključevanja v mednarodne organizacije npr. članstvo 
v Svetu Evrope mora Republika Slovenija določiti organ, ki jo 
bo zastopal v postopkih, katere bodo vodile njihove institu- 
cije. Določitev tega organa po mnenju predlagatelja zavisi od 
dejavnosti integracije, meni pa, da je v sedanji fazi smotrno 
določiti tako pristojnost državnega pravobranilca glede varo- 
vanja premoženjskih interesov Republike Slovenije. Zakoni, ki 
urejajo določeno področje, bodo to pristojnost lahko derogi- 
rali z določitvijo drugega organa (8. člen). 

V 14. členu se predlaga, da se s posameznimi zakoni določijo 
dodatne naloge, ki jih opravlja državni pravobranilec. Tako se 
v predlogu zakona o upravnem sporu (glede katerega je že 
bila opravljena prva obravnava) predvideva, da je državni 
pravobranilec lahko stranka v upravnem sporu, lahko pa 
nastopa tudi zastopnik javnega interesa. 

3. Organizacija Državnega pravobranilstva (15. do 26. člen) 

V izvrševanju svoje funkcije bo državni pravobranilec deloval 
na ozemlju celotne države. Število zadev in njihove razprše- 
nost po sodiščih in upravnih organih po mnenju predlagatelja 
upravičuje dekoncentrirano organizacijo; načelo smotrnosti 
in ekonomičnosti delovanja bo doseženo, če bo državni pra- 
vobranilec deloval v večih krajih. Glede oblikovanja organiza- 
cijske strukture in s tem v zvezi njene naslonitve bodisi na 
organizacijsko shemo državne uprave ali pa na organizacijo 
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sodišč, predlagatelj meni, da je glede na prevladujoče število 
sodnih zadev, utemeljena organizacijo vezati na sistem 
sodišč. Zato se predlaga, da bi državni pravobranilec delo 
opravljal na sedežu in na osmih zunanjih oddelkih, ki naj bi 
bili v krajih, kjer je sedež osmih okrožnih sodišč (15. člen 
predloga). Državno pravobranilstvo bi svoje funkcije pravi- 
loma izvrševalo na sedežu in vseh zunanjih oddelkih; dolo- 
čene zadeve pa je glede na pristojnost sodišč oziroma uprav- 
nih organov in zaradi posebno zahtevane strokovnosti za 
njihovo izvajanje smotrno vezati na sedež (16. člen). 

Določitev oddelkov pomeni le notranjo organiziranost Držav- 
nega pravobranilstva; oddelki ne bi imeli organizacijske 
samostojnosti. Tudi državni pravobranilec, ki bi delal na zuna- 
njem oddelku, na ta oddelek ne bi bil vezan, delo bi lahko 
opravljal tudi na drugem oddelku oziroma sedežu (30. člen), 
generalni državni pravobranilec pa bi kot vodja organa vsako 
zadevo lahko prevzel ali predodelil (19. člen). Takšna organi- 
zacija dela bi prispevala k večji učinkovitosti in strokovnosti 
dela ter je namenjena situacijam, ko je treba zagotoviti enotno 
obravnavanje določenih zadev. 

Opisana organizacijska shema organa bo zahtevala ustrezno 
tehnično povezanost med sedežem in zunanjimi oddelki, za 
kar bo potrebno vzpostaviti medsebojno računalniško pove- 
zavo. 

Državno pravobranilstvo bi vodil generalni državni pravobra- 
nilec (21. člen), ki bi bil v funkciji pravobranilca izenačen z 
drugimi funkcionarji, imel pa bi nalogo vodenja organa, orga- 
niziranja in koordiniranja dela, v kar naj bi bilo vključeno tudi 
sklicanje posvetov, na katerih naj bi se oblikovala enotna 
politika zastopanja (22. člen). 

Po predlaganem zakonu bi bil nosilec funkcije le državni 
pravobranilec, kar v primerjavi s sedanjo ureditvijo pomeni 
ukinitev namestnikov. 'Razbremenitev nosilcev pravobranilske 
funkcije je po mnenju predlagatelja mogoče doseči s preno- 
som dela strokovnih opravil na ustrezne strokovne kadre. 
Zato se predlaga, da bi Državno pravobranilstvo imelo dolo- 
čeno število strokovnih sodelavcev, višjih strokovnih sodelav- 
cev in pomočnikov (24. člen). Zakon bi predpisoval pogoje, ki 
bi jih morale izpolnjevati osebe za opravljanje teh nalog (24. 
člen) in določil njihov samostojen delokrog (25. člen). 

4. Imenovanje državnih pravobranilcev (27. do 31. člen) 

Že v temeljnih določbah se kot izhodiščna norma glede polo- 
žaja državnega pravobranilca predlaga opredelitev državnega 
pravobranilca kot funkcionarja, katerega funkcija je trajna. V 
četrtem sklopu zakonskega predloga pa se predlagajo pogoji 
za imenovanje državnega pravobranilca. Glede na položaj, 
kakršnega Državno pravobranilstvo zavzema, in je obrazložen 
v uvodu, ter potrebno strokovnost za kvalitetno opravljanje 
funkcije, se predlaga, da je za državnega pravobranilca lahko 
imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodni- 
ško mesto na višjem sodišču. Le s tako visoko postavljenimi 
zahtevami bo obstoj institucionalnega zastopnika države 
opravičen. Pri tako predlagani rešitvi je namreč potrebno 
upoštevati, da se oblikuje enoten profil pravobranilskega 
funkcionarja, ki bo delo opravljal na sodiščih vseh stopenj in 
pred upravnimi organi, zato je potrebno strokovne zahteve 
ustrezno visoko postaviti. Ustreznost takšnega predloga pa 
potrjuje tudi sedanja kadrovska politika pravobranilstva, ki 
kadre izbira le med sodnimi funkcionarji in tudi obratno, 
pravobranilski funkcionarji nadaljujejo z delom kot sodni 
funkcionarji sodišč višjih stopenj. 

Postopek imenovanja bi izvedlo Ministrstvo za pravosodje 
(29. člen), za kar je podana podlaga že v zakonu o organizaciji 
in delovnem področju ministerstev. 

Državne pravobranilce bi imenovala Vlada Republike Slove- 
nije, generalnega državnega pravobranilca pa Državni zbor 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pera- 
vosodje. Generalni državni pravobranilec bi bil imenovan za 
dobo 6 let, z možnostjo ponovnega imenovanja (28. člen). 

Predlog zakona ne predvideva posebnega predhodnega 
postopka imenovanja, glede na to, da gre za kadrovsko malo- 
številni organ in je mogoče zagotoviti izvedbo postopka z 
uporabo splošnih rešitev za imenovanje, funkcionarjev v 
državnih organih. 

5. Nezdružljivost opravljanja pravobranilske funkcije, 
obveznosti In pravice državnih pravobranilcev 

Glede na temeljno določbo o izenačitvi pravic državnega 
pravobranilca v primerjavi pravicami sodnika, se v nadaljeva- 
nju zakonskega predloga predlaga glede nezdružljivosti 
opravljanja funkcije, glede pravic in obveznosti ter glede 
prenehanja funkcije in razrešitve državnih pravobranilcev 
smiselno enaka ureditev kot velja za sodnike po zakonu o 
sodniški službi. 

V členu 32. do 35. se opredeljujejo ravnanja in opravljanje 
poslov, ki jih državnih pravobranilec glede na izvrševanje 
pravobranilske funkcije ne sme opravljati. V tej prepovedi je 
zajeto prejemanje daril in opravljanje pridobitnih dejavnosti, 
izvzeto pa je pedagoško, znanstveno, publicistično ali razi- 
skovalno delo, saj le-to lahko prispeva k strokovnemu napre- 
dovanju državnih pravobranilcev. 

Na nezdružljivost opravljanja pravobranilske funkcije se nave- 
zujejo dolžnosti državnih pravobranilcev. Posebej se predlaga 
uzakonitev zaveze za varstvo podatkov, za katere je državni 
pravobranilec izvedel pri izvrševanju svoje funkcije (36. člen). 

Med pravicami državnih pravobranilcev se izpostavlja pravica 
do plače. Določitev plače državnih pravobranilcev se pred- 
laga na enak način kot določitev plače sodnika višjega 
sodišča (37. člen). Glede na takšno določbo bi bila osnova za 
obračun plače enaka osnovi za obračun sodniške plače, 
državni pravobranilci bi se razvrščali v iste plačilne razrede 
kot višji sodnik in imeli dodatke na nezdružljivost pravobranil- 
ske funkcije v isti višini kot sodniki višjih sodišč. Državni 
pravobranilci, ki bi opravljali funkcijo na sedežu bi imeli še 
dodatek za dodatne naloge, za katere se predlaga v 16. členu, 
da se opravljajo le na sedežu, plača generalnega državnega 
pravobranilca pa bi se povečala za funkcijski dodatek na 
vodstveno funkcijo, ki bi se po višini enačil z dodatkom, 
določenim za predsednika višjega sodišča (38. člen). Takšen 
nivo določanja plač narekuje funkcionala pristojnost držav- 
nega pravobranilca; ta opravlja svojo funkcijo v vseh fazah 
sodnega oziroma upravnega postopka, v postopku na prvi 
stopnji, v postopku z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi, 
predvideno pa je tudi zastopnaje države pred mednarodnimi 
institucijami. Zastopanim subjektom državni pravobranilec 
tudi pravno svetuje, kar zahteva poznavanje številnih materi- 
alnih predpisov. Pri svojem delu so državni pravobranilci 
samostojni. Le ustrezno ovrednoteno delo bo zagotovilo, da 
bodo pravobranilsko funkcijo opravljali visoko strokovni 
kadri. 

Kot spremljajoča posledica trajnosti pravobranilske funkcije 
se predlaga uvedba sistema napredovanja (41. člen do 44. 
člen). Predlog zakona predvideva napredovanje kot napredo- 
vanje v plačilnih razredih. Državni pravobranilec bi lahko 
praviloma napredoval vsakih šest let (42. člen), če bo izpolnje- 
val pogoje, ki se določajo za napredovanje (41. člen). O 
napredovanju državnih pravobranilcev bi odločal generalni 
državni pravobranilec, o njegovem napredovanju pa Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za pra- 
vosodje. 

V pravicah iz področja socialne varnosti se predlaga izenači- 
tev z drugimi uživalci socialnih pravic (46. člen). 

Pravica do dopusta se ureja enako kot pravica do dopusta za 
sodnike in tožilce (47. člen). 

Ker je predpogoj kvalitetnega dela ustrezna strokovnost, se s 
posebno določbo daje poudarek na izobraževanje državnih 
pravobranilcev (49. člen). 

Med pravice je uvrščeno tudi določba o službenem oblačilu, 
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ki naj ga nosi državni pravobranilec pri izvajanju funkcije, 
enako kot drugi profili, ki sodelujejo pri izvrševanju sodne 
funkcije (tožilci, odvetniki). 

6. Prenehanje funkcije In razrešitev državnih pravobranilcev 
(53. do 62. člen) 

V 53. členu se opredeljujejo razlogi, na podlagi katerih pre- 
neha pravobranilska funkcija ex lege. Predlaga se enaka 
ureditev kot velja za sodnike in tožilce. 

V 55. členu se ureja institut razrešitve državnega pravobra- 
nilca. Državni prvobarnilec naj se razreši, če je bil obsojen za 
kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo svoje funkcije, ali storitev 
drugega, v predlogu zakona naštetega kaznivega dejanja. 
Razrešitev bi bila v pristojnosti organa, ki državne pravobra- 
nilce imenuje. 

Trajnost opravljanja pravobranilske funkcije zahteva tudi 
uvedbo disciplinske odgovornosti za državne pravobranilce, 
za kar se predlagajo ustrezne disciplinske sankcije (58. člen) 
in določajo disciplinski organi (61. člen). 

Predlog zakona uvaja tudi institut suspenza državnega pravo- 
branilca, in sicer tako, da loči obligatoren suspenz, če je 
zoper državnega pravobranilca uveden kazenski postopek, 
zaradi katerega se državni pravobranilec razreši (prvi odsta- 
vek 62. člena) in fakultativen suspenz, če je zoper državnega 

pravobranilca uveden disciplinski postopek (drugi odstavek 
62. člena). 

7. Prehodne In končne določbe (63. do 70. člen) 

Prehod na novo ureditev zastopanja premoženjskih interesov 
države je bil v prvi fazi izveden že z zakon o začasni ureditvi 
organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in 
občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94), po 
katerem občinski javni pravobranilci nadaljuje z delom kot 
namestniki javnega pravobranilca Republike Slovenije. Ta 
zakon pa kot prehodni ni posegel v organizacijo Javnega 
pravobranilstva Republike Slovenije; določa, da dosedanji 
občinski javni pravobranilci delajo na sedežih občinskih jav- 
nih pravobranilstev. Predlagani zakon institucijo zastopnika 
države dokončno ureja, zato določa tudi rok za vzpostavitev 
nove organiziranosti (63. člen). Ker je po mnenju predlagate- 
lja potrebno zagotoviti kontinuiteto dela s sedaj delujočo 
institucijo, se predlaga, da pravobranilci, imenovani po dose- 
daj veljavnih predpisih, funkcijo nadaljujejo v novem organu, 
do izteka mandata, za katerega so bili imenovani (64. člen), 
lahko pa že prej prijavijo kandidaturo v trajen mandat (65. 
člen). S tako rešitvijo, ki je identična s sodniško zakonodajo, 
se omogoča pravobranilcem, da se še pred iztekom mandata, 
ki jim je sicer varovan, odločajo za izvolitev v trajno funkcijo in 
to po določbah predlaganega zakona. Zaradi organizacijskih 
sprememb se v zakon vgrajujejo še drugi mehanizmi, s kate- 
rimi naj se zagotovi varstvo pridobljenih pravic dosedanjih 
javnih pravobranilcev in njihovih namestnikov (64. in 66. 
člen). 

UREDITEV VAROVANJA PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
DRŽAVE V DRUGIH DRŽAVAH 

V Republiki Avstriji je identična institucija t. i. finančna pro- 
kura, ki deluje na podlagi Zakona z dne 12. 9.1945 o finančni 
prokuraturi na Dunaju (St GBI 1945/172). Ta je glede kadrov- 
skih in disciplinskih zadev podrejena zveznemu uradu za 
finance, ki izvaja tudi ustrezen služben nadzor. 

Finančna prokuratura ima naslednje pristojnosti: 
zastopa pred rednimi in obrtnimi sodišči in po pooblastilu 
pred upravnimi službami in upravnim sodiščem: Republiko 
Avstrijo, njene ustanove, podjetja, obrate in druge institucije; 
fonde, fondacije, ustanove, podjetja ali druga premoženja, ki 
so pravne osebe, so pa pod neposredno državno upravo ali 
država zanje plačuje prispevke za upravljalske posle; fonda- 
cije, ki niso zajete v prej navedenih fondacijah, ko gre za 
njihovo ustanavljanje; javne župnijske institucije; po poobla- 
stilu zveznega urada za finance zastopa druge pravne sub- 
jekte svetuje subjektom, ki jih zastopa; daje pravne eksper- 
tize; sodeluje pri sklepanju pravnih poslov In sestavi pravnih 
dokumentov. 

Pravni temelj tovrstne institucije v Republiki Italiji sta Kraljevi 
uredbi št. 1611 in 1612 z dne 30. 10. 1933, dopolnjevani s 
predpisi iz leta 1940,41,48, 58, 60, 62, 64,66, 71, 72, 74,75, 75, 
77, 79, 82, 83,84, 86, 88,89, 91. Uradi javnega pravobranilstva 
odgovarjajo predsedniku vlade, neposredno pa jih vodi gene- 
ralni javni pravobranilec. V teoriji (Mortati: Institucije javnega 
prava) je mnenje, da ga je obravnavati kot pomožni organ 
vlade. Javno pravobranilstvo sestavljajo generalno javno pra- 
vobranilstvo s sedežem v Rimu in okrožna pravobranilstva, ki 
imajo sedež v vsakem deželnem glavnem mestu in po sedežih 
pritožbenih sodišč. 

Pravobranilstvo vodi generalni pravobranilec, ki ga imenuje 
predsednik republike na predlog predsednika vlade, druge pa 
imenuje predsednik vlade. 

Plače pravobranilcev se izenačujejo s plačami sodnikov (čl. 
23) 

Organ ima naslednje pristojnosti: zastopa pred sodišči 
državne uprave (tudi avtonomno organizirane) (Pavone: vsa 
ministrstva kakor tudi vse organe, ki imajo neko avtonomno 

ureditev), po pooblastilu ministra za pravosodje in ministra 
državne blagajne pa tudi nedržavne uprave in javne ustanove, 
zavode, ki jih država financira ali samo nadzira (čl. 43). Gene- 
ralno pravobranilstvo zastopa tudi pred arbitražami v sede- 
žem v Rimu in pred mednarodnimi sodnimi organi in organi 
Evropske skupnosti. Na podlagi zakona, pravilnika ali 
odredbe predsednika republike lahko pravobranilstvo 
zastopa uprave tujih držav in predstavništva njihovih vlad, 
vrhovno poveljstvo oboroženih zavezniških sil južnoevrop- 
skega sektorja in poveljstvo NATO; zastopa in brani predstav- 
nike in uslužbence subjektov, ki jih zastopa, v civilnih in 
kazenskih zadevah, v katerih je ta udeležen iz službenih 
razlogov; svetuje upravam: daje na njihovo zahtevo pravna 
mnenja, svetuje v zvezi z začetkom ali končanjem sporov, na 
zahtevo pregleduje zakonske predloge, pravilnike, pogodbe; 
daje mnenje o sestavljenih pogodbah, pripravlja pogodbe (13. 
člen). 

Področje delovanja pravobranilcev se je dodatno širilo s 
postopno uveljavitvijo deželnih ureditev. Dežele lahko s skle- 
pom deželnega sveta določijo zastopanje po pravobranilcu; v 
tem primeru prevzame pravobranilstvo zastopanje pokrajin, 
občin in ostalih lokalnih ustanov, vse v zvezi s funkcijami, ki 
jim jih je poverila dežela. 

Zvezna Republika Nemčija nima samostojnega organa, pri- 
merljivega z našo institucijo pravobranilstva. 

Za razvoj javnega pravobranilstva v Sloveniji je pomembno 
leto 1851, ko je bila ustanovljena finančna prokuratura, ki je 
pokrivala tudi ozemlje sedanje Slovenije. Podrejena je bila 
finančnemu ministrstvu. Pristojna je bila za zastopanje države 
ter skladov pred sodišči glede državnega premoženja; za 
dajanje pravnih mnenj; za sodelovanje pri sklepanju pravnih 
posiatu^zastopala je tudi javne interese, če za to ni bilo 
drugega organa. Ni zastopala občin. 

Leta 1918 je bila ustanovljena finančna prokuratura kot organ 
finančnega ministrstva, s pristojnostjo zastopanja države 
glede njenih premoženjskopravnih interesov pred sodišči in 
drugimi oblastvi v civilnih, kazenskih in upravnih zadevah. 
Dajala je tudi pravna mnenja. 

Leta 1934 je bila vzpostavljena enotna ureditev državnega 
pravobranilstva za celo državo v okviru Ministrstva za finance. 
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Državna pravobranilstva so zastopala banovine, sklade, ki so 
jih upravljala državna oblastva ali jih je financirala država, 
niso pa zastopala občin. 

Leta 1945 so bile funkcije javnega pravobranilstva prenešene 
na Javnega tožilca DF. 

Leta 1952 so bila ustanovljena na zvezni in na republiških 
ravneh javna pravobranilstva v okviru ministrstev za finance. 
Zastopala so v premoženjskih zadevah politično teritorialne 
enote in zavode, ki so pravne osebe pred sodišči in upravnimi 
organi; sprožila so lahko upravni spor, če je bil kršen zakon v 

BELEŽKE: 

korist posameznika; dajala mnenja o premoženjskopravnih 
zadevah. 
Leta 1955 se je javno pravobranilstvo izločilo iz uprave, 
postalo je samostojen organ, s približno sedanjimi nalogami. 

Leta 1965 je bilo javno pravobranilstvo opredeljeno kot organ 
določene družbenopolitične skupnosti. V skladu s tedanjo 
zakonsko ureditvijo je po pooblastilu lahko zastopalo tudi 
delovne organizacije. 
Leta 1976 je bil v Republiki Sloveniji sprejet zakona o javnem 
pravobranilstvu, ki je sedaj pravna podlaga za njegovo delo- 
vanje. 
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Predlog zakona o 

PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN 

INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA BIVŠIH 

VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV 

- EPA 1272 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 161. seji dne 28/9-1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA BIVŠIH VOJAŠKIH ZA- 
VAROVANCEV, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

1.1. Ureditev po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju vojaških zavarovancev 

Aktivne vojaške osebe in druge osebe, katerih status je bil 
urejen v zakonih, ki so urejali službo v nekdanji JLA, so bile 
pokojninsko in invalidsko zavarovane po posebnem zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavaro- 
vancev (Ur. I. SFRJ, št. 7/85, 74/87, 20/89). 

Od 1. 1. 1973 je bila nosilka pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vojaških zavarovancev posebna samoupravna 
interesna skupnost oziroma fond s sedežem v Beogradu. Pred 
tem so bili tudi vojaški zavarovanci, ki so opravljali službo na 
območju Republike Slovenije, vključeni v splošen sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v tej republiki. 
Trenutno je med vsemi uživalci akontacij vojaških pokojnin v 
Republiki Sloveniji približno 46% upravičencev, ki so se kot 
aktivne vojaške osebe v nekdanji JLA že pred 1. 1. 1973 
upokojile po takrat veljavnih splošnih predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. 

Pri skupnosti vojaških zavarovancev s sedežem v Beogradu 
so se zbirala sredstva za izvajanje zavarovanja na podlagi 
prispevkov na plače vojaških zavarovancev, dopolnilna sred- 
stva pa so se neposredno zagotavljala iz zveznega proračuna. 
Zavarovanje je bilo organizirano enotno za območje nekdanje 
SFRJ. Aktivne vojaške osebe, ki so vojaško službo v nekdanji 
JLA opravljale na ozemlju Republike Slovenije, niso bile vklju- 
čene v zavarovanje po splošnih predpisih, ki ga je izvajal 
nosilec zavarovanja v Sloveniji, temveč so bile vključene v 
zavarovanje pri nosilcu vojaškega zavarovanja s sedežem v 

Beogradu. Civilne osebe, ki so bile zaposlene v vojašnicah in 
v vojaških ter civilnih ustanovah nekdanje SFRJ na ozemlju 
Republike Slovenije, so bile zavarovane pri slovenskem 
nosilcu zavarovanja. 

1.2. Izplačevanje vojaških pokojnin kot del nasledstva 
pravic in obveznosti nekdanje SFRJ 
Z razpadom SFRJ so obveznosti iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja vojaških zavarovancev do zavarovanih 
oseb, premoženje in arhivi, s katerimi je upravljal izvajalec 
tega zavarovanja, postali predmet sukcesije držav. Po načelih 
o sukcesiji držav morajo države naslednice SFRJ prevzeti 
obveznosti iz tega zavarovanja do zavarovanih oseb po krite- 
riju pripadnosti zavarovane osebe državi naslednici, ki je 
lahko bodisi državljanstvo bodisi stalno prebivališče zavaro- 
vane osebe. Kriterij prebivališča lahko pride v poštev zlasti v 
primerih dvojnega državljanstva ali še ne urejenega državljan- 
stva. V skladu s prevzetimi obveznostmi do zavarovanih oseb 
pripada vsaki državi naslednici ustrezen del premoženja in 
arhivov, s katerimi je upravljal izvajalec tega zavarovanja. 

Prevzem teh obveznosti, premoženja in arhivov morajo države 
naslednice SFRJ urediti s sporazumom o pravnem nasledstvu 
SFRJ. Dokler tega sporazuma ni, Republika Slovenija samo- 
stojno odloča o prevzemu obveznosti iz tega zavarovanja do 
zavarovanih oseb, ki so njeni državljani ali imajo stalno prebi- 
vališče na njenem ozemlju. 
Republika Slovenija se je ob razglasitvi samostojnosti in 
neodvisnosti 25. junija 1991 z ustavnim zakonom za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije zavezala: 

- da zagotavlja varstvo pravic uživalcev vojaških pokojnin s 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji v obsegu in pod 
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pogoji, ki so jih do uveljavitve tega zakona določali predpisi 
SFRJ (18. člen); 

- da zagotavlja aktivnim vojaškim osebam, vojakom po 
pogodbi in civilnim osebam v službi JLA, ki nadaljujejo delo v 
Teritorialni obrambi Republike Slovenije, statusne, socialne 
in druge pravice, pridobljene do uveljavitve tega zakona (25. 
6. 1991) po zveznih predpisih (14. člen); v ta okvir sodi tudi 
priznanje zavarovalne dobe, dopolnjene do uveljavitve tega 
zakona po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju vojaških zavarovancev, za pridobitev pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja po predpisih Republike 
Slovenije. 

Določba 14. člena ustavnega zakona se navezuje na 9. člen, v 
katerem je bilo predvideno, da se enote JLA na ozemlju 
Republike Slovenije najkasneje do konca leta 1993 preimenu- 
jejo v enote Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Agre- 
sija JLA na Republiko Slovenijo je to možnost izključila. 
Predsedstvo Republike Slovenije je že prvi dan agresije, 27. 6. 
1991, z javnim pozivom na podlagi 14. člena ustavnega 
zakona odpoklicalo iz JLA vse aktivne starešine in civilne 
osebe v službi JLA iz Republike Slovenije. Po končani agresiji' 
je Skupščina Republike Slovenije zahtevala, naj se JLA uma- 
kne z ozemlja Republike Slovenije. Na to zahtevo je Predsed- 
stvo SFRJ dne 17. 7.1991 sprejelo sklep, naj se JLA umakne z 
ozemlja Republike Slovenije v treh mesecih, to je do 18. 10. 
1991. S tem sklepom je bilo tudi omogočeno pripadnikom 
stalne sestave JLA slovenske narodnosti kot tudi pripadnikom 
JLA drugih narodnosti, ki imajo prebivališče v Republiki Slo- 
veniji, da v tem roku zapustijo JLA. 

V okviru dogovorov o umiku JLA z ozemlja Republike Slove- 
nije, ki sta jih vodili delegaciji Republike Slovenije in Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko obrambo, je bilo dogovorjeno, da 
Zavod za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev izpla- 
čuje pokojnine vojaškim upokojencem v Republiki Sloveniji 
do 31. 10. 1991. Delegacija Republike Slovenije je tudi zahte- 
vala, da ji Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo oziroma 
Zavod za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev izroči 
seznam vojaških zavarovancev in uživalcev vojaških pokojnin, 
ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, z vso doku- 
mentacijo, ki je podlaga za zagotavljanje pravic. Ta zahteva ni 
bila izpolnjena. Zato se je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije odločil, da na podlagi pooblastila iz 21. člena ustav- 
nega zakona začasno z odlokom uredi izplačevanje akontacij 
vojaških pokojnin upravičencem iz 18. člena ustavnega 
zakona, in sicer tako, da se te akontacije določijo upravičen- 
cem na njihovo zahtevo in na podlagi dokumentacije, ki jo 
sami predložijo. 

Iz enakega razloga, to je zaradi pomanjkanja dokumentacije, 
ki je potrebna za zagotovitev pravic osebam iz 14. člena 
ustavnega zakona, je vlada na podlagi pooblastila iz 21. člena 
ustavnega zakona sprejela uredbo o ugotavljanju in vpisova- 
nju zavarovalne dobe osebam, ki so prestopile v Teritorialno 
obrambo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/92). S to 
uredbo je določeno, da zavarovalno dobo teh oseb, doseženo 
do izstopa iz JLA, ugotavlja Ministrstvo za obrambo, v 
delovno knjižico pa jo vpiše Zavod za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje Slovenije po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in predpisih o delovni knjižici. 

1.3. Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin 

Izvršni svet oziroma Vlada Skupščine Republike Slovenije je 
sprejela dva odloka o izplačevanju akontacij vojaških pokoj- 
nin: prvega v oktobru 1991 (Uradni list RS, št. 21/911), dru- 
gega, s katerim je nadomestila prejšnjega, pa v januarju 1992 
(Uradni list RS, št. 4/92). 

Tako s prvim kot z drugim odlokom je bilo določeno, da 
Republika Slovenija s 1. 11. 1991 prevzame izplačevanje 
pokojnin in drugih dajatev, ki so jih na podlagi predpisov o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavaro- 
vancev pridobili: 

- državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji, in 

- drugi upravičenci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji najpozneje od 25. 6. 1991. 

S prvim odlokom je bilo določeno, da se za upravičence 
štejejo osebe, ki so uveljavile pravico do vojaške pokojnine 
najpozneje do 18. 7. 1991. Z drugim odlokom je bil krog 
upravičencev razširjen tako, da se za upravičence štejejo 
osebe: 

- ki so do 18. 7.1991 uveljavile pravico do pokojnine oziroma 
do druge dajatve iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja vojaških zavarovancev; 

- ki so bile po 18. 7. 1991 na razpolago, v suspenzu, na 
dopustu ali v bolniškem staležu in so do 18. 10. 1991 vložile 
zahtevek in izpolnile pogoje za priznanje pravice do pokoj- 
nine oziroma do druge dajatve po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev; 

- ki so pristopile k Teritorialni obrambi Republike Slovenije 
in so do 1. 2. 1992 izpolnile pogoje za pridobitev pravice do 
pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju vojaških zavarovancev. 

Za upravičence se ne štejejo osebe, ki so kot pripadniki JLA 
sodelovale v agresiji na Republiko Slovenijo. 

2. IZVAJANJE ODLOKA O IZPLAČEVANJU AKONTACIJ 
VOJAŠKIH POKOJNIN 

2.1. Število uživalcev 
Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, ki izvaja navedeni odlok, je število akontacij voja- 
ških pokojnin na približno isti ravni od začetka leta 1992. Že v 
prvih dveh mesecih po uveljavitvi odloka, to je do konca leta 
1991, je uveljavilo pravico do akontacije vojaške pokojnine 
4.457 upravičencev, v letu 1992 je to število naraslo na 4.962, v 
letu 1993 na 4.995 upravičencev, v letu 1994 pa je padlo na 
4.948 upravičencev. Največje število uživalcev akontacij voja- 
ških pokojnin je bilo v septembru 1993 in sicer 5.007. 

Ob koncu junija 1995 je uživalo pravico do akontacije vojaške 
pokojnine skupno 4.928 upravičencev. Od tega je bilo 2.997 
uživalcev akontacij vojaških starostnih pokojnin, 709 užival- 
cev akontacij vojaških invalidskih pokojnin in 1.202 uživalca 
akontacij vojaških družinskih pokojnin. 

Med navedenimi upravičenci je preko 90% pridobilo pokoj- 
nino po vojaških predpisih pred 25. 6. 1991. Zavod za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje razpolaga s podatki za vsa- 
kega upravičenca do akontacije vojaške pokojnine. 

2.2. Poprečni zneski akontacij vojaških pokojnin 
V naslednji preglednici prikazujemo poprečne zneske akonta- 
cij vojaških pokojnin za junij 1995 po vrstah in v primerjavi z 
ostalimi pokojninami 

vse pokojnine akontacije vojaških pokojnin 
vrsta pravice število užival, pop. znesek število užival, pop. znesek 
starostne 258.730 53.028 2.997 88.419 
invalidske 96.069 43.505 709 76.328 
družinske 82.170 37.311 1.222 62.402 
vse 436.696 47.979 4.928 80.224 

Poprečje akontacij vojaških pokojnin je višje od poprečja 
vseh pokojnin, zaradi višje poprečne stopnje izobrazbe, ki so 
jo dosegle aktivne vojaške osebe. Če primerjamo poprečne 
starostne pokojnine, ki so jih po splošnih predpisih pridobili 
zavarovanci z enako stopnjo izobrazbe, kot določena skupina 
vojaških upokojencev, ni bistvenih razlik, oziroma so v neka- 
terih izobrazbenih skupinah pokojnine po splošnih predpisih 
v poprečju višje od poprečja akontacij vojaških pokojnin 
primerljive skupine uživalcev akontacij vojaških pokojnin. 
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V naslednji preglednici prikazujemo poprečne zneske pokoj- 
nin za junij 1995, ki so jih prejeli uživalci starostnih pokojnin 
po posameznih stopnjah strokovne izobrazbe: 

vse dejavnosti (moški) delavci v državni upravi (moški) 
stopnja znesek SIT pok. doba znesek SIT pok. doba 
izobrazbe 
visoka 110.249 37let4mes. 118.029 37let10mes. 
višja 94.774 37let7mes. 107.956 38let7mes. 
srednja 78.134 37let0mes. 88.285 38let0mes. 
nižja 46.921 33 let 9 mes. 72.446 37 let 11 mes. 

Med akontacijami vojaških pokojnin je večina odmerjena na 
osnovi zneskov vojaških pokojnin, ki so šle upravičencem za 
julij 1991. Akontacije, ki so bile odmerjene od pavšalnih osnov 
glede na čin pred upokojitvijo in doseženo pokojninsko dobo, 
so v poprečju nižje od ostalih akontacij vojaških pokojnin. 

V naslednji preglednici prikazujemo zneske akontacij starost- 
nih vojaških pokojnin, odmerjenih od pavšalnih osnov, ki so 
bili upravičencem s polno pokojninsko dobo izplačani za junij 
1995: 
oficirji in podoficirji 
čin koeficient znesek akontacije za polno 

pokojninsko dobo* v SIT 
polkovnik ali višji 2,70 100.414 
podpolkovnik 2,55 94.835 
major 2,10 78.100 
stotnik I. stopnje 1,82 67.687 
stotnik 1,74 64.712 
poročnik 1,66 61.736 
podporočnik 1,53 56.901 
zastavnik I. stopnje 1,81 67.314 
zastavnik 1,66 61.736 
višji vodnik I. stopnje 1,53 56.900 
višji vodnik 1,53 56.900 
vodnik I. stopnje 1,38 51.322 
vodnik 1,38 51.322 

vojaški uslužbenci 
visoka izobrazba 2,27 84.422 
višja izobrazba 1,74 64.712 
srednja izobrazba 1,48 55.042 
poklicna izobrazba 1,20 44.629 
osnovna šola 1,0037.190 

' osnova za odmero je znesek najnižje pokojninske osnove za junij 
1995, ki je znašal 43.753.41 SIT. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA TER PREDLAGANE REŠITVE 

Sistemske rešitve vprašanja izplačevanja vojaških pokojnin 
slovenskim državljanom in drugim upravičencem s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji ni možno odlagati na čas 
po zaključku postopkov za delitev pravic in obveznosti nekda- 
nje SFRJ. 

V skladu s 50. členom ustave je treba pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki se v Republiki Sloveniji 
zagotavljajo bivšim vojaškim zavarovancem, urediti z zako- 
nom. 
3.1. Določitev kroga upravičencev 
V Republiki Sloveniji se zagotavljajo pravice iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja bivšim vojaškim zavarovancem iz 
naslova obveznosti bivše SFRJ, ki jih Republika Slovenija 
prevzema na podlagi sukcesije. Te obveznosti prevzema 
Republika Slovenija po stanju na dan sukcesije, ki je za 
Republiko Slovenijo dan osamosvojitve 25.6.1991. Republika 
Slovenije ima na tej podlagi obveznost zagotavljati pravice za 
upravičence, ki so kot vojaški zavarovanci do tega datuma že 
pridobili pravice po predpisih o pokojninskem In invalidskem 
zavarovanju vojaških zavarovancev. Za pripadnike nekdanje 

JLA, ki so po tem datumu pridobili pravice kot vojaški zavaro- 
vanci, se pravice določijo samostojno z zakonom. 

V skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se 
po predlogu tega zakona zagotavljajo pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja naslednjim upravičencem, 
ki se jim pravice iz naslova vojaškega zavarovanja ne zagotav- 
ljajo v drugi državi naslednici SFRJ: 

- vojaškim upokojencem državljanom Republike Slovenije in 
osebam, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje oziroma 
neprekinjeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji najpoz- 
neje od 25.6.1991 - izplačevanje pokojnin in drugih prejem- 
kov, ki so jih uveljavili po predpisih o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju vojaških zavarovancev do 25.6.1991, 

- bivšim vojaškim zavarovancem državljanom Republike Slo- 
venije, ki do 25.6.1991 niso uveljavili pravice do vojaške 
pokojnine ter so vključeni v pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje pri slovenskemu nosilcu zavarovanja, in osebam, ki 
nadaljujejo delo v Teritorialni obrambi Republike Slovenije - 
priznanje zavarovalne dobe, ki so jo dopolnili kot vojaški 
zavarovanci do 25.6.1991, za pridobitev pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja po predpisih Republike 
Slovenije. 

V skladu s 13. členom ustave se priznava zavarovalna doba, ki 
so jo dopolnili kot vojaški zavarovanci do 25.6.1991, za prido- 
bitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po 
predpisih Republike Slovenije, tudi osebam, ki niso državljani 
Republike Slovenije, vendar imajo dovoljenje za stalno prebi- 
vanje ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji najpozneje 
od 25.6.1991 dalje, pod pogojem, da se jim pravice iz tega 
naslova ne zagotavljajo v drugi državi naslednici SFRJ. 

Pri tem se postavlja vprašanje pravic oseb, ki so po odloku o 
izplačevanju akontacij vojaških pokojnin upravičenci do 
akontacij vojaških pokojnin, čeprav so te pokojnine uveljavile 
šele po 25.6.1991 kot dnevu sukcesije. 

V tem zakonu je nujno dosledno upoštevati, da za Republiko 
Slovenijo velja kot dan sukcesije, dan osamosvojitve 25. 6. 
1991. Ta zakon zato ne more priznati pravice do vojaške 
pokojnine iz naslova sukcesije tudi osebam, ki so to pravico 
uveljavile šele po 25. 6. 1991. Tem osebam gre iz naslova 
sukcesije le pravica do zavarovalne dobe, dopolnjene do 25. 
junija 1991. 

Upoštevati je treba tudi, da je v pogajanjih o pravnem nasled- 
stvu SFRJ datum 25. 6. 1991 kot dan sukcesije za Republiko 
Slovenijo, še sporen z mednarodopravnega vidika in bi bile 
rešitve, ki jih vsebuje omenjeni odlok, lahko uporabljene kot 
argument proti stališču Republike Slovenije, da je zanjo dan 
sukcesije 25. 6. 1991. Znano je mnenje Badinterjeve arbi- 
tražne komisije, da je za Republiko Slovenijo dan sukcesijo 
8.10.1991, ko je potekel z brionsko deklaracijo dogovorjeni 
trimesečni odlog nadaljnjega uresničevanja osamosvojitvenih 
aktov. Republika Slovenija tega mnenja ne sprejema, ker se 
po pravilih mednarodnega prava šteje kot dan sukcesije držav 
dan, ko je država naslednica prevzela odgovornost za medna- 
rodne odnose na svojem ozemlju, to odgovornost pa je Repu- 
blika Slovenija prevzela z dnem osamosvojitve 25. 6. 1991 in 
ne šele z iztekom brionskega moratorija 8. 10. 1991. 

To ne pomeni, da zakon ne bi mogel privilegirano obravnavati 
bivših vojaških zavarovancev, ki so sledili pozivu Predsedstva 
Republike Slovenije z dne 27.6.1991 in so zaradi agresije JLA 
na Republiko Slovenijo prestopili v Teritorialno obrambo 
Republike Slovenije, se upokojili ali kako drugače zapustili 
JLA, in tistih, ki iz objektivnih razlogov niso mogli storiti do 
18. 7. 1991 ali so ostali v JLA po nalogu pristojnih organov 
Republike Slovenije in so izstopili iz JLA do 18.10.1991, ko je 
potekel rok, ki je bil določen za umik JLA z ozemlja Republike 
Slovenije. Predlog zakona zato tem osebam prizna pravico do 
pokojnine, vendar ne iz naslova sukcesije. Kolikor te osebe ne 
izpolnjujejo pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po 
splošnih predpisih, se jim s tem predlogom zakona prizna to 
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pravico pod posebnimi pogoji. Ti pogoji so enaki, kot so jih do 
25.6.1991 določali predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju vojaških zavarovancev. Prav tako zakon lahko 
tem osebam prizna v zavarovalno dobo čas po 25. 6. 1991 do 
izstopa iz JLA. Ustavna podlaga za to je v 50. členu ustave, za 
osebe, ki niso državljani Republike Slovenije, pa tudi v 13. 
členu ustave. 

Po predlogu zakona naj bi se pravica do vojaške pokojnine 
zagotavljala naslednjim osebam, ki so to pravico uveljavile po 
25. 6. 1991: 

- državljanom Republike Slovenije, ki so do 18. 7. 1991 
uveljavili pravico do pokojnine oziroma do druge dajatve iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavaro- 
vancev; 

- aktivnim vojaškim osebam v JLA, ki so pristopile k Teritori- 
alni obrambi Republike Slovenije in so do vključno 1. 2. 1992 
izpolnile pogoje za vojaško pokojnino; 

- državljanom Republike Slovenije, ki so bili po 25. 6. 1991 v 
aktivni vojaški službi v enotah JLA in jim je do 18. 7. 1991 
prenehala služba v JLA ali so bili od 18. 7.1991 dalje ves čas v 
suspenzu, v zaporu ali v bolniškem staležu ali so ostali v 
službi JLA s soglasjem organov Republike Slovenije, pristoj- 
nih za obrambo, in so do 18. 10. 1991 vložili zahtevek in 
izpolnili pogoje za priznanje vojaške pokojnine, oziroma se je 
do tega roka pričel postopek za oceno njihove invalidnosti. 

Pravice slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v 
drugih državah, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ 

V vladnem odloku je bila pravica do izplačevanja akontacij 
vojaških pokojnin zagotovljena izključno osebam s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pri tem je veljalo, da so 
slovenski državljani upravičeni do akontacije od dneva po 
uveljavitvi tega odloka, ko so pridobili stalno prebivališče v 
republiki, tujci pa so morali imeti stalno prebivališče v Repu- 
bliki Sloveniji še pred njeno osamosvojitvijo. 

Ustavno sodišče Slovenije je z odločbo U-Z-70/92 z dne 5. 
novembra 1992 za slovenske državljane ugotovilo, da vladni 
odlok ni v skladu z ustavo kolikor je slovenskim državljanom, 
ki so se po pridobitvi pravice odselili v tujino, onemogočal 
nadalnje uživanje te pravice. V predlogu zakona je zato pogoj 
nepretrganega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 
določen le za tujce. 

Slovenski državljani, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, 
pridobijo pravico do slovenske pokojnine, če imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji in tudi, če imajo stalno 
prebivališče v tuji državi, v kateri ne morejo uveljaviti oziroma 
uživati pravic na podlagi pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja za čas službe v nekdanji JLA. Glede na takšno uredi- 
tev, se slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v 
Republiki Hrvaški, ki jim skladno z meddržavnim sporazu- 
mom izplačuje vojaške pokojnine enako kot svojim državlja- 
nom, ne bi izplačevale pokojnine po tem zakonu. Sloven- 
skemu državljanu bi se pravica, ki bi jo pridobil po tem 
zakonu, izplačevala tudi, če bi se za stalno preselil v tujino. 

Tujci 

Aktivne vojaške osebe nekdanje JLA, ki nimajo državljanstva 
Republike Slovenije, pridobijo pravico do pokojnine po tem 
predlogu zakona, če: 

- imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji najpozneje 
od 25. 6. 1991 in so do 25. 6. 1991 uveljavili pravico do - 
izplačevanje pokojnin in drugih prejemkov po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavaro- 
vancev, ali 

- so pristopile k Teritorialni obrambi Republike Slovenije in 
so do vključno 1. 2. 1992 izpolnile pogoje za pokojnino po 
vojaških predpisih; 

Osebam brez državljanstva Republike Slovenije, ki ne izpol- 
njujejo pogojev za priznanje pravice do pokojnine po tem 
zakonu, se čas, prebit v aktivni vojaški službi v nekdanji JLA 
upošteva v zavarovalno dobo za pridobitev in odmero pravic 
po splošnih predpisih v Republiki Sloveniji, če so se po 
prenehanju aktivne vojaške službe v nekdanji JLA vključile v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri sloven- 
skemu nosilcu zavarovanja. 

Zavarovalna doba, ki so jo dopolnile kot vojaški zavarovanci 
do 25. 6.1991, se upošteva kot zavarovalna doba za pridobitev 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po pred- 
pisih Republike Slovenije, tudi osebam s stalnim prebivališ- 
čem v Republiki Sloveniji najpozneje od 25. 6. 1991 dalje, ki 
niso državljani Republike Slovenije, pod pogojem, da se jim 
pravice iz tega naslova ne zagotavljajo v drugi državi nasled- 
nici SFRJ. 

Po predlogu zakona ne morejo pridobiti pravice osebe brez 
državljanstva, ki do 25. junija 1991 še niso pridobile pravice 
po predpisih o pokojninskem in invalidsekm zavarovanju 
vojaških zavarovancev. S tem se zmanjšuje krog tujcev, ki so 
upravičeni do akontacij vojaških pokojnin po vladnem 
odloku. Po navedenem odloku so namreč, ob izpolnjevanju 
ostalih pogojev, upravičene do akontacij vojaških pokojnin, 
naslednje osebe brez slovenskega državljanstva, ki so izpol- 
nile pogoje in vložile zahtevek za priznanje pravice po voja- 
ških predpisih do 18.10. 1991 oziroma do 25. 2.1992 (pristop- 
niki v Teritorialno obrambo RS): 

- Osebe, ki so zaprosile za državljanstvo Republike Slovenije 
po določbi 40. člena zakona o državljanstvu (Uradni list RS 
št.1/91 - I), v roku šestih mesecev od njegove uveljavitve, in 
imajo v času do izteka dveh mesecev po dokončnosti nega- 
tivne odločbe za sprejem v državljanstvo (81. člen zakona o 
tujcih) pravico do stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 

- Tujcu se po 25. 2.1992 izplačuje akontacija vojaške pokoj- 
nine, ki jo je skladno z odlokom pridobil na podlagi stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji od 26. 6. 1991, v času, ko 
ima dovoljenje za stalno prebivanje. 

- V času po 25. 2. 1992, v katerem ima tujec dovoljenje za 
začasno prebivanje, mu ni možno izplačevati akontacije voja- 
ške pokojnine. Akontacija vojaške pokojnine se mu prične 
ponovno izplačevati od pridobitve dovoljenja za stalno prebi- 
vanje dalje. Pri tem velja, da se čas, v katerem je tujec, ki je 
pridobil pravico do akontacije vojaške pokojnine, imel dovo- 
ljenje za začasno prebivanje, in v katerem je dejansko bival na 
območju Republike Slovenije, ne upošteva pri ugotavljanju, 
ali je imel stalno prebivališče v Republiki Sloveniji nepretr- 
gano od 26.6.1991 dalje. 

3.2. Zagotovljene pravice 

Na podlagi predloga zakona se za vojaške upokojence, ki 
izpolnjujejo spredaj navedene pogoje in so uveljavili pravico 
do vojaške pokojnine, prevzema zagotavljanje njihovih pokoj- 
nin v obsegu iz časa neposredno pred osamosvojitvijo Repu- 
blike Slovenije s tem, da se te pokojnine usklajujejo po tem 
zakonu. 

Na podlagi predloga zakona bi lahko upravičenci, ki so do 18. 
oktobra 1991 že uveljavili pravico do vojaške pokojnine ozi- 
roma so do takrat izpolnili pogoje in vložili zahtevek za prizna- 
nje pravice do vojaške pokojnine in upravičenci, ki so presto- 
pili v Teritorialno obrambo Republike Slovenije pod pogoji, 
določenimi v predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju vojaških zavarovancev, pridobili pravico do starostne, 
predčasne, delne in invalidske pokojnine. 

Njihovi družinski člani bi pridobili pravico do družinske pokoj- 
nine pod pogoji, določenimi v vojaških predpisih bivše SFRJ, 
če je zavarovanec umrl pred 18. oktobrom 1991, drugače pa 
pod pogoji, določenimi po splošnih predpisih. 

Državljani, ki so do 18. oktobra 1991 izpolnili pogoje za 
pridobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih, vendar 
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jim še ni bila priznana, in ne izpolnjujejo posebnih pogojev iz 
tega zakona v zvezi z njihovim delovanjem v bivši JLA v času 
od 25.6.1991 do prenehanja aktivne vojaške službe, lahko 
pridobijo pravico do pokojnine po splošnih predpisih kot, da 
bi bili nazadnje zavarovani v Republiki Sloveniji. 

Ostali upravičenci bi lahko na podlagi časa, prebitega v 
aktivni službi v nekdanji JLA, pridobili pravice po splošnih 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če bi 
bili nazadnje zavarovani pri Zavodu ali, če so kot slovenski 
državljani v zavarovanju pri Zavodu prebili pretežen del zava- 
rovalne dobe. 

Upravičenci pridobijo pravico do dodatka za pomoč in 
postrežbo, do invalidnine za telesne okvare ter do odpravnine 
in oskrbnine po splošnih predpisih. 

Aktivne vojaške osebe, ki ne izpolnjujejo v tem predlogu 
zakona navedenih pogojev in so se po prenehanju službe v 
nekdanji JLA vključile v obvezno pokojninsko zavarovanje po 
slovenskih predpisih, pridobijo pravico do pokojnine po 
splošnih predpisih. Pri odmeri se jim čas, prebit v službi v JLA 
do 25. junija 1991 upošteva v zavarovalno dobo po vojaških 
predpisih, čas od 26. junija do 18. oktobra 1991 po splošnih 
predpisih, čas po 18. oktobru 1991 prebit v nekdanji JLA, pa 
se ne upošteva kot zavarovalna doba. 

3.3. Določitev ravni vojaških pokojnin v primerjavi s 
pokojninami, ki so jih zavarovanci pridobili iz zavarovanja 
po splošnih predpisih 

Republika Slovenija mora v skladu z 18. členom citiranega 
ustavnega zakona zagotoviti uživalcem vojaških pokojnin 
izplačevanje teh pokojnin, kot so bile odmerjene po predpisih 
SFRJ do 25.6.1991. Sme pa zaradi odprave neutemeljenih 
razlik med temi pokojninami in pokojninami primerljivih kate- 
gorij zavarovancev v Republiki Sloveniji začasno zadržati 
usklajevanje vojaških pokojnin z gibanjem plač, dokler se te 
pokojnine ne izravnajo s pokojninami primerljivih kategorij 
zavarovancev v Republiki Sloveniji. Ob varstvu pridobljenih 
pravic uživalcev vojaških pokojnin mora Republika Slovenija 
zagotavljati tudi enakopraven položaj upokojencev v Repu- 
bliki Sloveniji. Če vojaške pokojnine v povprečju presegajo 
raven pokojnin primerljivih katetorij zavarovancev v Republiki 
Sloveniji in te razlike ne temeljijo na delu, ampak izhajajo iz 
posebnega sistema, ki so ga imeli vojaški zavarovanci v bivši 
SFRJ, te razlike nimajo ustavne podlage. 

V predlogu zakona se ureja usklajevanje vojaških pokojnin 
tako, da vojaške pokojnine v povprečju ne bi presegale ravni 
pokojnin primerljivih kategorij zavarovancev v Republiki Slo- 
veniji, odmerjenih po splošnih predpisih. Skladno z navede- 
nimi načelnimi opredelitvami se upravičencem po tem zakonu 
prizna pravica do pokojnine v znesku, kakršen jim je šel po 
vojaških predpisih za julij 1991. Pri tem se upošteva sklep 
Predsedstva Republike Slovenije z dne 18. 7.1991 o izstopu iz 
nekdanje JLA. Navedene pokojnine so se do septembra 1991 
izplačevale v nekdanjih jugoslovanskih dinarjih, ki so bili 
takrat plačilno sredstvo tudi na območju Republike Slovenije. 
Zato se za tisto obdobje lahko vzamejo za osnovo dejanski 
zneski izplačanih vojaških pokojnin. Po valutni osamosvojitvi 
Republike Slovenije, ki je bila izvedena 7. oktobra 1991, je na 
območju Republike Slovenije možno uporabljati le slovensko 
denarno enoto, zato je bil zadnji mesec, v katerem so bili 
zneski vojaških pokojnin in pokojnin po slovenskih predpisih 
še neposredno primerljivi, september 1991. Da bi ohranili 
takrat doseženo razmerje, je v predlogu zakona določeno, da 
se vojaške pokojnine od 1. oktobra 1991 dalje usklajujejo 
tako, kot je določeno za usklajevanje pokojnin po zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

V predlogu zakona je določen poseben način za določanje 
zneskov pokojnin za upravičence, ki jim nosilec zavarovanja 
po vojaških predpisih še ni izdal odločbe o odmeri vojaške 
pokojnine. Teh pokojnin ni možno odmeriti na načinu, kot je 
veljal za odmero vojaških pokojnin, ker ni na razpolago podat- 
kov o plačah in drugih elementov za izračun pokojnin po 
vojaških predpisih. 

V tem predlogu zakona so določene pavšalne osnove glede 
na čin oziroma stopnjo upravičencev. Te pavšalne osnove so 
določene tako, da bi navedene pokojnine ne odstopale od 
pokojnin, ki so jih upravičenci z enakimi čini ali stopnjami 
strokovne izobrazbe pridobili po vojaških predpisih, zato so 
določene v višini plač, ki so bile po vojaških predpisih pod- 
laga za uskladitev vojaških pokojnin za leto 1991 (Službeni 
vojni list štev. 9/91) s tem, da so zneski preračunani tako, da 
osnova za najvišji čin ne presega zneska najvišje pokojninske 
osnove po splošnih predpisih za junij 1991. 

Od navedenih pavšalnih osnov se pokojnina odmeri glede na 
čin in pokojninsko dobo upravičenca in se uskladi tako, kot 
so se usklajevale pokojnine po slovenskih predpisih od 1. 10. 
1991 dalje. 

4. DOLOČBE O IZVAJANJU ZAKONA IN PREHOD OD 
DOSEDANJE UREDITVE 

Pravice po tem zakonu zagotavlja, odmerja in izplačuje Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Republika Slove- 
nija iz državnega proračuna povrne Zavodu sredstva za zago- 
tavljanje dajatev po tem zakonu. 

Po sprejemu tega zakona bodo akontacije vojaških pokojnin 
po vladnem odloku prevedene po uradni dolžnosti. Upravi- 
čencem bodo šli zneski pokojnin po tem zakonu od prvega 
dne tretjega meseca po uveljavitvi tega zakona. Ta rok je 
določen zato, ker Zavod prej kot v dveh mesecih od uveljavi- 
tve tega zakona ne bi mogel opraviti prevedbe dosedanjih 
dajatev; vsem upravičencem pa je treba zagotoviti enak polo- 
žaj pri prevedbi. 

Uživalci vojaških akontacij, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, 
navedenih v tem zakonu, bodo lahko uveljavili pravico do 
pokojnine po splošnih predpisih. Za državljane Republike 
Slovenije se šteje, da so bili nazadnje zavarovani v Republiki 
Sloveniji, če so bili upravičeni do akontacij vojaških pokojnin. 
To predstavlja bistveno ugodnost, saj se brez te pravne fikcije 
sploh ne bi mogli upokojiti po slovenskih predpisih, če se ne 
bi naknadno vključili v zavarovanje pri Zavodu. 

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

5.1. Financiranje pravic iz odloka 

Zavod je v času od uveljavitve odloka o izplačevanju akontacij 
vojaških pokojnin porabil za izplačevanje navedenih akontacij 
naslednja sredstva (podatki so navedeni v nominalnih zne- 
skih); 

leto število skupen znesek delež akontacij v 
upravičencevobveznosti odhodkih zavoda 

1992 *962 2.266.515.457 1^6% 
1993 4.995 3.323.952.766 1,6% 
1994 4.948 4.295.488.200 1,5% 
1995" 4.953 2.480.934.485 1,5% 

"1.-6.1995 

Zavod je v finančnem načrtu za leto 1995 predvidel, da bodo 
za izplačevanje akontacij vojaških pokojnin v tem letu 
potrebna sredstva v višini 5.234.700.000 SIT. 

Tako, kot je določeno z odlokom, naj bi tudi po predlogu 
zakona Republika Slovenija refundirala Zavodu vsa sredstva 
za izplačevanje vojaških pokojnin in drugih pravic po tem 
predlogu zakona oziroma po vojaških predpisih nekdanje 
SFRJ, skupaj s prispevki in sorazmernim delom stroškov 
izvajanja zavarovanja, na podlagi obračunov obveznosti, ki jih 
izda Zavod. 

Navedena rešitev se nanaša tudi na pokojnine, ki so jih prido- 
bili vojaški upokojenci na podlagi obdobij zavarovalne dobe, 
ki so jo do 31. 12. 1972, ko so bile aktivne vojaške osebe 
vključene v zavarovanje po splošnih predpisih, dopolnili pri 
slovenskemu nosilcu pokojninskega in invalidskega zavaro- 
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vanja. Po razpoložljivih podatkih je prek 45% vseh upravičen- 
cev do akontacij vojaških pokojnin, oziroma do pokojnin po 
predloženem zakonu, pridobilo pravico do vojaške pokojnine 
pred 1.1.1973, torej še v času, ko so bili vojaški zavarovanci 
vključeni v splošen sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in jim je moral izplačevati pokojnine nosilec tega 
zavarovanja. S 1. 1. 1973 je obveznost izplačevanja vojaških 
pokojnin, ki jih je do takrat izplačeval Zavod za socialno 
zavarovanje v Sloveniji, brez nadomestila prevzel nosilec 
vojaškega zavarovanja. Glede na to obstajajo stališča, da bi 
bilo možno določiti kot obveznost republiškega proračuna 
samo sorazmerni del akontacij vojaških pokojnin, ki je odmer- 
jen na podlagi deleža skupne zavarovalne dobe, prebitega pri 
posebnemu nosilcu vojaškega zavarovanja, tisti del pokojnin, 
ki je priznan na podlagi obdobij zavarovalne dobe, prebite pri 
slovenskem nosilcu zavarovanja in pokojnine, uveljavljene 
pred 1.1. 973, pa bi se obravnavale tako kot pokojnine po 
splošnih predpisih. 

Na podlagi predloga zakona se finančne obveznosti držav- 
nega proračuna v primerjavi z ureditvijo po sedaj veljavnem 
odloku ne bi povečale. Povečanje obveznosti proračuna 
zaradi uvedbe pravice do dodatka za pomoč in postrežbo ter 
do invalidnin za telesne okvare za uživalce vojaških pokojnin, 
ki so izpolnili pogoje za pridobitev teh pravic po 18. 10. 1991 
bo delno kompenzirano z zmanjšanjem odhodkov, do kate- 
rega bo prišlo zaradi izločitve upravičencev, ki nimajo držav- 
ljanstva Republike Slovenije in so pridobili pravico do vojaške 
pokojnine v obdobju od 26. 6. 1991 do 18. 10. 1991, ter z 
uvedbo možnosti delne upokojitve, med katero bi se užival- 
cem izplačevalča le polovica zneska vojaške pokojnine. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(Namen zakona) 

S tem zakonom se urejajo pravice, ki so jih državljani Repu- 
blike Slovenije in drugi upravičenci po tem zakonu že prido- 
bili oziroma so izpolnili pogoje za njihovo pridobitev na pod- 
lagi predpisov bivše SFRJ o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju vojaških zavarovancev (v nadaljevanju: vojaški 
predpisi) in usklajevanje oziroma prevedba teh pravic. 

2. člen 
(Upravičenci) 

Za upravičence iz prejšnjega člena se štejejo: 

- državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, ki so do vključno 25. junija 1991 uveljavili 
pravico do pokojnine ali do drugih dajatev po vojaških pred- 
pisih; 

- osebe, ki niso vložile prošnje za pridobitev državljanstva 
Republike Slovenije oziroma postopek za pridobitev držav- 
ljanstva Republike Slovenije ni bil ugodno končan (v nadalje- 
vanju: tujci), z dovoljenjem za stalno prebivanje oziroma s 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji nepretrgoma od 
vključno 25. junija 1991 dalje, če so do vključno 25. junija 
1991 uveljavili pravico do pokojnine ali do drugih dajatev po 
vojaških predpisih, pod pogojem, da jih ne morejo pridobiti 
po predpisih držav, katerih državljani so; 

- aktivne vojaške osebe v nekdanji JLA, ki so pristopile k 
Teritorialni obrambi Republike Slovenije in so do vključno 1. 
februarja 1992 izpolnile pogoje za priznanje pravice do pokoj- 
nine po vojaških predpisih; 

- državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, ki so bili po 25. juniju 1991 v aktivni 
vojaški službi v JLA, pod pogojem, da jim je do 18. julija 1991 
prenehala aktivna služba v JLA ali so bili po 18. juliju 1991 do 
prenehanja aktivne vojaške službe ves čas v suspenzu, v 
zaporu, v bolniškem staležu oziroma so ostali v službi v JLA s 
soglasjem organov Republike Slovenije, pristojnih za zadeve 
obrambe in so do 18. oktobra 1991 vložili zahtevek za prizna- 
nje pravic iz invalidskega zavarovanja ali vložili zahtevek in 

izpolnili pogoje za priznanje pravice do starostne, predčasne 
ali družinske pokojnine po vojaških predpisih; 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko pravice po tem 
zakonu pridobi tudi državljan Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v državi, v kateri na podlagi njenih predpisov ali 
meddržavnih sporazumov ne more uživati pravic na podlagi 
obdobij, prebitih v pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
vojaških zavarovancev. 

Državljani Republike Slovenije, ki so do 18. oktobra 1991 
izpolnili pogoje za pridobitev pravic po vojaških predpisih 
oziroma so do takrat vložili zahtevek za priznanje pravic iz 
invalidskega zavarovanja in ne izpolnjujejo pogojev iz prvega 
odstavka tega člena, pridobijo pravico do pokojnine pod 
pogoji in na način, določen v zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS št.12/92 in 5/94 - v 
nadaljevanju: splošni predpisi) kot, če bi bili nazadnje zavaro- 
vani po splošnih predpisih. 

3. člen 
(Zagotovljene pravice) 

Upravičenci iz 2. člena tega zakona imajo pod pogoji in na 
način, določen v tem zakonu, naslednje pravice: 

- do starostne pokojnine, 
- do predčasne pokojnine, 
- do invalidske pokojnine, 
- do družinske pokojnine, 
- do delne pokojnine, 
- do dodatka za pomoč in postrežbo, 
- do invalidnine za telesno okvaro, 
- do odpravnine ali oskrbnine, 
- do dodatka za rekreacijo upokojencev, 
- do upoštevanja časa, prebitega v aktivni vojaški službi v 
bivši JLA, v zavarovalno dobo za pridobitev pravic po splošnih 
predpisih. 

4. člen 

Upravičenci iz 2. člena tega zakona imajo pravico do sta- 
rostne, predčasne, družinske ali invalidske pokojnine pod 
pogoji in v obsegu, kot je bilo določeno v vojaških predpisih, 
če ni s tem zakonom določeno drugače. 

5. člen 
(Pravice po splošnih predpisih) 

Državljani Republike Slovenije ali tujci z dovoljenjem za 
stalno prebivanje pridobijo po smrti upravičencev do izplače- 
vanja pokojnine po tem zakonu pravico do družinske pokoj- 
nine oziroma do odpravnine ali oskrbnine, pod pogoji in na 
način, določen po splošnih predpisih. 

Upravičenci do pokojnine po tem zakonu imajo pravico do 
dodatka za rekreacijo upokojencev in lahko uveljavijo pravico 
do delne pokojnine, do varstvenega dodatka, do dodatka za 
pomoč in postrežbo in do invalidnine za telesno okvaro pod 
pogoji ter na način, določen po splošnih predpisih, če s tem 
zakonom ni drugače določeno. 

6. člen 
(Zagotavljanje pravic, pridobljenih na podlagi odločb, 

izdanih po vojaških predpisih) 

Upravičencem iz prve in druge alinee 2. člena tega zakona se 
prizna pravica do pokojnine, do odpravnine in oskrbnine v 
znesku, kot jim je šel po vojaških predpisih za september 
1991. 

Upravičencem iz prve in druge alinee 2. člena tega zakona se 
priznajo pravice do invalidnine in do dodatka za pomoč in 
postrežbo, v zneskih, kot so bili določeni po splošnih predpi- 
sih za september 1991. 
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7. člen 
(Odmera pokojnin upravičencem, ki nimajo odločb, izdanih 

po vojaških predpisih) 

Upravičencu iz 2. člena tega zakona, ki mu nosilec pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja po vojaških predpisih ni 
odmeril vojaške pokojnine, se pokojnina določi tako, da se 
odmeri od zneska pokojninske osnove, ki se določi glede na 
njegov čin ali stopnjo, ki ga je imel neposredno pred uveljavi- 
tvijo pravice do pokojnine oziroma na dan izpolnitve pogojev 
za pridobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih. 
Pokojninska osnova iz prejšnjega odstavka se določi v 
naslednjih pavšalnih zneskih: 

a)častniki in podčastniki 
čin ali stopnja osnova 
general armade in admiral flote 
generalpolkovnik in admiral 
generalpodpolkovnik in viceadmiral 
generalmajor in kontraadmiral 
polkovnik in kapitan bojne ladje 
podpolkovnik in kapitan fregate 
major in kapitan korvete 
stotnik I. stopnje in poročnik bojne ladje 
stotnik in poročnik fregate 
poročnik in poročnik korvete 
podporočnik 
zastavnik I. stopnje 
zastavnik 
višji vodnik I. stopnje 
višji vodnik 
vodnik I. stopnje 
vodnik 

25.337 
24.019 

121.715 
19.996 
16.561 
13.905 
12.635 
11.442 
10.595 
10.041 
9.600 

10.237 
9.495 
8.901 
8.431 
8.205 
8.005 

b) vojaški uslužbenci 
vojaški uslužbenec: 
I. stopnje 14.327 
II. stopnje 12.214 
III. stopnje 11.742 
IV. stopnje 10.734 
V. stopnje 10.108 
VI. stopnje 9.635 

VII. stopnje 
VIII. stopnje 
IX. stopnje 
X. stopnje 
XI. stopnje 
XII. stopnje 

9.247 
8.372 
6.978 
6.609 
6.432 
6.275 

Če zavarovanec nima dokazil o činu oziroma o stopnji, se 
upošteva najnižji čirr za častnike oziroma podčastnike, ali 
najnižja stopnja za vojaške uslužbence. 

8. člen 

Osnova iz prejšnjega člena se upošteva tudi pri določitvi plač 
za čas, prebit v aktivni vojaški službi v JLA, ki se upošteva pri 
izračunu pokojninske osnove za zavarovance, ki uveljavijo 
pravico do pokojnine po splošnih predpisih ne glede na to, ali 
zavarovanec predloži potrdilo o dejansko prejetih plačah. 

Osnova iz prejšnjega odstavka se preračuna na poprečje leta 
1991 glede na gibanje poprečnih osebnih dohodkov na zapo- 
slenega delavca v Republiki Sloveniji v obdobju od 1.1.1991 
do 31. 12. 1991. 

Pri izračunu pokojninske osnove se zavarovancu, ki je bil v 
posameznem koledarskem letu zavarovan po vojaških predpi- 
sih, upošteva kot plača znesek osnove iz prejšnjega odstavka 
tako, da se uskladi na raven zadnjega koledarskega leta pred 
letom, v katerem zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine s 
količniki, ki se po splošnih predpisih uporabljajo za uskladitev 
plač iz leta 1991. 

9. člen 
(Odstotek za odmero starostne pokojnine) 

Starostna pokojnina se odmeri v odstotku od pokojninske 
osnove glede na pokojninsko dobo po splošnih predpisih. 

Ne glede na določbo 6. člena tega zakona se upravičencu, ki 
je uveljavil pravico do vojaške pokojnine do 31.12.1964, 

pokojnina odmeri od pokojninske osnove iz 7. člena tega 
zakona v odstotku, ki je po splošnih predpisih določen za 
polno pokojninsko dobo, če je to zanj ugodnejše. 

10. člen 
(Odmera predčasne pokojnine) 

Predčasna pokojnina se odmeri na podlagi dopolnjene pokoj- 
ninske dobe v odstotku, določenem v prejšnjem členu s tem, 
da se za vsako leto predčasne upokojitve pred dopolnjeno 
starostjo 60 let (moški) oziroma 55 let (ženska), ob upošteva- 
nju znižanja starostne meje iz 11. člena tega zakona zmanjša 
za 1%. 

Predčasna pokojnina iz prejšnjega odstavka se izplačuje v 
zmanjšanem znesku, dokler upravičenec ne dopolni starosti 
60 let (moški) oziroma 55 let (ženska), ob upoštevanju zniža- 
nja starostne meje iz 11. člena tega zakona. 

11. člen 
(Znižanje starostne meje) 

Upravičencem, ki se jim je zavarovalna doba štela s poveča- 
njem, se starostne meje za pridobitev in odmero pravice do 
starostne pokojnine ali starostne meje za pridobitev pravice 
do predčasne pokojnine znižajo: 

- za eno leto na vsaki dve leti zavarovanja, kjer se je 12 
mesecev dejanskega dela štelo za 18 mesecev zavarovalne 
dobe; 

- za eno leto na vsaka tri leta zavarovanja na delovnih mestih, 
kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 16 mesecev 
zavarovalne dobe; 

- za eno leto na vsaka štiri leta zavarovanja na delovnih 
mestih, kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 15 
mesecev zavarovalne dobe; 

- za eno leto na vsakih šest let zavarovanja ne delovnih 
mestih, kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 14 
mesecev zavarovalne dobe. 

12. člen 
(Odstotek za odmero invalidske pokojnine) 

Invalidska pokojnina se odmeri v odvisnosti od vzroka invalid- 
nosti. 

Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni, se odmeri invalidska pokojnina v višini 85% pokojnin- 
ske osnove, ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. 

Če je invalidnost posledica bolezni ali poškodbe izven dela, se 
odmeri invalidska pokojnina v odstotku od pokojninske 
osnove, ki se določi glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, 
po splošnih predpisih, z upoštevanjem dodatka na invalid- 
nost. 13. člen 

(Pravice borcev NOV) 

Določbe posebnih predpisov nekdanje SFRJ, s katerimi so 
bile urejene pravice vojaških zavarovancev borcev NOV ter 
njihovih družinskih članov, se uporabljajo tudi pri odmeri 
pravic, ki jih upravičenci, katerim je priznan status borca 
NOV, uveljavljajo po tem zakonu. 

14. člen 
(Določitev najvišjih pokojninskih prejemkov) 

Pokojnina, skupaj z dodatki, ne more presegati zneska naj- 
višje pokojnine za polno pokojninsko dobo po splošnih pred- 
pisih. 

15. člen 
(Pričetek izplačevanja prejemkov po tem zakonu) 

Starostna pokojnina, predčasna pokojnina oziroma invalid- 
ska pokojnina po tem zakonu se prične izplačevati upravi- 
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čencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zah- 
tevka in največ šest mesecev nazaj, vendar največ od uveljavi- 
tve tega zakona dalje. 

Družinska pokojnina, dodatek za pomoč in postrežbo, invalid- 
nina za telesno okvaro in odpravnina ali oskrbnina se prične 
izplačevati upravičencu s prvim dnem naslednjega meseca po 
vložitvi zahteve in največ šest mesecev nazaj, vendar največ 
od izpolnitve pogojev za pridobitev te pravice oziroma od 
uveljavitve tega zakona. 

16. člen 
(Izplačevanje prejemkov iz tega zakona 

upravičencem s stalnim prebivališčem v tujini) 

Slovenskemu državljanu - uživalcu pravic iz tega zakona, ki 
se za stalno izseli, se pokojnina, invalidnina in dodatek za 
pomoč in postrežbo izplačuje v tujino, če z meddržavnim 
sporazumom ni določeno drugače.. 

Tujcu se dajatve, ki jih je pridobil po tem zakonu, prenehajo 
izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po odjavi stal- 
nega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma po preneha- 
nju ali odpovedi dovoljenja za stalno prebivanje, če z meddr- 
žavnim sporazumom ni določeno drugače. 

Tujcu iz prejšnjega odstavka se dajatve po tem zakonu prič- 
nejo ponovno izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca 
potem, ko ponovno pridobi dovoljenje za stalno prebivanje 
oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

17. člen 
Reaktiviranje in pravica do delne pokojnine 

Uživalcu vojaške pokojnine, ki ponovno sklene delovno raz- 
merje, je izvoljen za nosilca javne ali druge funkcije, za katero 
prejema plačo oziroma nadomestilo plače za opravljanje te 
funkcije, ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je 
obvezno zavarovan, se v tem času ne izplačuje pokojnina po 
tem zakonu. 

Upravičenec iz prejšnjega odstavka, ki je v delovnem razmerju 
z največ polovico polnega delovnega časa, lahko pridobi 
pravico do delne pokojnine. Delna pokojnina se odmeri v 
višini polovice pokojnine, ki je upravičencu priznana glede na 
njegovo pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo. 

Po prenehanju razlogov iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se upravičencu ponovno prične izplačevati pokojnina, 
ki se odstotno poveča glede na zavarovalno dobo, doseženo v 
času ponovnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena, 
oziroma v času uživanja delne pokojnine iz drugega odstavka 
tega člena, ne upošteva pa se plača, prejeta v času ponov- 
nega zavarovanja oziroma v času uživanja delne pokojnine. 

18. člen 
(Upoštevanje časa zavarovanja po vojaških 

predpisih v zavarovalno dobo) 

Upravičencem iz 2. člena tega zakona in državljanom Repu- 
blike Slovenije, ki so bili nazadnje zavarovani pri Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: Zavod) 
in niso zajeti v 2. členu tega zakona, se čas, prebit v aktivni 
vojaški službi, čas prejemanja denarnega nadomestila zaradi 
prenehanja aktivne vojaške službe in čas, prebit v zavarovanju 
po pogodbi, po zakonu, s katerim je bila do vključno 25. junija 
1991 urejena vpjaška služba, upošteva v zavarovalno dobo na 
način in v trajanju, kot je bilo določeno po vojaških predpisih. 

Doba, dopolnjena v službi v JLA v obdobju od 26. junija 1991 
do 18. oktobra 1991, se upošteva po splošnih predpisih. 

Doba, dopolnjena v JLA po 18. oktobru 1991, se ne upošteva 
pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

19. člen 
Postopek za odločanje 

O pravicah iz tega zakona odloča Zavod po postopku, določe- 
nemu v splošnih predpisih, kolikor ni v tem zakonu določeno 
drugače. 

20. člen 
(Vložitev zahtevka) 

Upravičencem iz 2. člena tega zakona oziroma njihovim dru- 
žinskim članom se pokojnina ali druga dajatev iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja prizna na podlagi njiho- 
vega zahtevka. 

Zahtevku se priloži odločba organa, ki je upravičencu priznal 
pravico do pokojnine ali druge dajatve po vojaških predpisih, 
dokazila o znesku vojaške pokojnine za september 1991 in 
potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču. 

Upravičenec, ki nima odločbe o priznanju pravice do pokoj- 
nine ali do druge dajatve po vojaških predpisih, mora zah- 
tevku poleg potrdila o državljanstvu in stalnem prebivališču 
priložiti dokazila, iz katerih je razviden čin oziroma stopnja 
neposredno pred uveljavitvijo pravice do vojaške pokojnine 
oziroma na dan izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do 
vojaške pokojnine in dokazila o doseženi pokojninski dobi. 

Tujci morajo zahtevku poleg dokazil iz prvega oziroma dru- 
gega odstavka tega člena, razen potrdila o državljanstvu, 
priložiti dokazila, da so ves čas od 25.6.1991 dalje stalno 
prebivali na ozemlju Republike Slovenije in dovoljenje za 
stalno prebivanje. 

21. člen 
(Pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja) 

Uživalci pokojnin po tem zakonu so vključeni v obvezno 
zdravstveno zavarovanje kot upokojenci po splošnih pred- 
pisih. 

22. člen 
(Zagotavljanje sredstev) 

Republika Slovenija povrne Zavodu sredstva za izplačevanje 
pokojnin in dajatev po tem zakonu in sredstva za zagotavlja- 
nje obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence po 
tem zakonu ter sorazmeren del stroškov plačilnega in pošt- 
nega prometa ter stroškov izvajanja zavarovanja. 

23. člen 
(Usklajevanje dajatev) 

Pokojnine in druge dajatve iz 3. člena tega zakona se usklaju- 
jejo tako kot pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih. 

Kot osnova za usklajevanje se upošteva znesek prejemkov, 
kot so upravičencem šli za mesec september 1991, kot prva 
pase upošteva uskladitev po splošnih predpisih od 1.10.1991 
dalje. 

24. člen 
(Dokončanje postopkov za uveljavljanje 
pravice do akontacije vojaške pokojnine) 

V postopkih za uveljavitev pravice do akontacije vojaške 
pokojnine po odloku o izplačevanju akontacij vojaških pokoj- 
nin (Ur. I. RS, št. 4/92 - v nadaljevanju: akontacija vojaške 
pokojnine), ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se 
uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

25. člen 
(Prevedba akontacij vojaških pokojnin 

po uradni dolžnosti) 

Akontacije vojaških pokojnin in drugih prejemkov po odloku 
o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin se po uradni dolž- 
nosti prevedejo po tem zakonu. 
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26. člen 
(Učinkovanje prevedbe) 

Odločba o prevedbi akontacije vojaške pokojnine oziroma 
drugih prejemkov po uradni dolžnosti prične učinkovati s 
prvim dnem tretjega meseca po uveljavitvi tega zakona. 

Zneski akontacij vojaških pokojnin in drugih prejemkov, izpla- 
čani do roka iz prejšnjega odstavka, se ne poračunajo. 

27. člen 
(Pravice uživalcev akontacij vojaških pokojnin, 

ki ne izpolnjujejo pogojev po tem zakonu) 

Uživalcem akontacij vojaških pokojnin, ki ne izpolnjujejo 
pogojev po tem zakonu, se akontacije vojaških pokojnin 
nehajo izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po 
izdaji odločbe. 

Slovenski državljani, ki so bili uživalci akontacij vojaških 

Namen zakona 

S predloženim zakonom bo razrešeno vprašanje izplačevanja 
vojaških pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja vojaških zavarovancev, ki bi jih moral 
slovenskim državljanom izplačevati nosilec vojaškega zavaro- 
vanja, ki je po razpadu nekdanje SFRJ nehal poravnavati 
svoje obveznosti. 

Krog upravičencev 

V 2. členu je določen krog upravičencev do dajatev po tem 
zakonu. Pri tem izhajamo iz določbe 18. člena ustavnega 
zakona, da se vsakemu državljanu Republike Slovenije, ki je 
ob njeni osamosvojitvi užival pravico do vojaške pokojnine, ta 
pravica zagotavlja tudi po razpadu nekdanje SFRJ. 

Slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji in v drugih državah, kjer ne morejo uživati vojaških 
pokojnin, se zato izplačujejo pravice po tem zakonu. Sloven- 
ski državljani s stalnim prebivališčem v državah, kjer se jim po 
tamkajšnjih predpisih oziroma meddržavnih sporazumih 
izplačujejo vojaške pokojnine ali druge dajatve, ki so jih 
pridobili na podlagi vojaškega zavarovanja, pa ne morejo 
poleg navedenih pravic pridobiti še pravic po tem zakonu. 

Iz ustavnega zakona izhaja tudi obveznost, da se uživanje 
vojaške pokojnine zagotovi tujcem, ki so ob osamosvojitvi 
Republike Slovenije imeli dovoljenje za stalno prebivanje ali 
stalno prebivališče na njenem ozemlju. Stalno prebivališče na 
ozemlju Republike Slovenije imajo skladno z zakonom o 
državljanstvu (Uradni list RS št. 1/91 - I) tudi tujci, ki še 
čakajo na odločitev o njihovem zahtevku za sprejem v držav- 
ljanstvo. Aktivne vojaške osebe v službi v nekdanji JLA, ki so 
prestopile v Teritorialno obrambo Republike Slovenije, prido- 
bijo pravice po tem zakonu, če so izpolnile pogoje za prizna- 
nje pravice do pokojnine do 1. februarja 1992. 

Tujci, ki so bili po 25. juniju 1991 še v aktivni vojaški službi v 
JLA, niso subjekti tega zakona. Predpostavlja se, da bodo 
države, katerih državljanstvo imajo, zanje pričele zagotavljati 
izplačevanje vojaških pokojnin tako, kot to Republika Slove- 
nija zagotavlja svojim državljanom. 

Državljani Republike Slovenije, ki so bili po 25. juniju 1991 še 
v aktivni vojaški službi v tedanji JLA, so v predlogu zakona 
razvrščeni v naslednje skupine: 

- državljani Republike Slovenije, ki so bili po 25. juniju 1991 v 
aktivni vojaški službi v JLA in so se upokojili po vojaških 
predpisih do 17. julija 1991 oziroma so do takrat vložili zahte- 
vek za invalidsko upokojitev, imajo enak položaj kot, če bi se 
upokojili že do 25. junija; 

pokojnin iz prejšnjega odstavka, lahko uveljavijo pravico do 
pokojnine po splošnih predpisih, kot če bi bili nazadnje zava- 
rovani pri nosilcu zavarovanja v Republiki Sloveniji. 

Upravičencem iz prejšnjega odstavka se čas, prebit v zavaro- 
vanju po vojaških predpisih, upošteva v zavarovalno dobo 
skladno z določbo 18. člena tega zakona. 

27. člen 
(Prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov) 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Odlok o izplačeva- 
nju akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 4/92). 

28. člen 
(Prlčetek veljavnosti) 

Ta zakon prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

- državljani Republike Slovenije, ki so bili po 25. juniju 1991 v 
službi v JLA, pridobijo pravice po tem zakonu, če jim je do 17. 
julija 1991 prenehala aktivna služba v JLA oziroma so bili od 
18. julija 1991 dalje ves čas v suspenzu, v zaporu, na bolni- 
škem dopustu, oziroma so ostali v službi v JLA s soglasjem 
organov Republike Slovenije, pristojnih za zadeve obrambe in 
so do 18. oktobra 1991 vložili zahtevek ter so po vojaških 
predpisih izpolnili pogoje za priznanje pravice do starostne ali 
družinske pokojnine oziroma so vložili zahtevek za priznanje 
pravice do invalidske pokojnine; 

- državljani Republike Slovenije, ki do 18. oktobra 1991 še 
niso dopolnili pogojev za priznanje vojaških pokojnin, in so se 
vključili v pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu, 
bodo pridobili pravice iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja po splošnih predpisih s tem, da se jim bo čas zavaro- 
vanja po vojaških predpisih upošteval kot zavarovalna doba. 
Enako velja tudi za druge osebe, ki so se po izstopu iz JLA 
vključile v pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu; 

- državljani Republike Slovenije, ki se niso odzvali pozivu 
Predsedstva Republike Slovenije, naj prestopijo v enote Teri- 
torialne obrambe oziroma se postavijo na razpolago oblastem 
Republike Slovenije, in so ostali v aktivni službi v JLA po 18. 
oktobru 1991, ne pridobijo pravic po tem zakonu. Če so 
kasneje prenehali s službo v JLA in v Republiki Sloveniji 
vstopili v delovno razmerje aH pričeli opravljati samostojno 
dejavnost, na podlagi katere so obvezno zavarovani, bodo 
lahko uveljavili pravico do pokojnine po splošnih predpisih s 
tem, da se jim bo čas aktivne vojaške službe v JLA do 25. 
junija 1991 štel kot zavarovalna doba po tem zakonu. 

- socialna varnost uživalcev akontacij vojaških pokojnin, ki 
ne izpolnjujejo pogojev za priznanje oziroma prevzem pokoj- 
nine po tem zakonu, je zagotovljena tako, da se jim dopušča 
možnost za uveljavitev pokojnine po splošnih predpisih pri 
Zavodu, kot če bi bili nazadnje zavarovani po slovenskih 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Zagotovljene pravice 

Pravica do pokojnine po tem predlogu zakona bi se upravi- 
čencem, ki so se do 18. oktobra 1991 upokojili po vojaških 
predpisih oziroma so do takrat izpolnili pogoje ter vložili 
zahtevek, ali so prestopili v Teritorialno obrambo Republike 
Slovenije, priznala po pogojih iz vojaških predpisov. Ostale 
aktivne vojaške osebe iz nekdanje JLA, lahko pridobijo pra- 
vico do pokojnine po splošnih predpisih, če so po odpustu iz 
JLA vstopile v zavarovanje pri ZPIZ-u. Odstotek za odmero 
pokojnine po tem zakonu se določi tako, kot velja za pokoj- 
nine po splošnih predpisih. 

Upravičencem se na podlagi tega zakona zagotavljajo pokoj- 

33 poročevalec, št. 46 



nine in druge dajatve praviloma v obsegu in pod pogoji, kot so 
jih na podlagi odločbe pristojnega vojaškega organa pridobili 
po vojaških predpisih do osamosvojitve Republike Slovenije. 

Upravičencem, ki nimajo odločb organa, ki je bil do osamo- 
svojitve Republike Slovenije pristojen za odločanje o pravicah 
po vojaških predpisih, se pokojnina odmeri na način, določen 
v tem zakonu. Vprašanje odmere pokojnin upravičencem do 
vojaških pokojnin je rešeno tako, da se jim pokojnina odmeri 
od osnove, določene glede na čin ali stopnjo, ki so jo dosegli 
neposredno pred uveljavitvijo pravice do vojaške pokojnine 
oziroma akontacije vojaške pokojnine. 

Osnova se določi tako, da je poprečna vojaška pokojnina 
primerljiva s pokojninami po splošnih predpisih, ki jih uživajo 
upokojenci s primerljivo stopnjo strokovne izobrazbe, ki so 
bili do upokojitve v službi v državni upravi. Kot podlaga za 
določitev razmerij med pavšalnimi osnovami za posamezne 
čine oziroma stopnje je bil uporabljen pregled poprečnih plač 
vojaških zavarovancev, revaloriziranih na raven decembra 
1990, ki je po vojaških predpisih služil pri določitvi ravni 
vojaških pokojnin za leto 1991. Navedeni zneski so preraču- 
nani tako, da pavšalna osnova za najvišji čin ne presega 
zneska najvišje pokojninske osnove, kakršen je bil po sploš- 
nih predpisih določen za julij 1991. 

Poprečje vojaških pokojnin po tem zakonu bi v primeru, da bi 
bil sprejet predloženi način odmere pokojnine, ne presegalo 
poprečja pokojnin nekdanjih delavcev v državni upravi (šifra 
dejavnosti 941) za enake stopnje strokovne izobrazbe. 

Pokojnine po tem zakonu se uskladijo tako, kot so se usklaje- 
vale pokojnine po slovenskih splošnih predpisih v obdobju od 
1. oktobra 1991, to je od začetka meseca, v katerem je v 
Repunbliki Sloveniji prenehala veljati nekdanja skupna 
denarna enota, v kateri je nosilec pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja vojaških zavarovancev obračunaval voja- 
ške pokojne. Osnova za uskladitev je znesek vojaške pokoj- 
nine, ki je šel upravičencu za september 1991, zato v tem 
znesku ni upoštevana zadnja uskladitev vojaških pokojnin, ki 
je bila opravljena za mesec oktober 1991, so pa upoštevane 
uskladitve po slovenskih predpisih za čas do oktobra 1991, ko 
je nosilec vojaškega zavarovanja dokončno prenehal nakazo- 
vati vojaške pokojnine upravičencem s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji. 

Glede na drugačen način določitve osnove za odmero pokoj- 
nin oziroma osnove, s katero so bile prevzete iz prejšnjega 
sistema vojaškega zavarovanja, se ne opravi prve uskladitve 
po določbi 161. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS štev. 12/92 in 5/94). Navedene 
uskladitve se ne opravi tudi pri določitvi pokojnine od pavšal- 
nih osnov po določbi 7. člena predloga zakona. 

Zneski dodatkov za pomoč in postrežbo, invalidnin za telesne 
okvare, zneski odpravnin in oskrbnin se določijo pod pogoji, 
na način in v višini, kot je določena po splošnih predpisih. 

Določene razlike med ureditvijo po tem predlogu zakona in 
ureditvijo po splošnih predpisih veljajo pri reaktivizaciji upra- 
vičencev ter pri pravici do delne pokojnine. V predlogu tega 
zakona je zavzeto stališče, da je v interesu države, ki mora 
zagotavljati sredstva za izplačevanje pokojnin po tem zakonu, 
če se uživalci teh pokojnin v celoti ali delno reaktivirajo. Tako 
kot velja po splošnih predpisih, se upravičencem, ki ponovno 
vstopijo v delovno razmerje, ali pričnejo opravljati drugo 
dejavnost, na podlagi katere so obvezno zavarovani, v tem 
času ne izplačuje pokojnina. Po predloženi rešitvi upravičenci 
s tem ne izgubijo statusa po tem zakonu, zato se jim potem, 
ko jim preneha to zavarovanje, ponovno prične izplačevati 
pokojnina, kot so jo prejemali pred ponovnim vstopom v 
zavarovanje, z upoštevanjem vseh uskladitev, ki so bile oprav- 
ljene v vmesnem času. Ta pokojnina se odstotno poveča 

glede na zavarovalno dobo, ki je bila dosežena v ponovnem 
zavarovanju po pridobitvi pravice do pokojnine. 

Po predlogu zakona se lahko upravičenci reaktivirajo tudi le 
za del polnega delovnega časa. Če se ponovno zaposlijo s 
polovico polnega delovnega časa, se jim v času tega zavaro- 
vanja izplačuje samo polovica pokojnine - delna pokojnina. 
Potem ko jim navedena zaposlitev preneha, se jim ponovno 
prične izplačevati polni znesek pokojnine, ki se odstotno 
poveča glede na zavarovalno dobo, dopolnjeno v času preje- 
manja delne pokojnine. 

Izplačevanje dajatev v tujino 

Slovenskim državljanom bi se pokojnine in druge dajatve 
potem, ko bi jih pridobili po tem zakonu, izplačevale ne glede 
na njihovo stalno prebivališče; tujcem pa le v času, ko bi 
stalno prebivali na ozemlju Republike Slovenije. 

Tujcem se pokojnine po tem zakonu ne izplačujejo v tujino, 
razen če ni z meddržavnim sporazumom določeno drugače. 

Financiranje 

V predlogu zakona je predvideno, da bo te dajatve odmerjal, 
usklajeval in izplačeval Zavod in nato od državnega prora- 
čuna zahteval povračilo vseh izdatkov, ki bi jih imel z izvaja- 
njem tega zakona. To stališče sledi iz tega, ker aktivne vojaške 
osebe v službi v nekdanji JLA v času osamosvojitve Republike 
Slovenije niso bile zavarovane pri Zavodu oziroma pri njego- 
vih pravnih prednikih, temveč pri posebnem nosilcu zavarova- 
nja. Njihovih pokojnin oziroma drugih pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev zato 
ni možno zagotavljati iz sredstev, ki jih za lastno zavarovanje 
zbirajo slovenski zavarovanci. Zaradi enakosti pogojev se v ta 
princip vključujejo tudi tisti nekdanji vojaški zavarovanci, ki 
so bili v času pred 1. 1. 1973 vključeni v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje po splošnih predpisih, in so se zato 
prispevki za njihovo zavarovanje vplačevali pri nosilcu zavaro- 
vanja v Sloveniji. To velja tudi za vojaške upokojence, ki so 
pred 1. 1. 1973 že uveljavili pravico do pokojnine po splošnih 
predpisih pri slovenskem nosilcu zavarovanja, in je izplačeva- 
nje njigovih pokojnin potem prevzel nosilec vojaškega zava- 
rovanja. 

Prehodne In končne določbe 

Z uveljavitvijo tega zakona se bo prenehal uporabljati odlok o 
izplačevanju akontacij vojaških pokojnin. Začeti postopki za 
uveljavljanje pravice do akontacije vojaške pokojnine se bodo 
kljub temu nadaljevali in končali po določbah navedenega 
odloka. 

Akontacije vojaških pokojnin bodo uradno prevedene po 
določbah tega zakona. Na novo odmerjene pokojnine bodo 
upravičencem šle od začetka tretjega meseca po uveljavitvi 
tega zakona. Na ta način bodo lahko vsi upravičenci postav- 
ljeni v enakopraven položaj ne glede na to, kdaj bo pristojni 
organ dejansko odločil o prevedbi njihove pravice. 

V primerih, ko bo za uživalca akontacije vojaške pokojnine 
ugotovljeno, da ne izpolnjuje pogojev po tem zakonu, mu ne 
bo priznana pravica po tem zakonu. Če izpolnjuje pogoje, pa 
bo lahko uveljavil pravico do pokojnine po splošnih predpisih, 
kot če bi bil nazadnje zavarovan v Republiki Sloveniji. Ose- 
bam, ki so po splošnih predpisih upravičene do slovenske 
pokojnine, se čas, prebit v JLA do 25. junija 1991, šteje v 
pokojninsko dobo pod pogoji, določenimi v vojaških predpi- 
sih, čas, prebit v JLA v obdobju od 26. junija 1991 do 18. 
oktobra 1991, se upošteva po splošnih predpisih, čas, prebit v 
JLA ali njenih naslednicah po 18. oktobru 1991, pa se ne šteje 
v pokojninsko dobo. 
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Predlog zakona o 

DIVJADI IN LOVSTVU 

EPA 1273 - prva obravnava 

Igor Bavčar, poslanec LDS 
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/ 
92) in 1. odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 40/93 in 80/94) vlaga 
podpisani poslanec 

PREDLOG ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU 

in ga na podlagi 183. člena Poslovnika Državnega zbora 

Republike Slovenije pošilja v prvo obravnavo in sprejem 
po določilih rednega postopka. 

Sporoča tudi, da bo v skladu s 1. odstavkom 176. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 
predlagatelj sodeloval na sejah delovnih teles in držav- 
nega zbora. 

1. OCENA STANJA 

To področje sedaj ureja Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi 
ter o upravljanju lovišč, sprejet v letu 1976. Zakon temelji na 
družbenolastninski podlagi urejanja razmerij glede varstva 
divjadi, lovstva in upravljanja lovišč. Tak način urejanja ni 
skladen z ustavo, odstopa pa tudi od zakonske ureditve neka- 
terih sorodnih področij, predvsem varstva okolja in gozdov ter 
je v nekaterih posameznih rešitvah tudi sicer že strokovno 
presežen. Zakonsko ureditev tega področja je torej potrebno 
uskladiti z ustavo, zlasti z njenimi določbami o lastninskih 
razmerjih, o naravnih bogastvih, naravnih znamenitostih in 
redkostih ter določbami, ki urejajo razmerja med'državo in 
lokalno samoupravo. Potrebna je tudi predvsem vsebinska, 
pa tudi institucionalna in terminološka uskladitev s sorodno 
novejšo zakonodajo ter z napredkom stroke. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM, CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Razlogi za sprejem zakona so uskladitev z ustavo, uskladitev 
ureditve na področju divjadi in lovstva z novo zakonodajo ter 

Poslanec Ivo Oman Je dne 15/3-1994 predložil v obrav- 
navo predlog zakona o lovstvu - prva obravnava (EPA 
578), ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot pred- 
log zakona o divjadi in lovstvu - prva obravnava, ki ga je 
predložil v obravnavo poslanec Igor Bavčar. Ker zakono- 
dajni postopek o predlogu zakona, ki ga je predložil v 
obravnavo poslanec Ivo Oman še ni končan, je predsed- 
nik Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev 
predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru predložil 
poslanec Igor Bavčar. 

posamezne rešitve prilagoditi novem strokovnim spozna- 
njem. 

Cilj zakona je zagotoviti tako upravljanje z divjadjo, ki zago- 
tavlja njen obstoj in naravni razvoj in s tem ciljem uskladiti 
lovstvo ter druge interesne človekove dejavnosti v okolju 
divjadi. 

Zakon temelji na naslednjih načelih: 

- divjad je naravna prvina in vrednota v lasti države; 
- divjad upravljajo državni organi, ki ustanavljajo lovišča in 
zavarovana območja in jih na podlagi javnega razpisa oddajo 
v upravljanje; 
- upravljanje z divjadjo temelji na dolgoročnih in letnih na- 
črtih; 
- upravljalci lovišč in zavarovanih območij so dolžni prepre- 
čevati prekomerno škodo od divjadi; 
- lastniki in uporabniki zemljišč imajo pravico do odškod- 
nine za škodo povzročeno od divjadi ali z lovom in za škodo 
zaradi posebnih gospodarskih omejitev. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Izvajanje tega zakona ne bo povzročalo posebnih ali večjih 
dodatnih bremen proračunu v primerjavi s sedanjim stanjem. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(Namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja ohranitev, varstvo, gojitev in lov divjadi ter 
ukrepanje v okolju za ohranitev, obnovo in izboljšanje njenih 
življenjskih razmer z namenom ohraniti in povečati biološko 
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pestrost in stabilnost življenjskih združb, preprečiti nastajanje 
obsežnih gospodarskih škod in ohranjati splošne koristi in 
pomen divjadi kot naravne prvine in vrednote. 

2. člen 
(Divjad) 

(1) Divjad so prosto živeče divje živali tistih živalskih vrst, ki so 
kot sestavni del življenjskih združb določene z zakonom. 

(2) Divjad je lastnina Republike Slovenije. Zakon zagotavlja 
divjadi posebno varstvo in njenemu pomenu ustrezno uprav- 
ljanje in izkoriščanje. 

(3) Prepovedana je vsaka dejavnost, ki z zniževanjem številč- 
nosti posameznih vrst divjadi ali z uničevanjem njihovih živ- 
ljenjskih možnosti ogroža njihov trajni obstoj in naravni 
razvoj. 

3. člen 
(Določitev divjadi) 

V Republiki Sloveniji štejejo za divjad naslednje vrste prosto 
živečih živali: 

Vrste iz RAZREDA SESALCEV - MAMMALIA , ki štejejo za 
dlakasto divjad so iz 

DRUŽINE: JELENI - CERVIDAE 
navadni jelen - Cervus elaphus L 
damjak — Dama dama L 
srna - Capreolus capreolus L 

DRUŽINE: VOTLOROGI - BOVIDAE 
gams - Rupicapra rupicapra L 
1 alpski kozorog - Capra hircus ibex L 
muflon - Ovis ammon (aries) musimon Pallas 

DRUŽINE: SVINJE - SUIDAE 
divji prašič - Sus scrofa L 

DRUŽINE: ZAJCI - LEPORIDAE 
poljski zajec - Lepus europaeus Pallas 
planinski zajec - Lepus timidus L 
divji kunec - Oryctologus cunculus 

DRUŽINE: VEVERICE - SCIURIDAE 
navadna veverica - Sciurus vulgaris L 
alpski svizec - Marmota marmota L 

DRUŽINE: BOBRI - CASTORIDAE 
evropski bober - Castor fiber L 

DRUŽINE: POLHI - MUSCARDINIDAE 
navadni polh - Glis glis L 

DRUŽINE: NUTRIJE - MYOCASTORIDAE 
nutrija ali bobrovka - Myocastor coypus Molina 

DRUŽINE: VOLUHARICE - MICROTIDAE 
pižmovka - Ondatra zibethica L 

DRUŽINE: MEDVEDI - URSIDAE 
rjavi medved - Ursus arctos L 

DRUŽINE: PSI - CANIDAE 
volk - Canis lupus L 
šakal - Canis aureus L 
lisica - Vulpes vulpes L 
rakunji pes - Nyctereutes procyonoides Gray 

DRUŽINE: MAČKE - FELIDAE 
ris - Lynx lynx L 
divja mačka - Felis silvestris Schreber 

DRUŽINE: KUNE - MUSTELIDAE 
hermelin ali kepen - Mustela erminea L 
mala podlasica - Mustela (vulgaris) nivalis L 
dihur - Mustela putorius L 
kuna zlatica - Martes martes L 
kuna belica - Martes foina Erxleben 
vidra - Lutra lutra L 
jazbec - Meles meles L 
mink - Mustela vison 
Vrste iz RAZREDA PTIČEV - AVES, ki štejejo za pernato 
divjad so iz 
PODDRUŽINE: KOCONOGE KURE - TETRAONINAE 
divji petelin - Tetrao urogallus L 
ruševec - Lyrurus tetrix L 
gozdni jereb - Tetrastes bonasia L 
belka ali snežni jereb - Lagopus mutus Montin 

PODDRUŽINE: FAZANOV ALI PRAVIH KUR - PHASI- 
ANINAE 
poljska jerebica - Perdix perdix L 
prepelica - Coturnix coturnix L 
navadna kotoma — Alectoris graeca Meisner 
fazan - Phasianus colhicus L 
rdečenoga kotoma - Alectoris ruffa 

DRUŽINE TUKALICE ALI MOKOŽI - RALLIDAE 
črna liska - Fulica atra L 

DRUŽINE GALEBI - LARIDAE 
rečni galeb - Larus ridibundus L 
srebrni galeb - Larus argentatus Pontoppidan 
rumenonogi galeb - Larus cachinnans L 

DRUŽINE PLOVCI - ANATIDAE 
labod grbec - Cygnus olor Gmelin 
mali labod - Cygnus bevvickii Jarell 
labod pevec - Cygnus cygnus L 
siva gos - Anser anser L 
njivska gos - Anser fabalis Latham 
beločela gos - Anser albifrons Scopoli 
kratkokljuna gos - Anser brachyrhynchos Baillon 
rdečenoga gos — Anser erythropus L 
raca žlicarica - Anas clypeata L 
dolgorepa raca — Anas acuta L 
raca žvižgavka - Anas penelope L 
raca mlakarica - Anas platyrhynchos L 
raca konopnica - Anas strepera L 
raca krehlja ali kreheljc - Anas crecca L 
raca regija ali regeljc - Anas querquedula L 
votlinska raca (gos) - Tadorna tadorna L 
tatarska žvižgavka - Netta ruffina Pallas 
raca sivka - Aythya ferina L 
kostanjevka ali belooka raca - Aythya nyroca Gueldenstaedt 
čopasta črnica - Aythya fuligula L 
raca rjavka - Aythya marilla L 
črna raca - Melanitta nigra L 
žametna raca ali beloliska - Melanitta fusca L 
zimska raca - Clangula hyemalis L 
navadna ali belovrata gaga - Somateria mollissima L 
navadni ali evropski zvonec - Bucephala clangula L 
raca beloglavka ali palčja raca - Oxyura leucocephala Sco- 
poli 
mala žagarica - Mergus albellus L 
srednja žagarica - Mergus servator L 
velika žagarica - Mergus merganser L 

DRUŽINE PONIRKI - PODICIPEDIDAE 
čopasti ponirek - Podiceps cristatus 
L rjavovrati ali sivogrli ponirek - Podiceps griseigena Bod- 
daert 
mali ponirek - Podiceps ruficollis Pallas 
zlatouhi ponirek - Podiceps auritus L 
črnovrati ponirek - Podiceps nigricollis Brehm 

DRUŽINE SLAPNIKI - GAVIIDAE 
ledni slapnik - Gavia immer Brnnich 
rumenokljuni slapnik - Gavia adamsi Gray 
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rdečegrli slapnik - Gavia stellatus Pontopoidan 
polarni ali severni slapnik - Gavia arcticus L 

DRUŽINE: ČAPLJE - ARDEIDAE 
siva čaplja - Ardea cinerea L 
rjava čaplja - Ardea purpurea L 
velika bela čaplja - Egretta alba L 
mala bela čaplja - Egretta garzetta L 
kvakač ali nočna čaplja - Nycticorax nycticorax L 
čopasta čaplja - Ardeola ralloides Scopoli 
velika bobnarica - Botaurus stellaris L 
mala bobnarica - lxobrychus minutus L 

DRUŽINE IBISI - THRESKIORNITHIDAE 
navadna ali rjava plevica - Plegadis falcinellus L 
bela žličarka - Platalea leucorodia L 

DRUŽINE: ŠTORKLJE - CICONIIIDAE 
bela štorklja - Ciconia ciconia L 
črna štorklja - Ciconia nigra L 

DRUŽINE: ŽERJAVI - GRUIDAE 
žerjav - Grus grus L 

DRUŽINE DEŽEVNIKI - CHARADRIIDAE 
priba ali vivek - Vannellus vanellus L 

4DRUŽINE: GOLOBI - COLUMBIDAE 
golob grivar - Columba palumbus L 
golob duplar - Columba oenas L 
skalni golob - Columba livia Gmelin 
divja grlica - Streptopelia turtur L 
turška grlica - Streptopelia decaocto Fryvadsky 

DRUŽINE: DROPUE - OTIDIDAE 
velika droplja - Otis tarda L 
mala droplja - Otis tetrax L 

DRUŽINE: KLJUNAČI - SCOLOPACIDAE 
sloka ali veliki kljunač - Scolopax msticola L 
belorepa čoketa - Gallinago media L 
rjavorepa kozica - Gallinago gallinago L 

DRUŽINE: KRAGULJI - ACCIPITRIDAE 
planinski orel - Aquila chrysaetos L 
kraljevi orel - Aquila heliaca savigny 
veliki klinkač - Aquila clanga Pallas 
mali klinkač - Aquila pomarina Brehm 
orel belorepec ali postojna - Haliaetus albicilla L 
mali orel - Hieraetus pennatus Gmelin 
kragulji orel - Hieraetus fasciatus Viellot 
kačji orel ali orel kačar - Circaetus gallicus Gmelin 
ribji orel - Pandion haliaetus L 
sršenar - Pernis apivorus L 
črni škarnik - Milvus migrans L 
rjavi škarnik - Milvus milvus L 
kragulj - Accipiter gentilis L 
navadni skobec - Accipiter nisus L 
kratkoprsti ali balkanski skobec - Accipiter badius Gmelin 
navadna kanja - Buteo buteo L 
rjasta ali stepska kanja - Buteo rufinus Cretzschmar 
koconoga kanja - Buteo lagopus Pontoppidan 
rjavi lunj - Circus aeruginosus L 
močvirski lunj - Circus pygargus L 
pepelasti lunj - Circus cyaneus L 
stepski lunj - Circus maerourus Gmelin 
brkati ser - Gypaetus barbatus L 
beloglavi jastreb - Gyps fulvus Hablizl 

DRUŽINE: SOKOLI - FALCONIDAE 
sokol selec - Falco peregrinus Tunstall 
svetloglavi sokol ali s. plenilec - Falco cherrug Gray 
škrjančar — Falco subbuteo L 
mali sokol ali sokolič - Falco columbarius L 
5navadna postovka - Falco tinnunculus L 
rdečenoga postovka - Falco vespertinus L 
južna postovka - Falco naumanni Fleischer 

DRUŽINE: SOVE - STRIGIDAE 
pegasta sova - Tyto alba Scopoli veliki skovik - Otus scops L 
mali skovik - Glaucidium passerinum L 
velika uharica - Bubo bubo L 
mala uharica - Asio otus L 
močvirska uharica - Asio flammeus Pontoppidan 
uralska sova ali kozača - Strix uralensis Pallas 
lesna sova - Strix aluco L 
navadni čuk - Athene noetua Scopoli 
koconogi čuk - Aegolis funereus L 

DRUŽINE: VRANI - CORVIDAE 
šoja - Garrulus glandarius L 
sraka - Pica pica L 
krekovt ali lešnikar - Nucifraga caryocatactes L 
kavka - Coloeus monedula L 
krokar - Corvus corax L 
poljska vrana - Corvus frugileus L 
siva vrana - Corvus corone cornix L 
črna vrana - Corvus corone corone L 
planinska kavka - Pyrrhocorax graculus L 
planinska vrana - Pyrrhocorax pyrrhocorax L 

4. člen 
(Opredelitev lovske dejavnosti) 

(1) Lovstvo je dejavnost, katere namen je sonaravno usmerja- 
nje razvoja vseh vrst divjadi zaradi ohranjanja biološke 
pestrosti in ekološkega ravnotežja, na tej podlagi usklajevanje 
razvoja in številčnosti divjadi s človekovimi dejavnostmi ter 
divjad kot obnovljivi naravni vir tudi izkoriščati. 

(2) Loviti je dovoljeno skladno z določbami tega zakona in s 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

(3) Lastninsko pravico na divjadi ali njenem delu pridobi tisti, 
ki jo je uplenil v skladu s tem zakonom in s predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi in ki je plačal upravljalcu lovišča ali zavaro- 
vanega območja ceno, določeno v ceniku, ki ga predpiše 
minister, pristojen za lovstvo. 

5. člen 
(Načela upravljanja z divjadjo) 

(1) Upravljanje z divjadjo temelji na njenem posebnem var- 
stvu, določenem z zakonom in s predpisi, izdanimi na podlagi 
zakona. Podlaga zanj so program ohranitve in razvoja divjadi 
v Sloveniji ter dolgoročni in letni načrti upravljanja z 
divjadjo in ukrepanja v njenem okolju. 

(2) Ohranitev, varstvo in razvoj divjadi ter ohranitev, obnova in 
izboljšanje življenjskega okolja divjadi so obvezno izhodišče 
načrtovanja posegov ali obremenitev okolja, zlasti pa gozdno- 
gospodarskih načrtov, načrtov razvoja kmetijstva, načrtova- 
nja regulacij vodotokov in melioracij zemljišč ter načrtovanja 
gradnje prometnic. 

6. člen 
(Pojmi) 

(1) Pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 

- naravni prehod (biokoridor) - v razmeroma ozkem pasu 
ohranjeno naravno okolje po katerem lahko divjad prečka 
sicer zanjo neprijazno okolje; 
- brakada - lov, na katerem sodeluje več lovcev (najmanj 
trije) z več psi (najmanjtremi) goniči, ki divjad dvigajo in ji 
glasno sledijo 
- dlakasta divjad - prosto živeči divji sesalci, ki so jih od 
nekdaj lovili ali jih še lovijo in zato tradicionalno štejejo za 
divjad; 
- čakanje - lov, pri katerem lovec v ustreznem kritju in ob 
ugodnem vetru tiho čaka divjad na krajih, kamor ta bolj ali 
manj redno zahaja kot so to pasišča, napajališča, kaluže, 
stečine itd. Lovec lahko čaka v skrivališču, na tleh ali na visoki 
preži; 
- gnezdišče - kraj ali okoliš v naravi, kjer ptice gnezdijo in 
vzrejajo mladiče; 
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- gojitev divjadi - prizadevanje s posegi v populacije divjadi 
in ukrepanjem v njenem okolju izoblikovati čim boljše možno- 
sti za uspevanje določene vrste divjadi; 
- gonič ali brak - to je pes, ki divjad poišče, jo dvigne in nato 
po sledi z nizkim nosom glasno zasleduje; 
- gonjač - oseba, ki poganja divjad iz skrivališč proti 
lovcem, ki čakajo na stojiščih; 
- krvoslednik ali barvar - lovski pes za sledenje obstreljene 
divjadi po krvni sledi, sprva na jermenu, potem ko divjad pred 
njim odskoči ji sledi prosto in skuša divjad ustaviti; 
- lanščak - samec srnjadi, jelenjadi in divjega prašiča v 2. 
živl|enjskem letu; 
- lov na klic z vabljenjem - lov, pri katerem lovec z 
različnimi pripomočki, vabili ali klici, oponaša glas divjadi z 
namenom, da bi jo privabil v strelno bližino; 
- lovka - priprava ali naprava, ki žival ali več živali, ki zaidejo 
vanjo, zadrži žive in fizično nepoškodovane; 
- lovske naprave - visoka preža, čakališče, krmišče in 
podobno; 
- mrhovišče - kraj, kjer odlagajo živalska trupla, da bi z 
njimi privabili in krmili medveda ali druge zveri; 
- naravno ali biološko ravnotežje - ne pomeni nekega 
statičnega enkrat za vselej vzpostavljenega stanja v življenjski 
združbi ampak nenehno dinamiko, kjer se zaradi zunanjih 
vplivov na populacije posameznih vrst, ravnotežje nenehno 
premika zdaj v korist tem zdaj drugim vrstam, da bi se zatem 
zaradi delovanja notranjih mehanizmov življenjske združbe 
vedno znova vračalo v izhodišče. Notranji samoregulacijski 
mehanizmi pa uspešno delujejo samo v biocenozah, v katerih 
so zastopani prav vsi deli, ki vanje sodijo od narave, v določe- 
nih medsebojnih razmerjih; 
- nastrel - mesto, kjer je stala divjad, na katero je lovec 
streljal v trenutku zadetka. Če na nastrelu divjad ne obleži so 
na njem pogosto, ne pa vedno nastrelni znaki: kri, strižine 
dlake, drobci kosti; 
- obora - površina v naravnem okolju obdana z ograjo, ki ne 
dopušča prehajanja vsem ali samo določeni vrsti dlakaste 
divjadi; 
- ozimec - mladič divjega prašiča v 1. življenjskem letu; 
- past - priprava, ki zadrži žival, ki vanjo zaide tako, da jo 
ubije, ali pa tako, da jo ohromi živo, a vedno bolj ali manj 
poškodovano; 
- pogon - več gonjačev se v vrsti drug ob drugem bolj ali 
manj glasno pomika prekopovršine, da bi pognali divjad proti 
vrsti strelcev na stojiščih; 
- populacija vrste - časovno in prostorsko integrirana, 
torej organizirana in medseboj z mnogimi odnosi povezana, 
skupnost osebkov iste vrste, ki živijo na določenem od narave 
omejenem prostoru. Določeno živo vrsto predstavlja v naravi 
njena organizirana populacija in ne posamezni osebek ali 
poljubna skupina osebkov. Med odnosi, ki posamezne osebke 
iste vrste povezujejo v celoto populacije je še posebej zna- 
čilno razplojevanje. Ker ima vsak osebek populacije potenci- 
alno možnost stopiti v odnose razplojevanja z vsakim oseb- 
kom nasprotnega spola v skupnosti iste populacije, imajo vsi 
osebki iste populacije skupen enkraten in neponovljiv genski 
sklad določenih lastnosti in značilnosti vrste, ki ga uničenega 
nikoli več ni mogoče obnoviti. Poleg genetske ima določena 
populacija še vrsto drugih specifičnih značilnosti kot številč- 
nost, gostoto naseljenosti, določeno sestavo po zastopanosti 
obeh spolov in starostnih skupin itd. Samo populacija kot 
nedeljiva celota vstopa v odnose s svojim življenjskim oko- 
ljem; 
- preizkušen lovski pes - pes, ki je svojo uporabnost 
večkrat dokazal pri opravljanju svojih nalog v lovski praksi; 
- pritisk - eden do dva lovca - gonjača se tiho približujeta 
skrivališču divjadi, da bi jo dvignila in premaknila v smeri proti 
lovcem - strelcem, ki čakajo ob stečinah in prehodih divjadi; 
- risanica - puška s spiralno izžlebljeno cevjo, ki izstreljuje 
en izstrelek - kroglo; 
- samonikla ali avtohtona vrsta - v tem zakonu šteje 
ekološka avtohtonost vrste, ki pomeni, da je vrsta živela v 
naših krajih, ko so po zadnji (Wrmski) zaledenitvi prevladale 
današnjim zelo podobne klimatske razmere, ne glede na to, 
če je človek kasneje to vrsto tudi zatrl kot n. pr. risa, kozoroga, 
zobra, losa itd.; 
- šibrenica - puška z gladko cevjo, ki hkrati izstreli več 
manjših izstrelkov - šiber; 

- skupinski lov - vsak lov, ki se ga udeležijo trije ali več 
lovcev. Skupinski lovi so predvsem pritisk, pogon in brakada; 
- sokolarjenje - lov z za ta namen izučeno ujedo, ki je lahko 
poleg katere koli izmed vrst sokolov tudi kragulj, orel itd.; 
- stečina - stalna pot po kateri se v svojem okolju premika 
divjad; 
- strelno orožje - puške, pištole, revolverji, lok, lokostrel, 
ognjeno strelno orožje je strelno orožje iz katerega potisne 
izstrelek pritisk izgorevajočega smodnika; 
- tiha zona - za divjad v prostorsko ureditvenih načrtih 
posebej izločen obsežnejši okoliš, kjer naj divjad živi v miru in 
so za to uveljavljene tudi določene omejitve prostega gibanja 
ljudi, da divjadi ne bi vznemirjali; 
- tuja ali alohtona vrsta - rastlinska ali živalska vrsta, ki v 
življenjskih združbah naših okolij po koncu zadnje zaledeni- 
tve ni več živela. Taka vrsta je lahko bila pred uveljavitvijo 
današnjih klimatskih razmer v naših krajih tudi zelo pogosta 
kot n. pr. svizec, damjak itd. ali pa v naših krajih od narave ni 
bila nikoli zastopana kot n. pr. virginijski jelen, jelen, sika 
jelen itd. Marsikatera alohtona vrsta prinešena danes v naše 
okolje se lahko tudi zelo uspešno uveljavi, a vedno na škodo 
mnogih samoniklih vrst; 
- ukrepanje v okolju - delovanje v življenjskem okolju div- 
jadi z namenom ohraniti, obnoviti ali izboljšati njene življenj- 
ske možnosti; 
- vabnik - živa ali umetno izdelana, ptica določene vrste 
postavljena v njeno naravano okolje z namenom, da bi priva- 
bila sovrstnike; 
- varstvena doba ali lovopust - čas v letu, ko je določeno 
vrsto divjadi prepovedano loviti; 
- lovna doba - čas v letu, ko je določeno vrsto divjadi 
dovoljeno loviti; 
- varstvo divjadi - vsi ukrepi, ki divjad varujejo predvsem 
pred neposrednim preganjanjem in uničevanjem; 
- vrsta (species) - skupina živih organizmov (osebkov), ki 
so si med seboj v vsehznačilnostih podobni in se med seboj 
uspešno plodijo; 
- vzreja divjadi - je reja v ujetništvu neke vrste divjadi, ki 
sicer živi v prosti naravi, dlakaste divjadi v oborah, pernate 
divjadi v voljerah; 
- zalaz - je lov pri katerem se lovec čimbolj tiho in prikrito 
premika po površini, kjer pričakuje divjad, da bi jo zalezel - 
se ji približal na strelno razdaljo in jo uplenil; 
- zimovališče - tisti del območja populacije, kjer njeni 
osebki prežive zimsko obdobje; 
- življenjske možnosti divjadi - možnosti, da določena vrsta 
divjadi lahko najde v prosti naravi dovolj svojim zahtevam 
ustrezne hrane in da so ji na voljo vsa potrebna zavetišča in 
skrivališča po vseh različnih okoljih, ki jih potrebuje njena 
populacija za preživetje posameznih letnih časov. 
(2) Pojmi iz področja varstva okolja, imajo v tem zakonu 
pomen, kot je določen v zakonu o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 32/93). 

UPRAVLJANJE Z DIVJADJO 

1. Določitev prostorskih enot 
7. člen 

(Regija) 

(1) Regija je širša ekološka celota, oblikovana v prostoru po 
mejah, ki jih populacijam posameznih vrst divjadi določajo 
ekološki dejavniki in življenjske zahteve njihove vrste, pa tudi 
naravne ali druge ovire, ki jih vrste divjadi, ki imajo v tem 
prostoru največji vpliv na naravno okolje, redko prekoračijo. 
Območje regije je razdeljeno na zavarovana območja in lo- 
višča. 
(2) Meje regije morajo potekati po mejah lovišč, razen v 
primerih, kjer v naravi obstaja v lovišču ostra ločnica popula- 
cij divjadi. 

(3) Regije določa in spreminja Vlada Republike Slovenije na 
predlog Zavoda za gozdove Slovenije, pripravljenega s sode- 
lovanjem z lovskimi ter naravovarstvenimi organizacijami. 

(4) Meje regij lahko Vlada Republike Slovenije spremeni le na 
podlagi novih ugotovitev o mejah in gibanjih populacij div- 
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jadi, ob nastanku novih ovir v naravi, Ki jih divjad ne prekora- 
čuje ter v drugih primerih, ko to zahteva ekološka zaokrože- 
nost regij. 

8. člen 
(Zavarovana območja) 

(1) Zaradi trajne ohranitve samoniklih, zlasti pa ogroženih 
najbolj značilnih in pomembnih vrst divjadi ter ohranitve 
najpomembnejših delov njenega življenjskega okolja se lahko 
ustanovi lovsko gojitveno območje kot posebno obliko zava- 
rovanega območja. 

(2) Zavarovana območja iz prvega odstavka tega člena usta- 
navlja Vlada Republike Slovenije na zemljiščih, ki predstav- 
ljajo ekološko zaokroženo in celovito življenjsko okolje div- 
jadi. Vlada Republike Slovenije ob ustanovitvi predpiše tudi 
varstveni režim na zavarovanem območju ter naloge, ki jih 
mora izvrševati upravljalec tega območja. 

(3) Lastnik ali uporabnik zemljišča v zavarovanem območju, ki 
mu je s predpisanim varstvenim režimom zaradi omejitev 
gospodarskega izkoriščanja zemljišča, povzročena škoda, ki 
presega splošne naravovarstvene omejitve in ki ni povrnjena z 
nadomestili, ima pravico do odškodnine. 

9. člen 
(Lovišča) 

(1) Lovišča ustanavlja z odločbo minister, pristojen za lovstvo, 
na predlog Zavoda 
za gozdove Slovenije. Lovna površina lovišča ne sme biti 
manjša kot 2.000 ha. Zoper odločbo o ustanovitvi lovišča se 
lahko pritoži vsakdo, ki izkaže pravni interes, v roku tridesetih 
dni. O pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije. 

(2) Meje lovišč, ustanovljenih z odločbo, se lahko spremenijo 
le izjemoma, če je to potrebno zaradi tega, ker se v lovišču 
pojavi ostra ločnica populacij divjadi, če se lovna površina 
lovišča zmanjša pod površino 2.000 ha, če se del lovišča 
vključi v zavarovano območje in v drugih primerih, ko je to 
potrebno zaradi sprememb pri divjadi ali v njenem življenj- 
skem okolju. 

10. člen 
(Izbira upravljalcev lovišč in zavarovanih območij) 

(1) Upravljalca zavarovanih območij in lovišč izbere minister, 
pristojen za lovstvo, na podlagi javnega razpisa za dobo 
desetih (varianta: petih) let. 

(2) Minister pristojen za lovstvo, lahko upravljalcu odvzame 
upravljanje zavarovanega območja ali lovišča, če upravljalec 
krši predpise, če kljub opozorilu ne izvaja letnih načrtov ali ne 
izvrši drugih pogodbenih obveznosti. 

11. člen 
(Vodenje katastrov) 

(1) Zavod za gozdove Slovenije vodi kataster regij, zavarova- 
nih območij in lovišč v skladu s predpisom, ki ga izda mini- 
ster, pristojen za lovstvo. 

(2) Kataster zavarovanega območja oziroma lovišča je del 
prostorsko ureditvenega načrta, je javen ter ga je treba trajno 
hraniti. 

12. člen 
(Lovna in nelovna površina v lovišču in zavarovanem ob- 

močju) 

(1) V nelovnih površinah lovišč in zavarovanih območij je 
prepovedano loviti in ukrepati v okolju divjadi, razen če last- 
nik oziroma uporabnik nelovne površine to izrecno dovoli in 
če so upoštevani posebni varnostni pogoji. 

(2) Nelovne površine so: 
- območja, kjer je zaradi varstva narave stalno prepovedan 
lov na vse vrste divjadi; 

- območja naselij, zaselkov in posameznih stavb vključno s 
stometrskim varovalnim pasom od robne stavbe 
- otroška in športna igrišča, kopališča, redno obiskovana 
sprehajališča, vključno s stometrskim varovalnim pasom; 
- pokopališča, javni in zasebni parki; 
- vrtovi, nasadi, sadovnjaki, drevesnice ter površine z inten- 
zivno kmetijsko kulturo, vendar le, če so ograjene z ograjo, ki 
ne dovoljuje prehoda zajcu ali parkljasti divjadi; 
- ograjene površine z industrijskimi in drugimi objekti; 
- površine v vseh vrstah obor, razen lovnih; 
- območja, na katera je dostop s predpisom prepovedan; 
- površine javnih cest, železniških prog vključno z nasipi ter 
avtocest, vključno s površino med ograjama. 

2. Načrtovanje upravljanja 

13. člen 
(Program upravljanja) 

(1) S programom ohranitve in razvoja divjadi v Sloveniji se po 
regijah določi strategija za usklajeno obravnavanje populacij 
posameznih vrst divjadi, osnovanje njihovih osrednjih življenj- 
skih območij, možne smeri njihovega življenja v prostoru, 
naravni prehodi (biokoridorji) za medsebojno povezavo popu- 
lacij divjadi ter druge za ohranitev posameznih vrst divjadi 
nujne usmeritve upravljanja. 

(2) Program ohranitve in razvoja divjadi v Sloveniji se spremi- 
nja in dopolnjuje v skladu z novimi ugotovitvami o stanju 
divjadi ter o stanju in spremembah v njenem življenjskem 
okolju. 

(3) Program ohranitve in razvoja divjadi v Sloveniji je trajna 
podlaga za načrtovanje v regijah. Njegov predlog ter spre- 
membe in dopolnitve pripravlja Zavod za gozdove Slovenije v 
sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za varstvo narave, 
Lovsko zvezo Slovenije in znanstveno-raziskovalnimi organi- 
zacijami, ki proučujejo divjad. Program ter njegove spre- 
membe in dopolnitve sprejema Vlada Republike Slovenije. 

14. člen 
(Lovskogojitveni načrti) 

(1) Načrti upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem okolju 
so dolgoročni načrt regije, letni načrt regije ter letni načrt 
lovišča oziroma zavarovanega območja. Vsebina načrtov je 
javna in se mora trajno hraniti. 

(2) Dolgoročne in letne načrte regij izdela Zavod za gozdove 
Slovenije v sodelovanju z vsemi upravljalci lovišč in zavarova- 
nih območij v regiji, s kmetijskimi strokovnimi službami ter 
službami za varstvo narave. 

(3) Razdelitev in prilagoditev letnih načrtov regij posameznim 
loviščem in zavarovanim območjem izvajajo letni načrti lovišč 
in zavarovanih območij, ki jih sprejmejo njihovi upravljalci. 

15. člen 
(Namen načrtov) 

(1) Namen dolgoročnega načrta regije je zagotoviti, skladno s 
programom ohranitve in usmerjanja razvoja divjadi, ohranitev 
in usmerjanje razvoja populacij posameznih vrst divjadi kot 
nedeljivih življenjskih skupnosti ter stanje njihove uravnoteže- 
nosti z okoljem v posebnih razmerah regije. Dolgoročni načrt 
regije se izdela za obdobje desetih let. 

(2) Namen letnega načrta regije je, da se dolgoročni načrt 
regije prilagodi dejanskim razmeram v naravi s točno količin- 
sko opredelitvijo posegov v populacije posameznih vrst div- 
jadi in z obsegom ukrepov v njihovem življenjskem okolju. 

(3) Namen letnega načrta lovišča oziroma zavarovanega 
območja je opredelitev z letnim načrtom regije določenih 
posegov v populacije posameznih vrst divjadi in ukrepov v 
njenem okolju za posamezno lovišče oziroma zavarovano 
območje. 
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16. člen 
(Podzakonski predpis) 

(1) Minister, pristojen za lovstvo predpiše v soglasju z ministr- 
stvom, pristojnim za varstvo narave, podrobnejšo obvezno 
vsebino načrtov upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem 
okolju, roke za sprejemanje načrtov ter način izkazovanja in 
nadzora izvrševanja načrtov. 

3. Koncesijska razmerja 

17. člen 
(Javni razpis) 

(1) Koncesijo za upravljanje z divjadjo v posameznih loviščih 
oziroma zavarovanih območjih podeljuje minister, pristojen 
za lovstvo na podlagi javnega razpisa. 

(2) Koncesijo za upravljanje z divjadjo na območju Triglav- 
skega narodnega parka ima javni zavod Triglavski narodni 
park. 

(3) Javni razpis za izbiro upravljalcev mora vsebovati podatke 
o lovišču oziroma zavarovanem območju in kandidate sezna- 
niti z osnovnimi razmerami v njem. 

Objavljen mora biti najmanj tri mesece pred iztekom roka 
koncesijske pogodbe. Rok za prijavo mora biti najman 30 dni 
od dneva, ko je bil javni razpis objavljen. Prijava na javni 
razpis mora biti pisna. 

(4) Na javni razpis za upravljanje lovišč lahko kandidirajo 
pravne osebe, ki so člani Lovske zveze Slovenije, na javni 
razpis za upravljalca zavarovanih območij pa javni zavodi in 
javna podjetja, ki so registrirani v Republiki Sloveniji. 

(5) Pri izbiri upravljalcev imajo prednost po naslednjem vrst- 
nem redu: 

- upravljalci, ki so do javnega razpisa v skladu s predpisi, 
načrti in strokovno ustrezno upravljali lovišče ali zavarovano 
območje; 
- lovske družine, katerih člani imajo v lasti večji del kmetij- 
skih zemljišč in gozdov na območju lovišča; 
- lovske družine, katerih večji del članov ima stalno prebiva- 
lišče na območju lovišča; 

(6) V sporih o izbiri upravljalcev odloča pristojno sodišče. 

18. člen 
(Koncesijska pogodba) 

(1) Kandidat, izbran na podlagi javnega razpisa, pridobi pra- 
vico do upravljanja lovišča ali zavarovanega območja s pode- 
litvijo koncesije za dobo določeno z zakonom. Koncesija je 
podeljena s sklenitvijo koncesijske pogodbe. 

(2) Koncesijska pogodba vsebuje zlasti: 
- izjavo upravljalca, da je seznanjen z regijskimi načrti, ki se 
nanašajo na lovišče ali zavarovano območje in da bo pravo- 
časno sprejel letne načrte lovišča oziroma zavarovanega ob- 
močja; 
- obveznost upravljalca, da bo izpolnjeval naloge, določene v 
načrtih; 
- obveznost upravljalca, da bo izpolnjeval obveznosti v zvezi 
s preprečevanjem in plačilom škode, povzročene od divjadi 
ali z lovom; 
- obveznost upravljalca, da bo redno plačeval obračunano 
višino povračila za izkoriščanje lovišča; 
- način opravljanja lovskočuvajske službe; 
- pravico upravljalca, da razpolaga z divjadjo, določeno v 
letnem načrtu za odstrel; 
- pravico do plačila za uplenjeno divjad ali njene dele po 
predpisanem ceniku. 

(3) Upravljalec ne sme oddajati upravljanja v lovišču ali zava- 
rovanem območju drugim pravnim ali naravnim osebam, sme 

pa oddajati odstrel divjadi v skladu z letnim načrtom lovskim 
gostom in jim mora zagotoviti spremstvo. 

19. člen 
(Povračilo za izkoriščanje lovišča) 

(1) Vlada Republike Slovenije predpiše na predlog ministra, 
pristojnega za lovstvo, način določanja višine letnega povra- 
čila za izkoriščanje lovišča oziroma zavarovanega območja 
ter razdelitve tega plačila na del, ki ga prejemajo lastniki 
kmetijskih zemljišč in gozdov v lovišču oziroma zavarovanem 
območju ter na del, ki ga upravljalec lovišča ali zavarovanega 
območja obdrži za financiranje del za ukrepanje v okolju 
divjadi. 

(2) Višina povračila ne sme presegati 70 % tržne vrednosti 
divjadi in trofej po načrtovanem letnem odstrelu divjadi. 

4. Posebno varstvo divjadi 

20. člen 
(Posebno varovana divjad) 

(1) Vse leto je prepovedano loviti naslednjo divjad: 
- iz razreda sesalcev: planinskega zajca iz družine zajci, 
navadne veverice iz družine veveric, evropskega bobra iz 
družine bobri, rjavega medveda iz družine medvedi, volka iz 
družine psi, risa in divje mačke iz družine mačke, hermelina 
ali kepena, male podlasice, dihurja in vidre iz družine kune; 
- iz razreda ptičev: divjega petelina, ruševca, gozdnega 
jereba in belke ali snežnega jereba iz poddružine koconoga 
ali gozdne kure, prepelice in kotorne ali skalne jerebice iz 
poddružine fazani ali poljske kure, vse vrste iz družin tukalice 
in galebi, vse vrste z izjemo race mlakarice iz družine plovci, 
vse vrste iz družin ponirki, slapniki, čaplje, ibisi, štorklje, 
žerjavi in deževniki, vse vrste divjadi z izjemo goloba grivarja 
iz družine golobi, vse vrste divjadi iz družin droplje, kljunači, 
kragulji, sokoli in sove ter krekovt ali lesnikar, kavka in planin- 
ska vrana iz družine vrani. 

(2) Minister, pristojen za lovstvo, lahko za določen čas največ 
petih let prepove tudi lov drugih prosto živečih živali, če so 
nepogrešljive sestavine naravnih združb, katerih del je divjad 
in je zaradi lova ogrožen obstoj teh naravnih združb. Predpis 
o tem lahko izda na predlog Zavoda za gozdove Slovenije, če 
s tem predlogom soglaša Lovska zveza Slovenije. 

(3) Minister, pristojen za lovstvo, lahko izjemoma dovoli 
odstrel ali odlov divjadi, navedene v prvem odstavku tega 
člena, če je to nujno za zavarovanje zdravja in življenja ljudi, 
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, zavarovanja premo- 
ženja večje vrednosti, zaradi pridobivanja divjadi za njeno 
naselitev v prosti naravi, zaradi potreb znanstvenega in razi- 
skovalnega dela ali zaradi prevelike množitve divjadi, če to 
povzroča nesorazmerno škodo. Minister, pristojen za lovstvo, 
v tej odločbi tudi določi pogoje lova. 

(4) Ne glede na druge določbe tega člena določa minister, 
pristojen za lovstvo, potem ko dobi mnenje Lovske zveze 
Slovenije, letni odstrel medveda, volka in risa po količini, 
sestavi in območni razporeditvi. Ta redni odstrel lahko določi 
le zaradi ravnotežja populacij divjadi v okolju ali zaradi občut- 
nega poslabšanja razmer v okolju. Odstrel se lahko opravi za 
medveda le v času od 1. oktobra tekočega leta do 31. marca 
naslednjega leta, za volka in risa pa le v času od 15. novembra 
tekočega leta do 31. januarja naslednjega leta. 

21. člen 
(Pogoji in čas lova) 

(1) Minister, pristojen za lovstvo, predpiše na predlog Zavoda 
za gozdove Slovenije in Lovske zveze Slovenije pogoje in 
območja lova ter lovne dobe za lovne vrste divjadi. 

22. člen 
(Nadzor odstrela, izgub in prometa uplenjene divjadi) 

(1) Upleniteij divjadi mora takoj po uplenitvi divjadi, katere 
odstrel je omejen, uplenjeno divjad opremiti z oznako. 

poročevalec, št. 46 40 



(2) Preparator mora voditi knjigo živali, ki jih sprejme v prepa- 
riranje, v katero mora tudi vpisati osebne podatke prinašalca. 

(3) Minister, pristojen za lovstvo, podrobneje predpiše način 
nadzora in evidence uplenitve divjadi. 

23. člen 
(Naseljevanje divjadi) 

(1) Vnašanje samoniklih (avtohtonih) vrst divjadi v prosto 
naravo je dovoljeno, če je predvideno z načrtom regije in če 
pristojna veterinarska služba ugotovi, da njeno vnašanje ne 
predstavlja nevarnosti za zdravje ljudi ali za domače in prosto 
živeče živali. 

(2) Dovoljenje za vnašanje samoniklih vrst divjadi izda ministr- 
stvo, pristojno za lovstvo, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji 
iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Prepovedano je vnašanje tujih (alohtonih) vrst divjadi v 
prosto naravo, razen fazana ob pogojih, določenih v prvem 
odstavku tega člena. 

24. člen 
(Divjad v ujetništvu) 

(1) Samoniklih (avtohtonih) vrst divjadi ni dovoljeno zadrže- 
vati v ujetništvu brez dovoljenja. 
(2) Ministrstvo, pristojno za lovstvo, dovoli zadrževanje te 
divjadi v ujetništvu v naslednjih primerih: 
a) zaradi zdravljenja in rehabilitacije najdene živali; 
b) zaradi znanstveno-raziskovalnih ali učnih namenov; 
c) zaradi vzreje divjadi, namenjene naseljevanju v prosto 
naravo; 
d) v drugih, posebej utemeljenih primerih, skladnih z načeli in 
temeljnimi določbami zakona. 

Ministrstvo, pristojno za lovstvo, izda dovoljenje le, če so 
zagotovljene primerne bivalne razmere in strokovna oskrba 
divjadi v ujetništvu. Če to ni zagotovljeno, lahko odredi izpu- 
stitev živali v prosto naravo, njeno premestitev v azil ali v 
rehabilitacijo ali pa njeno pokončanje. 

(3) Kdor zadržuje žival v ujetništvu, je odgovoren za škodo, ki 
jo povzroči ta žival. 

25. člen 
(Najdena divjad) 

(1) Prepovedano je dotikanje, prenašanje ali prilaščanje one- 
mogle, poškodovane ali bolne divjadi ter gnezd ali jajc per- 
nate divjadi, razen če se le z odstranitvijo lahko zavarujejo 
pred uničenjem. Najditelj je o najdbi divjadi dolžan brez 
odlašanja obvestiti upravljalca lovišča ali zavarovanega ob- 
močja. 

26. člen 
(Obore) 

(1) Za postavitev obore je potrebno dovoljenje ministrstva, 
pristojnega za lovstvo in ministrstva, pristojnega za varstvo 
narave. Obora mora obsegati najmanj 4 ha površine. 

(2) Divjad, namenjena v vzrejno oboro in v obori vzrejeno 
divjad nadzoruje pristojna veterinarska služba. 

(3) V obori je prepovedano imeti tiste tuje (alohtone) vrste 
divjadi, ki lahko s samoniklimi (avtohtonimi) vrstami divjadi 
dajejo plodne potomce. 

(4) Ministrstvi zavrneta izdajo dovoljenja, če postavitev obore 
ni skladna s predpisi s področja divjadi in lovstva oziroma 
varstva okolja ali če nasprotuje načrtovanim ukrepom na 
področju upravljanja z divjadjo ali varstva narave. 

(5) Minister, pristojen za lovstvo, izda s soglasjem ministra, 
pristojnega za varstvo narave, predpis o vsebini vloge za 
izdajo dovoljenja za postavitev obore, o zahtevanih podatkih v 

zvezi s postavitvijo obore ter o načinu presoje vpliva postavi- 
tve obore in posledic na okolje. 

27. člen 
(Prepoved vznemirjanja divjadi) 

(1) Prepovedano je divjad brez dovoljenja upravljalca lovišča 
ali zavarovanega območja vznemirjati po gnezdiščih, polega- 
liščih, brlogih, pasiščih, zimovališčih, stečinah in drugih za 
njihov obstoj pomembnih krajih, ki jih ugotovi upravljalec 
lovišča ali zavarovanega območja. 

(2) Preko za obstoj divjadi pomembnih krajev je prepovedano 
nadelovati, speljevati in označevati turistične, planinske ter 
plezalne smeri, pota in steze. 

(3) Preko za obstoj divjadi pomembnih krajev ni dovoljen 
prelet z motornimi ali brezmotornimi zmaji, padali ali z dru- 
gimi podobnimi napravami za letenje. 

(4) Psov in mačk ni dovoljeno izpuščati v prosto naravo. 
Lastnik psa ali mačke je odgovoren za škodo, ki jo njegova 
žival povzroči v prosti naravi. 

28. člen 
(Posebni ukrepi za varstvo divjadi) 

(1) Če je ogrožen obstoj določene vrste divjadi, lahko Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za lov- 
stvo, ali ministra, pristojnega za varstvo narave, predpiše 
posebne ukrepe za varstvo divjadi. 

(2) Posebni ukrepi za varstvo divjadi iz prvega odstavka tega 
člena so začasni in lahko veljajo za obdobje nejveč desetih 
let. 

(3) Posebni ukrepi za varstvo divjadi iz prvega odstavka tega 
člena so: 

- začasna razširitev površine obstoječih zavarovanih ob- 
močij; 
- začasna prepoved določenega načina gibanja ali vožnje na 
določenem območju; 
- začasna določitev posebnih ukrepov pri posegih v okolje. 

(4) Lastnik ali uporabnik zemljišča, ki mu je s predpisanimi 
ukrepi pri gospodarskem izkoriščanju zemljišča povzročena 
škoda, ki presega splošne naravovarstvene omejitve in ki ni 
povrnjena z nadomestili, ima pravico do odškodnine. 

LOV IN LOVSKA ORGANIZACIJA 
29. člen 

(Lov) 

(1) Lov obsega iskanje, zasledovanje, odstrel in odlov divjadi, 
pobiranje poginule divjadi in njenih delov. 

(2) Lovi lahko, kdor ima lovski izpit. Kdor nima lovskega izpita, 
sme loviti le v spremstvu osebe, ki ima lovski izpit. 

(3) Divjad lahko lovijo člani lovskih organizacij, pooblaščeni 
delavci, zaposleni pri upravljalcih lovišč ali zavarovanih 
območij ter lovci, ki jih na lov povabi upravljalec lovišča ali 
zavarovanega območja. 

(4) Minister, pristojen za lovstvo, izda predpis o pogojih, 
vsebini in opravljanju lovskega izpita. 

30. člen 
(Trofeje) 

(1) Za določene vrste uplenjene divjadi mora biti izdana tro- 
fejna listina. Trofejno listino izda upravljalec lovišča ali zava- 
rovanega območja. 

(2) Posebno pomembne trofeje se ne smejo nositi iz Repu- 
blike Slovenije brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za 
lovstvo. 
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(3) Minister, pristojen za lovstvo, predpiše obliko in postopek 
za izdajanje trofejne listine, za katere vrste uplenjene divjadi 
mora biti izdana trofejna listina ter posebno pomembne tro- 
feje. 

31. člen 
(izvrševanje iova) 

(1) Prosto v naravi živečo divjad je v skladu z določili tega 
zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi dovoljeno 
loviti in upleniti z vrsti divjadi primernim lovskim orožjem in 
nabojem ter na lovsko pravičen način, ki ne sme: 
- ogrožati življenja in zdravja ljudi; 
- divjadi pretirano vznemirjati ali izpostavljati nepotrebnemu 
trpljenju; 
- lastnikom ali uporabnimom zemljišč povzročati škode. 

(2) Ročno strelno orožje je na lovu dovoljeno uporabljati 
samo za usmrtitveni strel ranjene, očitno bolne ali onemogle 
divjadi. 

(3) Prosto živečo divjad je dovoljeno loviti z za lov priučeno 
ujedo. Na ta način lahko lovi samo lovec - sokolar, ki je ob 
lovskem izpitu opravil tudi dodatni sokolarski izpit. Sokolar 
sme loviti samo z ujedo, registrirano pri inšpekciji za lovstvo, 
v lovnem času, in kjer pridobi pisno dovoljenje upravljalca 
lovišča ali zavarovanega območja. 

(4) Pri lovu se smejo uporabljati samo preizkušeni psi lovskih 
pasem. Če katera koli izmed vrst parkljaste divjadi in velikih 
zveri po strelu ne obleži in je ni mogoče takoj najti, mora lovec 
nastrel preiskati s psom krvoslednikom, praktično preizkuše- 
nim na naravni krvni sledi in divjad, če je bila ranjena, najti. Na 
vsakem lovu na malo poljsko in vodno divjad mora biti udele- 
žen najmanj en, v iskanju in prinašanju divjadi preizkušen 
lovski pes. 

(5) Če pri iskanju po krvni sledi ranjena divjad prekorači mejo 
lovišča ali zavarovanega območja, je potrebno za nadaljnje 
iskanje pridobiti dovoljenje upravljalca lovišča ali zavarova- 
nega območja, v katerega je ranjena divjad vstopila. 

(6) Odlov žive divjadi v lovke, z zankami ali sredstvi za omam- 
ljanje je dovoljen samo v znanstveno-raziskovalne ali druge 
namene, ki so v širšem javnem interesu s posebnim dovolje- 
njem, ki ga izda ministrstvo, pristojno za lovstvo, v soglasju z 
ministrstvom, pristojnim za varstvo narave. Dovoljenje ni 
potrebno za odlov žive nepoškodovane divjadi iz ograjenih, iz 
lovne površine izločenih drevesnic, vrtov, parkov, pokopališč 
in tem podobnih površin, s pogojem, da se divjad takoj po 
ulovu izpusti na prostost izven ograje in za odlov fazanov in 
jerebic za prezimovanje v voljerah. 

(7) Pri lovu se je lovec dolžan ravnati po načelu lovske pravič- 
nosti. 

(8) Minister, pristojen za lovstvo, izda predpis o primernem 
lovskem orožju, primernih nabojih in o lovu z ujedami. 

32. člen 
(Prepovedi pri izvajanju lova) 

(1) Prepovedano je: 
- loviti na površinah, ki so za namene javne rabe izločene iz 
lovne površine lovišča; 
- loviti brez pisnega dovoljenja lastnika oziroma upravljalca 
na ograjenih površinah, vrtov, parkov, sadovnjakov, drevesnic 
in tem podobnih ograjenih površinah; 
- loviti bližje od 100 m ob stanovanjskih, industrijskih in 
drugih objektih, ob železniških progah in javnih cestah z 
izjemo gozdnih in poljskih cest in poti; 
- nastavljati divjadi strupene vabe; 
- nastavljati divjadi, z izjemo polha, kakršne koli pasti, zanke, 
mreže ali limanice; 
- uporabljati pri lovu na divjad kakršne koli umetne vire 
svetlobe; 
- uporabljati na lovskem orožju infrardeče namerilne 
naprave, naprave z ojačevalci svetlobe in laserje; 

- uporabljati na lovu orožje na zračni ali plinski pritisk in 
avtomatsko orožje; 
- uporabljati na lovu polavtomatske risanice in šibrenice, 
katerih nabojnik je mogoče napolniti z več kot dvema nabo- 
jema; 
- uporabljati pri lovu orožje in naboj manjše moči, kot je 
predpisana minimalna moč za odstrel določene vrste divjadi; 
- uporabljati pri lovu v prosti naravi lok ali lokostrel; 
- uporabljati pri lovu za vabljenje divjadi gramofone, magne- 
tofone in druge naprave za posnemanje glasov divjadi, razen 
običajnih vabil in klicev; 
- uporabljati za vabo žive ali umetne vabnike, negibne ali 
mehanično in električno krmiljene; 
- loviti divjad iz motornih ali zračnih vozil, železnic, žičnic in 
motornih čolnov; 
- loviti divjad, v času od ene ure po zahodu sonca do ene ure 
pred sončnim vzhodom z izjemo divjega prašiča na čakanju, 
zveri na mrhoviščih in polha v pasti, ki jih je dovoljeno loviti 
tudi v nočnih urah; 
- loviti na skupnih lovih - pogonih, brakadah in pritiskih - 
katero koli divjad, ko doseže snežna odeja višino nad 30 cm; 
- loviti divjad ob poplavah; 
- odstreliti parkljasto divjad v sezoni krmljenja v krogu s 
polmerom 200 m od krmišča, ki ga obiskuje; 
- hoditi ali voziti se po tujem lovišču tudi po javnih cestah, 
poteh in stezah z lovsko puško, lokom, lokostrelom ali kate- 
rim koli drugim strelnim orožjem, če ni prazno in spravljeno v 
toku ali v prtljažniku vozila; 
- uporabljati na tekmovanjih ali vajah v streljanju za tarčo , 
žive ptice ali druge prosto živeče in domače živali; 
- uporabljati pri učenju lovskega psa katero koli živo divjad 
ali domačo žival tako, da je med njima mogoč neposreden stik 
in lahko drug drugega poškodujeta; 
- streljati v gnezda ptic. 

(2) Izjemoma lahko minister, pristojen za lovstvo, s soglasjem 
ministra, pristojnega za varstvo narave, odpravi za določen 
čas na določenem kraju posamezne prepovedi iz prejšnjega 
odstavka, če je to potrebno za znanstveno raziskovalne 
namene, pouk, reševanje divjadi ob nesrečah ali boleznih, ali 
če zaradi nastanka posebnih okoliščin ni mogoče na drug 
način zavarovati z zakonom določene cilje na področju uprav- 
ljanja z divjadjo. 

33. člen 
(Lov na obdelanih ali pozidanih zemljiščih) 

(1) Brez pisnega dovoljenja lastnika ali uporabnika zemljišča 
se po njivah, vinogradih, vrtovih in intenzivnih kmetijskih 
nasadih ne sme loviti v skupinah od 1. marca pa dotlej, dokler 
niso pospravljeni pridelki. 

(2) Dovoljeno je pregnati divjad iz obdelanih kmetijskih zem- 
ljišč in nelovnih površin. Iz sadovnjakov, drevesnic in drugih 
površin za intenzivno gojitev kmetijskih kultur je lovska orga- 
nizacija na zahtevo lastnika ali uporabnika zemljišča dolžna 
sodelovati pri pregonu divjadi. 

(3) V stanovanjskem ali drugem poslopju ali na dvorišču sme 
vsakdo pokončati divjad, ki se sme loviti. 

2. Lovske organizacije 

34. člen 
(Vrste lovskih organizacij) 

(1) Lovske organizacije so lovske družine, upravljalci lovišč in 
zavarovanih območij, ki niso lovske družine ter Lovska zveza 
Slovenije. 

35. člen 
(Lovska družina) 

(1) Lovska družina je društvo najmanj 15 polnoletnih oseb, ki 
se prostovoljno združujejo zaradi varstva in gojitve divjadi, 
skrbi za ohranitev, obnovo in izboljšanje njenega življenj- 
skega okolja in udeležbe v lovu in z njim povezanimi dejav- 
nostmi. 
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(2) Lovska družina se ustanovi, deluje in preneha obstajati po 
predpisih o društvih, če ta zakon ne določa drugače. 

(3) Po prenehanju lovske družine pridobi lastninsko pravico 
na njenem premoženju Lovska zveza Slovenije, če je bila 
lovska družina njen član, sicer pa občina, v kateri je imela 
lovska družina svoj sedež. 

(4) Lovska družina lahko omeji število svojih članov, če 
majhna površina lovišča ne zagotavlja možnosti za društveno 
dejavnost večjega števila članov. Lovska družina ne sme zavr- 
niti sprejema v članstvo prosilcu, ki ima v lovišču, ki ga lovska 
družina upravlja, najmanj 10 ha zemljišča. 

(5) Član lovske družine je lahko samo državljan Republike 
Slovenije (varianta: samo tisti, ki ima stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji). 

(6) Najkasneje v treh letih, odkar je bil sprejet v lovsko dru- 
žino, mora član opraviti lovski izpit. Če izpita v tem času ne 
opravi, mu članstvo v lovski družini preneha. 

36. člen 
'(Disciplinski ukrepi) 

(1) Lovska družina lahko člana, ki je deloval v nasprotju s tem 
zakonom ali s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, z aktom 
lovske družine ali z lovsko pravičnostjo, izključi iz članstva ali 
odloči, da začasno ne sme loviti. O tem odloča častno razso- 
dišče lovske družine ali več lovskih družin, ki so se sporazu- 
mele o skupnem častnem razsodišču. 

(2) Upravitelj lovišča ali zavarovanega območja ne sme pova- 
biti na lov tistega, ki je bil izključen iz lovske družine ali ki 
začasno ne sme loviti. 

37. člen 
(Register lovskih družin) 

(1) Lovska družina se kot pravna oseba ob ustanovitvi vpiše v 
register lovskih organizacij pri ministrstvu, pristojnem za lov- 
stvo. 

38. člen 
(Lovska zveza Slovenije) 

(1) Lovska zveza Slovenije je prostovoljno združenje lovskih 
organizacij Slovenije. V njo se lahko združijo tudi organiza- 
cije, katerih dejavnost se nanaša na varstvo narave, ali njihove 
skupnosti. 

(2) Lovska zveza Slovenije poleg nalog, ki jih določijo njeni 
člani, opravlja tudi naloge sodelovanja z državnimi organi v 
zadevah, ki se nanašajo na lovstvo in upravljanje z divjadjo in 
z imenovanjem svojih predstavnikov v strokovne organe. 

(3) Lovska zveza Slovenije lahko z odločitvijo svojega organa 
izključi iz svojih vrst člana, ki s svojo dejavnostjo krši predpise 
ali ne ravna skladno z njenimi splošnimi akti. 

39. člen 
(Lovski nadzornik in lovski čuvaj) 

(1) Upravljalec zavarovanega območja mora zagotoviti stalno 
in zadostno nadzorstvo celotnega zavarovanega območja z 
organiziranjem lovsko nadzorne službe. 

(2) Upravljalec lovišča mora zagotoviti stalno in zadostno 
nadzorstvo celotnega lovišča z organiziranjem lovsko čuvaj- 
ske službe. 

(3) Lovsko nadzorno oziroma čuvajsko službo izvršujejo lov- 
ski nadzorniki in lovski čuvaji. Njihove temeljne naloge so: 

- nadzor izvrševanja zakonov in drugih predpisov s področja 
varstva okolja, upravljanja z divjadjo in lova; 
- pomoč pri zbiranju podatkov o stanju divjadi in njenem 
življenjskem okolju; 

- pomoč pri izvajanju načrtovanih ukrepov in nalog; 
- pomoč pri preprečevanju škode, ki jo povzroča divjad; 
- sodelovanje z lovsko inšpekcijo. 

(4) Lovski nadzornik in lovski čuvaj sta uradni osebi ko oprav- 
ljata svojo službo; imata službeni znak in izkaznico. 

40. člen 
(Pogoji za opravljanje nadzorne službe) 

(1) Lovski nadzornik ali lovski čuvaj lahko postane vsakdo, ki 
je polnoleten, ima orožni list in je opravil izpit za lovskega 
nadzornika ter ima kot član lovske organizacije triletno lovsko 
prakso. 

(2) Minister, pristojen za lovstvo, predpiše obliko službenega 
znaka, obliko in vsebino službene izkaznice ter program in 
način opravljanja izpita za lovskega nadzornika. 

41. člen 
(Pooblastila lovskega nadzornika ali čuvaja) 

(1) Lovski nadzornik in lovski čuvaj sta pooblaščena: 
- v lovišču ali zavarovanem območju legitimirati vsakogar, ki 
lovi ali ima priprave za lov; 
- v lovišču ali zavarovanem območju preiskati vozilo ter 
začasno odvzeti priprave za lov ali lovski plen osebam, ki ne 
izkažejo, da imajo pravico loviti; 
- odstreliti hudo poškodovano ali bolno divjad ter v skladu z 
letnim planom odstreliti netrofejno parkljasto divjad. 

Pri izvajanju pooblastil se morata izkazati s službeno izkaz- 
nico. 

(2) Če lovski nadzornik ali lovski čuvaj pri opravljanju svoje 
službe kršita zakon ali nevestno opravljata službo ju upravlja- 
lec zavarovanega območja ali lovišča razreši in odvzame 
službeni znak in izkaznico. 

IV. PREPREČEVANJE IN POVRAČILO ŠKODE 

42. člen 
(Opredelitev škode) 

(1) Ta zakon posebej ureja določene vrste škode, ki jo je 
povzročila divjad, škodo povzročeno z izvrševanjem lova in 
škodo na divjadi. Za ostale škode veljajo splošni predpisi o 
škodi in odškodninski odgovornosti ali posebni predpisi za 
posamezne vrste škod. 
(2) Na obdelanem kmetijskem zemljišču je škoda od divjadi 
vsako znižanje ali izguba donosa, ki je nastalo zaradi delova- 
nja divjadi in ki presega 5 % vrednosti za območje in kulturo 
pričakovanega donosa. 

(3) Na travnikih in pašnikih je škoda od divjadi le od divjih 
prašičev razrita travnata ruša. 

(4) V gozdu šteje za škodo, ki jo povzroči divjad, če: 

- z objedanjem mladja, lupljenjem, ogrizenjem ali glodanjem 
drevesnega lubja, z lomljenjem vej in stebel dreves povzroči 
praznine v sestoju na naravno pomlajeni ali pogozdeni povr- 
šini, ki onemogočijo normalno oblikovanje in razvoj sestoja in 
znižujejo kakovost preostalega drevja; 
- s ponavljajočim objedanjem preprečuje preraščanje dre- 
vesnega mladja v višino in s tem podaljšuje rastišču primerno 
pomladitveno obdobje sestoja; 
- s pašo prepreči rast naravnega drevesnega mladja ali z 
objedanjem prepreči pogozditev; 
- s selekcioniranjem drevesnih vrst, zastopanih v mladju, 
onemogoča uveljavljanje večine rastišču primernih drevesnih 
vrst in na ta način prepreči nastanek naravnih mešanih se- 
stojev. 

Za škodo, ki jo je povzročila divjad v gozdu, ne šteje poškodo- 
vanje ali uničenje nasada neprimerne drevesne vrste, ki je 
rastišču tuja, in objedanje mladja v sestojih, ki niso v obdobju 
pomlajevanja. 
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(5) Za škodo, ki jo je povzročila divjad na domači živali, šteje 
zmanjšanje ali izguba vrednosti poškodovane ali pokončane 
domače živali. 

(6) Škoda, povzročena z izvrševanjem lova, je vsaka škoda, ki 
so jo pri izvrševanju lova povzročili lovci, gonjači ali drugi 
udeleženci lova, lovski psi in druge živali, uporabljene za lov. 

(7) Škoda na divjadi je premoženjska in ekološka škoda, 
povzročena z neposrednim protipravnim uničenjem, poško- 
dovanjem ali prilastitvijo divjadi, njenih legel in gnezd ali 
povzročena posredno s protipravnimi posegi v prostor, ki 
spreminja, krči ali uničuje habitate, naravne prehode (biokori- 
dorje) in druge za obstoj divjadi pomembne dele in zanjo 
obstoječe življenjske možnosti. 

43. člen 

(Preprečevanje škode) 

(1) Upravljalec lovišča ali zavarovanega območja si mora 
prizadevati, da prepreči škodo, ki jo povzroča divjad, tako da: 

- izpolnjuje letne plane odstrela vseh lovnih vrst divjadi po 
količini in sestavi; 
- izvršuje vsa načrtovana dela za ohranitev, obnovo in izbolj- 
šanje življenjskih možnosti divjadi v okolju; 
- uporablja ustrezna sredstva in ovire za odvračanje divjadi 
od zemljišč, na katerih utegne povzročiti škodo; 
- odvrača divjad od zemljišč, na katerih utegne povzročiti 
škodo, z obhodi, vznemirjanjem, hrupom, streli, z lovskimi psi 
ali z drugimi primernimi načini. 

(2) Lastnik ali uporabnik zemljišča, ki ne dovoli upravljalcu 
lovišča ali zavarovanega območja zavarovanja zemljišča, ga 
pri tem ovira ali odstrani sredstva oziroma ovire za prepreče- 
vanje škode, ki jo povzroča divjad, nima pravice do povrnitve 
te vrste škode. 

44. člen 
(Odškodninska odgovornost) 

(1) Odškodnino za škodo, ki jo povzroči divjad, mora plačati 
upravljalec lovišča aii zavarovanega območja, na katerem je 
škoda nastala. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, mora 
odškodnino za škodo, ki jo povzroči divjad, na katero je lov 
prepovedan vse leto ter za škodo, ki jo povzročijo medved, 
volk in ris, plačati Republika Slovenija. Odškodnino za škodo, 
ki jo povzroči divji prašič morajo plačati upravljalci lovišč ali 
zavarovanih območij v regiji, v kateri je škoda nastala, po 
načelu solidarne odgovornosti. 

(3) Odškodnino za škodo, povzročeno z lovom, mora plačati 
upravljalec lovišča ali zavarovanega območja, v katerem je 
škoda nastala. 

45. člen 
(Višina odškodnine) 

(1) Oškodovanec je upravičen do odškodnine za škodo, pov- 
zročeno od divjadi ali z lovom: 

- za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času, ko te kulture 
ni mogoče več nadomestiti z drugo v vrednosti za območje in 
kulturo pričakovanega povprečnega pridelka, obračunanega 
po dnevni tržni ceni v času cenitve škode; 
- za škodo na kmetijski kulturi, nastalo v času ko je uničeno 
kulturo še v istem letu mogoče nadomestiti z drugo, v višini 
vseh stroškov dela in sredstev, potrebnih za osnovanje nove 
kulture in razliko v vrednosti pridelka med uničeno in novo 
kulturo; 
- za pokončano domačo žival v višini cene enakovredne 
domače živali, povečano za stroške zaradi nakupa živali; 
- za poškodovano domačo žival v višini stroškov zdravljenja 

povečano za višino izgube zaradi izpada ali odloga vzrejnega 
cilja; 
- za ostale vrste škode, ki jih ureja ta zakon, v višini, ki jo 
oceni izvedenec z ustreznega področja. 

(2) Višina odškodnine na divjadi se določi po ceniku, ki ga 
predpiše minister, pristojen za lovstvo. 

46. člen 
(Uveljavljanje odškodnine) 

(1) Oškodovanec je dolžan škodo, povzročeno od divjadi ali z 
lovom v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil, pisno prijaviti 
pooblaščencu upravljalca lovišča ali zavarovanega območja, 
katerega osebne podatke in naslov do 31. marca tekočega 
leta upravljalec javno objavi na krajevno običajen način. 

(2) Če se oškodovanec in pooblaščenec upravljalca v osmih 
dneh po pisni prijavi škode na podlagi ogleda ne sporazumeta 
o višini odškodnine, pošlje oškodovanec pisno prijavo škode 
z zapisnikom o ogledu komisiji, ki jo za območje občine ali 
več občin imenuje ministrstvo, pristojno za lovstvo, za dobo 
petih let (varianta: komisijo za dobo petih let imenuje organ 
občine). • 

(3) Komisijo za določanje višine odškodnine za škodo, pov- 
zročeno od divjadi ali z lovom, sestavljajo predsednik ali 
njegov namestnik, član ali njegov namestnik, imenovana 
izmed predstavnikov lastnikov in uporabnikov zemljišč ter 
član ali njegov namestnik, imenovan izmed predstavnikov 
upravljalcev lovišč oziroma zavarovanih območij. Komisija 
zaseda v tročlanski sestavi in odloča z večino glasov. V delu 
komisije sodeluje tudi regijski lovski inšpektor brez pravice 
glasovanja. 

(4) Komisija lahko opravi ogled škode in si pred odločanjem 
preskrbi mnenje izvedenca. Odškodnina, ki jo določi komisija 
mora biti izplačana v osmih dneh. 

(5) Zoper odločitev komisije ni pritožbe. Oškodovanec, ki se 
ne strinja z odločitvijo komisije lahko s tožbo zahteva, da o 
odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo mora vložiti naj- 
kasneje v treh letih od dneva, ko je škoda nastala. Sodišče 
tožbo zavrže, če oškodovanec ni vložil pisne prijave v skladu s 
prvim in drugim odstavkom tega člena. 

V. LOVSKA INŠPEKCIJA 
47. člen 

(Lovski Inšpektor) 

(1) Inšpekcijski nadzor izvrševanja določb tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja lovska inšpekcija v 
sestavi ministrstva, pristojnega za lovstvo. 

(2) Zadeve lovske inšpekcije opravljajo regijski lovski inšpek- 
torji za posamezno regijo in republiški lovski inšpektor. 

(3) Za lovskega inšpektorja je lahko imenovan, kdor ima 
visoko izobrazbo biotehniške aii biološke smeri, je najmanj 
pet let aktivno deloval v lovstvu in izpolnjuje druge splošne 
pogoje, predpisane za delavce v državni upravi. 

48. člen 
(Pooblastila lovskega inšpektorja) 

(1) Pri izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva ima regijski lov- 
ski inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih 
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti: 

- ugotavljati, kako se izvajajo dolgoročni in letni lovskogoji- 
tveni načrti; 
- pregledovati evidenco odstrela divjadi ter obseg in kako- 
vost opravljenih biotehničnih del; 
- pregledovati poslovne knjige in listine upravljalca lovišča 
oziroma zavarovanega območja; 
- na podlagi pregleda odrediti prerazporeditev odstrela posa- 
meznih vrst divjadi po loviščih na območju regije; 
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- začasno ustaviti lov posameznih vrst divjadi na območju 
regije; 
- ustaviti vso drugo dejavnost, ki ni skladna z zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi; 
- odrediti v nujnih primerih ukrepe za preprečitev škode; 
- zaseči protipravno ulovljeno ali prilaščeno živo ali poginulo 
divjad ali njene dele ter sredstva in predmete, s katerimi so 
bila storjena ta protipravna dejanja; 
- nadzorovati, če preparatorji vodijo predpisano evidenco v 
delo sprejetih preparatov; 
- nadzorovati porabnike divjadi, če imajo prepisane listine in 
oznake uplenjene divjadi. 

(2) Regijski lovski inšpektor ima tudi pooblastila, kot jih imata 
lovski nadzornik oziroma lovski čuvaj. 

(3) Republiški lovski inšpektor nadzoruje delo regijskih lov- 
skih inšpektorjev ter ima pravice, določene v prvi, drugi, tretji, 
deveti in deseti alinei prvega odstavka tega člena. 

(4) Regijski lovski inšpektor je dolžan o vsaki kršitvi zakona, 
drugih predpisov ter koncesijske pogodbe, ki jo stori upravlja- 
lec lovišča ali zavarovanega območja, obvestiti ministrstvo, 
pristojno za lovstvo. 

49. člen 
(Odločanje o pritožbah) 

(1) Pritožba zoper odločbo regijskega lovskega inšpektorja 
izdana na podlagi pete, šeste, sedme in osme alinee prvega 
odstavka 48. člena zakona ne zadrži njene izvršitve. 

(2) O pritožbah zoper odločbe regijskega lovskega inšpek- 
torja odloča republiški lovski inšpektor. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 
50. člen 

(1) Upravljalec lovišča ali zavarovanega območja se kaznuje 
za prekršek z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT: 

1.) Če s svojo dejavnostjo zniža število posamezne vrste 
divjadi do take mere, da ogrozi njihov trajni obstoj (tretji 
odstavek 2. člena); 
2.) Če lovi ali ukrepa v okolju divjadi na nelovnih površinah 
brez dovoljenja (prvi odstavek 12. člena); 
3.) Če v nasprotju s predpisi lovi ali dovoli loviti divjad, ki je 
vse leto ni dovoljeno loviti (prvi in drugi odstavek 20. člena); 
4.) Če lovi ali dovoli loviti prosto živeče živali, ko nanje lov ni 
dovoljen (četrti odstavek 20. člena in 21. člen); 
5.) Če vnaša v prosto naravo divjad v nasprotju s predpisi (23. 
člen); 
6.) Če zadržuje divjad v ujetništvu brez dovoljenja (prvi odsta- 
vek 24. člena); 
7.) Če postavi oboro brez dovoljenja ali če ima v njej divjad, ki 
jo je prepovedano gojiti ali imeti v obori (prvi in tretji odstavek 
26. člena); 
8.) Če organizira ali dovoli lov na prepovedan način ali s 
prepovedanimi sredstvi (31., 32. in 33. člen) 
9.) Če v nasprotju s predpisi povabi na lov posameznika (drugi 
odstavek 36. člena) ali dovoli loviti osebi v nasprotju s pred- 
pisi (drugi odstavek 29. člena); 
10.) Če odda upravljanje lovišča drugemu (tretji odstavek 18. 
člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba upravljalca lovišča ali zavarovanega 
območja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

51. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se za prekršek 
kaznuje: 

1.) Kdor ne opremi uplenjene divjadi s predpisano oznako 
(prvi odstavek 22. člena); 
2.) Kdor ravna z najdeno divjadjo v nasprotju s predpisi (25. 
člen) 

3.) Kdor vznemirja divjad (prvi, drugi in tretji odstavek 27. 
člena); 
4.) Kdor izpusti svojega psa ali mačko v prosto naravo (četrti 
odstavek 27. člena); 
5.) Kdor lovi brez spremstva, pa nima lovskega izpita (drugi 
odstavek 29. člena); 
6.) Kdor nosi iz države posebno pomembno trofejo brez 
dovoljenja (drugi odstavek 30. člena); 
7.) Kdor lovi na prepovedan način ali s prepovedanim sred- 
stvom (31., 32. in 33. člen) pa niso podani znaki kaznivega 
dejanja; 
8.) Kdor o prepariranju divjadi ne vodi evidence na predpisan 
način (drugi odstavek 22. člena). 

(2) Enako se za prekršek kaznuje, posameznik, ki stori deja- 
nje, navedeno v 5., 6. in 7. točki prvega odstavka 50. člena. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

52. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o 
varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni 
list SRS, št. 25/76 in 29/86). 

(2) Podzakonski predpisi, izdani na podlagi zakona o varstvu, 
gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč, ostanejo v veljavi 
do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi tega zakona. 

(3) Postopki, že začeti na podlagi zakona o varstvu, gojitvi in 
lovu divjadi ter o upravljanju lovišč in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov se dokončajo po teh predpisih. 

53. člen 

(1) Vlada Republike Slovenije ustanovi zavarovana območja 
(8. člen) najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona, pri 
čemer upošteva tudi vsa gojitvena lovišča z doslej določeno 
površino. 

(2) Minister, pristojen za lovstvo, ustanovi vsa lovišča najkas- 
neje v enem letu po uveljavitvi tega zakona, pri čemer lahko 
meje obstoječih lovišč spremeni le izjemoma, v skladu z 
določbami 9. člena. 

54. člen 

(1) Javni razpis za upravljalce lovišč in zavarovanih območij 
mora biti izveden najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega 
zakona. 

(2) Do sklenitve koncesijskih pogodb o upravljanju lovišč in 
zavarovanih območij po tem zakonu upravljajo gojitvena in 
druga lovišča sedanji upravljalci. Dotlej veljajo glede njihovih 
pravic in obveznosti pred uveljavitvijo tega zakona sprejeti 
predpisi. 

(3) Če sedanji upravljalec lovišča preneha upravljati lovišče 
pred dokončanim postopkom izbire upravljalcev lovišč in 
zavarovanih območij po tem zakonu, lahko minister, pristojen 
za lovstvo, začasno, do sklenitve koncesijskih pogodb, določi 
drugega upravljalca, če je to nujno zaradi namenov in ciljev 
upravljanja z divjadjo. 

55. člen 

Do uveljavitve predpisa, s katerim minister, pristojen za lov- 
stvo, predpiše lovne dobe območja in pogoje lova za lovne 
vrste divjadi (21. člen), se uporablja prvi in tretji odstavek 13. 
člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju 
lovišč. 

56. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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V skladu z načeli zakona o varstvu okolja je namen zakona o 
divjadi in lovstvu ohranjanje in razvoj divjadi kot naravne 
vrednote, posebej pomembne za ohranjanje in razvoj pestro- 
sti in stabilnosti življenjskih združb v Sloveniji, in skladno s 
tem urejanje lovstva. Zaradi tega zakon vsebuje vse tiste 
določbe, ki so povezane z lovstvom ali ki neposredno zade- 
vajo lovstvo, nanašajo pa se na upravljanje z divjadjo in z 
njenim življenjskim okoljem, vključno z načrtovanjem pose- 
gov v okolje divjadi in njihovim izvajanjem. Na tej podlagi 
predlog zakona usklajuje različne interese pri človekovih 
dejavnostih v okolju divjadi ter tudi podrobneje ureja tovrstne 
škode in odškodninske odgovornosti. 

Divjad je že po določbah zakona o varstvu okolja last države 
(prvi odstavek 17. člena) Posledica tega je, da predlog 
zakona določa, da so državni organi pristojni, da odločajo o 
osnovnih vprašanjih upravljanja in razpolaganja z divjadjo; ti 
tudi določajo oziroma ustanavljajo prostorske enote upravlja- 
nja z divjadjo, regije, zavarovana območja in lovišča. Da bi 
bila zagotovljena enakopravnost dostopa do upravljanja z 
zavarovanimi območji in lovišči, se po določbah predloga 
zakona oddajajo v upravljanje s koncesijskimi pogodbami na 
podlagi javnega razpisa. 

Predlog zakona določa, da je nosilec upravnega in strokov- 
nega dela na tem področju ministrstvo, pristojno za lovstvo 
oziroma javne službe pod njegovim nadzorom; v zadevah, ki 
so še posebej pomembne za varstvo narave pa predlog 
zakona vključuje tudi pristojnosti ministrstva, pristojnega za 
varstvo narave. Temeljne izvedbene odločitve, pomembne za 
doseganje ciljev zakona, pa sprejema Vlada Republike Slove- 
nije. 

Predlog zakona temelji načrtovanje upravljanja z divjadjo in z 
njenim življenjskim okoljem na programu ohranitve in razvoja 
divjadi; kot osnovo načrtovanja pa določa širše prostorske 
enote (regije). Taka rešitev sledi zahtevam stroke, da mora biti 
načrtovanje ukrepov v okolju divjadi veliko površinsko, 
podrobnejše pa le kratkoročno, za posamezno leto. Letni 

načrti za posamezna lovišča in zavarovana območja so zaradi 
tega le izvedbeni akti regijskih načrtov. 

Lovstvo opredeljuje predlog zakona kot dejavnost, ki v skladu 
s pomenom divjadi kot naravne prvine in vrednote sonaravno 
usmerja njen razvoj, ga usklajuje s človekovimi dejavnostmi in 
v tem okviru divjad kot obnovljivi naravni vir tudi izkorišča. 
Lovske organizacije so dolžne tudi preprečevati škodo, ki jo 
povzroči divjad, bodisi samostojno, kjer ne posegajo v last- 
ninsko pravico lastnikov zemljišč v lovnih površinah, bodisi 
sporazumno in s sodelovanjem lastnikov oziroma uporabni- 
kov zemljišč. 

Predlog zakona podrobneje ureja področje škode in odškod- 
ninske odgovornosti za škodo, ki jo povzroča divjad, škodo na 
divjadi in škodo, povzročeno z lovom. Predlog zakona tu sledi 
predpisom s področja varstva okolja, in sicer, da je narava, 
katere pomemben del je divjad, za vse pomembna dobrina in 
del pravice vsakega do zdravega in čistega okolja; zaradi tega 
naj se poravnava le tista škoda, ki presega običajno, manjšo 
škodo. S podrobnejšo ureditvijo škode in odškodninske 
odgovornosti pa skuša omogočiti hitrejše in učinkovitejše 
poravnavanje škode. Predlog zakona določa tudi pravico do 
odškodnine v primerih posebnega varstva divjadi za škodo, ki 
je nastala zaradi gospodarskih omejitev in ki presega škodo 
nastalo zaradi splošnih omejitev v interesu varstva okolja. 

Lastninska razmerja na področju urejanja divjadi in lovstva 
upošteva predlog zakona tako, da poleg že omenjene odškod- 
nine priznava lastnikom zemljišč tudi del plačila za koncesijo 
kot obliko nadomestila, prav tako pa jih upošteva tudi pri 
včlanjevanju v lovske organizacije in pri izbiri upravljalcev 
lovišč. 

V predhodnih in končnih določbah je zasnovan prehod na 
novo ureditev postopno, brez za pravno varnost škodljivih 
praznin in brez rokovnih pritiskov, ki bi lahko povzročali 
premalo pretehtano vsebino izvedbenihrednih splošnih aktov. 
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Predlog zakona o 

VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU 

- EPA 683 - draga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 161. seji dne 28. septem- 
bra 1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM 
PROMETU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 30. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 26/4-1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 

Republike Slovenije k predlogu zakona o varnosti v želez- 
niškem prometu - druga obravnava. 

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

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja pogoje za varen, urejen in neoviran železniški 
promet (v nadaljnjem besedilu: varen železniški promet), ki se 
v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: republika) oprav- 
lja po enotnem tehnično-tehnološkem procesu. 

Pogoji za varen železniški promet, urejeni s tem zakonom so: 

1. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati spodnji in zgornji ustroj 
prog, postroji, naprave, objekti in oprema kot sestavni del 
železniških prog: 

2. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati križanja železniških prog 
in cest; 

3. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati železniška vozila ter 
naprave in oprema na njih; 

4. prometna pravila; 

5. prometna signalizacija; 

6. strokovno izobraževanje in usposabljanje železniških 
delavcev za opravljanje varnega železniškega prometa; 

7. pogoji za pridobitev pravice voziti vlečno vozilo in urejati 
železniški promet; 

8. posebni zdravstveni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati želez- 
niški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju želez- 
niškega prometa; 

9. sestava izmene, trajanje izmene in prekinitve dela med 

izmeno, trajanje vožnje vlečnega vozila, dnevni in tedenski 
počitek in razporeditev v izmene železniških delavcev, ki 
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa; 

10. notranji nadzor izvajalca železniških prometnih storitev (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec) nad varnim železniškim pro- 
metom; 

11. disciplinski ukrepi; 

12. posebni varnostni ukrepi; 

13. dolžnosti izvajalca ob izrednih dogodkih v železniškem 
prometu; 

14. zaščita železniških prog in vozil; 

15. inšpekcija železniškega prometa. Pogoji iz prejšnjega 
odstavka veljajo za zagotavljanje varnega železniškega pro- 
meta po železniških progah, po industrijskih tirih in po pro- 
gah drugih železnic. 

2. člen 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo tal« 
pomen: 

1) železniški promet je s tem zakonom urejen enoten tehnič 
no-tehnološki proces pri opravljanju železniških prometni! 
storitev; 

2) železniške prometne storitve so prevoz potnikov in stvari • 
notranjem in mednarodnem železniškem prometu in storitve 
ki so neposredni pogoj za njihovo opravljanje; 

47 poročevalec, št. 41 



3) izvajalec je železniška organizacija ali pravna oseba, ki ji 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za 
opravljanje železniških prometnih storitev zaradi javnega inte- 
resa dodeli koncesijo v skladu z zakonom; 

4) železniška organizacija je javno podjetje v obliki delniške 
družbe, ki jo za opravljanje železniških prometnih storitev 
ustanovi vlada v skladu z zakonom; 

5) druga železnica je gospodarska družba za promet, indu- 
strijo, rudarstvo, gozdarstvo, turizem in regionalne gospodar- 
ske panoge, ki po lastni progi prevaža potnike ali stvari; 

6) železniške proge so glavne in regionalne proge; 

7) glava železniška proga je proga, ki je uvrščena v medna- 
rodno železniško omrežje glavnih prog; 

8) regionalna železniška proga je proga, ki ni uvrščena v 
mednarodno železniško omrežje glavnih prog; 

9) industrijski tir je železniški tir, ki ni železniška proga ali 
proga regionalne železnice, ne glede na to ali je priključen na 
železniško progo, in se uporablja za prevoz potnikov ali stvari 
za potrebe lastnika tega tira; 

10) proga druge železnice je proga v lasti druge železnice, ne 
glede na to ali je priključena na železniško progo; 

11) železniška proga z avtostop napravo je proga oziroma del 
proge, na kateri ali na katerem je pri uvoznih in izvoznih 
signalih na vseh prometnih mestih ter pri prostornih in kritnih 
signalih nameščena progovna avtostop naprava; 

12) železniško območje je zemljišče, na katerem so železniška 
proga, postroji, naprave in objekti, ki so neposredno name- 
njeni za opravljanje železniškega prometa; 

13) nagib nivelete je vzdolžni nagib proge, ki se meri s tangen- 
som kota glede na horizontalo, izražen v promilih; 

14) prosti profil proge je omejen prostor v prečnem prerezu, 
pravokotnem na os tira, pri čemer je os prostega profila 
pravokotna na premico, ki se dotika zgornjega roba tirnice in 
gre skozi sredino tira, v katerega ne smejo segati deli postro- 
jev, objektov, signalov, kupi materiala ali drugi predmeti; 

15) nakladalni profil je omejen prostor v prečnem prerezu, 
pravokotnem na os tira, ki ga z nobenim svojim delom ne sme 
presegati prazno ali naloženo železniško vozilo; 

16) progovni pas je prostor na obeh straneh proge, razširjen 
za 8 m od osi skrajnega tira zunaj naselja oziroma 6 m v 
naselju; 
17) varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh 
proge, širok 200 m, merjeno od osi skrajnih tirov; 

18) razdalja med tiri je razdalja med osmi tirov; 

19) cepna kretnica je kretnica, s katero se na odprti progi 
železniška proga cepi od železniške proge; 

20) priključna kretnica je kretnica, s katero se na odprti progi 
na železniško progo priključi industrijski tir ali progo druge 
železnice; 

21) največja dovoljena progovna hitrost je predpisana naj- 
večja hitrost po železniški progi ali po delih proge glede na 
tehnično stanje proge in železniških vozil ter na druge po- 
goje; 

22) prometna mesta so tehnično opremljena mesta na železni- 
ški progi, s katerih se ureja železniški promet (železniške 
postaje, izogibališča, prometna odpravništva, odjavnice, 
cepišča, mesta prehoda z dvotirne na enotirno progo); 

23) železniška postaja je prometno mesto, s katerega se ureja 
promet nasprotnih in zaporednih vlakov, vstopajo in izstopajo 
potniki in se nakladajo in razkladajo stvari; 

24) izogibališče je prometno mesto, s katerega se ureja pro- 
met nasprotnih in zaporednih vlakov, lahko pa tudi vstopajo 
in izstopajo potniki in se nakladajo in razkladajo stvari; 

25) postajališče je mesto na železniški progi, ki je namenjeno 
izključno za vstopanje in izstopanje potnikov v vlake za pre- 
voz potnikov; 

26) cestni prehod je mesto križanja železniške proge s cesto v 
istem nivoju; 

27) prehod za pešce je predpisano in po predpisih urejeno 
mesto za prehod pešcev čez železniško progo v istem nivoju; 

28) rekonstrukcija železniške proge, postroja, naprave in 
objekta na progi ter železniškega vozila je taka sprememba 
(predelava), s katero se spreminjajo njihove osnovne tehnične 
ali konstrukcijske značilnosti ali uporabne sposobnosti; 

29) elektrifikacija železniške proge je zgraditev električnega 
omrežja in naprav za dovajanje električne energije v vlečna 
vozila na električni pogon; 

30) kontaktni vodnik je del električnega omrežja, ki je v stiku z 
dvignjenim odjemnikom toka vlečnega vozila na električni 
pogon; 

31) sistem železniških zvez so telekomunikacijski objekti ozi- 
roma tehnična sredstva, ki se uporabljajo za prenos, oddajo 
ali sprejem sporočil v železniškem prometu; 

32) železniško vozilo je vozilo, ki je konstruirano za vožnjo po 
progi (lokomotive, motorni vozovi, potniški in tovorni vozovi 
ter vozila za posebne namene); 
33) vlečno vozilo je železniško vozilo z lastnim pogonom, ki je 
konstruirano in namenjeno za vleko železniških potniških in 
tovornih vozov (dizelske lokomotive, električne lokomotive, 
parne lokomotive, motorni vozovi in motorna vozila za 
posebne namene); 

34) železniški potniški in tovorni vozovi so železniška vozila 
brez lastnega pogona, namenjena za prevoz potnikov (potni- 
ški vozovi) oziroma za prevoz stvari (tovorni vozovi); 

35) motorni vozovi so železniška vozila z lastnim pogonom, 
namenjena za prevoz potnikov (elektromotorni vozovi, elek- 
tromotorne garniture, dizelski motorni vozovi, dizelske 
motorne garniture in tirni avtobusi); 

36) serijsko izdelovanje železniških vozil, ki je v skladu z 
odobrenim prototipom železniškega vozila; 

37) profil vozila je omejen prostor v prečnem prerezu, pravo- 
kotnem na os tira, ki ga z nobenim svojim delom ne sme 
presegati prazno ali naloženo železniško vozilo; 

38) masa vozila na dolžinski m je masa praznega ali masa 
naloženega železniškega vozila, deljena z dolžino vozila v m, 
merjeno od čela do čela nestisnjenih odbojnikov (odbojnih 
naprav) oziroma avtomatičnih spenjal; 

39) osna obremenitev je masa praznega ali masa naloženega 
železniškega vozila, deljena s številom osi na vozilu; 

40) vlak je po predpisih sestavljena in speta skupina železni- 
ških potniških in tovornih vozov z enim ali več vlečnimi vozili 
kakor tudi motorni voz ali več motornih vozov s priklopniki ali 
brez njih, lahko pa tudi samo vlečno vozilo; 

41) največja hitrost vlaka je predpisana največja hitrost vlaka 
po železniški progi ali po delu proge; 

42) dejanska zavorna masa vlaka je seštevek vseh zavornih 
mas železniških vozil, iz katerih je sestavljen vlak; 
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43) budnostna naprava je naprava za samodejno ustavljanje 
vlaka ob nebudnosti ali nezmožnosti voznika vlečnega vozila 
za zanesljivo upravljanje vozila; 

44) registrirni merilnik hitrosti (tahograf) je naprava za regi- 
striranje hitrosti in prevožene poti ter drugih podatkov med 
vožnjo vlečnega vozila; 

45) avtostop naprava je naprava za samodejno ustavljanje 
vlaka pri signalu, ki kaže, da je nadaljnja vožnja prepovedana, 
oziroma za samodejni nadzor zmanjšanja največje hitrosti 
vlaka od signala, ki kaže, da je nadaljnja vožnja dovoljena z 
zmanjšano hitrostjo; 

46) prometna signalizacija so predpisane vidne in slišne 
oblike sredstev in naprav, s katerimi se pri opravljanju železni- 
škega prometa sporazumevajo železniški delavci medsebojno 
in z udeleženci v železniškem prometu; 

47) tehnična postaja je železniški objekt z ustreznimi postroji 
in napravami, v katerem se pripravljajo in vzdržujejo potniški 
in tovorni vozovi; 

48) depo za vlečna vozila je železniški objekt z ustreznimi 
postroji in napravami, v katerem se pripravljajo in vzdržujejo 
vlečna vozila; 

49) železniški delavci so osebe, ki so v delovnem razmerju z 
izvajalcem in sodelujejo pri opravljanju železniškega pro- 
meta; 

50) izredni dogodek v železniškem prometu je nesreča ali 
nezgoda; 

51) nesreča je izredni dogodek v železniškem prometu, v 
katerem je ena ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje 
poškodovanih ali je nastala precejšnja gmotna škoda ali večja 
prekinitev v železniškem prometu. Nesreča je tudi vsako trče- 
nje vlakov, nalet in iztirjenje vlaka ne glede na posledice; 

52) nezgoda je izredni dogodek v železniškem prometu, v 
katerem je bila ena ali več oseb lažje poškodovana ali je 
nastala manjša gmotna škoda ali manjša prekinitev železni- 
škega prometa ali je bil ogrožen ali oviran železniški promet; 

53) udeleženec v železniškem prometu je potnik ali oseba, ki 
pri opravljanju lastnih dejavnosti prihaja v neposredni stik z 
železniškim prometom; 

54) potnik je oseba, ki pogodbeno uporablja železniške pro- 
metne storitve potniškega prometa; 

55) upravljalec ceste je za državne ceste Republiška direkcija 
za ceste ali podjetje, ki ga je republika ustanovila za upravlja- 
nje določenih državnih cest, za občinske ceste lokalna samo- 
upravna skupnost in za nekategorizirane ceste lastnik ali od 
njega pooblaščena oseba. Za javno cesto, za katero je v 
skladu z zakonom sklenjena pogodba o koncesiji za izkoriš- 
čanje in vzdrževanje te ceste, je upravljalec ceste pravna ali 
fizična oseba, kateri je bila dodeljena koncesija; 

56) cestno vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno za 
vožnjo po cesti. 

II. POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI PROMET 

1. Železniške proge 

3. člen 

Železniško progo sestavljajo spodnji in zgornji ustroj proge, 
telekomunikacijski, signalnovarnostni, elektrovlečni in elek- 
troenergetski postroji, naprave in objekti na progi, oprema 
proge, poslovne stavbe izvajalca z zemljiščem, ki je zanje 
namenjeno, progovni pas in zračni prostor nad progo v višini 
12 m oziroma 14 m pri daljnovodih z napetostjo več kot 220 
kV, merjeno od zgornjega roba tirnice. 

4. člen 

Železniške proge se morajo projektirati, graditi in vzdrževati 
tako, da ustrezajo prevozni in prepustni moči proge, hitrosti 
vlakov, osni obremenitvi, masi železniških vozil na dolžinski 
m, zahtevam varnega železniškega prometa ter drugim pogo- 
jem, ki jih za posamezno progo predpiše minister, pristojen za 
promet. Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju prog se 
morajo upoštevati tudi pogoji, določeni z obveznimi priporo- 
čili Mednarodne železniške zveze, ki se nanašajo na projekti- 
ranje, gradnjo in vzdrževanje železniških prog. 

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in objekti na 
progi se morajo projektirati in graditi v skladu s tehničnimi 
predpisi in standardi, ki se nanašajo na proge, postroje, 
naprave in objekte na progi, tako da je zagotovljena tehnično- 
tehnološka enotnost v železniškem prometu. 

Postroji, naprave in oprema, ki so sestavni del prog, se smejo 
vgraditi v proge in vključiti v promet, le če je zanje izdan atest 
o usklajenosti. 

Pogoje za vgradnjo in začasno obratovanje neatestiranih 
postrojev, naprav in opreme proge določi za posamične pri- 
mere minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za znanost. 

5. člen 

Pred tehničnim pregledom spodnjega in zgornjega ustroja 
proge, postrojev, naprav in objektov na progi se morata opra- 
viti preizkušnja in poskusno obratovanje. Pogoji za preizkuš- 
njo in poskusno obratovanje se določijo s predpisom, ki ga 
izda minister, pristojen za promet. 

6. člen 

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in objekti na 
progi se smejo izročiti v železniški promet brez omejitev 
potem, ko se s tehničnim pregledom ugotovi, da izpolnjujejo 
pogoje, predpisane s tehničnimi predpisi iz drugega odstavka 
4. člena tega zakona, in da je zagotovljena tehnično-tehnolo- 
ška enotnost. 

Tehnični pregled iz prejšnjega odstavka je obvezen za novoz- 
grajene in rekonstruirane spodnje in zgornje ustroje prog, 
postroje, naprave in objekte na progi, opravi pa se, ko je 
končana njihova graditev oziroma rekonstrukcija v celoti ali 
faza, v kateri se lahko vključijo v promet. 

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroje, naprave in objekte iz 
prvega odstavka tega člena tehnično pregleda pristojni 
upravni organ, ki je izdal dovoljenje za njihovo graditev ozi- 
roma rekonstrukcijo. 

7. člen 

Železniške proge, ki so zgrajene ali rekonstruirane po uvelja- 
vitvi tega zakona, morajo izpolnjevati tele pogoje: 

1) širina tira med notranjima robovoma tirničnih glav mora 
znašati 1.435 mm, pri čemer ne sme biti manjša kot 1.430 mm 
in ne večja kot 1.470 mm, vključno z razširitvijo tira v krivini; 

2) polmer loka na glavnem prevoznem tiru na odprti progi 
mora znašati najmanj 300 m, na železniški postaji pa najmanj 
500 m. Zunanja tirnica mora biti v odvisnosti od polmera loka 
in od največje dovoljene progovne hitrosti nadvišana, vendar 
ne več kot 150 mm; 

3) odločilni nagib nivelete na odprti progi je lahko največ 25 
promilov; 

4) nagib nivelete na postaji je lahko: če je postaja v premi - 
največ 1 promile, če je v krivini - pa največ 2,5 promila, 
odvisno od polmera loka; 
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5) razdalja med tiri na postaji mora biti najmanj 4,75 m, 
razdalja med tiri, med katerimi so peroni, visoki najmanj 0,5 
m, merjeno od zgornjega roba tirnice, pa najmanj 6 m; 

6) razdalja med tiri na odprti progi pri dvotirnih in vzporednih 
progah mora biti najmanj 4 m; 

7) osna obremenitev in masa vozila na dolžinski m glavnih 
prog morata biti najmanj 225 kN na os in 8 t na dolžinski m, 
regionalnih prog pa 180 kN in 6,4 t na dolžinski m. 

Železniške proge morajo izpolnjevati pogoje prostega profila 
za odprto progo, za mostove, za predore in za postaje, 
odvisno od tega, ali je proga elektrificirana ali ne, določene s 
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

8. člen 

Železniške proge so glede na namen proge in obseg prometa 
ter gospodarski pomen glavne in regionalne proge. 

Kategorizacija, klasifikacija in oznake prog se določijo s pred- 
pisom vlade. 

Izvajalec mora o spodnjem in zgornjem ustroju proge, postro- 
jili, napravah in objektih na progi voditi evidenco in regi- 
onalne tehnične podatke, ki so pomembni za varnost železni- 
škega prometa, v skladu s predpisom, ki ga izda minister, 
pristojen za promet. 

9. člen 

Odvisno od največje hitrosti vlakov morajo biti železniške 
postaje in izogibališča opremljene s signalnovarnostnimi 
napravami in postroji takole: 1) za največjo hitrost vlaka nad 
50 km/h čez kretniško območje na regionalnih železniških 
progah oziroma ne glede na največjo hitrost vlaka po glavnih 
progah - z uvoznimi signali, ki so predsignalizirani. Uvozni 
signali morajo biti v tehnični odvisnosti od lege kretnic na 
vozni poti, tako da signalizirajo, ali je vožnjo dovoljeno nada- 
ljevati z največjo ali z zmanjšano hitrostjo.; 

2) za največjo hitrost vlaka nad 100 km/h - z uvoznimi in 
izvoznimi signali, ki so predsignalizirani in so od vozne poti v 
takšni tehnični odvisnosti, da se lahko postavijo v lego, ki 
dovoljuje nadaljnjo vožnjo, če je poprej zavarovana vozna pot 
in če je proga v smeri vožnje vlaka prosta do naslednjega 
prostornega ali uvoznega signala. Izvozni signali sosednjih 
prometnih mest na enotirni progi morajo biti v takšni tehnični 
odvisnosti, da se lahko postavijo v lego, ki dovoljuje vožnjo le 
v eni smeri. Uvozni in izvozni signali na železniških postajah 
ter prostorni in kritni signali morajo biti opremljeni s pro- 
govno avtostop napravo. 

Glavne železniške proge, po katerih je največja dovoljena 
progovna hitrost nad 100 km/h, morajo biti opremljene z 
napravami za vzpostavljanje radijske zveze med osebjem vleč- 
nega vozila in centrom za upravljanje železniškega prometa. 

Če se železniška proga cepi od železniške proge z avtostop 
napravo, morajo biti signali in predsignali na cepišču oprem- 
ljeni s progovno avtostop napravo ali s ščitno kretnico na 
vozni poti. 

10. člen 

Železniška proga se cepi od železniške proge na železniški 
postaji, izjemoma se lahko cepi na odprti progi ob tehle 
pogojih: 

1) cepna kretnica mora biti izvedena s ščitnim tirom, zavaro- 
vana s signalom, ki je predsignaliziran, in nadzorovana s 
sosednjega zasedenega prometnega mesta na progi; 

2) signal mora biti v odvisnosti od lege cepne kretnice. 

11. člen 

Križanja železniških prog in križanja železniških prog z indu- 

strijskimi tiri ter s progami drugih železnic morajo biti izvenni- 
vojska. 

12. člen 

Skupni most za železniško progo in cesto sme biti zgrajen na 
istih stebrih ali s skupno konstrukcijo, če sta proga in vozišče 
ceste popolnoma ločena z varnostno ograjo. 

13. člen 

V progovnem pasu se smejo graditi le železniški objekti, 
postroji, napeljave in naprave. 

Ne glede na prejšnji odstavek se smejo v soglasju z mini- 
strom, pristojnim za promet, v progovnem pasu graditi objekti 
in postroji drugih organizacij, namenjeni za nakladanje in 
razkladanje, ki se prevažajo po železnici. 

Graditev gradbenih objektov, drugih objektov, postavljanje 
postrojev, napeljav in naprav ter saditev drevja v varovalnem 
progovnem pasu so dovoljeni v soglasju z ministrom, pristoj- 
nim za promet, po pogojih in ob ukrepih, ki zagotavljajo 
varnost oseb in premoženja. 

Pogoji iz prejšnjega odstavka se določijo s predpisom, ki ga 
izda minister, pristojen za promet. 

14. člen 

Na odsekih, kjer poteka železniška proga skozi požarno ogro- 
ženo območje, je izvajalec dolžan na železniških vozilih z 
odprtim kuriščem izvajati protipožarne ukrepe. 

Lastnik zemljišča na požarno ogroženem območju je dolžan v 
varovalnem progovnem pasu, izvajalec pa v progovnem pasu 
ravnati v skladu s predpisom o varstvu pred požarom, zama- 
kanjem in poplavo v varovalnem progovnem pasu. 

Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za 
promet, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo in 
gozdarstvo, ter ministrom, pristojnim za okolje in prostor. 

15. člen 

Razdalja med železniško progo in cesto mora biti tolikšna, da 
je med njima mogoče postaviti vse naprave in postroje, 
potrebne za opravljanje prometa na progi in cesti, znašati pa 
mora najmanj 8 m, merjeno od osi skrajnega tira do najbližje 
točke cestišča ceste. 

Na hribovith in težkih terenih, v soteskah in na drugih podob- 
nih konfiguracijah terena sme biti razdalja med progo in 
cesto, ki ni avtocesta, tudi manjša od 8 m; pogoj pa je, da se 
njuna prosta profila ne dotikata in da je med njima mogoče 
postaviti naprave in postroje, ki so nujni za varen železniški 
promet, pri čemer mora biti proga najmanj 1 m nad niveleto 
ceste. 

16. člen 

Sistem železniških zvez se mora graditi in vzdrževati tako, da 
je glede delovanja in uporabe enotna tehnično-tehnološka 
celota, ki zagotavlja varen železniški promet. 

Pogoji za graditev in vzdrževanje sistema železniških zvez se 
odvisno od kategorizacije in klasifikacije železniške proge 
določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

17. člen 

Za elektrifikacijo železniških prog se uporablja enosmerni 
sistem napetosti 3 kV. Odstopanja dovoljuje minister, pristo- 
jen za promet, če elektrifikacija proge z enosmernim siste- 
mom poteka do prve železniške postaje na železniški progi 
države, ki meji z republiko, če je vzajemnost z enofaznima 
sistemoma 25 kV, 50 Hz in 15 kV, 16 2/3 Hz. 
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18. člen 

Na mestih, na katerih so postavljene naprave električnega 
omrežja, ki so pod napetostjo, in obstaja nevarnost za življe- 
nje oseb, je treba izvesti varstvene ukrepe v skladu s predpi- 
som, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

Na telekomunikacijskih in signalnovarnostnih postrojih in 
napravah ali na delih teh postrojev ali naprav, ki so v nepo- 
sredni bližini električnega omrežja, morajo biti izvedeni 
ukrepi za varstvo pred škodljivimi (nevarnimi in motilnimi) 
električnimi vplivi v skladu s predpisom, ki ga izda minister, 
pristojen za promet. 

19. člen 

Kontaktni vodnik enosmernega sistema napetosti 3 kV mora 
biti postavljen v višini najmanj 5,35 m nad cestnim prehodom, 
kontaktna vodnika enofaznih sistemov 25 kV, 50 Hz in 15 kV, 
16 2/3 Hz pa v višini najmanj 5,5 m, merjeno od zgornjega roba 
tirnice. Z obeh strani cestnega prehoda morajo biti zaščitni 
višinski profili na razdalji najmanj 8 m od najbližje tirnice, 
merjeno po cestni osi, v višini najmanj 4,5 m nad voziščem 
ceste. 

20. člen 

Prometna mesta morajo imeti prostore, naprave in opremo, ki 
omogočajo upravljanje varnega železniškega prometa, v 
skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

Prostori in mesta za sprejemanje, zadrževanje in odpravljanje 
potnikov, prtljage in pošiljk v prometu morajo biti razsvetljeni 
in imeti naprave, postroje in opremo, potrebne za varnost 
potnikov in za varno delo. 

Na železniških postajah in postajališčih na dvotirnih železni- 
ških progah z velikopogostostjo potnikov (500 dnevno) in 
vlakov (70 dnevno), morajo biti dostopi do vlakov izvedeni 
tako, da potniki ne hodijo čez tire (izvennivojski prehodi, čelni 
peroni, idr.). 

Postajališča na dvotirnih progah morajo imeti perone, pove- 
zane s prehodi pod progo ali nad njo, ali perone z dohodnimi 
potmi za usmerjanje potnikov na cestni prehod ali prehod za 
pešce ali morajo biti zavarovana s signali. 

Postajališča na dvotirnih progah, razen postajališč z otočnimi 
peroni, morajo imeti med tiri ograjo. 

21. člen 

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in objekti na 
progi se morajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja varen želez- 
niški promet, in morajo biti redno nadzorovani in občasno 
pregledani v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen 
za promet. 

Izvajalec in organizacije, ki vzdržujejo, nadzirajo in pregledu- 
jejo spodnje in zgornje ustroje prog, postroje, naprave in 
objekte na progah, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih za oprav- 
ljanje teh del predpiše minister, pristojen za promet. 

22. člen 

Za rekonstrukcijo železniških prog se po tem zakonu ne 
štejejo: 

1) zamenjava in obnova elementov zgornjega ustroja proge; 

2) dela pri spodnjem ustroju proge (odvodnjavanje, ureditev 
in sanacija); 

3) zamenjava in obnova z enakim au drugim materialom pri 
prepustih do 5 m dolžine, če se s tem ne spremeni odprtina; 

4) zamenjava elementov signalnovarnostnih postrojev; 

5) zamenjava in dopolnitev elementov stabilnih naprav za 
električno vleko kakor tudi drugih električnih naprav in dopol- 
nitev naprav za dizelsko vleko; 

6) popravilo oziroma redno vzdrževanje poslopij, s katerimi se 
ne spreminjajo konstrukcija, namen in zunanji videz objekta 
ter se ne poslabšajo razmere za varstvo okolja. 

Za opravljanje del iz prejšnjega odstavka mora biti izdelana 
tehnična dokumentacija v soglasju z ministrom, pristojnim za 
promet. 

1.1. Križanja železniških prog in cest 

23. člen 

Železniška proga naj se križa s cesto izvennivojsko, z nadvo- 
zom ali podvozom, ali v istem nivoju s cestnim prehodom. 

24. člen 

Križanje železniške proge z avtocesto in magistralno cesto I. 
reda mora biti izvennivojsko. 

Križanje proge s cesto, ki ni avtocesta ali magistralna cesta I. 
reda, ne sme biti v istem nivoju, če je promet motornih vozil 
po cesti zelo gost (več kot 7.000 vozil pldp) ali če je železniški 
promet po progi zelo pogosten (več kot 70 vlakov dnevno). 

Križanje proge s cesto med uvoznimi in izvoznimi kretnicami 
železniške postaje mora biti izvennivojsko. 

25. člen 

Pogoje iz drugega odstavka 29. člena tega zakona ugotavlja 
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za promet. V komi- 
siji morajo biti predstavniki Republiškega prometnega 
inšpektorata, organa za notranje zadeve, izvajalca, uprav- 
Ijalca ceste in lokalne samoupravne skupnosti. 

Na podlagi ugotovitve komisije minister, pristojen za promet, 
odloči o načinu križanja oziroma načinu zavarovanja pre- 
hoda. 

Ureditev križanja železniške proge s cesto v skladu s prejš- 
njim odstavkom izvedeta izvajalec in upravljalec ceste. 

26. člen 

Če se križata železniška proga in cesta, razen državne ceste, 
zaradi graditve nove proge ali na zahtevo zainteresirane 
lokalne samoupravne skupnosti ali organizacije, krije stroške 
za graditev nadvoza, podvoza oziroma cestnega prehoda in 
stroške za ureditev in postavitev naprav ter druge stroške, s 
katerimi se zagotavlja varen in neoviran promet na cestnem 
prehodu, investitor nove proge oziroma tisti, ki je zahteval 
križanje. 

27. člen 

Če je križanje izvedeno tako, da je zgrajen podvoz za cesto, 
velja železniška proga nad podvozom z vsemi napeljavami in 
napravami za progovni objekt, ki ga vzdržuje izvajalec. 
Vozišče takega podvoza skupaj z morebitnimi napeljavami in 
napravami (razsvetljava, drenaža idr.), ki so potrebne za 
nemoteno in varno uporabo ceste, pa je sestavni del ceste. 

Če je križanje izvedeno tako, da je zgrajen nadvoz za cesto, 
velja zgrajeni nadvoz za cestni objekt. Proga pod nadvozom 
skupaj z morebitnimi napeljavami in napravami, ki so 
potrebne za njeno pravilno in varno uporabo, pa velja za 
železniški objekt, ki ga vzdržuje izvajalec. 

28. člen 

Prehod cestnih vozil čez železniško progo je dovoljen le na 
cestnih prehodih, prehod oseb čez progo pa je dovoljen na 
cestnih prehodih in prehodih za pešce. 
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Na cestnih prehodih in prehodih za pešce imajo vlaki v želez- 
niškem prometu prednost pred cestnimi vozili in pešci. 

29. člen 

Cestni prehodi morajo biti zaradi varnosti prometa zavarovani 
z zapornicami ali polzapornicami oziroma prometno signali- 
zacijo v skladu s predpisi, prehodi za pešce pa s svetlobnimi 
in zvočnimi napravami v skladu s predpisi. 

Pogoji za določitev, kje bodo cestni prehodi, vrste prometa ter 
ukrepi, potrebni za zagotovitev varnega prometa na cestnih 
prehodih, se določijo odvisno od gostote cestnega prometa in 
pogostosti železniškega prometa, preglednosti železniške 
proge, največje dovoljene progovne hitrosti in največje dovo- 
ljene cestne hitrosti ter od drugih krajevnih razmer, ki so 
pomembne za varnost prometa, s predpisom, ki ga izda mini- 
ster, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
notranje zadeve. 

30. člen 

Izvajalec in upravljalec ceste morata cestne prehode vzdrže- 
vati v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, ter predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega 
prometa. 

31. člen 

Cestni prehodi, čez katere se lahko s cestnimi vozili opravljajo 
izredni prevozi, se določijo s predpisom iz drugega odstavka 
34. člena tega zakona. 

Če skupna masa, osna obremenitev ali višina cestnega vozila 
presegajo dopustna odstopanja na cestnih prehodih, mora 
predlagatelj izrednega prevoza pridobiti soglasje izvajalca in 
ga priložiti vlogi za izdajo dovoljenja. 

32. člen 

Število cestnih prehodov se mora omejiti na najnujnejši 
obseg, in sicer tako da se dve ali več cest usmeri na skupni 
cestni prehod. 

Minister, pristojen za promet, lahko zaradi ogrožene varnosti 
železniškega ali cestnega prometa (pogosti izredni dogodki v 
železniškem prometu oziroma prometne nezgode) prepove 
uporabo obstoječega cestnega prehoda, če je v bližini (2.000 
m) zagotovljen ustrezen cestni prehod. 

33. člen 

Upravljalec ceste mora zagotoviti zadostno preglednost s 
ceste na železniško progo (pregledni trikotnik), tako da lahko 
udeleženci v prometu ob potrebni pazljivosti varno in neovi- 
rano prehajajo čez cestni prehod. 

V bližini cestnega prehoda ob progi ni dovoljeno graditi 
objektov, razen objektov, ki so namenjeni upravljanju in var- 
nosti železniškega prometa, ter saditi drevja, visokega rastli- 
nja ali storiti česa regionalnega, kar preprečuje ali zmanjšuje 
preglednost na progo s ceste. 

34. člen 

Če je treba spremeniti način zavarovanja na cestnem pre- 
hodu, ki ni na državni cesti, zaradi sprememb, nastalih v zvezi 
z gradnjo, rekonstrukcijo ali drugimi deli na cesti, s prekate- 
gorizacijo ceste in spremembo prometnega režima, krije stro- 
ške takega zavarovanja upravljalec ceste. 

35. člen 

Zgrajeni cestni prehod se šteje za sestavni del železniške 
proge z obeh strani tira v širino 3 m, merjeno od osi tira. 

Izvajalec vzdržuje dele cestnega prehoda iz prejšnjega 
odstavka in zagotavlja varen železniški promet na cestnem 

prehodu. Vozišče na cestnem prehodu vzdržuje tako, da je 
omogočen varen in neoviran cestni promet. Regionalne dele 
ceste z obeh strani prehoda vzdržuje upravljalec ceste tako, 
da je po progi, čez katero pelje cestni prehod, omogočen 
varen železniški promet. 

36. člen 

Sredstva za vzdrževanje cestnega prehoda in varen železniški 
in cestni promet na cestnem prehodu zagotavljajo: 

1) za vzdrževanje spodnjega in zgbrnjega ustroja proge na 
cestnem prehodu - izvajalec; 

2) za vzdrževanje vozišča na cestnem prehodu ter prometne 
signalizacije, ki opozarja udeležence v cestnem prometu na 
cestni prehod - upravljalec ceste; 

3) sredstva za vzdrževanje naprav za zavarovanje prometa na 
cestnem prehodu v skladu s 35. členom tega zakona - v 
enakih delih izvajalec in upravljalec ceste. 

Izvajalec krije vse stroške, ki jih imajo prometna mesta vzvezi 
z zagotovitvijo varnega železniškega prometa na cestnem 
prehodu. 

2. Železniška vozila 

37. člen 

Železniška vozila ter naprave in oprema, ki se vgrajujejo v ta 
vozila, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane s tem zako- 
nom, podzakonskimi predpisi ter tehničnimi predpisi in stan- 
dardi. 

Naprave in oprema se lahko vgrajujejo v železniška vozila, le 
če je zanje izdan atest o usklajenosti. 

Železniška vozila, ki so namenjena za mednarodni železniški 
promet, morajo izpolnjevati tudi pogoje, določene z obvez- 
nimi priporočili Mednarodne železniške zveze, ki se nanašajo 
na železniška vozila ter naprave in opremo. 

38. člen 

Železniško vozilo mora biti tehnično pregledano pred izroči- 
tvijo v železniški promet. 

Na tehničnem pregledu se ugotovi, ali ima železniško vozilo, 
ki se izdeluje serijsko ali posamično ali se rekonstruira ali 
uvaža: 

1) naprave za vožnjo vozila; 

2) naprave za ustavljanje vozila; 

3) naprave za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov; 

4) naprave za osvetljevanje železniške proge in vozil; 

5) predpisano opremo 
ter ali so naprave in oprema brezhibne in ali vozilo izpolnjuje 
pogoje za opravljanje varnega železniškega prometa ter 
pogoje glede tehnično-tehnološke enotnosti na železnici, 
določene s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za pro- 
met. 

Tehnični pregled opravljajo organizacije, ki jih pooblasti mini- 
ster, pristojen za promet. 

Varianta: 
Tehnični pregled opravlja izvajalec oziroma regionalne 
organizacije, ki jih določi minister, pristojen za promet. 

O ugotovljeni tehnični brezhibnosti pregledanega železni- 
škega vozila v skladu s tem zakonom se izda potrdilo. 
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39. člen 

Železniška vozila, ki so tehnično pregledana in prevzeta, 
morajo biti vpisana v evidenco železniških vozil, ki vsebuje 
vrsto, serijo, nosilnost, leto izdelave, evidenčno številko in 
regionalne tehnične podatke, odvisno od vrste vozila. Evi- 
denco in regionalne tehnične podatke o železniških vozilih, ki 
so pomembni za varen železniški promet vodi izvajalec, v 
skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

40. člen 

Železniška vozila, ki se izdelujejo oziroma kupujejo, morajo 
glede konstrukcijskih in uporabnih lastnosti vozil ter naprav 
in opreme kot sestavnih delov teh vozil (tehnični pogoji) 
ustrezati pogojem, predpisanim s tem zakonom, tehničnim 
predpisom in standardom za prototip železniškega vozila ter 
obveznimi priporočili Mednarodne železniške zveze. 

Tehnični pogoji, ki jih mora izpolnjevati prototip železniškega 
vozila, ter način in postopek za odobritev prototipa železni- 
škega vozila se določijo s predpisom, ki ga izda minister, 
pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
znanost. 

Prototip železniškega vozila in investicijsko-tehnična doku- 
mentacija za rekonstrukcijo vozila morata biti odobrena. 
Dovoljenje za prototip železniškega vozila in investicijsko- 
-tehnično dokumentacijo vozila, na podlagi katerih se bodo 
serijsko ali posamično izdelovala železniška vozila, izda mini- 
ster, pristojen za promet. 

Železniška vozila, ki se izročijo v promet, morajo ustrezati 
odobrenemu prototipu. 

41. člen 

Železniška vozila, prazna ali naložena, morajo pri vožnji po 
železniških progah glede profilov vozil, osne obremenitve in 
mase na dolžinski m izpolnjevati pogoje, določene s tem 
zakonom. 

Železniška vozila, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem 
zakonom, smejo voziti po progah, če izpolnjujejo pogoje, 
določene s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za pro- 
met, ter dobijo dovoljenje izvajalca. 

42. člen 

Železniška vozila, ki so v lasti železniške uprave druge države 
smejo voziti po železniških progah, če izpolnjujejo pogoje, 
določene s tem zakonom in obveznimi priporočili Medna- 
rodne železniške zveze, ki se nanašajo na železniška vozila. 

Vozila iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpolnjujejo pogo- 
jev, določenih s tem zakonom in obveznimi priporočili Med- 
narodne železniške zveze, smejo izjemoma voziti po progah, 
če izpolnjujejo pogoje, določene s predpisom iz drugega 
odstavka 46. člena tega zakona, ter dobijo dovoljenje izva- 
jalca. 

43. člen 

Če vozijo po železniških progah železniška vozila lastnikov 
industrijskih tirov ali drugih železnic ali organizacij, veljajo za 
ta vozila glede tehnične dokumentacije, tehničnega pregleda 
in izročitve v železniški promet določbe tega zakona. 

44. člena 
Železniška vozila se morajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja 
varen železniški promet. 

Železniška vozila v železniškem prometu morajo biti redno 
nadzorovana ter občasno pregledana, da bi se preverilo, ali 
imajo predpisane naprave in opremo v brezhibnem stanju ter 
ali izpolnjujejo tudi regionalne pogoje, pomembne za varen 
železniški promet. 

Način vzdrževanja, občasni pregledi in drugi pogoji, 
pomembni za sodelovanje železniških vozil v varnem železni- 
škem prometu, se določijo s predpisom, ki ga izda minister, 
pristojen za promet. 

45. člen 

Železniška vozila morajo biti opremljena z napravami za 
samodejno zaviranje. 

Z napravami za ročno zaviranje (ročnimi zavorami) morajo biti 
opremljeni potniški vozovi, s pritrdilnimi zavorami pa vlečna 
vozila. 

Z ročnimi zavorami ali pritrdilnimi zavorami mora biti oprem- 
ljeno tudi določeno število tovornih vozov glede na celotno 
število tovornih vozov v voznem parku izvajalca in glede na 
celotno število tovornih vozov v vlaku. 

Merila za število tovornih vozov, ki morajo biti v voznem parku 
izvajalca opremljeni z ročnimi zavorami ali pritrdilnimi zavo- 
rami v obsegu, pomembnem za varen železniški promet, se 
določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

Lokomotive, potniški in motorni vozovi morajo biti opremljeni 
z napravami za hitro zaviranje ob nevarnosti. 

Naprave za hitro zaviranje ob nevarnosti, s katerimi so oprem- 
ljeni potniški in motorni vozovi, morajo biti dostopne pot- 
nikom. 

46. člen 

Vlečna vozila v prometu po železniških progah z avtostop 
napravo morajo biti opremljena z avtostop napravo. 

Vlečna vozila, ki niso opremljena z brezhibno delujočo avto- 
stop napravo, smejo voziti po železniških progah z avtostop 
napravo v posameznih izjemnih primerih: 

1) vožnja vlaka z železniške proge brez avtostop naprave na 
železniško progo z avtostop napravo; 

2) vožnja vlaka po železniški progi z avtostop napravo kot 
obvozni progi; 

3) vožnja vlaka do prve železniške postaje ali izogibališča, na 
kateri je možna zamenjava vlečnega vozila, če se je avtostop 
naprava pokvarila med vožnjo; 

4) vožnja vlečnega vozila v depo za vlečna vozila na popravilo 
avtostop naprave. 

Vožnja teh vozil mora potekati v skladu s pogoji in ukrepi za 
zagotovitev varnega železniškega prometa, določenimi s 
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

Vlečna vozila v prometu po glavnih progah, na katerih je 
največja dovoljena progovna hitrost nad 100 km/h, morajo biti 
opremljena z napravami za vzpostavljanje radijske zveze med 
osebjem vlečnega vozila in centrom za upravljanje železni- 
škega prometa. 

Vlečna vozila morajo biti opremljena za dajanje svetlobnih in 
zvočnih signalov, registrirnim merilnikom hitrosti, priborom 
za prvo pomoč in gasilnimi aparati. 

Dizelske lokomotive, električne lokomotive in motorni vozovi 
morajo biti opremljeni z budnostno napravo impulznega tipa. 

47. člen 

Potniški vozovi morajo biti opremljeni z napravami za ogreva- 
nje, za električno razsvetljavo, s sanitarno-higienskimi 
napravami, gasilnimi aparati in prirejeni za varno prehajanje 
iz voza v voz. 

48. člen 

Na delih železniških vozil, ki utegnejo priti v stik z električno 
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napetostjo in spraviti v nevarnost življenja oseb, je treba 
izvesti varnostne ukrepe v skladu s predpisom, ki ga izda 
minister, pristojen za promet. 

3. Prometna pravila 

49. člen 

Železniški promet se organizira in opravlja po enotnem teh- 
nično-tehnološkem procesu v skladu s tem zakonom, podza- 
konskimi predpisi, tehničnimi predpisi in standardi ter sploš- 
nimi akti. 

Odvisno od tehnične opremljenosti proge so: 

1) način organizacije in opravljanja železniškega prometa; 

2) sestava vlakov in razporeditev železniških vozil v vlakih; 

3) način zaviranja vlakov 

določijo s predpisi, ki jih izda minister, pristojen za promet. 

50. člen 

Promet vlakov za prevoz potnikov in vlakov za prevoz stvari 
(tovornih vlakov) poteka po vnaprej določenem voznem redu. 
Vozni red, ki se nanaša na redni promet vlakov za prevoz 
potnikov, mora biti javno objavljen najmanj 15 dni pred nje- 
govo uveljavitvijo. 

Izvajalec se mora ravnati po vnaprej določenem voznem redu. 

51. člen 

Vlak mora biti med vožnjo po železniški progi zaseden s 
predpisanim številom železniških delavcev, ki imajo stro- 
kovno izobrazbo in so strokovno usposobljeni, odvisno od 
vrste vlaka, dolžine vlaka, vrste vlečnega vozila ter opremlje- 
nosti proge in železniških vozil s signalnovarnostnimi in tele- 
komunikacijskimi napravami. 

Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za 
promet. 

52. člen 

Vlaki se zavirajo s samodejno zavoro, ki se krmili iz vlečnega 
vozila in deluje samodejno, kadar se vlak pretrga. 

Vlak se sme zavirati z ročnimi zavorami, če se nenadoma 
pokvari samodejna zavora in v primerih, določenih s predpi- 
som iz 3. točke 54. člena tega zakona. 

53. člen 

Sestava vlaka in razporeditev železniških vozil v vlaku morata 
zagotavljati učinkovito zaviranje in varno vožnjo po določe- 
nem voznem redu. 

V vlak se sme uvrstiti vozilo: 

1) ki ustreza predpisanim pogojem, tehničnim normativom in 
standardom za vozilo; 

2) ki je sposobno za železniški promet; 

3) ki je v mejah profila vozila; 

4) ki ne presega osne obremenitve ali mase vozila na dolžinski 
m, določene za železniške proge, po katerih bo vozil vlak. Če 
prazno ali naloženo vozilo presega meje profila vozila ali osno 
obremenitev ali maso vozila na dolžinski m prog, po katerih 
bo vozilo, se glede uvrščanja tega vozila v vlak uporabljajo 
določbe drugega odstavka 46. člena tega zakona. 

54. člen 

Tovorni vozovi, naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti 

označeni v skladu z zakonom. Nevarne snovi se v železniškem 
prometu prevažajo v skladu s predpisi o prevozu nevarnih 
snovi. 

55. člen 

Največja hitrost vlaka mora ustrezati tehničnim pogojem 
železniške proge in železniških vozil, iz katerih je sestavljen 
vlak, dejanski zavorni masi vlaka in sestavi vlaka. Največja 
hitrost vlaka ne sme biti presežena. 

Največja hitrost vlaka po železniški progi ne sme biti večja od 
največje dovoljene progovne hitrosti. 

56. člen 

Vlak mora biti opremljen s predpisanimi gasilnimi aparati in s 
priborom za prvo pomoč, ki morajo biti na lahko dostopnih 
mestih. 

Vlak za prevoz potnikov mora biti ponoči, v predorih, v katerih 
traja vožnja dlje kot tri minute, pa tudi podnevi znotraj osvet- 
ljen na predpisna način. 

Vlak za prevoz potnikov mora biti na predpisani način ogre- 
van, če je zunanja temperatura nižja od +12° C. 

Predpise iz prvega, regionalnega in tretjega odstavka tega 
člena izda minister, pristojen za promet. 

57. člen 

Za vlak se morajo voditi podatki o vlakovnem osebju, sestavi, 
zaviranju in gibanju ter o dogodkih v zvezi z njegovim pro- 
metom. 

58. člen 

Pred začetkom del na spodnjem in zgornjem ustroju proge, 
postroju, napravi in objektu na progi ter med opravljanjem del 
morajo biti storjeni ukrepi za varen železniški promet in var- 
nost delavcev v skladu s predpisom iz drugega odstavka 54. 
člena tega zakona. 

Pred začetkom del na spodnjem in zgornjem ustroju proge, 
postroju, napravi in objektu na progi mora biti zavarovano 
delovišče v skladu s predpisom iz drugega odstavka 66. člena 
tega zakona. 

Med trajanjem del iz prejšnjega odstavka, kjer se opravljajo ta 
dela, mora biti organiziran varen železniški promet. 

Po končanih delih iz regionalnega odstavka tega člena 
morajo biti s proge odstranjeni ostanki materiala, delovnih 
sredstev, signalov in drugih predmetov, postavljenih pri 
opravljanju del, ter nameščene oprema in naprave, ki zagotav- 
ljajo varen železniški promet. 

4. Prometna signalizacija 

59. člen 

Prometna signalizacija mora ustrezati organizaciji in delov- 
nemu procesu pri opravljanju železniškega prometa ter zago- 
tavljati varen železniški promet, glede pomena signalov pa 
mora biti enotna za vso republiko. 

60. člen 

Železniške proge morajo biti opremljene s prometno signali- 
zacijo, ki železniške delavce in udeležence v železniškem 
prometu opozarja na nevarnost, ki jim grozi, jih seznanja z 
omejitvami, prepovedmi in opozorili ter jim daje obvestila, 
nujna za varen železniški promet in njihovo osebno varnost. 

61. člen 

Signali morajo omogočati hitro in zanesliivo medsebojno 
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sporazumevanje železniških delavcev pri opravljanju železni- 
škega prometa. 

Signali, vrsta, pomen, oblika barva, najmanjša vidna razdalja, 
mesto za vgraditev oziroma postavitev ter način njihove upo- 
rabe se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za 
promet. 

62. člen 

Signali morajo biti osvetljeni z lastnim svetlobnim virom ali 
prevlečeni z odsevno snovjo. 

63. člen 

S signali morajo biti označene tudi začasne nevarnosti, zlasti 
tiste, ki nastanejo zaradi nenadne okvare železniške proge, 
ter začasne omejitve in prepovedi v železniškem prometu. Te 
signale je treba odstraniti takoj, ko ni več razlogov, zaradi 
katerih so bili postavljeni. 

64. člen 

Zaradi osebne varnosti železniških delavcev in udeležencev v 
železniškem prometu se na določenih mestih na odprti progi 
in prometnih mestih postavijo signali za opominjanje. 

65. člen 

Signale je treba dopolniti, zamenjati ali odstraniti, če njihov 
pomen, oblika, barva, najmanjša vidna razdalja ter mesto 
vgraditve oziroma postavitve ne ustrezajo zahtevam varnega 
železniškega prometa, v skladu s predpisom iz drugega 
odstavka 66. člena tega zakona. 

66. člen 

Železniški delavci se morajo pri opravljanju železniškega pro- 
meta ravnati po prepovedih, omejitvah, ukazih in opozorilih, 
danih s signali. 

Določeni signali v železniškem prometu imajo pomen obvez- 
nega ukaza ali opozorila. Železniški delavci in udeleženci v 
železniškem prometu se morajo ravnati po njih. 

V železniškem prometu morajo železniški delavci dajati sig- 
nale v skladu s predpisom iz drugega odstavka 54. člena in 
drugega odstavka 66. člena tega zakona. Železniški delavci in 
udeleženci v železniškem prometu se morajo ravnati po njih. 

Če je pomen signala nejasen, morajo železniški delavci in 
udeleženci v železniškem prometu ravnati tako, kot da ima 
tisti pomen, ki zagotavlja večjo varnost v železniškem pro- 
metu. 

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati železniiki delavci 

5.1. Strokovno izobraževanje in usposabljanje železniških 
delavcev za opravljanje varnega železniškega prometa 

67. člen 

Železniški delavci morajo imeti strokovno izobrazbo in biti 
strokovno usposobljeni za dela, ki jih opravljajo v železniškem 
prometu, v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen 
za šolstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet. 

Strokovno izobrazbo iz prejšnjega odstavka pridobijo v 
ustrezni šoli. 

Strokovno usposobljenost iz prvega odstavka tega člena pri- 
dobijo v izobraževalnih šolskih centrih izvajalca ali v drugih 
šolah po programih, določenih s predpisom iz prvega 
odstavka tega člena. 

Železniški delavci morajo imeti za dela, ki jih opravljajo v 
železniškem prometu, strokovni izpit in se morajo strokovno 

izpopolnjevati, njihova strokovna usposobljenost se mora 
preverjati občasno, če je potrebno, pa tudi izredno. 

Izvajalec ne sme dovoliti opravljanja dela v železniškem pro- 
metu železniškemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja 
strokovne usposobljenosti, ali čigar strokovna usposoblje- 
nost za to delo ni bila preverjena. 

68. člen 

Strokovni izpit za železniškega delavca sme opravljati oseba, 
ki je pred tem končala program strokovnega usposabljanja za 
določeno vrsto poklica in se je pripravila za opravljanje stro- 
kovnega izpita po programu, določenem za ta poklic. 

Programi za usposabljanje in opravljanje iz prejšnjega 
odstavka se določijo s predpisom iz prvega odstavka 72. člena 
tega zakona. 

5.2. Pogoji za pridobitev pravice voziti vlečno vozilo in urejati 
železniški promet 

69. člen 

Pravico voziti vlečno vozilo lahko pridobi, kdor izpolnjuje tele 
pogoje: 

1) da je duševno in telesno zmožen voziti vlečno vozilo; 

2) da je dopolnil starost 18 let; 

3) da ima predpisano strokovno izobrazbo določenega po- 
klica; 

4) da se je usposabljal pod nadzorstvom pooblaščene osebe, 
ki je strokovno usposobljena voziti določeno vrsto vozila; 

5) da je opravil strokovni izpit za vožnjo vlečnega vozila; 

6) aktivno znanje slovenskega jezika. 

70. člen 

Pravico urejati železniški promet lahko pridobi, kdor izpol- 
njuje tele pogoje; 

1) da je duševno in telesno zmožen urejati železniški promet; 

2) da je dopolnil starost 18 let; 

3) da ima predpisano strokovno izobrazbo določenega po- 
klica; 

4) da se je usposabljal pod nadzorstvom pooblaščene osebe, 
ki je strokovno usposobljena urejati železniški promet; 

5) da je opravil strokovni izpit za urejanje železniškega pro- 
meta; 

6) aktivno znanje slovenskega jezika. 

5.3. Posebni zdravstveni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju 
železniškega prometa, ter preverjanje njihove duševne in 
telesne zmožnosti 

71. člen 

Delovna mesta, na katerih železniški delavci neposredno 
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, se določijo s 
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

Železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju 
železniškega prometa, morajo izpolnjevati posebne zdrav- 
stvene pogoje in biti duševno in telesno zmožni opravljati dela 
na teh delovnih mestih. 

Posebni zdravstveni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati železni- 
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ški delavci iz prejšnjega odstavka, način njihovega ugotavlja- 
nja ter pogostost in rednost njihovega preverjanja se določijo 
s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za zdravstvo. 

72. člen 

Oseba, ki se usposablja za opravljanje del železniškega 
delavca, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega 
prometa, mora biti pred sklenitvijo delovnega razmerja zdrav- 
stveno pregledana. 

Železniški delavec mora biti zdravstveno pregledan pred raz- 
poreditvijo na delovno mesto, za katero so predpisana strožja 
zdravstvena merila, oziroma pred šolanjem ali strokovnim 
usposabljanjem za to delovno mesto. 

Duševna in telesna zmožnost železniškega delavca, ki nepo- 
sredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, se 
mora preverjati z občasnimi ali izrednimi zdravstvenimi pre- 
gledi. 

Zdravstvene preglede in zdravstveno evidenco železniških 
delavcev iz prejšnjega odstavka opravljajo in vodijo zdrav- 
stvene organizacije, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter imajo 
pooblastilo Ministrstva za zdravstvo. 

Zdravstvene organizacije iz prejšnjega odstavka so dolžne 
obveščati izvajalca o izidih zdravstvenih pregledov železni- 
ških delavcev iz tretjega odstavka tega člena. 

73. člen 

Na občasni zdravstveni pregled se pošlje železniški delavec, 
ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, 
v predpisanih rokih, odvisnih od delovnega mesta, na katerem 
opravlja dela. 

Železniški delavec iz prejšnjega odstavka se napoti na 
občasni zdravstveni pregled pred potekom roka, predpisa- 
nega za ta zdravstveni pregled. 

74. člen 

Na izredni zdravstveni pregled se pošlje železniški delavec, ki 
neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, 
za katerega se utemeljeno sumi, da iz zdravstvenih razlogov 
ni več zmožen opravljati del na delovnem mestu, na katerega 
je razporejen, po nesreči, v kateri je bil udeležen ali huje 
poškodovan, ter po hudi in dolgotrajni bolezni (najmanj 6 
mesecev). 

75. člen 

Če se na izrednem ali občasnem zdravstvenem pregledu 
ugotovi, da železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri 
opravljanju železniškega prometa, ne izpolnjuje zdravstvenih 
pogojev, predpisanih za ta dela, ali če se ugotovi, da ni bil na 
zdravstvenem pregledu, na katerega je bil poslan, se šteje, da 
je duševno in telesno nezmožen opravljati ta dela in se mu ne 
sme dovoliti opravljanja teh del, dokler traja ta nezmožnost. 

76. člen 

Železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri opravljanju 
železniškega prometa, ne sme začeti z deli na delovnem 
mestu, če se čuti utrujenega ali bolnega ali iz katerih koli 
drugih razlogov nezmožnega za opravljanje del. 

Železniški delavec iz prejšnjega odstavka, ki se čuti med deli 
na delovnem mestu utrujenega ali bolnega ali iz katerih koli 
drugih razlogov nezmožnega opravljati dela, mora takoj pre- 
nehati delati ter o tem obvestiti odgovorno osebo izvajalca. 

Železniški delavec iz prvega odstavka tega člena ne sme 
začeti z deli na delovnem mestu, če je pod vplivom alkohola 
ali psihoaktivnih sredstev ali mamil, med deli pa ne sme 
uživati alkoholnih pijač, mamil ali psihoaktivnih sredstev. 

Način, obseg, pogostost in rednost postopka preverjanja 
duševne in telesne zmožnosti železniških delavcev iz prvega 
odstavka tega člena se določijo s predpisom, ki ga izda 
minister, pristojen za zdravstvo. 

Preverjanje duševne in telesne zmožnosti železniških delav- 
cev iz prvega odstavka tega člena organizira izvajalec. 

77. člen 

Železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri opravljanju 
železniškega prometa, se ne sme dovoliti opravljanje del, če 
se pri preverjanju njegove duševne in telesne zmožnosti ugo- 
tovi, da ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, predpisanih za 
opravljanje teh del, ali če se ugotovi, da dela pod vplivom 
alkohola ali psihoaktivnih sredstev ali mamil. 

78. člen 

Pooblaščeni železniški delavec lahko pošlje železniškega 
delavca, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega 
prometa, na zdravstveni pregled v zdravstveno organizacijo 
ali medicinski zavod, da se preveri, ali ima alkohol v krvi ter ali 
je pod vplivom psihoaktivnih sredstev ali mamil. 

Železniški delavec iz prejšnjega odstavka mora opraviti zdrav- 
stveni pregled iz prejšnega odstavka, na katerega je poslan. 

5.4 Delovni čas (sestavo izmene, trajanje izmene, prekinitev 
dela v izmeni, trajanje vožnje vlečnega vozila in razporedi- 
tev v izmene železniških delavcev, ki neposredno sodelu- 
jejo pri opravljanju železniškega prometa) 

79. člen 

prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 

Besedilo 79. člena se črta v celoti in se nadomesti z novim, 
ki glasi: 

(1) prvi odstavek 

Delovni čas železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo 
pri opravljanju železnišega prometa se določi s predpisom, 
ki ga izda minister, pristojen za promet, v soglasju z mini- 
strom, pristojnim za delo, z upoštevanjem delovne zakono- 
daje. 

(2) drugi odstavek 

V skupni delovni čas trajanja izmene železniških delavcev, 
ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega pro- 
meta se šteje delovni čas od prihoda na delo do odhoda iz 
dela, ki mora biti razviden iz mesečnega oziroma letnega 
raporeda delovnega časa. 

(3) tretji odstavek 

Delovni čas - trajanja izmene železniških delavcev iz regi- 
onalnega odstavka ne sme trajati več kot 12 ur. 

(4) četrti odstavek 

Ne glede na tretji odstavek sme delovni čas-trajanja 
izmene železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri 
opravljanju železniškega prometa z vožnjo vlečnega vozila 
vlaka za prevoz potnikov, trajati največ 10 ur. 

80. člen 

Železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju 
železniškega prometa z vožnjo vlečnega vozila, smejo v eni 
izmeni voziti vlečno vozilo največ 10 ur. 

Železniški delavci iz prejšnjega odstavka smejo v eni izmeni 
voziti vlečno vozilo vlaka za prevoz potnikov največ 8 ur. 

Vožnja vlečnega vozila je sestavljena iz: 
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1) vožnje; 

2) zadrževanje na prometnih mestih. 

Neprekinjena vožnja vlečnega vozila lahko traja največ 5 ur. 

81. člen 

Dnevni počitek železniških delavcev, ki neposredno sodelu- 
jejo pri opravljanju železniškega prometa, mora med dvema 
zaporednima izmenama trajati dvojno število ur opravljene 
izmene, vendar ne manj kot 12 ur. 

82. člen 

Dnevni in tedenski počitek in razporeditev v izmene železni- 
ških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju želez- 
niškega prometa, se odvisno od organizacije železniškega 
prometa, izpolnjevanja voznega reda in drugih pogojev, ki 
vplivajo na duševno in telesno zmožnost teh delavcev za 
varno opravljanje dela, določijo s splošnim aktom, ki ga 
sprejme izvajalec, oziroma s kolektivno pogodbo v skladu z 
zakonom. 

83. člen 

Na železniških postajah in depojih za vlečna vozila, v katerih 
se železniškim delavcem, ki neposredno sodelujejo pri oprav- 
ljanju železniškega prometa, zagotavlja počitek med prekini- 
tvijo med izmeno ali dnevni počitek med zaporednima izme- 
nama, morajo biti zagotovljeni prostori za počitek, ki izpolnju- 
jejo pogoje, določene s predpisi o varstvu pri delu in varstvu 
pred hrupom v bivalnem okolju. 

6*. Notranji nadzor izvajalca nad varnim železniškim pro- 
metom 

84. člen 

Izvajalec mora organizirati notranji nadzor nad varnim želez- 
niškim prometom in trajno skrbeti za varen železniški promet 
v skladu s tem zakonom, podzakonskimi predpisi in splošnimi 
akti. 

Organizacija in način opravljanja nadzora iz prejšnjega 
odstavka se določita s predpisom, ki ga izda minister, pristo- 
jen za promet. 

85. člen 

Izvajalec s splošnim aktom pooblasti železniške delavce za 
opravljanje notranjega nadzora nad varnim železniškim pro- 
metom. Splošni akt mora biti usklajen s predpisom iz drugega 
odstavka 89. člena tega zakona. 

86. člen 

Železniški delavci, pooblaščeni za notranji nadzor nad varnim 
železniškim prometom, morajo trajno nadzirati uporabo 
določb tega zakona, zlasti pa morajo ukrepati za uporabo 
določb prvega, četrtega in petega odstavka 72. člena, tretjega 
odstavka 77. člena, prvega odstavka 81. člena, 82., 87., 92. in 
95. člena tega zakona. 

i 
Če delavci iz prejšnjega odstavka menijo, da izvajalec v inte- 
resu varnosti železniškega prometa ni ukrepal v skladu z 79. 
členom, prvim in drugim odstavkom 81. člena, 82. in 92. 
členom tega zakona, morajo na to opozoriti pristojni republi- 
ški inšpektorat. 

7. Disciplinski ukrepi 

87. člen 

Železniškemu delavcu, ki je pri opravljanju železniškega pro- 
meta kršil delovne obveznosti v zvezi z varnim železniškim 
prometom, se lahko izreče disciplinski ukrep: 

1) javni opomin; 

2) denarna kazen; 

3) razporeditev na drugo delovno mesto; 

4) prenehanje delovnega razmerja. 

Izvajalec s splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo v 
skladu z zakonom natančno določi kršitve delovne obveznosti 
v zvezi z varnim železniškim prometom, okoliščine in pogoje, 
po katerih se železniškemu delavcu za kršitev delovne obvez- 
nosti izreče eden izmed disciplinskih ukrepov iz prejšnjega 
odstavka, postopek za izvajanje teh ukrepov ter pravice, 
obveznosti in odgovornosti organov, ki odločajo o disciplin- 
ski odgovornosti delavca oziroma izrekajo te disciplinske 
ukrepe. 

8. Posebni varnostni ukrepi 

88. člen 

Železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri opravljanju 
železniškega prometa, se začasno prepove opravljanje del na 
delovnem mestu: 

1) če po ugotovitvi zdravstvene organizacije duševno in 
telesno ni zmožen opravljati del - dokler traja ta nezmožnost; 

2) če ne gre na zdravstveni pregled, na katerega je poslan - 
dokler ne dobi dovoljenja zdravnika; 

3) če pri preverjanju strokovne usposobljenosti ne pokaže 
predpisanega znanja - dokler ne pokaže znanja; 

4) če ne gre na preverjanje strokovne usposobljenosti v pred- 
pisanih rokih - dokler ne gre na preverjanje. V primerih iz 1. 
do 4. točke prejšnjega odstavka izreče začasno prepoved na 
kraju samem republiški inšpektor železniškega prometa ozi- 
roma pooblaščeni železniški delavec in izda pisno odločbo o 
začasni prepovedi opravljanja, dokler niso izpolnjeni pogoji, 
zaradi katerih je bila izrečena začasna prepoved. Pritožba 
zoper to odločbo ne zadrži izvršitve. 

89. čien 

Železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri opravljanju 
železniškega prometa, se na kraju samem začasno odstrani z 
delovnega mesta: 

1) če opravlja ali poizkuša opravljati dela, očitno pa je, da je v 
takem duševnem in telesnem stanju (utrujenost, bolezen, 
vpliv zdravil in psihoaktivnih sredstev ali mamil), da jih ni 
zmožen varno opravljati; 

2) če opravlja dela po ugotovitvi, da ima alkohol v krvi ali da 
kaže znake vinjenosti; 

3) če zavrne preizkus za prisotnost alkohola v krvi s predpisa- 
nimi sredstvi in aparati ali zavrne zdravniški pregled, na kate- 
rega je poslan, z namenom preveritve alkohola v krvi ali vpliva 
psihoaktivnih sredstev in mamil; 

4) če se ugotovi, da opravlja dela dlje od predpisanega traja- 
nja izmene, ali če se ugotovi, da opravlja dela brez zagotovlje- 
nega počitka v predpisanem trajanju; 

5) če se ugotovi, da je zaradi nepazljivosti ali kako drugače 
povzročil izredni dogodek v železniškem prometu; 

6) če ne uravnava varnega železniškega prometa v skladu s 
tem zakonom ter s tem ogroža varnost železniškega delavca, 
ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, 
ali udeleženca v železniškem prometu. 

Republiški inšpektor železniškega prometa oziroma pooblaš- 
čeni železniški delavec, ki je na kraju samem začasno odstra- 
nil z delovnega mesta železniškega delavca, ki neposredno 
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sodeluje pri opravljanju železniškega prometa po 1. do b. 
točki prejšnjega odstavka, izda o tem pisno odločbo. Pritožba 
zoper odločbo ne zadrži izvršitve. 

9. Dolžnosti izvajalca ob izrednih dogodkih v železniškem 
prometu 

90. člen 

Ob izrednih dogodkih v železniškem prometu mora izvajalec 
reševati osebe in pomagati poškodovanim. 

Ob prekinitvi železniškega prometa zaradi izrednega dogodka 
mora izvajalec izvesti ukrepe za njegovo čimprejšnjo vzposta- 
vitev. 

91. člen 

Izvajalec mora ugotoviti vzroke izrednih dogodkov v železni- 
škem prometu in okoliščine, pod katerimi so nastali. 

Železniški delavci in osebe, ki so ali se zatečejo na kraj 
izrednega dogodka v železniškem prometu, v katerem je bil 
kdo poškodovan, morajo sodelovati pri reševanju poškodo- 
vancev ter takoj obvestiti izvajalca; če se je kdo smrtno 
ponesrečil in huje poškodoval, pa tudi najbližjo zdravstveno 
organizacijo ali medicinski zavod in pristojni organ za notra- 
nje zadeve. 

92. člen 

Izvajalec mora seznaniti pristojne organe in organizacije: 

1) z izrednimi dogodki v železniškem prometu, v katerem je 
ena ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje poškodovanih 
ali je nastala precejšnja gmotna škoda; 

2) z izrednimi dogodki v železniškem prometu, ki imajo znake 
kaznivega dejanja 

takoj po njihovem nastanku. 

Izvajalec mora voditi evidenco o izrednih dogodkih v železni- 
škem prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za varen 
železniški promet, in Ministrstvu za promet in zveze letno 
poročati o stanju varnega železniškega prometa. 

Način ugotavljanja, evidentiranja in statističnega spremljanja 
ter objavljanja podatkov o izrednih dogodkih v železniškem 
prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za varen železniški 
promet, se določa s predpisom, ki ga izda minister, pristojen 
za promet. 

93. člen 

Pooblaščeni organi si morajo ogledati izredni dogodek v 
železniškem prometu tako, da ne ovirajo železniškega pro- 
meta, oziroma opraviti ogled v čim krajšem času, da bi bil 
promet čim manj oviran. 

10. Zaščita železniških prog in vozil 

94. člen 

Zaradi varnega železniškega prometa je prepovedano: 
1) pokvariti ali poškodovati železniško progo, železniško 
vozilo in opremo vozila; 

2) metati ali polagati kakršne koli predmete na železniško 
progo ali metati kakršne koli predmete na železniško vozilo ali 
iz njega; 

3) v varovalnem progovnem pasu opravljati dela, s katerimi bi 
se utegnila poškodovati železniška proga ali zmanjšati stabil- 
nost terena (drsenje terena ali usadi, hidrografske spre- 
membe idr.) ali utegnil kakor koli regionalnače ogrožati ali 
ovirati železniški promet; 

4) neupravičeno odpirati zapornice na cestnem prehodu, kar 

koli dajati ali obešati na zapornice ali polzapornice oziroma 
prometno signalizacijo na cestnem prehodu ali kakor koli 
drugače ovirati njihovo normalno delovanje; 

5) v bližini cestnega prehoda saditi drevje ali drugo visoko 
rastlinje ali opravljati dela, ki zmanjšujejo, preprečujejo ali 
kakor koli drugače ovirajo preglednost železniške proge ali 
ceste; 

6) neupravičeno odstraniti začasno varovalno napravo, s 
katero se zavaruje železniški promet, kjer so možni usadi, 
hudourniki, zameti ali močni vetrovi; 

7) prinašati v potniške vozove ter prostore in mesta za spreje- 
manje, zadrževanje in odpravljanje potnikov, prtljage in 
pošiljk v prometu snovi ali predmete, ki bi utegnili ogroziti 
varnost udeležencev v železniškem prometu ali jim prizadeti 
škodo; 

8) uporabiti napravo za hitro zaviranje ob nevarnosti za ustavi- 
tev vlaka, razen ob nevarnosti za vlak in udeležence v železni- 
škem prometu; 

9) ovirati čuvaja proge, cestnega prehoda, mostu oziroma 
predora ali drugega železniškega delavca, ki neposredno 
sodeluje pri opravljanju železniškega prometa; 

10) v progovnem pasu gojiti visoko drevje ali postavljati 
znake, oznake in vire, ki dajejo barvno svetlobo, ali kakršne 
koli regionalne naprave, ki z barvo, obliko ali svetlobo ali kako 
drugače ovirajo vidljivost signalov ali ki glede pomena signa- 
lov lahko spravijo v zmoto železniške delavce. 

95. člen 

Dostop udeležencev v železniškem prometu in cestnih vozil 
na železniško območje in gibanje na njem sta dovoljena le na 
določenih mestih v skladu s predpisom, ki ga izda minister, 
pristojen za promet. 

Osebe, ki uradno opravljajo določena dela na železniškem 
območju, razen železniških delavcev, morajo za to dobiti 
pisno dovoljenje izvajalca. 

Prejšnji odstavek se izjemoma ne nanaša na pripadnike orga- 
nov za notranje zadeve in obrambnih sil, če morajo v izrednih 
ali nujnih primerih opraviti posamezno uradno dejanje ali 
vstopiti na železniško območje in se po njem gibati tudi na 
mestih, ki niso za to določena. 

96. člen 

Na mestih, namenjenih za dostop in gibanje po železniškem 
območju in v vlakih, morajo udeleženci v železniškem pro- 
metu spoštovati notranji red v železniškem prometu v skladu s 
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

Železniški delavci, pooblaščeni s predpisom iz prejšnjega 
odstavka, skrbijo, da udeleženci v železniškem prometu spo- 
štujejo notranji red v železniškem prometu. 

Železniški delavci iz prejšnjega odstavka so dolžni s predpisa- 
nimi ukrepi preprečevati kalitev notranjega reda v železni- 
škem prometu in skaljeni notranji red znova vzpostavljati ter 
odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni za ogrožanje varnosti 
železniškega prometa ali za kalitev notranjega reda v železni- 
škem prometu. 

Železniški delavci iz regionalnega odstavka tega člena nazna- 
nijo pristojnim organom in organizacijam udeležence v želez- 
niškem prometu, ki so prekršili notranji red v železniškem 
prometu. 

Pristojni organi za notranje zadeve pomagajo železniškim 
delavcem na njihovo zahtevo pri preprečevanju kalitve notra- 
njega reda in pri njegovem vzpostavljanju ter pri spoštovanju 
predpisov o varnosti v železniškem prometu na način, ki ga 
določa zakon. 
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97. člen 102. člen 

Izvajalec mora določiti objekte, ki so posebno pomembni za 
varen železniški promet, ter jih fizično in tehnično zavarovati. 

Merila za določitev objektov iz prejšnjega odstavka in ukrepi 
za varnost teh objektov se določijo s predpisom, ki ga izda 
minister, pristojen za promet. 

Železniški delavec, ki neposredno fizično varuje določene 
objekte, je lahko oborožen z ustreznim strelnim.orožjem in ga 
lahko uporabi v skladu z zakonom. 

Varianta: 
Odstavek se črta. 

Poleg železniškega delavca iz prejšnjega odstavka morajo 
tudi drugi železniški delavci na lastno pobudo ukrepati za 
zavarovanje objektov iz prvega odstavka tega člena. 

98. člen 

Izvajalec mora na mestih možnih usadov, hudournikov, žame- 
tov ali močnih vetrov, kjer utegne priti do oviranja ali ogroža- 
nja varnega železniškega prometa, ukrepati v skladu s predpi- 
som o tehničnem in fizičnem varstvu železniških prog in 
objektov na njih pred elementarnimi nevarnostmi. Predpis 
izda minister, pristojen za promet. 

Izvajalec ima v primerih iz prejšnjega odstavka pravico da 
brez posebnega dovoljenja ali drugega akta postavlja in vzdr- 
žuje začasne varovalne naprave in odlaga material in druga 
sredstva v varovalnem progovnem pasu na zemljišče v lasti 
pravnih ali fizičnih oseb, če je to potrebno za zagotovitev 
varnega železniškega prometa oziroma za njegovo vzposta- 
vitev. 

Ko prenehajo razlogi iz prvega odstavka tega člena, mora 
izvajalec z zemljišča iz prejšnjega odstavka odstraniti začasne 
varovalne naprave, material in druga sredstva ter vzpostaviti 
prejšnje stanje in plačati odškodnino za uporabo zemljišča v 
skladu s predpisi. 

99. člen 

Železniški promet se opravlja pozimi v skladu z določbami 
predpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega prometa 
pozimi, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

III. POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI PROMET PO 
INDUSTRIJSKIH TIRIH IN PO PROGAH DRUGIH ŽELEZNIC 

100. člen 

Za zagotavljanje varnega železniškega prometa po industrij- 
skih tirih in po progah drugih železnic se uporabljajo določbe 
l„ II., IV., V., VI. in VII. poglavja tega zakona, če s tem poglav- 
jem ni drugače določeno. 

101. člen 

Industrijski tir ali proga druge železnice se priključi na želez- 
niško progo na železniški postaji. Izjemoma se lahko priključi 
na odprti progi ob tehle pogojih: 

1) priključna kretnica mora imeti ščitni tir, zavarovana mora 
biti s signalom, ki je predsignaliziran, in nadzorovana s sosed- 
njega zasedenega prometnega mesta na progi; 

2) signal mora biti v odvisnosti od lege priključne kretnice. 

Priključitev, način priključitve in prometno-tehnične pogoje 
za priključitev industrijskega tira ali proge druge železnice na 
železniško progo določi minister, pristojen za promet. 

Priključki industrijskih tirov in prog drugih železnic na želez- 
niške proge se smejo rekonstruirati v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet. 

103. člen 

Medsebojna razmerja pri zagotavljanju varnega železniškega 
prometa na priključkih industrijskih tirov in prog drugih želez- 
nic na železniške proge se urejajo s pogodbo med izvajalcem 
in lastnikom industrijskega tira oziroma druge železnice. 
Pogodba mora biti usklajena s tem zakonom. 

104. člen 

Največja hitrost vlakov po industrijskih tirih in po progah 
drugih železnic mora biti določena v poslovnem redu glede 
na tehnične pogoje tira, dejansko zavorno maso vlakov, vrsto 
zaviranja ter tehnične pogoje vozil, iz katerih je sestavljen 
vlak. Poslovni red sprejme lastnik industrijskega tira oziroma 
druge železnice. 

105. člen 

Vse stroške v zvezi z industrijskim tirom in drugo železnico 
krije lastnik. 

IV. INŠPEKCIJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

106. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo varnosti železniškega prometa 
obsega nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, tehničnih 
predpisov in standardov ter splošnih aktov. 

Inšpekcijsko nadzorstvo iz prejšnjega odstavka opravlja 
Republiški prometni inšpektorat po republiških inšpektorjih 
železniškega prometa. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzor- 
stva ima republiški inšpektor železniškega prometa pravico 
pregledovati prostore, objekte, naprave, material ter poslova- 
nje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, 
podjetnikov, drugih organizacij in skupnosti ter zahtevati 
osebne podatke, ki niso dostopni po predpisih o varstvu 
osebnih podatkov, zaslišati stranke in priče v upravnem 
postopku, pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovet- 
nost oseb, vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki 
so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva. 

107. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo, ki ga opravlja republiški inšpektor 
železniškega prometa, obsega zlasti: 

1) nadzor nad gradnjo in rekonstrukcijo spodnjega in zgor- 
njega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov ter železni- 
ških vozil z upoštevanjem tehničnih predpisov in standardov v 
skladu z zakonom; 

2) nadzor nad vzdrževanjem spodnjega in zgornjega ustroja 
proge, postrojev, naprav, objektov na progi ter vozil; 

3) nadzor nad opravljanjem varnega železniškega prometa na 
način, predpisan s tem zakonom in na njegovi podlagi izda- 
nimi podzakonskimi predpisi, tehničnimi predpisi in standardi 
ter splošnimi akti oziroma kolektivno pogodbo; 

4) nadzor nad organizacijo in rednim nadzorovanjem pri 
opravljanju železniškega prometa, stanjem in vzdrževanjem 
železniških prog in vozil in izvajanjem predpisanih ukrepov za 
varen železniški promet; 

5) nadzor nad izvajanjem notranjega nadzora nad varnim 
železniškim prometom. 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad železniškimi delavci, ki nepo- 
sredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa. 
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glede izpolnjevanja strokovne usposobljenosti, duševne in 
telesne zmožnosti in izvajanja predpisov o delovnem času 
opravljata republiški inšpektor železniškega prometa in pri- 
stojni inšpektor za delo. 

108. člen 

Če republiški inšpektor železniškega prometa oziroma pri- 
stojni inšpektor za delo pri opravljanju inšpekcijskega nad- 
zorstva ugotovi, da so kršeni zakon ali podzakonski predpis 
ali akt, katerih izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost: 

1) odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti 
v roku, ki ga sam določi; 

2) predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška ali prestopka 
oziroma v skladu z zakonom izreči mandatno kazen; 

3) prijaviti kaznivo dejanje; 

4) predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov; 

5) odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera je 
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom. 

Ob odrejeni odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki bi 
kakor koli lahko vplivale na varen železniški promet, pritožba 
ne zadrži izvršitve. 

109. člen 

Izvajalec mora brez odlašanja obvestiti Republiški prometni 
inšpektorat o vsaki nesreči. O vsakem trčenju, naletu ali 
iztirjenju vlaka ga mora obvestiti takoj in ob vsakem času, 
prav tako tudi o delih v varovalnem progovnem pasu, ki 
vplivajo na varen železniški promet. 

110. člen 

Izvajalec mora dostaviti Republiškemu prometnemu inšpekto- 
ratu z dnem uveljavitve vse splošne in posamične akte, s 
katerimi se ureja varen železniški promet. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

111. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba: 

1) če gradi gradbene in druge objekte, postavlja postroje, 
napeljave in naprave ter sadi drevje v varovalnem progovnem 
pasu v nasprotju s predpisi (tretji odstavek 13. člena); 

2) če na odsekih, kjer poteka železniška proga skozi požarno 
ogroženo območje, na železniških vozilih z odprtim kuriščem 
ne izvaja predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi odstavek 
14. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

112. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če pri ureditvi križanja železniške proge s cesto 
ne ravna v skladu z odločitvijo ministra, pristojnega za promet 
(drugi odstavek 30. člena). 
Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekr- 
šek izvajalec, če pred tehničnim pregledom spodnjega in 
zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov na 
progi ne opravi preizkušnje in poskusnega obratovanja (5. 
člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 4.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prvega in drugega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali izvajalca. 

113. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če največja hitrost vlakov po industrijskih tirih 
in po progah drugih železnic ni določena v poslovnem redu 
glede na tehnične pogoje tira, dejansko zavorno maso vlakov, 
vrsto zaviranja, ali če ne sprejme poslovnega reda (109. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 2.500 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

114. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba: 

1) če v varovalnem progovnem pasu ne ravna v skladu s 
predpisom o varstvu pred požarom, zamakanjem in poplavo 
(drugi odstavek 14. člena); 

2) če ne vzdržuje podvoza oziroma nadvoza (32. člen); 

3) če za vozilo, ki vozi po cestah z dovoljenjem za izredni 
prevoz, in skupna masa, osna obremenitev ali višina vozila 
presegajo dopustna odstopanja na cestnem prehodu, ne pri- 
dobi soglasja izvajalca za prehod čez ta cestni prehod (drugi 
odstavek 36. člena); 

4) če ne zagotovi zadostne preglednosti s ceste na železniško 
progo (prvi odstavek 38. člena); 

5) če v bližini cestnega prehoda ob železniški progi gradi 
objekte, razen objektov, ki so namenjeni upravljanju in varno- 
sti železniškega prometa, sadi drevje, visoko rastlinje ali stori 
kaj regionalnega, kar preprečuje ali zmanjšuje preglednost na 
progo s ceste (drugi odstavek 38. člena); 

6) če ne vzdržuje delov cestnega prehoda in ne zagotavlja 
varnega železniškega prometa oziroma vozišča na cestnem 
prehodu ne vzdržuje tako, da je omogočen varen in neoviran 
cestni promet (drugi odstavek 40. člena) 

7) če ne vzdržuje delov ceste z obeh strani cestnega prehoda 
tako, da je po progi, čez katero pelje cestni prehod, omogo- 
čen varen železniški promet (tretji odstavek 40. člena); 

8) če rekonstruira priključek industrijskega tira in proge 
druge železnice na železniško progo brez soglasja ministra, 
pristojnega za promet (107. člen); 

9) če z izvajalcem ne sklene pogodbe o medsebojnih razmer- 
jih pri zagotavljanju varnega železniškega prometa na prik- 
ljučkih industrijskih tirov ali prog drugih železnic na železni- 
ške proge (108. člen); 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje posameznik, 
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

115. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če Republiškemu prometnemu inšpektoratu z 
dnem uveljavitve ne predloži splošnih in posamičnih aktov, s 
katerimi se ureja varen železniški promet (115. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 2.500 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

116. člen 

Izvajalec ali pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 250.000 SIT: 

1) če železniško progo projektira, gradi ali vzdržuje tako, da 
ne ustreza prevozni ali prepustni moči proge ali hitrosti vlakov 

poročevalec, št. 46 60 



ali dovoljeni osni obremenitvi ali masi vozil na dolžinski m ali 
zahtevam varnega železniškega prometa ali drugim pogojem, 
ki jih za posamezno progo predpiše minister, pristojen za 
promet, ali če pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju ne 
upošteva pogojev, določenih z obveznimi priporočili Medna- 
rodne železniške zveze, ki se nanašajo na projektiranje, grad- 
njo in vzdrževanje železniških prog (prvi odstavek 4. člena); 

2) če izroči spodnji in zgornji ustroj proge ali postroje ali 
naprave in objekte v železniški promet brez omejitev, preden 
se s tehničnim pregledom ugotovi, da izpolnjujejo predpisane 
pogoje in da je zagotovljena tehnično-tehnološka enotnost 
(prvi odstavek 6. člena); 

3) če gradi ali rekonstruira železniško progo, ki ne izpolnjuje 
glavnih pogojev glede širine tira, polmera loka, odločilnega 
nagiba nivelete, nagiba nivelete, razdalja med tiri na železni- 
ški postaji, razdalje med tiri na odprti progi dvotirnih in 
vzporednih prog in osne obremenitve ali če gradi ali rekon- 
struira železniško progo, ki ne izpolnjuje pogojev prostega 
profila za odprto progo, za mostove, za predore in za postaje 
(prvi in drugi odstavek 7. člena); 

4) če železniških postaj in izogibališč ne opremi s signalno- 
-varnostnimi napravami in postroji, odvisno od največje 
hitrosti vlakov (prvi odstavek 9. člena); 

5) če železniško progo cepi od železniške proge na odprti 
progi, cepna kretnica pa ni nadzorovana s sosednjega zase- 
denega prometnega mesta na progi, ni izvedena s ščitnim 
tirom in ni zavarovana s signalom, ki je predsignaliziran in je v 
odvisnosti od lege cepne kretnice (10. člen); 

6) če križanje železniških prog ali križanje železniške proge z 
industrijskim tirom ali progo regionalne železnice ni izvenni- 
vojsko (11. člen); 

7) če na skupnem mostu za železniško progo in cesto popol- 
noma ne loči proge od vozišča ceste z varnostno ograjo (12. 
člen); 

8) če ne zagotovi predpisane razdalje med železniško progo 
in cesto (prvi in drugi odstavek 15. člena); 

9) če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov na mestu, na 
katerem so postavljene naprave električnega omrežja, ki so 
pod napetostjo, in obstaja nevarnost za življenje oseb (prvi 
odstavek 18. člena); 

10) če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov pred škodlji- 
vimi električnimi vplivi na telekomunikacijskih in signalnovar- 
nostnih postrojih in napravah ali na delih teh postrojev in 
naprav, ki so v neposredni bližini električnega omrežja (drugi 
odstavek 18. člena); 

11) če v predpisani višini ne postavi kontaktnega vodnika 
enosmernega ali enofaznih sistemov ali če v predpisano 
višino in razdaljo z obeh strani cestnega prehoda ne postavi 
zaščitnih višinskih profilov (19. člen); 

12) če na prometnih mestih ne zagotovi prostorov ali naprav 
in opreme, ki omogočajo upravljanje varnega železniškega 
prometa (prvi odstavek 20. člena); 

13) če prostorov in mest za sprejemanje, zadrževanje in 
odpravljanje potnikov, prtljage in pošiljk v prometu ne raz- 
svetli ali jih ne oskrbi z napravami, postroji ali opremo, 
potrebnimi za varnost potnikov in za varno delo (drugi odsta- 
vek 20. člena); 

14) če na železniških postajah na dvotirnih progah z veliko 
pogostostjo potnikov (500 dnevno) in vlakov (70 vlakov 
dnevno) dostopov do vlakov ne izvede tako, da potniki ne 
hodijo čez tire (tretji odstavek 20. člena); 

15) če na postajališčih na dvotirnih železniških progah ne 
zagotovi peronov, povezanih s prehodi pod progo ali nad njo, 
ali peronov z dohodnimi potmi za usmerjanje potnikov na 

cestni prehod ali prehod za pešce ali če jih ne zavaruje s 
signali (četrti odstavek 20. člena); 

16) če na postajališčih na dvotirnih železniških progah ne 
postavi ograje med tiri, razen na postajališčih z otočnimi 
peroni (peti odstavek 20. člena); 

17) če spodnjega in zgornjega ustroja proge, postrojev, 
naprav in objektov na progi ne vzdržuje v stanju, ki zagotavlja 
varen železniški promet, ali jih redno ne nadzoruje ali 
občasno ne pregleda (prvi odstavek 21. člena); 

18) če ne izpolnjuje pogojev, predpisanih za vzdrževanje, 
nadzor in pregledovanje spodnjih in zgornjih ustrojev prog, 
postrojev, naprav in objektov na progah (drugi odstavek 21. 
člena); 

19) če cestnega prehoda ne vzdržuje v skladu s tem zakonom 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter predpisi, ki ure- 
jajo ceste in varnost cestnega prometa (35. člen); 

20) če ne organizira notranjega nadzora nad varnim železni- 
škim prometom ali če trajno ne skrbi za varen železniški 
promet v skladu s tem zakonom, podzakonskimi predpisi in 
splošnimi akti (prvi odstavek 89. člena); 

21) če na mestih možnih usadov, hudournikov, žametov ali 
močnih vetrov, kjer utegne priti do oviranja ali ogrožanja 
varnega železniškega prometa, ne ukrepa v skladu s predpi- 
som o tehničnem in fizičnem varstvu železniških prog in 
objektov na njih pred elementarnimi nevarnostmi (prvi odsta- 
vek 103. člena); 

22) če železniškega prometa ne opravlja pozimi v skladu z 
določbami predpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega 
prometa pozimi (104. člen); 

23) če industrijski tir ali progo regionalne železnice priključi 
na železniško progo na odprti progi, priključna kretnica pa ni 
nadzorovana s sosednjega zasedenega prometnega mesta na 
progi, nima ščitnega tira, ni zavarovana s signalom, ki je' 
predsignaliziran in je v odvisnosti od lege priključne kretnice 
(prvi odstavek 106. člena). 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca ali 
pravne osebe. 

117. člen 

Izvajalec ali pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 200.000 SIT: 

1) če uporablja železniško vozilo ter naprave in opremo, ki se 
vgrajujejo v to vozilo, pa ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih 
s tem zakonom, podzakonskimi predpisi ter tehničnimi pred- 
pisi in standardi (prvi odstavek 42. člena); 

2) če v mednarodnem železniškem prometu uporablja železni- 
ško vozilo, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih z obveznimi 
priporočili Mednarodne železniške zveze, ki se nanašajo na 
železniška vozila (tretji odstavek 42. člena); 

3) če v železniški promet izroči železniško vozilo, ki ni teh- 
nično pregledano (prvi odstavek 43. člena); 

4) če tehnično pregledanega in prevzetega železniškega 
vozila ne vpiše v evidenco železniških vozil (prvi odstavek 44. 
člena); 

5) če izdela oziroma kupi železniško vozilo, ki glede konstruk- 
cijskih in uporabnih lastnosti vozila ter naprav in opreme kot 
sestavnih delov tega vozila ne ustreza pogojem, predpisanim 
s tem zakonom, tehničnim predpisom in standardom za pro- 
totip vozila ter obveznim priporočilom Mednarodne železni- 
ške zveze (prvi odstavek 45. člena); 

6) če pri vožnji po železniški progi uporablja železniško 
vozilo, prazno ali naloženo, ki ne izpolnjuje pogojev glede 
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profilov vozila, osne obremenitve in mase na dolžinski m, 
določenih s tem zakonom (prvi odstavek 46. člena); 

7) če železniškega vozila ne vzdržuje v stanju, ki zagotavlja 
varen železniški promet, ali če ga redno ne nadzoruje ali 
občasno ne pregleda (prvi in drugi odstavek 49. člena); 

8) če železniškega vozila ne opremi z napravami za samo- 
dejno zaviranje (prvi odstavek 50. člena); 

9) če potniškega voza ne opremi z napravami za ogrevanje, za 
električno razsvetljavo, s sanitarno-higienskimi napravami, 
gasilnimi aparati in če ga ne priredi za varno prehajanje iz 
voza v voz (52. člen); 

10) če na delu železniškega vozila, ki utegne priti v stik z 
električno napetostjo in spraviti v nevarnost življenje oseb, ne 
izvede varnostnih ukrepov v skladu s predpisom (53. člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 4.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca ali 
pravne osebe. 

118. člen 

Izvajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 
25.000 SIT: 

1) če o spodnjem in zgornjem ustroju proge, postrojih, napra- 
vah in objektih na progi ne vodi evidence in drugih tehničnih 
podatkov, pomembnih za varnost železniškega prometa v 
skladu s predpisom (tretji odstavek 8. člena); 

2) če v progovnem pasu gradi objekte ali postroje, ki so 
namenjeni za nakladanje in razkladanje stvari, ki se prevažajo 
po železnici, brez soglasja ministra, pristojnega za promet 
(drugi odstavek 13. člena); 

3) če o železniškem vozilu ne vodi evidence in drugih tehnič- 
nih podatkov, pomembnih za varnost železniškega prometa, v 
skladu s predpisom (drugi odstavek 44. člena); 

4) če vlečnega vozila v prometu po železniški progi z avtostop 
napravo ne opremi z avtostop napravo ali napravami za vzpo- 
stavljanje radijske zveze med osebjem vlečnega vozila in 
centrom za upravljanje železniškega prometa ali napravami 
za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov ali registrirnim 
merilnikom hitrosti ali priborom za prvo pomoč ali gasilnimi 
aparati ali če dizelskih lokomotiv ali električnih lokomotiv ali 
motornih vozov ne opremi z budnostno napravo impulznega 
tipa (prvi, tretji, četrti in peti odstavek 51. člena); 

5) če opravlja promet vlakov za prevoz potnikov in tovornih 
vlakov brez vnaprej določenega voznega reda ali če voznega 
reda, ki se nanaša na redni promet vlakov za prevoz potnikov, 
javno ne objavi najmanj 15 dni pred njegovo uveljavitvijo ali 
če se ne ravna po vnaprej določenem voznem redu (55. člen); 

6) če vlaka med vožnjo po železniški progi ne zasede s 
predpisanim številom železniških delavcev, ki imajo stro- 
kovno izobrazbo in so strokovno usposobljeni (56. člen); 

7) če uvrsti v vlak železniško vozilo, ki ne ustreza predpisanim 
pogojem, tehničnim normativom in standardom za vozilo ali 
ni sposobna za promet ali ni v mejah profila vozila ali presega 
osno obremenitev ali maso vozila na dolžinski m, določeno za 
železniške proge, po kateri bo vozil vlak (drugi odstavek 58. 
člena); 

8) če tovornega voza, naloženega z nevarnimi snovmi, ne 
označi ali če nevarnih snovi ne prevaža v skladu s predpisi o 
prevozu nevarnih snovi (59. člen); 

9) če največja hitrost vlaka ne ustrezna tehničnim pogojem 
proge in železniških vozil, iz katerih je sestavljen vlak, dejan- 
ski zavorni masi in sestavi vlaka, ali če je največja hitrost vlaka 
večja od največje dovoljene progovne hitrosti (60. člen); 

10) če vlaka ne opremi s predpisanimi gasilnimi aparati in s 

priborom za prvo pomoč, ki morajo biti na lahko dostopnih 
mestih (prvi odstavek 61. člena); 

11) če vlaka za prevoz potnikov ponoči ter podnevi med 
vožnjo skozi predor, ki traja dlje kot tri minute, ne osvetli ali če 
vlaka za prevoz potnikov ne ogreva, kadar je zunanja tempe- 
ratura nižja od +12 C (drugi in tretji odstavek 61. člena); 

12) če za vlak ne vodi podatkov o vlakovnem osebju, sestavi, 
zaviranju in gibanju ter o dogodkih v zvezi z njegovim prome- 
tom (62. člen); 
13) če pred začetkom del na spodnjem ali zgornjem ustroju 
proge ali postroju ali napravah ali objektih na progi ter med 
opravljanjem del ne ukrepa za varen železniški promet in 
varnost delavcev (prvi odstavek 63. člena); 

14) če pred začetkom del na spodnjem ali zgornjem ustroju 
proge ali postroju ali objektu na progi ne zavaruje delovišča 
(drugi odstavek 63. člena); 

15) če med trajanjem del na spodnjem ali zgornjem ustroju 
proge ali postroju ali napravi ali objektu na progi ne organi- 
zira varnega železniškega prometa na mestu opravljanja teh 
del (tretji odstavek 63. člena); 

16) če po končanih delih ne odstrani z železniške proge 
ostankov materialnih ali delovnih sredstev ali signalov ali 
drugih predmetov, ki jih je postavil pri opravljanju del, ali če 
ne namesti opreme in naprav, ki zagotavljajo varen železniški 
promet (četrti odstavek 63. člena); 

17) če uporablja prometno signalizacijo, ki ne ustreza organi- 
zaciji in delovnemu procesu pri opravljanju železniškega pro- 
meta ali ne zagotavlja varnega železniškega prometa, ali če 
pomen signalov ni enoten za vso republiko (64. člen); 

18) če železniške proge ne opremi s prometno signalizacijo 
(65. člen); 
19) če signala ne osvetli z lastnim svetlobnim virom ali ga ne 
prevleče z odsevno snovjo (67. člen); 

20) če s signalom ne označi začasne nevarnosti ter začasne 
omejitve in prepovedi v železniškem prometu ali če ga ne 
odstrani takoj, ko ni več razlogov, zaradi katerih je bil postav- 
ljen (68. člen); 

21) če na določenem mestu na odprti progi in prometnem 
mestu ne postavi signala za opominjanje, namenjenega za 
osebno varnost železniških delavcev in udeležencev v železni- 
škem prometu (69. člen); 

22) če signala ne dopolni, zamenja ali odstrani v primerih, ko 
njegov pomen, oblika, barva, najmanjša vidna razdalja ter 
mesto vgraditve oziroma postavitve ne ustrezajo zahtevam 
varnega železniškega prometa (70. člen); 

23) če ob izrednem dogodku v železniškem prometu ne rešuje 
oseb in ne pomaga poškodovanim (prvi odstavek 95. člena); 

24) če ob prekinitvi železniškega prometa zaradi izrednega 
dogodka ne izvede ukrepov za njegovo čimprejšnjo vzpostavi- 
tev (drugi odstavek 95. člena); 

25) če ne ugotovi vzrokov izrednega dogodka v železniškem 
prometu in okoliščin, pod katerimi je nastal (prvi odstavek 96. 
člena); 

26) če ne določi objektov, posebno pomembnih za varen 
železniški promet, ter jih fizično in tehnično ne zavaruje (prvi 
odstavek 102. člena); 

27) če priključi industrijski tir ali progo druge železnice na 
železniško progo v nasprotju z določitvijo ministra, pristoj- 
nega za promet (drugi odstavek 106. člena). 
Z denarno kaznijo najmanj 3.500 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca. 

poročevalec, št. 46 62 



119. člen 

Izvajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 
20.000 SIT: 

1) če dovoli opravljanje dela v železniškem prometu železni- 
škemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja strokovne 
usposobljenosti ali čigar usposobljenost za to delo ni bila 
preverjena (peti odstavek 72. člena); 

2) če dovoli opravljanje del železniškemu delavcu, ki nepo- 
sredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, po 
opravljenem izrednem ali občasnem zdravstvenem pregledu, 
na katerem so ugotovljeni neizpolnjeni zdravstveni pogoji, 
predpisani za ta dela, ali če delavec ni bil na zdravstvenem 
pregledu, na katerega je bil poslan (80. člen); 

3) če dovoli opravljanje del železniškemu delavcu, ki nepo- 
sredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, za 
katerega se pri preverjanju duševne in telesne zmožnosti 
ugotovi, da ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, predpisanih 
za opravljanje teh del, ali da dela pod vplivom alkohola ali 
psihoaktivnih sredstev ali mamil (82. člen); 

4) če na železniških postajah ali v depojih za vlečna vozila, v 
katerih se železniškim delavcem, ki neposredno sodelujejo pri 
opravljanju železniškega prometa, zagotavlja počitek med 
prekinitvijo med izmeno ali dnevni počitek med zaporednima 
izmenama, ne zagotovi prostorov za počitek v skladu s pred- 
pisi o varstvu pri delu in varstvu pred hrupom v bivalnem 
okolju (88. člen); 

Z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca. 

120. člen 

Odgovorna oseba izvajalca ali pravne osebe se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT: 

1) če dovoli železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri 
opravljanju železniškega prometa, opravljati delo ali ga razpo- 
redi na delo v nasprotju z določbami tega zakona in sploš- 
nega akta oziroma kolektivne pogodbe o dnevnem in teden- 
skem počitku in razporeditvi v izmene (87. člen); 

2) če trajno ne nadzira uporabe določb tega zakona ali ne 
ukrepa za uporabo določb tega zakona (prvi odstavek 91. 
člena); 

3) če železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri 
opravljanju železniškega prometa, začasno ne prepove oprav- 
ljanja del na delovnem mestu v primerih iz 1. do 4. točke 
prvega odstavka 93. člena tega zakona (drugi odstavek 93. 
člena). 

121. člen 

Odgovorna oseba izvajalca ali pravne osebe se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT: 

1) če ne ravna po prepovedih, omejitvah, ukazih in opozorilih, 
danih s signali, ali če ne ravna po signalu, ki ima pomen 
obveznega ukaza ali opozorila, ali če v železniškem prometu 
ne daje predpisanih signalov ali če se ne ravna po njih (71. 
člen); 

2) če opravlja dela v železniškem prometu, za katera nima 
strokovne izobrazbe in strokovne usposobljenosti (prvi odsta- 
vek 72. člena); 

3) če začne z deli ali opravlja dela na delovnem mestu, pri 
čemer se čuti utrujeno ali bolno ali iz katerih koli drugih 
razlogov nezmožno za opravljanje del (prvi in drugi odstavek 
81. člena); 

4) če začne z deli na delovnem mestu pod vplivom alkohola ali 
psihoaktivnih sredstev ali mamil, ali med deli uživa alkoholne 

pijače, mamila ali psihoaktivna sredstva (tretji odstavek 81. 
člena); 

122. člen 

Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo naj- 
manj 2.000 SIT: 

1) če prehaja čez železniško progo zunaj cestnega prehoda ali 
prehoda za pešce (prvi odstavek 33. člena); 

2) če je ali se zateče na kraj izrednega dogodka v železniškem 
prometu, v katerem je bil kdo poškodovan ali se je smrtno 
ponesrečil, pa ne sodeluje pri reševanju poškodovancev, ali 
če o tem takoj ne obvesti izvajalca; če se je kdo smrtno 
ponesrečil in huje poškodoval, pa tudi najbližjo zdravstveno 
organizacijo ali medicinski zavod in pristojni organ za notra- 
nje zadeve (drugi odstavek 96. člena); 

3) če ovira varen železniški promet (1. do 10. točka prvega 
odstavka 99. člena); 

4) če na mestih, namenjenih za dostop in gibanje po železni- 
škem območju, in v vlakih ne spoštuje notranjega reda v 
železniškem prometu (prvi odstavek 101. člena); 

VI. PODZAKONSKI PREDPISI 

123. člen 

Vlada izda podzakonski predpis k temu zakonu: 

1) o kategorizaciji, klasifikaciji in oznakah železniških prog 
(drugi odstavek 8. člena) 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

124. člen 

Minister, pristojen za promet, izda podzakonske predpise k 
temu zakonu: 

1) o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železni- 
ških prog (prvi odstavek 4. člena); 

2) o pogojih za preizkušnjo in poskusno obratovanje spod- 
njega in zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in objek- 
tov na progi (5. člen); 

3) o pogojih prostega profila za železniške proge (drugi odsta- 
vek 7. člena); 

4) o evidenci in drugih tehničnih podatkih, pomembnih za 
varnost železniškega prometa na spodnjem in zgornjem 
ustroju prog, postrojih, napravah in objektih na progah (tretji 
odstavek 8. člena); 

5) o pogojih in ukrepih za gradnjo gradbenih objektov, drugih 
objektov, postavljanja postrojev, napeljav in naprav ter sadi- 
tev drevja v varovalnem progovnem pasu (četrti odstavek 13. 
člena); 

6) o varstvu pred požarom, zamakanjem in poplavo v varoval- 
nem progovnem pasu (tretji odstavek 14. člena); 

7) o pogojih za graditev in vzdrževanje sistema železniških 
zvez (drugi odstavek 16. člena); 

8) o varstvenih ukrepih na mestih, na katerih so postavljene 
naprave električnega omrežja, ki so pod napetostjo (prvi 
odstavek 18. člena); 

9) o ukrepih za varstvo pred škodljivimi električnimi vplivi na 
telekomunikacijskih in signalnovarnostnih postrojih in napra- 
vah (drugi odstavek 18. člena); 

10) o prostorih, napravah in opremi prometnih mest (prvi 
odstavek 20. člena); 
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11) o vzdrževanju, nadzoru in pregledih spodnjega in zgor- 
njega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov na progi 
(prvi odstavek 21. člena); 

12) o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalec in organiza- 
cije, ki vzdržujejo, nadzirajo in občasno pregledujejo spodnje 
in zgornje ustroje prog, postrojev, naprav in objektov na 
progah (drugi odstavek 21. člena); 

13) o pogojih za določitev mest cestnih prehodov, vrste pro- 
meta ter ukrepih, potrebnih za zagotovitev varnega prometa 
na cestnih prehodih (drugi odstavek 34. člena); 

14) o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati železniška vozila za 
opravljanje varnega železniškega prometa ter o pogojih glede 
tehnično-tehnološke enotnosti na železnici (drugi odstavek 
42. člena); 

15) o evidenci in drugih tehničnih podatkih železniških vozil, 
pomembnih za varen železniški promet (drugi odstavek 44. 
člena); 

16) o tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati prototip 
železniškega vozila, ter o načinu in postopku za odobritev 
prototipa (drugi odstavek 45. člena); 

17) o pogojih, pod katerimi smejo železniška vozila, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, predpisanih za železniške proge, voziti 
po teh progah (drugi odstavek 46. člena); 

18) o načinu vzdrževanja in občasnih pregledih železniških 
vozil (tretji odstavek 49. člena); 

19) o merilih za število tovornih vozov, ki morajo biti v voznem 
parku izvajalca opremljeni z ročnimi ali pritrdilnimi zavorami 
(četrti odstavek 50. člena); 

20) o pogojih in ukrepih, pod katerimi smejo voziti po železni- 
ških progah z avtostop napravo vozila, ki niso opremljena z 
brezhibno delujočo napravo (drugi odstavek 51. člena); 

21) o varnostnih ukrepih na delih železniških vozil, ki utegnejo 
priti v stik z električno napetostjo (53. člen); 

22) o načinu organiziranosti in opravljanja železniškega pro- 
meta (drugi odstavek 54. člena); 

23) o sestavi vlakov in razporeditvi vozil v vlaku (drugi odsta- 
vek 54. člena); 

24) o načinu zaviranja vlakov (drugi odstavek 54. člena); 

25) o zasedbi vlakov z železniškimi delavci med vožnjo po 
železniški progi (drugi odstavek 56. člena); 

26) o osvetlitvi vlakov (drugi odstavek 61. člena); 

27) o opremi vlakov z gasilnimi aparati in priborom za prvo 
pomoč (tretji odstavek 61. člena); 

28) o ogrevanju vlakov (tretji odstavek 61. člena); 

29) o signalih, vrsti, pomenu, obliki, barvi, najmanjši vidni 
razdalji, mestu za vgraditev oziroma postavitev ter načinu 
njihove uporabe (drugi odstavek 66. člena); 

30) o merilih za delo v izmenah železniških delavcev, ki 
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa 
(šesti odstavek 84. člena); 

31) o organizaciji in načinu opravljanja nadzora nad varnim 
železniškim prometom (drugi odstavek 89. člena); 

32) o načinu ugotavljanja, evidentiranja in statističnega 
spremljanja ter objavljanja podatkov o izrednih dogodkih v 
železniškem prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za 
varen železniški promet (tretji odstavek 97. člena); 

33) o dostopu udeležencev v železniškem prometu in cestnih 
vozil na železniško območje (prvi odstavek 100. člena); 

34) o notranjem redu v železniškem prometu (prvi odstavek 
101. člena); 

35) o merilih za določitev objektov, posebno pomembnih za 
varen železniški promet (drugi odstavek 102. člena); 

36) o tehničnem in fizičnem varstvu železniških prog in objek- 
tov na njih na mestih možnih usadov, hudournikov, žametov 
ali močnih vetrov (prvi odstavek 103. člena); 

37) o ukrepih za zavarovanje železniškega prometa pozimi 
(104. člen) 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

125. člen 

Minister, pristojen za promet, izdaja tehnične predpise za 
železniške proge in železniška vozila, s katerimi uredi posa- 
mezna vprašanja v zvezi z načrtovanjem, projektiranjem, gra- 
ditvijo in vzdrževanjem železniških prog in železniških vozil. Z 
njimi lahko določi obvezno uporabo standardov in tehničnih 
specifikacij za železniške proge in železniška vozila. 

126. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo, izda podzakonska predpisa k 
temu zakonu: 

1) o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju 
železniškega prometa, in načinu njihovega ugotavljanja ter 
pogostosti in rednosti njihovega preverjanja (tretji odstavek 
76. člena); 

2) o načinu, obsegu, pogostosti in rednosti postopka prever- 
janja duševne in telesne zmožnosti železniških delavcev, ki 
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa 
(četrti odstavek 81. člena) 

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

127. člen 

Minister, pristojen za šolstvo, izda podzakonski predpis k 
temu zakonu: 

1) o strokovni izobrazbi in strokovni usposobljenosti železni- 
ških delavcev ter programih za usposabljanje in opravljanje 
strokovnega izpita (prvi odstavek 72. člena) 

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

128. člen 

Izvajalec sprejme splošne akte: 
1) o dnevnem in tedenskem počitku in razporeditvi v izmene 
železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravlja- 
nju železniškega prometa (87. člen); 

2) o pooblastilih železniških delavcev za opravljanje notra- 
njega nadzora nad varnim železniškim prometom (90. člen); 

3) o kršitvah delovne obveznosti v zvezi z varnim železniškim 
prometom ter okoliščinah in pogojih, pod katerimi se delav- 
cem za kršitev delovne obveznosti izreče eden izmed disci- 
plinskih ukrepov, postopku za izvajanje teh ukrepov ter pravi- 
cah o obveznostih in odgovornostih organov, ki odločajo o 
disciplinski odgovornosti (drugi odstavek 92. člena) v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona oziroma podelitve konce- 
sije. 

129. člen 

Dovoljenja in soglasja iz drugega odstavka 36. člena, drugega 
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odstavka 46. člena, drugega odstavka 47. člena in drugega 
odstavka 100. člena tega zakona izdaja izvajalec na podlagi 
javnega pooblastila, dodeljenega s tem zakonom. 

Zoper dovoljenja in soglasja iz prejšnjega odstavka, razen iz 
drugega odstavka 36. člena tega zakona je dovoljena posebna 
pritožba na Ministrstvo za promet in zveze. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

130. člen 

Obstoječe ceste, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in dru- 
gega odstavka 15. člena tega zakona, morajo imeti na teh 
mestih zaščitno varovalno ograjo v dveh letih od uveljavitve 
tega zakona. 

131. člen 

Obstoječa nivojska križanja železniške proge s cesto, ki izpol- 
njujejo pogoje iz prvega odstavka 24. člena tega zakona, 
morajo biti izvedena kot izvennivojska v štirih letih od uvelja- 
vitve tega zakona. 

Obstoječa nivojska križanja železniške proge s cesto, ki z 
dnem uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje iz drugega 
odstavka 29. člena tega zakona, morajo biti izvedena kot 
izvennivojska v šestih letih od uveljavitve tega zakona. 

Obstoječa nivojska križanja železniške proge s cesto, ki izpol- 
njujejo pogoje iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona, 
morajo biti izvedena kot izvennivojska v desetih letih od 
uveljavitve tega zakona. Minister, pristojen za promet, lahko 
odloči, da se gradnja izvennivojskega križanja opusti v prime- 
rih, ko je tehnično neizvedljiva. 

132. člen 

Pri rekonstrukciji obstoječih drugih železniških prog, na kate- 
rih je tehnično neizvedljivo izpolniti pogoje iz prvega in dru- 
gega odstavka 7. člena tega zakona, se smejo v soglasju z 
ministrom, pristojnim za promet, izjemoma uporabiti pogoji in 
tehnični normativi, ki odstopajo od teh pogojev. 

133. člen 

Z rekonstrukcijo obstoječih industrijskih tirov, na katerih je 
tehnično neizvedljivo ali ekonomsko neupravičeno uporabiti 
pogoje iz prvega odstavka 7. člena tega zakona, se ne smejo 
poslabšati obstoječe razmere. Rekonstrukcija se opravi v 
soglasju z ministrom, pristojnim za promet. 

Odstopanja od pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti 
posebej obrazložena in utemeljena v tehnični dokumentaciji 
za rekonstrukcijo. 

134. člen 

Obstoječe železniške proge morajo izpolnjevati pogoje iz 1. 
točke prvega odstavka in tretjega odstavka 9. člena tega 
zakona v enem letu od uveljavitvijo tega zakona. 

135. člen 

Obstoječe železniške proge, proge drugih železnic in indu- 
strijski tiri morajo izpolnjevati pogoje iz 10. člena in prvega 
odstavka 106. člena tega zakona v treh letih od uveljavitve 
tega zakona. 

Do izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka, mora biti naj- 
večja hitrost vlakov čez kretniško območje na prometnih 
mestih iz 10. člena in prvega odstavka 106. člena tega zakona 
zmanjšana na največ 50 km/h. 

136. člen 

Obstoječa postajališča na dvotirnih železniških progah 
morajo izpolnjevati pogoje iz četrtega in petega odstavka 20. 
člena tega zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

137. člen 

Na obstoječih podvozih, katerih spodnji rob konstrukcije nad 
voziščem ceste je postavljen v višini, ki je manjša od največje 
dovoljene višine praznega ali naloženega cestnega vozila, 
morajo biti v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona 
postavljeni zaščitni višinski profili in prometni znaki prepo- 
vedi prometa za prazna ali naložena cestna vozila, katerih 
višina presega višino med spodnjim robom konstrukcije pod- 
voza in voziščem ceste. 

Zaščitne višinske profile in prometne znake prepovedi pro- 
meta za cestna vozila iz prejšnjega odstavka mora postaviti in 
vzdrževati upravljalec ceste. 

138. člen 

Na obstoječih cestnih prehodih, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 
prvega odstavka 19. člena tega zakona, mora biti kontaktni 
vodnik enosmernega sistema napetosti 3kV oziroma enofaz- 
nih sistemov 25 kV, 50 Hz in 15 kV 16 2/3 Hz postavljen v višini, 
določeni v prvem odstavku 19. člena tega zakona, v petih letih 
od uveljavitve tega zakona. 

Zaradi varnosti cestnega prometa čez cestne prehode iz 
prejšnjega odstavka morajo biti v šestih mesecih od uveljavi- 
tve tega zakona z obeh strani cestnega prehoda na razdalji 
najmanj 10 m pred zaščitnimi višinskimi profili postavljeni 
prometni znaki za prepoved prometa cestnih vozil, katerih 
višina presega označeno višino. 

Prometne znake iz prejšnjega odstavka mora postaviti in 
vzdrževati upravljalec ceste. 

139. člen 

Ne glede na določbo prvega odstavka 51. člena tega zakona 
smejo do 31.12.1997 voziti neopremljena z avtostop napravo 
kot vlečna vozila v prometu po železniških progah z avtostop 
napravo: premikalne lokomotive, parne lokomotive, težke 
motorne drezine, gradbeni stroji in stroji za pluženje. 

140. člen 
i ■ 

Železniški delavci, ki so pridobili pravico voziti vlečno vozilo 
oziroma urejati železniški promet v skladu z 2. točko prvega 
odstavka 73. člena Zakona o temeljih varnosti v železniškem 
prometu (Uradni list, št. 26/91), ohranijo to pravico z dnem 
uveljavitve tega zakona. 

141. člen 

Do izdaje predpisov iz 128., 129., 130., 131., 132. in 133. člena 
tega zakona se uporabljajo: 

1) Signalni pravilnik (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/78, 6/79, 8/81, 4/85, 
1/88, 8/89); 

2) Prometni pravilnik (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/81,4-5/82, 6/83,3/ 
88. 8/89); 

3) Pravilnik o enotni organizaciji in delu operativne službe na 
JŽ (SI. glasnik ZJŽ. št. 10/82, 2/83, 5/90); 

4) Prometno navodilo (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/80, 3/82, 2/84, 4/ 
88); 

5) Navodilo za premik (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/80, 3/87, 8/88); 

6) Navodilo o prometu vlakov na posameznih progah brez 
vlakospremnega osebja samo s strojevodjem na vlečnem 
vozilu (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/87, prečiščeno besedilo 3/90); 

7) Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, oprem- 
ljenih z avtomatskim progovnim blokom - APB (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 5/90); 

8) Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, oprem- 
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Ijenih s telekomando (SI. glasnik ZJZ, št. 1/87 prečiščeno 
besedilo 3/90); 

9) Navodilo o tehničnih normativih in podatkih za izdelavo 
voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/89); 

10^ Navodilo o označevanju vlakov na progah (SI. glasnik, 
ZJZ, št. 1/86, 8-9/87, 4/88); 

11) Navodilo o obrazcih prometne službe in načinu njihove 
uporabe (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/84, 4/88); 

12) Navodilu o ugotavljanju in evidenci kapacitet in organiza- 
ciji tovornega prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/91); 

13) Navodilo o postopkih v primeru izrednih dogodkov (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/72, prečiščeno besedilo 3/85, 1/89, 15/89); 

14) Navodilo o uporabi voz in nakladalnih pripomočkov (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/89, 13/89); 

15) Predpisi za nakladanje (SI. glasnik ZJŽ, t. 3/73); 

16) Navodilo za prevoz izrednih pošiljk (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/ 
88, 5/89, 13/89); 

17) Pravilnik o tehničnih pogojih za rabo olj v napravah na 
vlečnih vozilih (SI. glasnik ZJZ, št. 2/83); 

18) Pravilnik o opremi železniških tirnih vozil z aparati za 
gašenje požarov (SI. glasnik ZJŽ, št. 4-5/82); 

19) Pravilnik za varilska dela na železniških vozilih (SI. glasnik 
ZJZ, št. 5/81); 

20) Pravilnik o rabi stabilnih naprav električne vleke na pro- 
gah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/85); 

21) Pravilnik o vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke 
na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/84, 12/88); 

22) Pravilnik o železniških standardih (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/ 
89); 

23) Navodilo za varnostne ukrepe pri električnem toku na 
elektrificiranih progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/78); 

24) Priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku na 
voznem omrežju enofaznega sistema 25 kV, 50 Hz, JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 5/79); 

25) Priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku na 
voznem omrežju enosmernega sistema 3 kV, JŽ (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 10/78); 

26) Navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enofaz- 
nim sistemom 25 kV, 50 Hz (SI. glasnik ZJŽ, št.4/90); 

27) Navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enosmer- 
nim sistemom 3 kV (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/66); 

28) Navodilo za ravnanje z napravami za merjenje hitrosti na 
vlečnih in drugih vozilih in obdelavi trakov za registriranje (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 6/80, 8/90); 

29) Pravilnik o zavorah na železniških vozilih (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 2/88); 

30) Navodilo za zaviranje vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/88,13/ 
89); 

31) Navodilo o zaviranju vlakov na JŽ, kateri imajo v svojem 
sestavu tovorne vozove SŽD (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/89, 7/90); 

32) Navodilo za vgrajevanje naprav na tekoči plin za kuhanje v 
vozilih JŽ (SI. glasnik ZJZ, št. 8/68); 

33) Navodilo za podaljšanje rokov periodičnih popravil salon- 
skih, inšpekcijskih in drugih specialnih vozil (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 5/70); 

34) Navodilo za vodenje evidence dejavnosti vleke vlakov in 
vzdrževanja vlečnih vozil JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/84); 

35) Navodilo za rabo signalov za električno vleko (SI. glasnik 
ZJZ, št. 8-9/87, 8/89); 

36) Navodilo za vzdrževanje drsnih ležajev tirnih vozil (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 9/59); 

37) Navodilo o garanciji kvalitete opravljenih popravil železni- 
ških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/79); 

38) Navodilo za opravljanje kontrolnih pregledov tovornih voz 
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/80, 10/82); 

39) Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 2/84, 2/88, 7/88); 

40) Navodilo za popravilo kolesnih dvojic in ležajnih čepov 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 6/58); 

41) Pravilnik za vleko na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/67); 

42) Navodilo za meritve ohmske upornosti na osnem sklopu 
železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, 4/78); 

43) Navodilo za vzdrževanje zavor železniških tirnih vozil (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/85, 12/87); 

44) Navodilo za delo strojnega osebja (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/ 
67); 

45) Navodilo za upravljanje samično zasedenih vlečnih vozil 
pri vleki vlakov na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/86, 4/87,13/ 
87, 8/89, 8/90); 

46) Navodilo za promet motornih vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/ 
82, 10/82); 
47) Pravilnik tehnično vozovne dejavnosti (SI. glasnik ZJŽ, št. 
6/88); 
48) Navodilo za vozovne preglednike (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/ 
90); 

49) Navodilo za vodenje evidence vozovno tehnične službe na 
JZ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/79); 

50)Navodilo za ogrevanje potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/ 
72); 

51) Navodilo za vzdrževanje električne razsvetljave potniških 
voz (SI. glasnik ZJŽ, št.4/55); 

52) Pravilnik o negi železniških voz in motornih voz (SI. 
glasnik ZJŽ. št. 6/88); 

53) Začasni posebni pogoji za uvrstitev tovornih voz za prevoz 
osebnih avtomobilov za potrebe potnikov v potniške vlake na 
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/70); 

54) Navodilo o meritvah in preizkušanju voznega omrežja na 
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/89); 

55) Navodilo o tehtanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/ 
83); 

56) Navodilo o preizkusnih vožnjah železniških vozil po oprav- 
ljenem popravilu (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/83); 

57) Navodjlo o hrambi tehnične dokumentacije na JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 3/88); 

58) Navodilo o tehničnih pogojih za vzdrževanje težkih motor- 
nih drezin serije 911 (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/83, 3/85); 
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59) Pravilnik o kemičnem uničevanju plevela in grmovja na 
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/90); 

60) Pravilnik za toplotno obdelavo kretniških delov in tirnic za 
izolirne stike (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/86); 

61) Pravilnik o izolirnih stikih zgornjega ustroja železniških 
prog (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/84, 3/85); 

62) Pravilnik o vzdrževanju zgornjega ustroja na progah JŽ 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 3/71, 5/76, 8/89, 2/90); 

63) Pravilnik o vzdrževanju spodnjega ustroja na progah JŽ 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 3/71); 

64) Pravilnik o tehničnih ukrepih za obtežbo železniških 
mostov in prepustov (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/77); 

65) Pravilnik o kategorizaciji prog (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/(), 10/ 
89, 15/89, 9/90); 

66) Navodilo o vgrajevanju in vzdrževanju tirnic in kretnic v 
neprekinjeno zvarjenih trakovih (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/69); 

67) Navodilo o pogojih in dinamiki uporabe pravilnika za 
vzdrževanje zgornjega ustroja (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/71); 

68) Navodilo za zavarovanje prometa pozimi (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 6-7/86); 

69) Navodilo o tehničnih pogojih za izdelavo in prevzem 
betonskih pragov tipa JŽ - 70 (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/72); 

70) Navodilo za prevzem lesenih pragov in kontrolo njihovega 
impregniranja (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74); 

71) Navodilo za varjenje železniških tirnic po termitnem 
postopku z zmanjšanim svitkom (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/86); 

72) Navodilo za izvajanje del v zemeljski osnovi obstoječih 
prog za večje hitrosti (SI. glasnik ZJŽ z dne 12.4.1979); 

73) Navodilo o enotnih kriterijih za kontrolo stanja prog na 
mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/88); 

74) Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične 
pritrditve »Pandroll« na mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8-9/87); 

75) Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične 
sponke »SKL-2« na mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8-9/87); 

76) Navodilo za proračun in vgrajevanje dolgih tirnih trakov 
na mostovih JŽ (SI. glasnik ZJZ z dne 12. 4. 1979); 

77) Navodilo o tehnološkem postopku za protikorozijsko zaš- 
čito tirnic, kretnic, mostov, dvigal in pejner nosilcev (SI. glas- 
nik ZJŽ, št. 11/87); 

78) Pravilnik o vzdrževanju signalnovarnostnih naprav (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 5/73, 8/84); 

79^ Pravilnik o funkcionalnem sistemu zvez JŽ (SI. glasnik 
ZJZ, št. 8/85); 

80) Pravilnik o obsegu in vrsti telekomunikacijskih zvez, 
naprav in postrojev na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ z dne 9. 4. 
1974); 

81) Splošni tehnični predpisi za relejne postajne signalnovar- 
nostne naprave (SI. glasnik ZJŽ, št. 27/57); 

82) Tehnični pogoji za zavarovanje prometa na potnih preho- 
dih v nivoju (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/74); 

83) Tehnični pogoji za dobavo in vgradnjo signalnovarnostne 
opreme in telekomunikacijske opreme na glavnih progah JŽ 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 8/71); 

84) Tehnični pogoji za visokofrekvnečne naprave sistema 
V-300 (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/67); 

85) Tehnični pogoji za železniške avtomatske teleprinterske 
centre (SI. glasnik ZJŽ, št. 2-3/63); 

86) Tehnični pogoji za dobavo in montažo opreme za radiodi- 
spečerske zveze na območju JŽ ter posebni pogoji za radiodi- 
spečerske zveze na območju JŽ (GDJŽ 3994/73); 

87) Odločba o tehničnih pogojih za progovna vozila, ki vozijo 
na progah, opremljenih z APB in TK (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/76); 

88) Navodilo za ravnanje z induktivno avtostop napravo I 60 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 2/75, 8/89); 

89) Navodilo za vgradnjo, preizkušanje, predajo v obratovanje 
in vzdrževanje lokomotivskega dela AS naprave I 60 (SI. glas- 
nik ZJŽ, št. 2/75); 

90) Navodilo za uporabo, vgradnjo, preizkušanje in vzdrževa- 
nje progovnih AS naprav na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 21 
75); 

91) Navodilo o prometu vlečnih vozil, ki niso opremljena z AS 
napravami, na progah, opremljenih s progovnim delom AS 
naprave (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/82, 8/82); 

92) Navodilo za vzdrževanje telegrafsko-telefonskih vodov in 
linij (GDJŽ 4318/55); 

93) Navodilo o tehničnem pregledu signalnovarnostnih 
naprav (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/78); 

94) Pravilnik o določitvi del, pri katerih delavci neposredno 
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Službeni 
glasnik ZJŽ, št. 5/79); 

95) Pravilnik o strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno 
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 6-7/86, prečiščeno besedilo 2/87, 6/90); 

96) Pravilnik o načinu opravljanja notranje kontrole in poobla- 
stilih delavcev za opravljanje notranje kontrole na JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 6/89); 

97) Pravilnik o notranjem redu na železnici (Uradni list SFRJ, 
št. 47/78); 

98) Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri 
opravljanju železniškega prometa (Uradni list SFRJ, št. 38/79); 

99) Pravilnik o opremi vlakov s priborom za prvo pomoč (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 5/79); 

100) Pravilnik o preverjanju delovne zmožnosti delavcev, ki 
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa 
(SI. glasnik ZJŽ, št.5/79); 

101) Pravilnik o merilih za delo v izmenah za železniške 
delavce, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železni- 
škega prometa (Uradni list SFRJ, št. 13/81, 31/81, 2/82); 

102) Pravilnik o organizaciji in izvajanju akcije za izboljšanje 
kakovosti storitev v železniškem potniškem prometu (SI. glas- 
nik ZJŽ, št. 4/86); 

103) Navodilo za rabo pravilnika Združenja za mednarodne 
vozne olajšave železniškega osebja (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/81, 
9/88); 

104) Navodilo o priročnih lekarnah in o nuđenju prve pomoči 
poškodovanim in obolelim železniškim delavcem kakor tudi 
železniškim potnikom (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/67); 

105) Navodilo o zbiranju in obdelavi medicinskih podatkov o 
obolenjih, poškodbah in smrtnosti delavcev, ki neposredno 
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sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 5/67); 

106) Navodilo za dokazovanje prisotnosti,alkohola v orga- 
nizmu delavcev med delovnim časom na JŽ (SI. glasnik ZJZ, 
št. 5/67); 

107) Navodilo za rabo Pravilnika o strokovni izobrazbi delav- 
cev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega 
prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79); 

108) Pravilnik o prevozu nevarnih snovi na železnicah v notra- 
njem in mednarodnem prometu (Uradni list SFRJ Medna- 
rodne pogodbe, št. 61/70, 59/72, 6/78); 

109) Pravilnik o notranjem in mednarodnem telegrafskem, 
telefonskem in radijskem prometu na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/ 
86, 2/87, 9/90); 

110) Pravilnik o projektiranju železniških investicijskih objek- 
tov (Ur. list FLRJ, št. 44/49); 

111) Pravilnik o graditvi železniških investicijskih objektov 
(Uradni list FLRJ. št. 78/49, 82/49); 

112) Pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektira- 
nje in gradnjo železniških predorov (Uradni list SFRJ, št. 55/ 
73); 

113) Odločba o specifični naravi železniških mostov kot grad- 
benih del (Uradni list FLRJ, št. 87/49); 

114) Odločba o začasnih tehničnih predpisih za izdelavo 
projektov železniških mostov in prepustov (Uradni list FLRJ, 
št. 7/50); 

115) Odločba o postopku pri projektiranju in gradnji električ- 
nih vodov na križiščih z železniškimi progami (Uradni list 
FLRJ, št. 52/50); 
116) Pravilnik o protipožarnih ukrepih na železniških vozilih z 
odprtim kuriščem na trda goriva v varovalnem progovnem 
pasu in progovnem pasu železniške proge (Uradni list SRS, št. 
17/82); 

117) Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali 
drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varo- 
valnem progovnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list 
SRS, št. 2/87); 

118) Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških pre- 
hodov (Uradni list RS, št. 26/91-1, 28/91-1); 

119) Navodilo o vrstah in rabi telekomunikacijskih naprav in 
zvez (SI. glasnik ZJŽ, št. 46/77); 

120) Navodilo za kontrolo izvajanja voznega reda in uporabo 
prometno-tehničnih predpisov (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/84); 

121) Navodilo o izdelavi voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/ 
88, 6/89); 

122) Navodilo za opremljanje službenih mest na progi s sig- 
nalnovarnostnimi napravami in postroji glede na maksimalno 
dovoljeno hitrost vožnje vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/78); 

123) Navodilo za ugotavljanje tokov potnikov v mednarodnjh 
vlakih in vlakih notranjega skupnega prometa (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 8-9/91); 

124) Navodilo o izračunavanju in ugotavljanju voznih časov 
(GDJŽ z dne 3.6.1956); 
125) Navodilo o uvajanju vlakovnega prometa na dvotirnih 
progah med kapitalnim remontom enega tira (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 9/83); 

126) Navodilo za izdelavo tehnološkega procesa dela na ran- 
žirnih in razporednih postajah (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/72); 

127) Pravilnik o opravljanju radiotelegrafske službe na JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 5/63); 
128) Kažipot za pošiljanje telegramov na omrežju JŽ v notra- 
njem in mednarodnem železniškem prometu (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 11-12/75); 

129) Navodilo o uporabi voz in nakladalnih pripomočkov, 
Prilogi V in VI (SI. glasnik ZJŽ, št.5/88); 

130) Samoupravni sporazum o skupni uporabi in izenačeva- 
nju tovornih voz, kontejnerjev in ponjav na mreži JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/74, 6/87); 

131) Pravilnik o tehničnem pregledu in izročitvi v promet 
železniških vozil (Ur. list SFRJ, št. 26/69); 

132) Navodilo za rabo Samoupravnega sporazuma o sprot- 
nem vzdrževanju potniških in tovornih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 
1/77); 

133) Navodilo za vzdrževanje naprav za gretje »Schaltbau« v 
potniških vozovih (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/68); 

134) Navodilo za eksploatacijo in vzdrževanje podstavnih 
vozičkov Y-25 in tipa Y-27, sprejetih na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 2/87); 

135) Navodilo za mazanje voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/55); 

136) Navodilo o prevozu tanka M- 84 in njegovih modifikacij 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 1/88); 

137) Navodilo o rabi sovjetskih voz cistern na progah JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/88, 5/89); 

138) Navodilo za oplemenitev vode za dizelska goriva (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 10/73); 

142. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati: 

1) Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti 
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81,36/81,38/86) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati: 

1) Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu (Uradi list 
SFRJ, št. 26/91); 

2) Zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni list 
FNRJ, št. 50/60,13/63, prečiščeno besedilo 15/63,5/66, prečiš- 
čeno besedilo 50/68, 55/68, 10/70); 

3) Samoupravni sporazum o sprotnem vzdrževanju tovornih 
in potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/76); 

4) Samoupravni sporazum o skupni organizaciji vjeke vlakov 
in medsebojni uporabi vlečnih vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/90); 

5) Samoupravni sporazum o rezervnih delih za vozna sredstva 
in naprave v skupni in množični rabi na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 
8/75, 15/89); 

6) Samoupravni sporazum o plačilu škode, povzročene na 
transportnih sredstvih v železniškem prometu (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 1/84, 6/90); 

7) Samoupravni sporazum o dobavi in pomoči v električni 
energiji, gorivu, mazivu in potrošnem materialu in oskrbi vozil 
med ZTP (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/77); 

8) Samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih, delovnih 
pogojih in odgovornosti kontrolno-prevzemnih organov JŽ 
pri novogradnji in vzdrževanju voznih sredstev (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 9/78, 8/89); 

9) Samoupravni sporazum o skupni rabi tehničnih sredstev za 
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nadzor brezhibnosti in določitev tehničnih karakteristik 
osnovnih transportnih zmogljivosti (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79); 

10) Navodilo za rabo samoupravnega sporazuma o sprotnem 
vzdrževanju potniških in tovornih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/77, 
8/82, 10/82); 

11) Metodologija delitve dela in stroškov med ŽTP (UOZJŽ 
2054/67); 

12) Navodilo za uporabo predpisov o kategorizaciji prog v 
sestavi J Ž (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/88); 

13) Pravilnik za skupno uprabo tovornih voz v mednarodnem 
prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 19/89); 

14) Pravilnik o skupni uporabi potniških in prtljažnih voz v 
mednarodnem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 19/87); 

15) Navodilo o prometu salonskih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/ 
80); 

16) Samoupravni sporazum o uvrščanju voz in kontejnerjev v 
park JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74, 8/82); 

17) Pravilnik o službeni obleki na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/88); 

18) Pravilnik o prometu specialnega vlaka (SI. glasnik ZJŽ, št. 
9/78); 

19) Samoupravni sporazum o uresničevanju voznega reda (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 11/86); 

20) Samoupravni sporazum o delu vlakospremnega osebja v 
skupnem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87); 

21) Samoupravni sporazum o skupni uporabi, nadomestilu za 
opravljeno delo, nadurno zadrževanje in nedostavljanje potni- 
ških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/86); 

22) Navodilo o prometu salonskega voza (SI. glasnik ZJŽ, št. 21 
80); 

23) Navodilo o signaliziranju zaključka vlaka s signalnimi 
svetilkami z rdečo utripajočo lučjo in postopek ravnanja z 
njimi (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87); 

24) Navodilo o preoznačevanju potniških voz normalnega tira 
(SI. glasnik ZJZ, št. 13/66); 

25) Navodilo za uporabo Samoupravnega sporazuma o ures- 
ničevanju voznega reda (SI. glasnik ZJZ, št. 1/87); 

26) Samoupravni sporazum o omejitvi nakladanja na mreži JŽ 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/84); 

27) Samoupravni sporazum o oddaji voznih sredstev na 

začasno uporabo v primeru izrednih dogodkov (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 11-12/75); 

28) Navodilo za popis tovornih voz na progah JŽ (si. glasnik 
ZJŽ, št. 3/85, I 2/89); 

29) Navodilo za obdelavo podatkov popisa tovornih voz na 
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/85,1 2/89); 

30) Samoupravni sporazum o uvrščanju voz in kontejnerjev v 
park JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74, 8/82); 

31) Samoupravni sporazum o tekočem vzdrževanju tovornih 
in potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/76); 

32) Samoupravni sporazum o rezervnih delih voznih sredstev 
in postrojev v skupni in množični rabi na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 8/86, 15/89); 

33) Samoupravni sporazum o nadomestilu škode na tran- 
sportnih sredstvih na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/90); 

34) Pravilnik o mikrofilmanju na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 10/88); 

35) Navodilo za uporabo predpisov o kategorizaciji prog v 
sestavi JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 273/80); 

36) Samoupravni sporazum o združevanju v Skupnost jugo- 
slovanskih železnic (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/81); 

37) Pravilnik o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe učiteljev za 
izvajanje pouka v I.-V. stopnji strokovne izobrazbe v železni- 
ških vzgojno-izobraževalnih organizacijah (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 5/84); 

38) Pravilnik o kriterijih za izrekanje ukrepov prenehanja 
delovnega razmerja in ukrepov razporeditve delavcev na regi- 
onalna dela in delovne naloge zaradi težje kršitve pri opravlja- 
nju železniškega prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/89); 

39) Navodilo za usklajevanje strokovne izobrazbe, pridobljene 
po prejšnjih predpisih (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79); 

40) Samoupravni sporazum o dodeljevanju nagrade 15. april 
- dan železničarjev Jugoslavije in drugih nagrad Skupnosti 
JŽ (SI. glasnik ZJZ, št. 4/88); 

41) Samoupravni sporazum o predstavnikih JŽ v tujini (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 4/84); 

42) Samoupravni sporazum o temeljih sistema srednjega 
usmerjenega izobraževanja kadrov na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 
1/87 prečiščeno besedilo); 

143. člen 

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

I 
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OBRAZLOŽITEV 

Splošne določbe opredeljujejo vsebino zakona in pojasnju- 
jejo pomen posameznih izrazov, uporabljenih v zakonu. Dol- 
žino slednjega narekujeta tehnično izrazoslovje in obseg ure- 
janja snovi. 

Poglavje pogoji za varen železniški promet je v predlogu 
zakona najobsežnejše in je razdeljeno na podpoglavja po 
najpomembnejših elementih varnosti železniškega prometa. 

Železniške proge se morajo projektirati, graditi in vzdrževati 
tako, da ustrezajo določeni prevozni in prepustni moči proge, 
hitrosti vlakov, osni obremenitvi, masi železniških vozil na 
dolžinski meter, zahtevam varnosti železniškega prometa ter 
drugim pogojem, ki jih za posamezno progo predpiše mini- 
ster, pristojen za promet. Pri projektiranju, gradnji in vzdrže- 
vanju prog se morajo upoštevati tudi pogoji, določeni z 
obveznimi priporočili Mednarodne železniške zveze. Z nave- 
denimi določbami so dane minimalne oziroma maksimalne 
velikosti tehničnih parametrov za novozgrajene in rekonstru- 
irane proge. Navedeni parametri in njihova velikost so 
pomembni zgolj za varnost železniškega prometa; preostali 
parametri, kot je denimo, največja dovoljena progovna 
hitrost, so določeni z drugimi pravnimi akti, kot je Nacionalni 
program razvoja slovenske železniške infrastrukture idr. 

Za varnost železniškega prometa je zlasti pomembna oprem- 
ljenost železniških prog s signalnovarnostnimi napravami in 
postroji. Stopnja opremljenosti je odvisna od največje dovo- 
ljene progovne hitrosti; višja največja dovoljena hitrost zah- 
teva obsežnejšo stopnjo opremljenosti. Železniške proge so z 
vidika vrste vleke elektrificirane ali neelektrificirane. V Repu- 
bliki Sloveniji uporabljamo za elektrifikacijo sistem enosmer- 
nega toka napetosti 3kV, po načelu vzajemnosti so odseki 
prog od državne meje do prve železniške postaje na železniški 
progi, ki meji z Republiko Slovenijo elektrificirani z enofaz- 
nima sistemoma 25 kV, 50 Hz (HDZ) in 15 kV 16 2/3 Hz (OBB). 
Dizelska vleka se uporablja kot dopolnilna, parna pa zgolj v 
predstavitvene in turistične namene. 

Križanje železniške proge s cesto je izvennivojsko, z nadvo- 
zom ali podvozom, ali v istem nivoju s cestnim prehodom. 
Način križanja je odvisen od vrste (reda) ceste in kraja križa- 
nja. Križanja železniške proge in ceste, ki ni avtocesta ali 
magistralna cesta I. reda, pri čemer je promet motornih vozil 
po cesti zelo gost (več kot 7.000 vozil pldp) ali železniški 
promet po progi zelo pogosten (več kot 70 vlakov dnevno), ne 
sme biti nivojsko. 

Prehod cestnih vozil čez železniško progo je dovoljen le na 
cestnih prehodih, prehod oseb čez železniško progo pa je 
dovoljen na prehodih za pešce ali na cestnih prehodih, na 
katerih imajo vlaki v železniškem prometu prednost pred 
cestnimi vozili in pešci. 

Pogoje za določitev mest cestnih prehodov, vrste prometa ter 
ukrepe, potrebne za zagotovitev varnega prometa na cestnih 
prehodih, odvisno od gostote cestnega prometa in pogostosti 
železniškega prometa, preglednosti proge, največje dovo- 
ljene progovne hitrosti in največje dovoljene cestne hitrosti 
ter o drugih krajevnih razmer, pomembnih za varnost pro- 
meta, določi s predpisom minister, pristojen za promet. 

Cestni prehodi morajo biti zaradi varnosti prometa zavarovani 
z zapornicami ali polzapornicami oziroma prometno signali- 
zacijo v skladu s predpisi, prehodi za pešce pa s svetlobnimi 
in zvočnimi napravami v skladu s predpisi. 

Železniška vozila ter naprave in oprema, ki se vgrajujejo v ta 
vozila, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, 
podzakonskimi (tehničnimi) predpisi in standardi, vozila, 
namenjena za mednarodni železniški promet pa tudi pogoje, 
določene z obveznimi priporočili Mednarodne železniške 
zveze. Železniška vozila, ki so v lasti železniške uprave druge 
države, smejo voziti po železniških progah na območju Repu- 
blike Slovenije, če izpolnjujejo pogoje, določene s predlogom 
zakona in obveznimi priporočili Mednarodne železniške 

zveze. Železniško vozilo se izdela kot prototip, ki ga odobri 
minister, pristojen za promet. Vozila, ki se izročijo v promet, 
morajo ustrezati prototipu in morajo biti tehnično pregledana 
ter vpisana v evidenco železniških vozil, ki vsebujejo vrsto, 
serijo, nosilnost, leto izdelave, evidenčno številko in druge 
podatke, odvisno od vrste vozila. Izvajalec vodi evidenco v 
skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 
Železniška vozila se morajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja 
varen železniški promet, in biti opremljena z napravami za 
samodejno zaviranje. 
Vlečna vozila v prometu po železniških progah z avtostop 
napravo morajo biti opremljena z brezhibno delujočo avto- 
stop napravo. Vlečna vozila v prometu po glavnih progah, na 
katerih je največja dovoljena progovna hitrost nad 100 km/h, 
morajo biti opremljena z radijskimi napravami, s katerimi se 
vzpostavlja radijska zveza z dispečerskim centrom. Potniški 
vozovi morajo biti opremljeni z napravami za ogrevanje, elek- 
trično razsvetljavo, sanitarno-higienskimi napravami, gasil- 
nimi aparati in morajo biti prirejeni za varno prehajanje iz 
voza v voz. 
Izvajalec mora organizirati in opravljati železniški promet po 
enotnem tehnično-tehnološkem procesu v skladu s predlo- 
gom zakona, podzakonskimi predpisi, tehničnimi predpisi in 
standardi ter splošnimi akti. Promet vlakov za prevoz potnikov 
in vlakov za prevoz stvari poteka po vnaprej določenem voz- 
nem redu, pri čemer mora biti vozni red, ki se nanaša na redni 
promet vlakov za prevoz potnikov, javno objavljen najmanj 15 
dni pred njegovo uveljavitvijo. Vlak za prevoz potnikov mora 
biti ponoči, v predorih, v katerih traja vožnja dlje kot 3 minute, 
pa tudi podnevi znotraj osvetljen. Največja hitrost vlaka mora 
ustrezati tehnični sposobnosti proge in železniških vozil, iz 
katerih je sestavljen vlak, resnični zavorni masi vlaka in 
sestavi vlaka. 

Prometna signalizacija mora ustrezati organiza- 
ciji in delovnemu procesu pri opravljanju železniškega pro- 
meta ter zagotavljati varen železniški promet, glede pomena 
signalov pa mora biti enotna za vso Republiko Slovenijo. 

Železniške proge morajo biti opremljene s prometno signali- 
zacijo, ki železniške delavce in udeležence v železniškem 
prometu opozarja na nevarnost, ki jim grozi, jih seznanja z 
omejitvami, prepovedmi in opozorili, ki jih morajo spoštovati, 
ter jim daje obvestila, nujna za varen železniški promet in za 
njihovo osebno varnost. Železniški delavci se morajo pri 
opravljanju železniškega prometa ravnati po omejitvah, pre- 
povedih in obveznostih, danih s signali. Če je pomen signala 
nejasen, morajo železniški delavci in udeleženci v železni- 
škem prometu ravnati tako, kot da ima tisti pomen, ki zagotav- 
lja večjo varnost v železniškem prometu. 

Železniški delavci 
morajo imeti strokovno izobrazbo in morajo biti strokovno 
usposobljen za dela, ki jih opravljajo v železniškem prometu, v 
skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za šolstvo, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za promet. Za dela, ki jih 
opravljajo, morajo imeti strokovni izpit in se morajo strokovno 
izpopolnjevati; njihova strokovna usposobljenost se mora 
preverjati občasno, če je potrebno pa tudi izredno. Strokovni 
izpit za železniškega delavca sme opravljati oseba, kije pred 
tem končala program strokovnega usposabljanja za določeno 
vrsto poklica in se je pripravila za opravljanje strokovnega 
izpita po programu, določenem za ta poklic. 
Posebni pomen za varnost železniškega prometa imata vož- 
nja vlečnega vozila in urejanje železniškega prometa, zaradi 
česar so v predlogu zakona taksativno določeni tile pogoji, ki 
jih morajo izpolnjevati osebe, ki opravljajo zadevna dela: 
- duševna in telesna zmožnost; 
- starost najmanj 21 let; 
- predpisana strokovna izobrazba; 
- opravljeno strokovno usposabljanje; 
- opravljen strokovni izpit. 
Delovna mesta, na katerih železniški delavci neposredno 
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, se določijo s 
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. Železniški 
delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železni- 
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škega prometa, morajo izpolnjevati posebne zdravstvene 
pogoje in biti duševno in telesno zmožni opravljati dela teh 
delovnih mest. Posebni zdravstveni pogoji, način njihovega 
ugotavljanja ter pogostost in rednost njihovega preverjanja se 
določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za zdrav- 
stvo. Železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri opravlja- 
nju železniškega prometa, ne sme začeti z deli niti opravljati 
del, če je utrujen ali bolan ali iz katerih koli drugih razlogov 
nezmožen opravljati dela na delovnem mestu. Če se med 
opravljanjem del čuti utrujenega ali bolnega ali iz katerih koli 
drugih razlogov nezmožnega za delo, mora takoj prenehati 
delati ter o tem obvestiti odgovorno osebo izvajalca. 

S predlogom zakona so določeni elementi, od katerih je 
sestavljena izmena delavcev, ki neposredno sodelujejo v 
železniškem prometu, ter določeno njeno najdaljše trajanje v 
dolžini 12 ur. Izmena železniških delavcev, ki vozijo vlečno 
vozilo vlaka za prevoz potnikov, sme trajati največ 10 ur; v 
okviru tega lahko traja vožnja največ 8 ur. Dnevni počitek med 
zaporednima izmenama železniških delavcev, ki neposredno 
sodelujejo v železniškem prometu, mora trajati dvojno število 
ur izmene, vendar ne manj kot 12 ur. Merila za delo v izmenah 
teh delavcev se določijo s predpisom, ki ga izda minister, 
pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
delo. S tem so dani okviri, ki zagotavljajo duševno in telesno 
sposobnost delavcev. 

Izvajalec mora organizirati notranji nadzor nad varnim želez- 
niškim prometom in trajno skrbeti za varen železniški promet 
v skladu s predlogom zakona, podzakonskimi predpisi in 
splošnimi akti. Notranji nadzor opravljajo železniški delavci, 
pooblaščeni s splošnim aktom izvajalca. 

Poleg disciplinskih ukrepov, določenih z zakonodajo o delov- 
nih razmerjih se lahko železniškemu delavcu, ki je pri oprav- 
ljanju železniškega prometa kršil delovno disciplino, izreče 
disciplinski ukrep razporeditve na drugo delovno mesto pod 
pogoji, ki jih določa splošni akt oziroma kolektivna pogodba v 
skladu z zakonom. 

Posebne varnostne ukrepe začasne prepovedi opravljanja 
dela in začasne odstranitve z delovnega mesta lahko železni- 
škim delavcem izreče pooblaščen železniški delavec ali repu- 
bliški prometni inšpektor v primerih in pod pogoji, določenimi 
s predlogom zakona. 

Ob izrednih dogodkih v železniškem prometu mora izvajalec 
reševati osebe in pomagati poškodovancem ter izvesti ukrepe 
za čimprejšnjo vzpostavitev prometa. Vzroki in okoliščine, 
pod katerimi so nastali izredni dogodki v železniškem pro- 
metu, morajo biti ugotovljeni. Železniški delavci in osebe, ki 
so ali se zatečejo na kraj izrednega dogodka v železniškem 

prometu, v katerem je bil kdo poškodovan, morajo sodelovati 
pri reševanju poškodovancev ter takoj obvestiti izvajalca, če 
se je kdo smrtno ponesrečil ali hujše poškodoval pa tudi 
najbližjo zdravstveno organizacijo ali medicinski zavod in 
pristojni organ za notranje zadeve. 

Dostop udeležencev v železniškem prometu in cestnih vozil 
na železniško območje in gibanje na njem sta dovoljena le na 
določenih mestih. Način obnašanja udeležencev v železni- 
škem prometu na železniškem območju se določi s predpi- 
som o notranjem redu, ki ga izda minister, pristojen za pro- 
met. Osebe, ki uradno opravljajo določena dela na železni- 
škem območju, razen železniških delavcev, morajo za to 
dobiti pisno dovoljenje izvajalca. 

Poglavje pogoji za varen železniški promet po industrijskih 
tirih in po progah drugih železnic vsebuje določbo, po kateri 
se za zagotavljanje varnega železniškega prometa po indu- 
strijskih tirih in po progah drugih železnic uporabljajo 
določbe predloga zakona, ki se nanašajo na varen železniški 
promet po železniških progah, razen če ni regionalno dru- 
gače določeno. 

Poglavje inšpekcija železniškega prometa določa vsebino 
inšpekcijskega nadzorstva varnosti železniškega prometa, ki 
obsega nadzorstvo nad izvajanjem določb predloga zakona in 
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, tehnič- 
nih predpisov in standardov ter splošnih aktov. Opravlja ga 
Republiški prometni inšpektorat po republiških inšpektorjih 
železniškega prometa oziroma pristojni inšpektor za delo. Pri 
opravljanju nadzora je republiški inšpektor oziroma pristojni 
inšpektor za delo upravičen: 
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti 
v roku, ki ga sam določi; 
- predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška ali prestopka 
oziroma v skladu z zakonom izreči mandatno kazen; 
- prijaviti kaznivo dejanje; 
- predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov; 
- odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera je 
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom. 

Poglavje o kazenskih določbah vsebuje prekrške, ki jih zaradi 
kršitev materialnih določb predloga zakona storijo izvajalec, 
pravna oseba, odgovorna oseba in posameznik. Kot prekrški 
so določene kršitve 69-ih materialnih določb. 

Poglavje podzakonski predpisi vsebuje pooblastila za spre- 
jem podzakonskih predpisov ter določa javna pooblastila 
izvajalca v zvezi z varnim železniškim prometom. 

Poglavje prehodne in končne določbe vsebuje roke in načine 
ureditve materialnih določb iz drugega in šestega poglavja. 

UPOŠTEVANJE STALIŠČ DRŽAVNEGA ZBORA K 
PREDLOGU ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM 
PROMETU, PODANIH PRI PRVI OBRAVNAVI 

Pri pripravi gradiva za drugo branje so v posameznih členih 
predloga zakona upoštevana naslednja stališča državnega 
zbora. 

1. V 2. členu naj se opredeli kategorizacija manj prometnih 
drugih prog. Proge železniškega omrežja v Republiki Slove- 
niji bodo klasificirane in kategorizirane na podlagi 123. člena 
tega zakona. 

2. V 69. členu naj se kot primerna starost za voznika vlečnega 
vozila upošteva dopolnjenih 18 let namesto 21 let. 

Stališče državnega zbora je upoštevano s tem, da je posebej 
določeno, v katerih primerih to ni mogoče. Odstopanja so 
obrazložena s primerjavo ureditve v cestnem, letalskem pro- 
metu in nekaterih sosednjih državah. 

3. V 69. in 70. členu naj se med pogoje uvrsti aktivno znanje 
slovenskega jezika. Pogoj aktivnega znanja slovenskega 

jezika je na novo opredeljen v 67. členu, ki vključuje zapo- 
slene po 69. in 70. členu. 

4. V 79. in 80. členu naj se prouči smiselnost določnejših 
opredelitev delovnega časa železniških delavcev od nastopa 
do začetka dela, za dokončanje izmene, časa vožnje in časa 
zadrževanja na prometnih mestih. 

Po proučitvi te problematike je vsebina členov skrčena na 
minimalno potrebno, saj so preostala določila zajeta v Zakonu 
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja in Kolektivni 
pogodbi. Podrobneje pa bo to področje obdelano v predpisu, 
ki ga izda minister, pristojen za promet, v soglasju z mini- 
strom, pristojnim za delo. 

5. Upošteva naj se mnenje Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. Sekretariat opozarja na nezadostno opredeli- 
tev »javnega« prevoza potnikov in stvari in prevoza »za lastne 
potrebe« na industrijskih železnicah in progah drugih želez- 
nic. Zakon o varnosti v železniškem prometu opredeljuje 
pogoje za varen in urejen železniški »javni« promet, ki velja 
tudi za industrijske železnice in proge drugih železnic, če 
minister, pristojen za promet, s soglasjem o načinu opravlja- 
nja prometa ne odredi drugače. 
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Pojem »prometnih storitev« je povzet po Zakonu o načinu 
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški 
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju jav- 
nega podjetja slovenske železnice (Ur. I. št., 71/1993). 

V besedilu zakona je dosledno uporabljen izraz izvajalec, ki je 
v tretji tč. 2. člena tega zakona na novo opredeljen in ne 
omejuje izvajanja prometnih storitev samo na enega izvajalca. 

Zakon natančno opredeli tehnične pogoje, ki jim morajo 
ustrezati železniška vozila, če želi izvajalec opravljati pre- 
vozne storitve na železniškem omrežju Republike Slovenije. 

S pravno konstrukcijo zakona je zagotovljena preglednost 
nadaljnjih obveznosti in pristojnosti. Strinjamo se, da je 
mogoče uveljaviti drugačno pravno konstrukcijo, vendar 
zaradi občutljivosti področja, ki ga zakon opredeljuje, predla- 
gamo, da se konstrukcija ne spreminja. 

6. Uskladi naj se poimenovanje posameznih kategorij železni- 
ških prog z nazivi, ki izhajajo iz predloga odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije. 

Poimenovanje posameznih železniških prog je usklajeno. 

7. Zaradi prepodrobnosti in obsežnosti zakona naj se prouči 
ta možnost skrajšave besedila zakona in s tem ureditev neka- 
terih določb podzakonskih aktov. 

Po proučitvi je bili ugotovljeno, da je možno skrčiti besedilo 
zakona v 5., 6. in 7. podpoglavju II. ter VI. poglavja. 

AMANDMAJI VLADE RS 

I. Redakcijski amandmaji 

1. člen 
drugi odstavek, 9. točka 

Besedilo se spremeni v celoti in se glasi: »delovni čas 
(sestavo izmene, trajanje izmene, prekinitev dela v izmeni, 
trajanje vožnje vlečnega vozila in razporeditev v izmene 
železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravlja- 
nju železniškega prometa) z upoštevanjem dnevnega in 
tedenskega počitka«. 

Obrazložitev 

Navedeni popravek je redakcijski in omogoča celovitejšo in 
natančnejšo izdelavo podzakonskega akta po poglavju 5.4. 

2. člen 

55. točka 

Besedilo se spremeni tako, da se v celoti črta in se nadomesti 
z besedilom: »upravljavec ceste je za državne ceste Repu- 
bliška direkcija za ceste ali podjetje, ki ga Republika Slove- 
nija ustanovi za upravljanje določenih državnih cest, za 
občinske ceste lokalna skupnost, za nekategorizirane ceste 
pa lastnik ali pa od njega pooblaščena oseba. Za javno 
cesto, za katero je sklenjena pogodba o koncesiji za upo- 
rabo in vzdrževanje te ceste, je upravljavec pravna ali 
fizična oseba, ki ji je dodeljena koncesija«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

4. člen 

tretji odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se namesto besed: »atest o 
usklajenosti« navedejo besede »certifikat o skladnosti«. 

četrti odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se namesto »neatestiranih« 
navede »nepreizkušenih«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski in pomeni uskladitev pojmov z Zako- 
nom o standardizaciji. 

9. člen 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se med besedama: »... upravlja- 
nje železniškega«... doda »in vodenje«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijsk in pomeni uskladitev z definicijo 
pojma. 

10. člen 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda:«... tehle«..., zame- 
nja z besedo., »naslednjih..«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

14. člen 

tretji odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se namesto: »Ministrstvom, 
pristojnim za okolje in prostor« navede »Ministrstvom, pri- 
stojnim za obrambo.« 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

20. člen 
prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek 

Popravek je redakcijski in je treba popraviti samo zaporedje 
odstavkov, tako da: »drugi odstavek postane prvi odstavek, 
tretji odstavek postane drugi odstavek, četrti odstavek 
postane tretji odstavek, peti odstavek postane četrti odstavek 
in prvi odstavek postane peti odstavek. » 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se med besedama: »... upravlja- 
nje varnega«... doda »in vodenje«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski in pomeni uskladitev z definicijo 
pojma. 

tretji odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besedilo:«.. (500 dnevno) in 
vlakov (70 dnevno) zamenja z besedilom: »(s povprečnim 
letnim dnevnim prometom 500 potnikov ali 70 vlakov)..«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 
22. člen 

prvi odstavek, 4. točka 

Besedilo se spremeni tako, da se med besedama: »... signal- 
novarnostnih postrojev« doda »in telekomunikacijskih«. 
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Obrazložitev 

Popravek je redakcijski in pomeni uskladitev z definicijo 
»železniške proge sestavljajo« tretjega člena tega zakona. 

Predlagana dopolnitev pomeni potrebno opredelitev del, ki se 
ne bodo štela v rekonstrukcijo železniških prog. 

23. člen 

V besedilu se črta beseda: »naj«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

24. člen 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besede: »... z avtocesto in 
magistralno cesto I. reda...« zamenja z besedami «... avtoce- 
sto, hitro cesto in glavno cesto I. reda..«. 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besede: avtocesta ali 
magistralna cesta I. reda...« zamenjajo z besedami avtoce- 
sta, hitra cesta in glavna cesta I. reda..«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

25. člen 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se črta beseda: »samou- 
pravne«. 

Besedilo se spremeni tako, da se namesto besed: »... Republi- 
škega prometnega inšpektorata....« nadomesti z besedami 
»Prometni inšpektorat Republike Slovenije..«. 

Obrazložitev 

Popravka sta redakcijska. 

26. člen 
Besedilo se spremeni tako, da se črta beseda: »samou- 
pravne«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

27. člen 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka 
briše številka 73. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

29. člen 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besedi: ».. cestne hitrosti...« 
nadomestita z besedami ».. hitrosti cestnih vozil..«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

34. člen 

odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besedi: ».... prometnega 
režima...« nadomestita z besedama «... prometne ureditve...«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

37. člen 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se namesto: »atest o usklajeno- 
sti« navede »certifikat o skladnosti«. 

Popravek je redakcijski in pomeni uskladitev pojmov z Zako- 
nom o standardizaciji. 

40. člen 

prvi in drugi 

Besedilo prvega in drugega odstvaka se črta v celoti in se 
nadomesti z novim, ki se glasi: 

prvi odstavek 

Železniška vozila, ki se izdelujejo oziroma kupujejo, morajo 
glede konstrukcijskih in uporabnih lastnosti vozil ter naprav 
in opreme kot sestavnih delov teh vozil (tehnični pogoji) 
ustrezati pogojem, predpisanim s tem zakonom, tehničnim 
predpisom in standardom za železniška vozila ter obveznim 
priporočilom Mednarodne železniške zveze. 

drugi odstavek 

Tehnični pogoji, ki jih mora izpolnjevati železniško vozilo, se 
določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za pro- 
met, v soglasju z ministrom, pristojnim za znanost in tehno- 
logijo. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski in pomeni uskladitev z določili 
Zakona o standardizaciji. 

tretji odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se na koncu odstavka doda: ».., 
v soglasju z ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo«. 

41. člen 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besedilo: »ter dobijo dovo- 
ljenje izvajalca« črta. 

Obrazložitev 

Pogoji se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen 
za promet. 

Popravek je redakcijski in pomeni uskladitev z določili 
Zakona o standardizaciji. 

42. člen 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se stavek konča za besedo: »... 
zakona« preostalo besedilo se črta. 
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Obrazložitev 

Z drugim odstavkom 41. člena je določeno, da se pogoji 
določijo s predpisom, ki gaizda minister, pristojen za promet. 

Popravek je redakcijski in pomeni uskladitev z določili 
Zakona o standardizaciji. 

43. člen 

odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se iz besedila črtata besedi: »... 
ali organizacij«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

46. člen 

četrti odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se med besedama: »... upravlja- 
nje železniškega« doda »in vodenje«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski in pomeni uskladitev z definicijo 
pojma. 

59. člen 
odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda: »republika« zame- 
nja z besedo »država«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski narave. 

5.4. podpoglavje, II. poglavje 

Naslov podpoglavja 

Besedilo naslova podpoglavja se črta v celoti In se nadome- 
sti z novim, Ki se glasi: 

5.4 Delovni čas (sestavo izmene, trajanje izmene, prekinitev 
dela v izmeni, trajanje vožnje vlečnega vozila in razporedi- 
tev v izmene železniških delavcev, ki neposredno sodelu- 
jejo pri opravljanju železniškega prometa) 

Obrazložitev 

Popravek besedila je redakcijski in opredeljuje bistvene ele- 
mente delovnega časa železniških delavcev, ki neposredno 
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, in zahteva 
natančnejšo opredelitev tega področja v podzakonskem aktu, 
ki ga izda, minister, pristojen za promet, v soglasju z mini- 
strom, pristojnim za delo. 

80. člen 

tretji odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda: »Nepretrgana..« 
zamenja z besedo »Neprekinjena«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

83. člen 

odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se iz besedila črta: ».. zagotav- 

lja počitek med prekinitvijo med izmene ali dnevni počitek 
med zaporednima izmenama,..«. 

Obrazložitev: i 
Popravek je redakcijski. Izvajalec ureja počitek s splošnim 
aktom. 

85. člen 

odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se črtata besedi: ».. drugega 
odstavka..«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski, zaradi tega, ker se črta drugi odsta- 
vek 84. člena. 

86. člen 

prvi in drugi odstavek 

Celotno besedilo 86. člena se črta. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski in je smiseln s popravkom 84. irt 85. 
člena tega zakona, saj izvajalec ureja notranji nadzor s sploš- 
nim aktom. 

89. člen 
drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se črta beseda: »pisno«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

Popravek je potreben, saj prometni inšpektor lahko izda pisno 
ali ustno odločbo. 

96. člen 

tretji odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda: »... odvzeti..«, 
zamenja z besedo, »zaseči«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

100. člen 
odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se za besedo: ».. določeno« 
doda besedilo »ali če minister, pristojen za promet, ne odloči 
drugače«. 

doda se nov drugi odstavek 

Besedilo se glasi: »Odstopanja od pogojev iz prejšnjega 
odstavka morajo biti posebej obrazložena in utemeljena v 
tehnični dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski in je smiseln s spremembami 132. 
člena tega zakona. 

104. člen 

odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besedilu za besedo ».. 
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železnice« doda besedilo »in mora biti usklajen • tem za- 
konom«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

106. člen 

drugi odstavek 

Besedilo drugega odstavka se v celoti črta. 

Obrazložitev 

Popravek |e redakcijski, saj je navedena vsebina, določena 
z 91. členom Zakona o upravi (Ur. I. RS, it 67/94). 

107. člen 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besede: »republiški inšpek- 
tor železniškega prometa« zamenjajo z: »Prometni inšpekto- 
rat Republike Slovenije«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

108. člen 

prvi in drugi odstavek 

Besedilo 108. člena se smiselno uskladi z Zakonom o 
upravi, tako da se glasi: 

»Če republiški inšpektor železniškega prometa oziroma pri- 
stojni inšpektor za delo pri opravljanju Inšpekcijskega nad- 
zora ugotovi, da so kršeni zakon ali podzakonski predpis ali 
akt, katerih izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost 
odrediti odpravo nepravilnosti In pomanjkljivosti, ki bi kakor 
koli lahko vplivale na varen železniški promet, pritožba ne 
zadrži Izvršitve«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

109. člen 

odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besedi: »republiški inšpek- 
torat« nadomestita z: »Prometni inšpektorat Republike Slo- 
venije«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski, 

odstavek 

Besedilo v .odstavku se spremeni tako, da se beseda: 
»nesreči« nadomesti z: »izrednem dogodku«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

110. člen 

odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besede: »Republiškemu 
prometnemu inšpektoratu« nadomestijo z: »Prometnemu 
inšpektoratu Republike Slovenije«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

111. člen 

Zaradi višine denarnih kazni je treba člen preštevilčiti v 112. 
člen. 

Popravek je redakcijski. 

112. člen 

Zaradi višine denarnih kazni je treba člen preštevilčiti v 117. 
člen. 

Popravek je redakcijski. 

113. člen 

Zaradi višine denarnih kazni je treba člen preštevilčiti v 114. 
člen. 

Popravek je redakcijski. 

114. člen 

Zaradi višine denarnih kazni je treba člen preštevilčiti v 115. 
člen. 

Popravek je redakcijski. 

115. člen 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besede: ».. Republiškemu 
prometnemu inšpektoratu« zamenjajo z: »Prometnemu 
inšpektoratu Republike Slovenije«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 
115. člen 

Zaradi višine denarnih kazni je treba člen preštevilčiti v 119. 
člen. 

Popravek je redakcijski. 

116. člen 
prvi odstavek 13. točke 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda v oklepaju »prvi« 
zamenja z besedo »peti«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski zaradi sprememb v 20. členu, 

prvi odstavek 14. točke 

1. Besedilo se spremeni tako, da se besede: »..(500-dnevno) in 
vlakov (70-dnevno)« zamenjajo z besedami »..(s povprečnim 
letnim dnevnim prometom 500 potnikov ali 70 vlakov)..« in 

2. Besedilo se spremeni tako, da se beseda v oklepaju »drugi« 
zamenja z besedo »prvi«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski zaradi sprememb v 20. členu, 

prvi odstavek 15. točke 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda v oklepaju »četrti« 
zamenja z besedo »tretji«. 
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Obrazložitev 

Popravek je redakcijski zaradi sprememb v 20. členu, 

prvi odstavek 16. točke 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda v oklepaju »peti« 
zamenja z besedo »četrti«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski zaradi sprememb v 20. členu, 

prvi odstavek 20. točke 

Besedilo se spremeni tako, da se črtata besedi: »prvi odsta- 
vek« v oklepaju. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski zaradi sprememb v 84. členu. 

116. člen 

prvi odstavek 13. točke 

Besedilo se spremeni tako, da se v oklepaju: »drugi odstavek 
20. člena« popravi na »prvi odstavek 20. člena«. 

prvi odstavek 14. točke 

Besedilo se spremeni tako, da se besede v oklepaju: »tretji 
odstavek 20. člena« popravi na »drugi odstavek 20. člena«. 

Zaradi višine denarnih kazni je potrebno člen preštevilčiti v 
111. člen. 

Popravek je redakcijske narave. 

117. člen 

117. člen 

Zaradi višine denarnih kazni je potrebno člen preoštevilčiti v 
113. člen. 

Popravek je redakcijske narave. 

118. člen 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se med besedama: »Izvajalec 
se« dodajo besede: »ali pravna oseba«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski, 

prvi odstavek 11. točke 

Besedilo se spremeni tako, da se črka »x« zamenja z označi- 
tvijo »za stopinj Celzija«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

118. člen 

Zaradi višine denarnih kazni je treba člen preštevilčiti v 116. 
člen. 

Popravek je redakcijski. 

119. člen 

prvi odstavek 4. točke 

Besedilo se spremeni tako, da se črtajo besede: »zagotavlja 
počitek med prekinitvijo med izmeno ali dnevni počitek med 
zaporednima izmenama«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski zaradi sprememb v 83. členu. 

129. člen 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se v besedilu črta »drugega 
odstavka 41. člena, drugega odstavka 42. člena«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

135. člen 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda: »mora« nadomesti s 
»sme« in besedi »zmanjšana na« se črtata. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

141. člen 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se črta: «... iz 123., 124., 125., 
126., 127. in 128.« in se nadomesti z »iz 123. do vključno 128. 
člena«. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

142. člen 

prvi odstavek 22. točke 

Besedilo se spremeni tako, da se besedilo: »tč. 22« črta brez 
nadomestila. 

Preostale točke člena se smiselno preštevilčijo. 

Obrazložitev 

Popravek je redakcijski. 

II. AMANDMAJI 

Amandma št.1 

1. člen 

drugi odstavek 11. točke 

Besedilo 11. točke se črta. 

Obrazložitev 

Predlagamo črtanje disciplinskih ukrepov, saj je to področje 
podrobno obdelano v zakonu o temeljnih pravicah iz delov- 
nega razmerja in preostalih predpisih delovne zakonodaje. 

Amandma št 2 

2. člen 

3. točka 

Besedilo se spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec je žeiezni- 
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ška organizacija ali pravna oseba, registrirana za opravlja- 
nje železniških prometnih storitev po 2. točki drugega člena 
tega zakona«. 

Obrazložitev 

Navedeno besedilo širše opredeljuje izvajalca prometnih sto- 
ritev. 

Amandma ŠL3 

6. točka 
Besedilo se spremeni tako, da se besede: »magistralne in 
druge proge« zamenjata z besedama »glavne in regi- 
onalne«. 

Obrazložitev 

Popravljeno je poimenovanje posameznih kategorij železni- 
ških prog skladno z nazivi, ki izhajajo iz Odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije. 

Amandma št4 

2. člen 
7. točka 

• 
Besedilo se spremeni tako, da se beseda: »magistralna« 
zamenja z besedo »glavna«, preostalo besedilo ostane ne- 
spremenjeno. 

Obrazložitev 

Popravljeno je poimenovanje posameznih kategorij železni- 
ških prog skladno z nazivi, ki izhajajo iz Odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije. 

Amandma št 5 

2. člen 
8. točka 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda: »druga« zamenja z 
besedo »regionalna« in »magistralnih« zamenja z besedo 
»glavnih«, preostalo besedilo ostane nespremenjeno. 

Obrazložitev 

Popravljeno je poimenovanje posameznih kategorij železni- 
ških prog skladno z nazivi, ki izhajajo iz Odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije. 

Amandma it 6 

2. člen 

25. točka 

Doda se nova 25. točka, ki se glasi: »prometno odpravnlštvo 
je prometno mesto, s katerega se ureja promet nasprotnih 
In zaporednih vlakov s posredovanjem sosednjih postaj ali 
izogibaiišč, lahko pa tudi vstopajo in izstopajo potniki in se 
razkladajo In nakladajo sttfari«. 

Obrazložitev 

Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v za- 
konu. 
Amandma št 7 

2. člen 

26. točka 

Doda se nova 26. točka, ki se glasi: »odjavnica je prometno 
mesto, s katerega se ureja promet zaporednih in nasprotnih 
vlakov s posredovanjem sosednjih postaj ali izogibaiišč, 
lahko pa tudi vstopajo in izstopajo potniki«. 

Obrazložitev 

Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v za- 
konu. 

Amandma št.8 

2. člen 

27. točka 

Doda se nova 27. točka, ki se glasi: »cepišče je prometno 
mesto, kjer se na odprti progi cepi proga od proge, promet 
nasprotnih in zaporednih vlakov se ureja s posredovanjem 
sosednjih postaj, izogibaiišč in/ali iz centra za upravljanje in 
vodenje železniškega prometa«. 

Obrazložitev 

Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v za- 
konu. 

Amandma št. 9 

2. člen 

28. točka 

Doda se nova 28. točka, ki se glasi: mesto prehoda z dvotirne 
na enotirno progo je prometno mesto, kjer preide na odprti 
progi dvotirna proga v enotirno progo, promet nasprotnih in 
zaporednih vlakov se ureja s posredovanjem sosednjih 
postaj, izogibaiišč ln/all Iz centra za upravljanje in vodenje 
železniškega prometa«. 

Obrazložitev 

Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v za- 
konu. 

Amandma št 10 

2. člen 

29. točka 

Doda se nova 29. točka, ki se glasi: »center za upravljanje in 
vodenje železniškega prometa je prometno mesto, s kate- 
rega se centralno upravlja in vodi železniški promet«. 

Obrazložitev 

Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v za- 
konu 

Sedanja 25. točka postane 30. točka, preostale se smiselno 
preštevilčijo. 

Amandma it 11 

2. člen 

32. točka 

Doda se nova 32. točka, ki se glasi: »Signalnovamostne 
naprave so tehnična sredstva za avtomatizacijo vodenja in 
upravljanje prometa.« 

Obrazložitev 

Opredelitev pojma je potrebna zaradi njegove uporabe v 
zakonu. 
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Sedanja 32. točka postane 37. točka, preostale se smiselno 
preštevilčijo. 

Amandma št. 12 

2. člen 

40. točka 

1) Besedilo se spremeni tako, da se dopolni z »ali«: »... 
železniških potniških in/ali tovornih voz....« 

2) Besedilo se spremeni tako, da se za besedami:«.... priklop- 
niki ali brez njih« doda: »lahko pa tudi vlečno vozilo, ki vozi 
samo in po predpisih sestavljena skupina železniških vozil, 
ki čaka na vlečno vozilo ali na razstavo«. 

Obrazložitev 

Predlagana dopolnitev je celovitejša definicija pojma, ki bo 
omogočala natančnejšo izdelavo pravil v podzakonskih aktih. 

Amandma št. 13 

2. člen 
53. točka > 

Besedilo se spremeni tako, da se črtata besedi: ».. potnik 
ali...«. 

Obrazložitev 

V naslednji točki je obrazložen pojem« potnik«. 

Amandma št. 14 

7. člen 

7. točka 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda: »... magistralna...« 
zamenja z besedo »glavna«, preostalo besedilo ostane ne- 
spremenjeno. 

Obrazložitev 

Popravljeno je poimenovanje posameznih kategorij železni- 
ških prog skladno z nazivi, ki izhajajo iz Odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije. 

Amandma št.15 

8. člen 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda: »... magistralne...« 
zamenja z besedo »glavne« in »druge« z besedo »regio- 
analne« preostalo besedilo ostane nespremenjeno. 

Obrazložitev 

Popravljeno je poimenovanje posameznih kategorij železni- 
ških prog skladno z nazivi, ki izhajajo iz Odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije. 

Amandma št. 16 

9. člen 

prvi odstavek, 1. točka 

Besedilo se spremeni tako, da se besedi: ».. drugih..« in ».. 
magistralnih..« zamenjata z besedama ».. regionalnih..« in 
glavnih..« preostalo besedilo ostane nespremenjeno. 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda »Magistralne« nado- 
mesti z besedo »Glavne«. 

Obrazložitev 

Popravljeno je poimenovanje posameznih kategorij železni- 
ških prog skladno z nazivi, ki izhajajo iz Odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije. 

Amandma št. 17 

9. člen 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se beseda »Magistralne« zame- 
nja z besedo »Glavne«, preostalo besedilo ostane nespreme- 
njeno. 

Obrazložitev 

Popravljeno je poimenovanje posameznih kategorij železni- 
ških prog skladno z nazivi, ki izhajajo iz Odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije. 

Amandma št. 18 

17. člen 

odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se stavek konča za:«., pristojen 
za promet« preostalo besedilo od »če elektrifikacija« se črta 
brez nadomestila. 

Obrazložitev 

Z navedenim popravkom se črta nepotrebna vsebina člena. 

Amandma št. 19 

22. člen 

prvi odstavek 2. točka 

Besedilo se spremeni tako, da se za besedo »sanacija« v 
oklepaju doda »objektov spodnjega ustroja«. 

Obrazložitev 

Predlagana dopolnitev pomeni potrebno opredelitev del, ki se 
ne bodo štela v rekonstrukcijo železniških prog. 

Amandma št. 20 

22. člen 

prvi odstavek 3. točka 

Besedilo se spremeni tako, da se nadomesti z novim, ki se 
glasi: »zamenjava in obnova z enakim ali drugim materialom 
podpornih in opornih zidov do višine 5 m in prepustov do 5 m 
razpetine, če se s tem ne spremeni odprtina«. 

Obrazložitev 

Predlagana dopolnitev pomeni potrebno opredelitev del, ki se 
ne bodo štela v rekonstrukcijo železniških prog. 

Amandma št. 21 

38. člen 

tretji odstavek 
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V besedilu tretjega odstavka je treba upoštevati 

»Variantni predlog — Tehnični pregled opravlja izvajalec 
oziroma druge organizacije, ki jih določi minister, pristojen 
za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za znanost in 
tehnologijo«. 

Obrazložitev 

Z upoštevanjem variante je omogočena dejavnost izvajalcem, 
ki si bodo pridobili potrebne pogoje po Zakonu o standardiza- 
ciji. 

Amandma št. 22 

49. člen 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besedilo: »... ter splošnimi 
akti« črta. 

Obrazložitev 

Splošnih aktov ne izda minister, pristojen za promet. Načrto- 
vanje, izdelava, sprejemanje in objavljanje splošnih aktov se 
določijo s predpisom, ki ga sprejme pristojni organ izvajalca. 

Amandma št 23 

67. člen 

doda se nov drugi odstavek 

Besedilo se glasi: »Železniški delavci, ki neposredno sodelu- 
jejo pri opravljanju železniškega prometa, in/ali neposredno 
komunicirajo z uporabniki železniških storitev, morajo 
aktivno obvladati slovenski jezik«. 

Obrazložitev 

Ob prvi obravnavi predloga Zakona o varnosti v železniškem 
prometu je Državni zbor Republike Slovenije med drugim 
sprejel stališče k 69. in 70. členu, in sicer naj bi bilo med 
pogoji opredeljeno tudi aktivno znanje slovenskega jezika. 

71. člen tega zakona predpisuje, da minister za promet s 
posebnim predpisom določi delovna mesta, na katerih želez- 
niški delavci neposredno sodelujejo pri opravljanju železni- 
škega prometa. 

Amandma št. 24 

69. člen 

prvi odstavek 2. točka 

Besedilo se spremeni tako, da se »enaindvajset« zamenja z 
»osemnajst«. 

doda se nov drugi odstavek 

Besedilo se glasi: »Ne glede na drugo točko prvega 
odstavka tega člena lahko pridobi pravico do vožnje vleč- 
nega vozila za prevoz potnikov samo oseba, ki je dopolnila 
21 let starosti«. 

Obrazložitev 

Glede na to, da gre v danem primeru za materialni predpis, ki 
ureja varnost prometa v javnem železniškem prometu, ne 
smejo veljati splošni pogoji o samostojnem opravljanju dela, 
temveč posebni pogoji. 

Obrazložitev utemeljujemo še s primerjavo pridobitve ome- 
njene pravice s prakso nekaterih sosednjih uprav železnic in 
ureditve v cestnem in letalskem prometu. 

1. Predlog dopolnjenih najmanj 21 let starosti kot pogoj za 
pridobitev omenjene pravice se utemeljuje s prakso nekaterih 
sosednjih uprav železnic. Tako npr. italijanske železnice, ki so 
omenjeni pogoj predpisale z izpolnitvijo 22 let, nemške želez- 
nice 21 let, avstrijske železnice 20 let, madžarske železnice 20 
let in hrvaške železnice 21 let. 

2. V Predlogu zakona o varnosti cestnega prometa (Poroče- 
valcu št.5/95) je kot pogoj za pridobitev vozniškega dovoljenja 
za vozila kategorije D, v katero spadaj? motorna vozila za 
prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 
sedežev, predpisana dopolnjena starost 21 let. 

3. V Zakonu o zračni plovbi in v Dodatku 1 - Konvencije o 
mednarodnem civilnem zrakoplovstvu (Chicago - 1944) je za 
prometne pilote in kontrolorje letenja prav tako predpisana 
dopolnjena starost 21 let. 

Amandma št. 25 

70. člen 

prvi odstavek 2. točka 

Besedilo se spremeni tako, da se: »enaindvajset« zamenja z 
»osemnajst«. 

Obrazložitev 

Zaradi spremembe glede zahtevane starosti v 69. členu se 
smiselno spremeni zahtevana starost v 70. členu. 

Amandma št. 26 

79. člen 

prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 

Besedilo 79. člena se črta v celoti in se nadomesti z novim, 
ki se glasi: 

(1) prvi odstavek 

Delovni čas železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo 
pri opravljanju železniškega prometa, se določi s predpi- 
som, ki ga izda minister, pristojen za promet, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za delo. 

(2) drugi odstavek 

V skupni delovni čas trajanja izmene železniških delavcev, 
ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega pro- 
meta, se šteje delovni čas od prihoda na delo do odhoda z 
dela, ki mora biti razviden iz mesečnega oziroma letnega 
razporeda delovnega časa. 

(3) tretji odstavek 

Delovni čas trajanja izmene železniških delavcev iz drugega 
odstavka ne sme trajati več kot 12 ur. 

(4) četrti odstavek 

Ne glede na tretji odstavek sme delovni čas trajanja izmene 
železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravlja- 
nju železniškega prometa z vožnjo vlečnega vozila vlaka za 
prevoz potnikov, trajati največ 10 ur. 

Obrazložitev 

Popravek besedila pomeni opredelitev bistvenih elementov 
delovnega časa železniških delavcev, ki neposredno sodelu- 
jejo pri opravljanju železniškega prometa, in zahteva natanč- 
nejšo opredelitev tega področja v podzakonskem aktu, ki ga 
izda minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za delo. 
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Amandma št. 27 

84. člen 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se v celoti črta drugi odstavek: 
»Organizacija in način opravljanja nadzora iz prejšnega 
odstavka se določita s predpisom, ki ga izda minister, pri- 
stojen za promet«. 

Obrazložitev 

Izvajalec ureja notranji nadzor s splošnim aktom. 

Amandma št. 28 

87. člen 

prvi in drugi odstavek 

Celotno besedilo 87. člena se črta. 

Obrazložitev 

Predlagamo črtanje disciplinskega ukrepanja, saj je to 
področje podrobno obdelano v zakonu o temeljnih pravicah 
iz delovnega razmerja in drugih predpisih delovne zakono- 
daje. 

88. člen »Redakcijsko« 

Zaradi črtanja 86. in 87. člena postane sedanji 88. člen 86. 
člen, preostali členi se smiselno preštevilčijo. 

Zaradi črtanja 7. poglavja postane 8. poglavje 7. preostala 
zaporedna poglavja se smiselno preštevilčijo. 

Amandma št. 29 

96. člen 

drugi odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se med besedama:« da udele- 
ženci« doda »potniki in«. 

Obrazložitev 

Popravek je potreben zato, ker morajo notranji red na želez- 
nici spoštovati tudi potniki. 

Amandma št. 30 

97. člen 

tretji odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se besedilo tretjega odstavka 
črta v celoti brez nadomestila. 

Obrazložitev 

Odstavek je nepotreben, saj se natančnejši ukrepi določijo s 
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

Zaradi višine denarnih kazni je treba člen preštevilčiti v 118. 
člen. 

Popravek je redakcijski. 

Amandma št. 31 

105. člen 

Dosedanji 132. člen postane 105. člen, ker gre za kongentno 
določbo in kot takšna ni prehodna. 

prvi odstavek 

Besedilo dosedanjega 132. člena se v celoti spremeni in se 
glasi: »Pri gradnji ali rekonstrukciji prog drugih železnic, ko 
ni mogoče izpolniti tehničnih pogojev iz 100. člena tega 
zakona, se lahko zaradi tehnično težavnih pogojev in eko- 
nomske neupravičenosti gradnja in rekonstrukcija opravi ta 
pod pogoji iz 100. člena tega zakona in ob soglasju ministra, 
pristojnega za promet«. 

Obrazložitev 

Sodobna tehnologija omogoča na zemljepisno problematič- 
nem zemljišču izvedbo tehničnih rešitev, ki so odvisne od 
gospodarsko vprašljive naložbe. 

S takšno formulacijo člena je omogočena izvedba gradnje in 
rekonstrukcije prog drugih železnic le ob soglasju ministra, 
pristojnega za promet, ter je smiselna glede na spremembe v 
100. členu tega zakona. 

Tako oblikovani 105. člen postane 103. člen zaradi črtanja 86. 
in 87. člena. 

Amandma št. 32 

106. člen 

Besedilo dosedanjega 106. člena se zamenja z novim bese- 
dilom, ki se glasi: 

»Pri gradnji ali rekonstrukciji industrijskih tirov, ko ni 
mogoče izpolniti tehničnih pogojev iz 100. člena tega 
zakona, se lahko zaradi tehnično težavnih pogojev in eko- 
nomske neupravičenosti gradi in rekonstruira pod pogoji iz 
100. člena tega zakona in ob soglasju ministra, pristojnega 
za promet«. 

Obrazložitev 

Sodobna tehnologija omogoča na zemljepisno problematič- 
nem zemljišču izvedbo tehničnih rešitev, ki so odvisne od 
gospodarsko vprašljive naložbe. 

S takšno formulacijo člena sta omogočena gradnja in rekon- 
strukcija industrijskih tirov le ob soglasju ministra, pristoj- 
nega za promet, ter je smiselna glede na spremembe v 100. 
členu tega zakona. 

Tako oblikovani 106. člen postane 104. člen zaradi črtanja 86. 
in 87. člena. 

Amandma št. 33 

107. člen 

Dosedanji 133. člen postane 107. člen, ker gre za kongentno 
določbo in kot takšna ni prehodna. 

prvi odstavek 

Besedilo se spremeni v celoti tako, da se beseda: »neizved- 
ljivo« črta in se nadomesti z »težavno«. Novo besedilo se 
glasi: »Pri rekonstrukciji industrijskih tirov, ko ni mogoče 
izpolniti tehničnih pogojev iz 100. člena tega zakona zaradi 
tehnično težavnih pogojev in ekonomske neupravičenosti, 
se ne smejo poslabšati obstoječe razmere. Rekonstruira se 
lahko pod pogoji iz 100. člena tega zakona in s soglasjem 
ministra, pristojnega za promet«. 

Obrazložitev 

Sodobna tehnologija omogoča na zemljepisno problematič- 
nem zemljišču izvedbo tehničnih rešitev, ki so odvisne od 
gospodarsko vprašljivih naložb. 

S takšno formulacijo člena je omogočena izvedba gradnje in 
rekonstrukcije industrijskih tirov le ob soglasju ministra, pri- 
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stojnega za promet, ter je smiselna glede na spremembe v 
100. členu tega zakona. 

rodne železniške zveze, ki se nanašajo na projektiranje, 
gradnjo in vzdrževanje železniških prog in železniških vozil. 

Tako oblikovani 107. člen postane zaradi črtanja 86. in 87. 
člena 105. člen. 

Dosedanji 105. člen postane 108. člen, zaradi črtanja 86. in 
87. člena in prenosa 132. in 133. člena ter dodanega novega 
106. člena. 

Preostali členi se smiselno preštevilčijo. 

Amandma it 34 

123. člen 

odstavek 

Besedilo 123. člena se črta v celoti in se nadomesti z novim, 
ki se glasi: 

Vlada, pristojni ministri za promet, znanost, zdravstvo in 
šolstvo izdajo podzakonske predpise na podlagi tega 
zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

Obrazložitev 

Zaradi enotnega dopolnila, s katerim se določa enoten rok 
izdaje podzakonskih predpisov« v enem letu« po uveljavitvi 
tega zakona, ni potrebna posebna razčlenitvev rokov v posa- 
meznih členih. 

Amandma št 35 

124. člen 

prvi in drugi odstavek 

Besedilo 124. člena se črta v celoti. 

Obrazložitev 

Zaradi enotnega dopolnila, s katerim se določa enoten rok 
izdaje podzakonskih predpisov« v enem letu« po uveljavitvi 
tega zakona, ni potrebna posebna razčlenitev rokov v posa- 
meznih členih. 

Amandma št 36 

125. člen 

prvi odstavek 

Besedilo se smiselno uskladi z določili Zakona o standardiza- 
ciji in se glasi: 

Minister, pristojen za promet, Izdaja tehnične predpise za 
železniške proge in železniška vozila v sodelovanju z Ura- 
dom za standardizacijo in meroslovje in po predhodnem 
soglasju ministra, pristojnega za znanost in tehnologi|o. S 
tehničnimi predpisi se uredijo posamezna vprašanja v zvezi 
z načrtovanjem, projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem 
železniških prog in železniških vozil. Z njimi lahko določi 
obvezno uporabo standardov In tehničnih specifikacij za 
železniške proge in železniška vozila. 

Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristoj- 
nim za znanost in tehnologijo, lahko predpiše obvezno upo- 
rabo pogojev, določenih z obveznimi priporočiti Medna- 

125. člen postane 123. člen, drugi se smiselno preštevilčijo. 

Amandma št. 37 

126. člen 

prvi in drugi odstavek 

Besedilo 126. člena se črta v celoti. 

Obrazložitev 

Zaradi enotnega dopolnila, s katerim se določa enoten rok 
izdaje podzakonskih predpisov« v enem letu« po uveljavitvi 
tega zakona, ni potrebna posebna razčlenitvev rokov v posa- 
meznih členih. 

Amandma št. 38 

127. člen 

odstavek 

Besedilo 127. člena se črta v celoti. 

Obrazložitev 

Zaradi enotnega dopolnila, s katerim se določa enoten rok 
izdaje podzakonskih predpisov« v enem letu« po uveljavitvi 
tega zakona, ni potrebna posebna razčlenitvev rokov v posa- 
meznih členih. 

Amandma št. 39 

128. člen 

prvi odstavek 1., 2. in 3. točke 

Besedilo 128. člena se črta v celoti. 

Obrazložitev 

Zaradi enotnega dopolnila, s katerim se določa enoten rok 
izdaje podzakonskih predpisov in splošnih aktov« v enem 
letu« po uveljavitvi tega zakona, ni potrebna posebna razčle- 
nitev rokov v posameznih členih. 

Amandma št 40 

131. člen 

tretji odstavek 

Besedilo se spremeni tako, da se na koncu stavka črta beseda 
»neizvedljiva« ter se nadomesti »težavna in ekonomsko neo- 
pravičljiva«. 

Obrazložitev 

Sodobna tehnologija omogoča na zemljepisno problematič- 
nem zemljišču izvedbo tehničnih rešitev, ki so odvisne od 
ekonomsko vprašljivih naložb. 

S takšno formulacijo člena je omogočena izvedba rekonstruk- 
cij ob soglasju ministra, pristojnega za promet. 
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Predlog zakona o 

TELEKOMUNIKACIJAH 

- EPA 763 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 165. seji dne 19. oktobra 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 34. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 27/-1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

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

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za pro- 
met in zveze. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon določa telekomunikacijske storitve, ki jih v jav- 
nem interesu zagotavlja Republika Slovenija in ureja načine 
in pogoje za opravljanje telekomunikacijskih storitev, pravice 
in obveznosti izvajalcev in uporabnikov, uporabo telekomuni- 
kacijskih omrežij, radijskih postaj in terminalske opreme, 
upravljanje radiofrekvenčnega spektra ter enotnost javnega 
telekomunikacijskega omrežja. 

2. člen 
(pojmi) 

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo: 

1. Telekomunikacije so vsak prenos, oddajanje ali sprejema- 
nje znakov, signalov, pisane besede, slike, zvoka ali sporočil 
po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih si- 
stemih. 

2. Javno telekomunikacijsko omrežje je javna telekomunika- 
cijska infrastruktura, ki omogoča prenos signalov med dolo- 
čenimi omrežnimi priključnimi točkami po žicah, z mikrova- 
lovi, po optičnih nosilcih ali z drugimi elektromagnetnimi 
sredstvi. 

3. Zasebno telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacij- 
sko omrežje, ki lastne ali zakupljene vode in druga sredstva 
uporablja za zadovoljevanje svojih telekomunikacijskih 
potreb v okviru ene organizacije ali zaprte uporabniške sku- 
pine kot dopolnitev ali kot nadomestek javnega telekomuni- 
kacijskega omrežja. 

4. Omrežna priključna točka so vsi fizični priključki s svojo 
dostopovno tehnično specifikacijo, ki so del javnega teleko- 
munikacijskega omrežja in so potrebni za dostop do in za 
učinkovito povezavo skozi to javno omrežje. 

5. Telekomunikacijska oprema je oprema, ki omogoča pre- 
nos, oddajanje ali sprejemanje znakov, signalov, pisane 
besede, slike, zvoka ali sporočil po žičnih, radijskih, optičnih 
ali drugih elektromagnetnih sistemih, in povezana s teleko- 
munikacijskim omrežjem sestavlja telekomunikacijski sistem. 
6. Terminalska oprema je oprema, namenjena za priključitev 
na javno telekomunikacijsko omrežje in sicer neposredno s 
priključitvijo v njegovi priključni točki ali pa kot vmesnik za 
sodelovanje z javnim telekomunikacijskim omrežjem, priklju- 
čena na njegovo priključno točko neposredno ali posredno, 
za pošiljanje, obdelovanje ali sprejemanje informacij po žič- 
nih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih. 

7. Telekomunikacijske storitve so storitve, katerih opravlja- 
nje obsega v celoti ali delno prenos in usmerjanje signalov po 
telekomunikacijskem omrežju s telekomunikacijskimi po- 
stopki. 

8. Storitve javne govorne telefonije so javno zagotavljanje 
neposrednega prenosa in komutacije govora v realnem času 
med omrežnimi priključnimi točkami komutiranoga javnega 
telekomunikacijskega omrežja, kjer lahko vsak uporabnik 
uporablja opremo, priključeno na tako omrežno priključno 
točko, za komuniciranje z drugo omrežno priključno točko; ta 
definicija ne vključuje storitev govornih mobilnih zvez. 

9. Priključnina je znesek, ki ga plača uporabnik javnih teleko- 
munikacijskih storitev za pridobitev naročniškega priključka 
ob vzpostavitvi naročniškega razmerja. 
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10. Naročnina je enotna pristojbina, ki jo plača uporabnik 
javne telekomunikacijske storitve mesečno ali ob drugačnih 
točno določenih časovnih presledkih. 

11. Izvajalec telekomunikacijskih storitev je pravna ali 
fizična oseba, ki izvaja telekomunikacijske storitve po pogojih 
tega zakona. 

12. Uporabnik telekomunikacijskih storitev je pravna ali 
fizična oseba, ki uporablja storitve izvajalcev telekomunikacij- 
skih storitev. 

13. Storitve podatkovnih telekomunikacij so za javnost tržno 
zagotovljene paketno in vodovno komutirane podatkovne sto- 
ritve neposrednega prenosa podatkov med omrežnimi prik- 
ljučnimi točkami komutiranega telekomunikacijskega 
omrežja tako, da lahko vsak uporabnik uporablja opremo, 
povezano s tako omrežno priključno točko, za komuniciranje 
z drugo omrežno priključno točko. 

14. Storitve mobilnih in satelitskih zvez so radiokomunikacij- 
ske storitve prenosa sporočil z radijskimi postajami posredno 
ali neposredno med uporabniki radijskih postaj ali med njimi 
in uporabnikom, povezanim z omrežno priključno točko izva- 
jalca telekomunikacijskih storitev; te storitve ne vključujejo 
radiodifuzijskih storitev, ki so telekomunikacijske storitve pre- 
nosa in oddajanja oziroma spremljanja radijskih valov, ki se 
razširjajo v odprtem prostoru. 

15. Storitve osebnega klica so zvrst radiokomunikacijskih 
storitev, ki omogoča naročnikom s posebnimi prenosnimi 
sprejemniki, namenjenimi uporabi na določenem geograf- 
skem območju, sprejemanje radijskih govorjenih ali vizualno 
kodiranih sporočil, ki jih oddaja katerakoli enota govorne 
terminalske opreme javnega telekomunikacijskega omrežja 
ali pa se generirajo v tem omrežju. 

16. Kabelske distribucijske storitve so telekomunikacijske 
storitve prenosa signalov radijskih in televizijskih programov 
in z njimi povezanih informacij, oddajanih iz nekega osred- 
njega mesta uporabnikom, ki so nanj posamič povezani s 
kablom ali drugimi elektromagnetnimi sistemi. 

17. Kabelske komunikacijske storitve so telekomunikacijske 
storitve, ki skupaj s kabelskimi distribucijskimi storitvami 
zagotavljajo uporabnikom tudi druge telekomunikacijske sto- 
ritve. 

18. Storitve javnih telefonskih govorilnic so tržno za javnost 
zagotovljene telekomunikacijske storitve prenosa govora ali 
podatkov, ki se opravljajo z javno dostopno telekomunikacij- 
sko opremo, nameščeno v telefonskih govorilnicah na javnih 
prostorih, in se zaračunavajo z žetoni ali telefonskimi karti- 
cami ali drugačnimi sredstvi za aktiviranje telefonskih apara- 
tov z avtomatskim zaračunavanjem. 

19. Nujne storitve so telekomunikacijske storitve, namenjene 
zagotavljanju nemotenega delovanja organov in organizacij 
na področju obrambe, varnosti, zaščite in reševanja. 

20. Storitve VSAT (Very Small Aperture Terminal) so storitve 
prenosa elektromagnetnih signalov prek malih zemeljskih 
postaj z malimi satelitskimi antenami, ki se lahko postavijo na 
uporabnikovem zemljišču oziroma zgradbi in uporabljajo za 
enosmerne ali dvosmerne komunikacije. 

21. Telekomunikacijska zveza je vzpostavljena povezava za 
prenos elektromagnetnih signalov po žičnih ali optičnih nosil- 
cih ali z radijskimi signali na frekvencah do 3000 GHz. 

22. Mednarodna telekomunikacijska zveza je telekomunika- 
cijska zveza za medsebojno povezavo javnega telekomunika- 
cijskega omrežja naše države z ustreznim omrežjem druge 
države kot tudi zveza, ki medsebojno povezuje druge države s 
pomočjo telekomunikacijskih omrežij naše države, razen 
zvez, ki so izključno namenjene za neposreden javni sprejem 
radijskih in televizijskih signalov. 

23. Radiokomunikacije so telekomunikacije, ki za prenos 
informacij uporabljajo elektromagnetno oziroma radijsko 
valovanje v odprtem prostoru. 

24. Radiodifuzija je oddajanje in razširjanje televizijskih ozi- 
roma radijskih programov ali določenih drugih signalov, 
namenjenih za neposreden javen sprejem, v odprtem pro- 
storu. 

25. Radijska frekvenca je elektromagnetno valovanje, ki je 
del radiofrekvenčnega spektra v odprtem prostoru s frekven- 
cami do 3000 GHz in se v prostoru širi brez pomoči umetnega 
vodila. 

26. Radiofrekvenčni spekter je niz vseh radijskih frekvenc. 

27. Upravljanje radiofrekvenčnega spektra je skupek tehnič- 
nih, zakonskih in upravnih dejavnosti, ki predpisujejo učinko- 
vito uporabo frekvenčnega spektra v državi in med Republiko 
Slovenijo in drugimi državami ter zagotavljajo nemoteno 
delovanje radiokomunikacijskih sistemov in opreme brez 
vpliva škodljivih motenj. 

28. Nadzor radiofrekvenčnega spektra je preverjanje celot- 
nega radiofrekvenčnega spektra in preverjanje usklajenosti 
oddajanja radijskih postaj s predpisanimi karakteristikami. 

29. Radiofrekvenčni pas je del radiofrekvenčnega spektra, ki 
je omejen z določenima mejnima radijskima frekvencama. 

30. Razporeditev radiofrekvenčnih pasov je akt, ki predpi- 
suje meje frekvenčnih pasov, namenjenih posameznim radij- 
skim dejavnostim, in pogoje za uporabo radijskih frekvenc 
določenih radiofrekvenčnih območij za eno ali več dejavnosti. 

31. Radijska postaja je ena ali več oddajnikov ali sprejemni- 
kov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov z eno ali več 
antenami in drugo pripadajočo opremo, potrebnimi na enem 
mestu za opravljanje radiokomunikacijskih storitev. 

32. Amaterska radijska postaja je radijska postaja v radio- 
amaterski dejavnosti, namenjena za samoizobraževanje, med- 
sebojno komuniciranje in tehnično raziskovanje, ki ga oprav- 
ljajo radioamaterji izključno iz osebnih nagibov, brez gmotnih 
koristi in imajo za to opravljen predpisani izpit. 

33. Škodljivo motenje je elektromagnetno motenje, ki ogroža 
delovanje radionavigacijskih storitev ali drugih varnostnih 
storitev ali resno poslabšuje, pogosto moti ali prekinja radi- 
okomunikecijsko storitev, ki deluje v skladu s sprejetimi med- 
narodnimi pogodbami, s tem zakonom ali s predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi. 

34. Elektromagnetna motnja je kakršenkoli elektromagnetni 
pojav, ki lahko poslabša delovanje naprave, dela opreme ali 
sistema; elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni 
šum, neželeni signal ali sprememba v samem sredstvu razšir- 
janja. 

35. Elektromagnetna združljivost (EMC) je sposobnost 
naprave, dela opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v 
svojem elektromagnetnem okolju brez vnašanja nedopustnih 
elektromagnetnih motenj ničemur v tem okolju. 

36. Elektromagnetna odpornost je sposobnost električne 
naprave, dela naprave ali sistema, da deluje brez znižanja 
kakovosti ob prisotnosti elektromagnetnih motenj. 

37. Električne naprave so vse električne in elektronske pri- 
prave vključno z opremo in napeljavami, ki vsebujejo elek- 
trične oziroma elektronske sestavne dele. 

3. člen 
(nacionalni program) 

(1) Nacionalni program razvoja telekomunikacij sprejme 
Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije. 
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(2) Z nacionalnim programom se določajo dolgoročni razvoj 
telekomunikacijskega omrežja in storitev, investicijska vlaga- 
nja v javno telekomunikacijsko omrežje in uporaba ekonom- 
sko upravičenih tehnologij za pokrivanje podeželskih in manj 
razvitih območij z javnimi telekomunikacijskimi storitvami. 

II. TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE 

ll/A) JAVNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE 

4. člen 
(javne telekomunikacijske storitve) 

(1) Na področju telekomunikacij se kot obvezna gospodarska 
javna služba zagotavljajo tele storitve (v nadaljevanju: javne 
telekomunikacijske storitve): 
- javne govorne telefonije in teleksa, 
- prenosa in oddajanja programov RTV Slovenije po prize- 
meljskih omrežjih in prek satelitov. 

(2) Javne telekomunikacijske storitve iz prejšnjega odstavka 
so telekomunikacijske storitve, ki so dostopne vsaki fizični ali 
pravni osebi in se zagotavljajo na celotnem ozemlju države 
vsem uporabnikom pod enakimi pogoji. 

(3) Opravljanje storitev iz prvega odstavka zagotovi Vlada 
Republike Slovenije v skladu z določbami zakona o gospodar- 
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in zakona o RTV 
Slovenije (Uradni list RS, št. 18/94). 

5. člen 
(viri sredstev za financiranje javnih telekomunikacijskih sto- 

ritev) 

(1) Viri financiranja naložb za razvoj javnih telekomunikacij- 
skih storitev in javnega telekomunikacijskega omrežja so: 
- lastna sredstva izvajalcev javnih telekomunikacijskih sto- 
ritev, » 
- sredstva vlagateljev in sredstva, pridobljena z najemanjem 
posojil, 
- proračunska sredstva, 
- druga sredstva. 

6. člen 
(cene javnih telekomunikacijskih storitev) 

(1) Pri oblikovanju cen javnih telekomunikacijskih storitev se 
upoštevajo tale načela: 
- soodvisnost med stroški, nastalimi s to vrsto storitev, in 
ceno za posamezno storitev, 
- enakost cen za vse območje delovanja in za vse istovrstne 
uporabnike, 
- takšna raven cen, da zagotavlja potrebna sredstva za razvoj 
telekomunikacijskega omrežja, 
- primerljivost in konkurenčnost cen istovrstnih telekomuni- 
kacijskih storitev v domačem in mednarodnem telekomunika- 
cijskem prostoru. 

(2) Cene iz prejšnjega odstavka so cene priključnine, naroč- 
nine in cene javnih telekomunikacijskih storitev, o katerih 
odloča ustanovitelj javnega podjetja ali pa koncedent s kon- 
cesijskim aktom, razen če ni z zakonom drugače določeno. 

(3) Cena priključnine v javni govorni telefoniji je enaka na 
celotnem območju Republike Slovenije. 

7. člen 
(dolžnosti izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev) 

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo: 
- v skladu z nacionalnim programom iz 3. člena tega zakona, 
uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne 
službe in v skladu z določbami koncesijskega akta zagotoviti 
ustrezno pokritje svojega območja s predpisano kakovostjo 
javnih telekomunfkacijskih storitev, 
- zagotoviti povezavo in tehnično združljivost z drugimi tele- 
komunikacijskimi omrežji v državi in telekomunikacijskimi 

omrežji drugih držav in omogočiti enakopraven dostop iz teh 
drugih omrežij do vsakega uporabnika, 
- omogočiti vsem uporabnikom pod enakimi pogoji priključi- 
tev na svoje telekomunikacijsko omrežje in njegovo uporabo, 
- voditi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen 
obračun javnih telekomunikacijskih storitev od drugih stori- 
tev, ter opraviti letno revizijo računovodskih izkazov v skladu 
z zakonom o gospodarskih javnih službah, 
- skleniti pisno pogodbo z uporabnikom oziroma drugim 
izvajalcem telekomunikacijskih storitev za priključitev na 
svoje telekomunikacijsko omrežje, 
- za obračun storitev evidentirati podatke o storitvah, ki so jih 
opravili za svoje uporabnike, in jim na njihovo zahtevo v 
skladu s tehničnimi možnostmi omogočiti pregled podatkov o 
svojih storitvah, 
- na zahtevo ministra, pristojnega za zveze, dati poslovne 
podatke, ki se, kadar to zahteva njihov dajalec, štejejo za 
zaupne in se tako tudi vodijo, 
- redno obveščati ministra, pristojnega za zveze, o nastalih 
prekinitvah mednarodnih telekomunikacijskih zvez. 

8. člen 
(pravice izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev) 

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev imajo pravico: 
- preverjati tehnične karakteristike telekomunikacijske 
opreme uporabnikov in drugih izvajalcev na omrežnih prik- 
ljučnih točkah, 
- izključiti ali drugače omejiti uporabnika, ki povzroča mot- 
nje, nevarne za delovanje telekomunikacijskega omrežja ozi- 
roma opreme, in ljudem, 
- začasno izključiti ali drugače omejiti uporabnika, če ta 
kljub predhodnemu pisnemu opozorilu ne prilagodi teleko- 
munikacijskih signalov na omrežnih priključnih točkah pred- 
pisom, izdanim na podlagi tega zakona, ali če ne izpolnjuje 
določb splošnih pogojev iz 10. člena tega zakona in pogodbe 
iz prejšnjega člena ali ne prilagodi zmogljivosti svoje opreme 
telekomunikacijskemu prometu, 
- graditi in vzdrževati javno telekomunikacijsko omrežje na 
zemljiščih oziroma objektih v lasti pravnih oziroma fizičnih 
oseb v skladu s predpisi, 
- graditi in vzdrževati javno telekomunikacijsko omrežje na 
zemljišču, ki pripada železniškemu oziroma cestnemu 
omrežju, ter na daljnovodih, če to ne ogroža varnosti pro- 
meta, premoženja in življenja, v soglasju z upravljavcem. 

(2) O ukrepih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka izda 
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije odločbo. 

(3) Uporabnik ima pravico do odškodnine za škodo, ki je 
nastala zaradi dejanj izvajalcev telekomunikacijskih storitev iz 
četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena. 

9. člen 
(obveznosti izvajalcev javnih telekomunikacijskih storitev 

ob stavki) 

(1) Ob stavki morajo izvajalci javnih telekomunikacijskih stori- 
tev zagotoviti storitve javne govorne telefonije, telekomunika- 
cijske storitve za opravljanje nujnih storitev ter prenosa in 
oddajanja enega nacionalnega radijskega in enega nacional- 
nega televizijskega programa RTV Slovenije. 

(2) Izvajalec javnih telekomunikacijskih storitev s sklepom 
določi delavce, ki morajo omogočati opravljanje storitev iz 
prejšnjega odstavka. Delavci, ki ne opravijo naloženih nalog, 
huje kršijo delovno disciplino, za kar se jim izreče ukrep 
prenehanja delovnega razmerja. 

10. člen 
(splošni pogoji) 

(1) Minister, pristojen za zveze, izda splošne pogoje za oprav- 
ljanje javnih telekomunikacijskih storitev, ki morajo vsebo- 
vati: 
- pogoje, postopek in roke za priključitev, 
- pogoje uporabe, 
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pogoje sklenitve in prekinitve naročniškega razmerja med 
uporabnikom i" izvajalcem javnih telekomunikacijskih sto- 

11. člen 
(Javnost poslovanja izvajalcev javnih telekomunikacijskih 

storitev) 

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo naj- 
manj enkrat letno v sredstvih javnega obveščanja ali na kra- 
jevno običajen način obveščati uporabnike o cenah javnih 
telekomunikacijskih storitev in o vseh vprašanjih, povezanih s 
svojo dejavnostjo, ki so pomembna za uporabnike. 

(2) Splošni pogoji iz prejšnjega člena morajo biti uporabni- 
kom javnih telekomunikacijskih storitev stalno dostopni pri 
njihovih izvajalcih. 

12. člen 
(imeniki uporabnikov javnih telekomunikacijskih storitev) 

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev, ki opravljajo 
javne telekomunkacijske storitve iz prve alinee 4. člena tega 
zakona, zagotovijo izdajanje imenikov uporabnikov svojih 
storitev. V ta namen zbirajo in vodijo o posameznih uporabni- 
kih tele podatke: 
- telekomunikacijsko številko oziroma drugo karakteristično 
označbo, dodeljeno uporabniku, 
- firmo oziroma ime in priimek uporabnika, 
- dejavnost ali poklic uporabnika, 
- naslov uporabnika. 

(2) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev iz prejšnjega 
odstavka objavljajo in dajejo drugim podatke samo o tistih 

.uporabnikih, ki ne nasprotujejo objavi. 

13. člen 
. * (opravljanje nujnih storitev) 

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo zago- 
toviti ustrezne telekomunikacijske storitve za opravljanje nuj- 
nih storitev. 

(2) Minister, pristojen za zveze, predpiše: 
- primere, v katerih se zaradi interesov varnosti države, 
varnosti življenja, ohranjanja zdravja in zaščite premoženja ali 
zaradi preprečitve večje gospodarske škode priključujejo 
uporabniki na javno telekomunikacijsko omrežje in omogoči 
uporaba telekomunikacijske opreme po prednostnem vrst- 
nem redu, 
- vrsto in obseg javnih telekomunikacijskih storitev, potreb- 
nih za opravljanje nujnih storitev, 
- roke in primere, v katerih mora izvajalec javnih telekomuni- 
kacijskih storitev omogočiti priključek za opravljanje storitev 
iz prejšnjega odstavka, 
- načine priključevanja na telekomunikacijsko omrežje ozi- 
roma opravljanje teh storitev. * 

14. člen 
(opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev za invalide) 

(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev morajo zago- 
toviti telekomunikacijske storitve za invalide. 

(2) Minister, pristojen za zveze, predpiše: 
- vrsto in obseg javnih telekomunikacijskih storitev in vrste 
terminalske opreme za invalide, 
- roke in primere, v katerih mora izvajalec javnih telekomuni- 
kacijskih storitev omogočiti priključek za opravljanje storitev 
iz prvega odstavka tega člena. 

Il/B) TRŽNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE 

15. člen 
(tržne telekomunikacijske storitve) 

(1) Izvajanje telekomunikacijskih storitev, ki niso javne teleko- 
munikacijske storitve, je prosto pod pogoji tega zakona. 

(2) Če ni z določbami tega zakona drugače določeno, se 
telekomunikacijske storitve lahko opravljajo na podlagi pri- 
glasitve na Upravo Republike Slovenije za telekomunikacije, 
ki lahko v 15 dneh po prejemu z odločbo zavrne priglasitev z 
ugotovitvijo, da take telekomunikacijske storitve ni mogoče 
opravljati na podlagi priglasitve. 

(3) Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše pogoje za 
podelitev koncesije in izda koncesijski akt za opravljanje 
naslednjih telekomunikacijskih storitev: 
- mobilnih in satelitskih zvez razen radiodifuzije, 
- prenosa in oddajanja radiodifuznih programov po prize- 
meljskih omrežjih in prek satelitov, razen prenosa in oddaja- 
nja programov RTV Slovenije, 
- dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup, razen za 
omrežje iz šestega odstavka 24. člena tega zakona, 
- osebnega klica. 

(4) Na podlagi dovoljenj se lahko opravljajo telekomunikacij- 
ske storitve: 
- podatkovnih telekomunikacij, 
- kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih si- 
stemov, 
- javnih telefonskih govorilnic, 
- satelitskih zvez VSAT. 

(5) Če je kabelski komunikacijski sistem namenjen tudi oprav- 
ljanju telekomunikacijskih storitev iz tretjega odstavka tega 
člena, podeli Vlada Republike Slovenije koncesijo v skladu s 
16. členom tega zakona, če pa je namenjen opravljanju javnih 
telekomunikacijskih storitev, podeli Vlada Republike Slove- 
nije koncesijo v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93). 

(6) Izvajalci telekomunikacijskih storitev, ki opravljajo storitve 
vzpostavljanja telekomunikacijskih zvez iz javnih telefonskih 
govorilnic, so upravičeni izdajati žetone ali kartice ali dru- 
gačna sredstva za aktiviranje telefonskih aparatov z avtomat- 
skim zaračunavanjem, ki so enotni za vso državo. 

16. člen 
(podeljevanje koncesij) 

(1) V uredbi iz tretjega odstavka prejšnjega člena Vlada Repu- 
blike Slovenije predpiše: 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
- kakovost in pokritje s telekomunikacijskimi storitvami 
področja, za katero je podeljena koncesija, 
- tehnične karakteristike in pogoje za priključitev na teleko- 
munikacijsko omrežje koncesionarja, 
- posebne pogoje za opravljanje nujnih storitev in storitev za 
invalide ter storitve, ki jih mora koncesionar zagotoviti kljub 
stavki, 
- čas trajanja koncesije, 
- razloge za odvzem koncesije, 
- nadzor nad izvajanjem telekomunikacijskih storitev, ki so 
predmet koncesije, 
- višino in način plačila pristojbine za podeljeno koncesijo, 
- pravice uporabnikov in obveznosti koncesionarja, 
- druge pomembne zahteve, potrebne za opravljanje teleko- 
munikacijskih storitev, ki so predmet koncesije. 

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se glede javnega 
razpisa, izbire koncesionarja, namena, vsebine in oblike kon- 
cesijske pogodbe ter reševanja sporov uporabljajo določbe 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/ 
93). 

17. člen 
(izdajanje dovoljenj) 

(1) Minister, pristojen za zveze, za izvajanje telekomunikacij- 
skih storitev iz četrtega odstavka 15. člena tega zakona pred- 
piše: 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, 
- razloge za odvzem dovoljenja, 
- kakovost in dostopnost telekomunikacijskih storitev, 
- način vodenja evidence o storitvah, 
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- druge pomembne zahteve, potrebne za opravljanje teleko- 
munikacijske storitve, za katero je izdano dovoljenje. 

(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije izdaja 
dovoljenja za opravljanje telekomunikacijskih storitev iz četr- 
tega odstavka 15. člena tega zakona. 

M/C) DOLŽNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCEV IN UPORABNI- 
KOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV 

18. člen 
(tajnost prenesenih sporočil) 

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev morajo v okviru upo- 
rabljenega telekomunikacijskega sistema zagotavljati tajnost 
prenesenih sporočil in samo njim znanih osebnih in neoseb- 
nih podatkov. 

(2) Od določb prejšnjega odstavka smejo izvajalci telekomuni- 
kacijskih storitev odstopiti samo na podlagi odločbe sodišča. 

19. člen 
(prepovedane dejavnosti izvajalcev telekomunikacijskih 

storitev) 

(1) Izvajalcem telekomunikacijskih storitev je prepovedano: 
- zavestno prenašati lažne ali zavajajoče signale v sili in 
nujnosti ter signale za varnost ali identifikacijo, 
- zadrževati ali prikrivati telekomunikacijska sporočila, 
- namenoma sprejemati oziroma prenašati signale in sporo- 
čila, ki jim niso namenjeni ali niso za splošen sprejem. 

20. člen 
(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob višji 

sili) 

(1) Izvajalci in uporabniki telekomunikacijskih storitev in 
drugi lastniki telekomunikacijske opreme morajo dati pred- 
nost prenosu sporočil, ki se nanašajo na varnost človeškega 
življenja, na varnost države ali na ogroženost premoženja 
večje vrednosti. 

(2) Znaki za nevarnost in klici v sili, sporočila in obvestila, ki se 
oddajajo ob nevarnosti za ladjo ali drugi plovni objekt na 
morju in notranjih vodah, za letalo ali ob naravnih in drugih 
nesrečah in pri reševanju človeških življenj, imajo prednost 
pri prenosu obvestil prek vseh vrst radijskih postaj in druge 
telekomunikacijske opreme. 

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka je poleg dodeljenih 
frekvenc in določenih pogojev za radijske postaje dovoljeno 
uporabljati tudi druge frekvence in drugačne pogoje. 

21. člen 
(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob voj- 

nem in izrednem stanju ter ob izrednih okoliščinah) 

(1) V vojnem ali izrednem stanju, ob naravnih in drugih nesre- 
čah ali motnjah v gospodarstvu, ki jih ugotovi Vlada Repu- 
blike Slovenije, določi minister, pristojen za zveze, prednostni 
vrstni red telekomunikacijskih storitev in lahko prepove upo- 
rabo telekomunikacijske opreme, razen če zakon ne določa 
drugače. Prepoved se ne nanaša na radijske in televizijske 
sprejemnike, primerne le za sprejem radiodifuznih oddaj. 

22. člen 
(obveznosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev ob več- 

jih okvarah) 

(1) Ob večjih okvarah, ki onemogočajo opravljanje javnih 
telekomunikacijskih storitev, morajo lastniki zasebnih teleko- 
munikacijskih omrežij na zahtevo ministra, pristojnega za 
zveze, vzpostaviti povezave s telekomunikacijskim omrežjem 
izvajalca javnih telekomunikacijskih storitev, če to ne ogroža 
varnega in zanesljivega delovanja zasebnih telekomunikacij- 
skih omrežij. 

23. člen 
(dolžnosti izvajalcev telekomunikacijskih storitev in uporab- 

nikov) 

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev in uporabniki morajo 
sodelovati pri meritvah, odstranjevanjih napak in drugih delih, 
ki jih opravljajo pooblaščene osebe izvajalcev telekomunika- 
cijskih storitev in so potrebna za nemoteno delovanje teleko- 
munikacijskega omrežja, in taka dela omogočiti. 

(2) Da se izognejo škodljivim motnjam v telekomunikacijskem 
omrežju, morajo izvajalci telekomunikacijskih storitev in upo- 
rabniki zaščititi svoje naprave pred poškodbami in zlorabo. 

(3) Uporabniki se lahko priključijo na javno telekomunikacij- 
sko omrežje tako, kot to določajo splošni pogoji iz 10. člena 
tega zakona, ali pod pogoji, ki jih določijo izvajalci tržnih 
telekomunikacijskih storitev. 

(4) Uporabniki imajo pravico, da se pritožijo zoper odločitve 
izvajalcev telekomunikacijskih storitev o priključitvah iz prejš- 
njega odstavka na Upravo Republike Slovenije za telekomuni- 
kacije. 

III. TELEKOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN TERMINALSKA 
OPREMA 

24. člen 
(javna telekomunikacijska omrežja) 

(1) Javno telekomunikacijsko omrežje Republike Slovenije 
mora biti tehnično- tehnološko enotno in združljivo s teleko- 
munikacijskimi omrežji drugih držav. 

(2) Minister, pristojen za zveze, izdaja dovoljenja za povezova- 
nje javnega telekomunikacijskega omrežja ali njegovega dela 
s tujimi telekomunikacijskimi omrežji ali njihovimi deli. 
(3) Javno telekomunikacijsko omrežje mora biti pod enakimi 
pogoji dostopno vsem uporabnikom, razen če to ne ogroža: 
- varnega delovanja telekomunikacijskega omrežja, 
- tehnično-tehnološke enotnosti javnega telekomunikacij- 
skega omrežja, 
- medsebojnega povezovanja telekomunikacijskih omrežij, 
opreme in storitev, 
- zaščite podatkov. 

(4) Dostop do javnega telekomunikacijskega omrežja se lahko 
omeji tudi, kadar bi to pomenilo bistven poseg v gospodarski 
položaj javnega podjetja, ki opravlja javne telekomunikacijske 
storitve iz 4. člena tega zakona, o čemer odloča minister, 
pristojen za zveze, na podlagi predloga tega javnega podjetja. 

(5) Minister, pristojen za zveze, predpiše tehnične karakteri- 
stike javnega telekomunikacijskega omrežja, s katerimi se 
zagotavljajo: 
- tehnično - tehnološka enotnost javnega telekomunikacij- 
skega omrežja na celotnem državnem ozemlju, 
- enakopravno vključevanje javnega telekomunikacijskega 
omrežja v mednarodna telekomunikacijska omrežja, 
- povezava in medsebojna tehnična združljivost javnega tele- 
komunikacijskega omrežja in telekomunikacijske opreme. 

(6) Gradnja, upravljanje in dajanje v zakup vodov javnega 
telekomunikacijskega omrežja za opravljanje javnih teleko- 
munikacijskih storitev iz 4. člena tega zakona je gospodarska 
javna služba, za katero podeli Vlada Republike Slovenije 
koncesijo v skladu z določbami Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93). 

25. člen 
(krajevna omrežja) 

(1) Na območjih, kjer je gostota telefonskih priključkov nižja 
od povprečne gostote v Republiki Sloveniji, lahko Vlada 
Republike Slovenije podeljuje koncesije za gradnjo krajevnih 
telekomunikacijskih omrežij za opravljanje javnih telekomuni- 
kacijskih storitev. 
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(2) Javne telekomunikacijske storitve opravljajo na krajevnih 
omrežjih iz prejšnjega odstavka izvajalci javnih telekomunika- 
cijskih storitev. 

(3) Minister, pristojen za zveze, predpiše pogoje za gradnjo, 
vzdrževanje, povezovanje in upravljanje krajevnih telekomu- 
nikacijskih omrežij iz prvega odstavka tega člena ter za oprav- 
ljanje javnih telekomunikacijskih storitev na teh omrežjih. 

26. člen 
(zasebna telekomunikacijska omrežja) 

(1) Gradnja in upravljanje zasebnih telekomunikacijskih 
omrežij sta prosta pod pogoji tega zakona. 

27. člen 
(telekomunikacije državnih organov) 

(1) Državni organi lahko gradijo in uporabljajo lastno teleko- 
munikacijsko omrežje in telekomunikacijsko opremo v skladu 
s svojimi potrebami in nacionalnim programom iz 3. člena 
tega zakona. 

(2) Način delovanja telekomunikacijskih zvez za obrambo, 
zaščito in reševanje, notranje zadeve in druge državne organe 
določa minister, pristojen za zveze, v soglasju z ministrom, v 
čigar delovno področje sodi delovanje teh telekomunikacij- 
skih zvez. 

IV. ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST IN ZAŠČITA 
TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ 

28. člen 
(elektromagnetna združljivost) 

'(1) Telekomunikacijska oprema oziroma električne naprave 
morajo biti načrtovane, grajene, postavljene, uporabljane in 
vzdrževane tako, da: 
- elektromagnetne motnje, ki jih ta oprema oziroma naprave 
povzročajo, ne presegajo ravni, ki radijski in telekomunikacij- 
ski opremi in drugim električnim napravam še omogoča delo- 
vati na način, za katerega so bile namenjene, 
- imajo ustrezno stopnjo lastne odpornosti proti elektromag- 
netnim motnjam, ki jim omogoča delovanje na način, za 
katerega so bile namenjene. 

(2) Telekomunikacijska oprema oziroma električne naprave, 
izdelane v Republiki Sloveniji ali uvožene za uporabo v Repu- 
bliki Sloveniji, morajo izpolnjevati zahteve iz prejšnjega 
odstavka in morajo biti izdelane v skladu z določili iz šestega 
odstavka tega člena. Izpolnjevanje zahtev se dokazuje z listi- 
nami in oznakami, ki jih predpiše minister, pristojen za zveze. 

(3) Elektroenergetski postroji za prenos, razdeljevanje ali upo- 
rabo električne energije v bližini telekomunikacijskega 
omrežja ali njegovega dela morajo biti izvedeni, uporabljani 
ali vzdrževani tako, da njihovo delovanje ne povzroča škodlji- 
vega motenja pri delovanju telekomunikacijskega omrežja aii 
ne spravlja v nevarnost življenja ali zdravja ljudi, ki opravljajo 
dela na telekomunikacijskem omrežju ali ga uporabljajo. 

(4) Kadar se gradi telekomunikacijsko omrežje ali uporablja 
telekomunikacijska oprema v bližini elektroenergetskih 
postrojev za prenos, razdeljevanje ali uporabo električne 
energije, mora biti to omrežje ali ta oprema grajena tako, da je 
odporna proti elektromagnetnim motnjam v skladu s predpisi, 
ki veljajo za okolja s povečanimi elektromagnetnimi mot- 
njami. 

(5) Kadar zaradi elektromagnetnih motenj električna naprava 
ali njen del preneha ustrezati zahtevam iz prvega odstavka 
tega člena, mora lastnik ali uporabnik motečo električno 
napravo na lastne stroške vrniti v takšno stanje, da ustreza 
navedenim zahtevam. 

(6) Minister, pristojen za zveze, predpiše: 
- zahteve o elektromagnetni združljivosti, 
- načine in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje elektro- 
magnetnih motenj, 

- načine preskušanja telekomunikacijske opreme in električ- 
nih naprav, 
- način dokazovanja izpolnjevanja zahtev in označevanja iz 
drugega odstavka tega člena, 
- postopke in omejitve, kadar naprave v celoti ali delno ne 
ustrezajo zahtevam iz tega člena, 
- standarde, s katerimi morajo biti usklajeni telekomunikacij- 
ska oprema in druge električne naprave, 
- merila, ki jih morajo izpolnjevati ustanove, ki izdajajo listine 
iz drugega odstavka tega člena, 
- merila za strokovno usposobljenost za upravljanje določe- 
nih vrst telekomunikacijske opreme. 

29. člen 
(pogoji pri gradnji objektov) 

(1) Gradnjo stanovanjskega, poslovnega ali drugega gradbe- 
nega objekta ali drug poseg v prostor mora investitor takega 
objekta izvajati tako, da se zaradi tega ne poslabša sprejem 
radiodifuznih signalov na tem območju oziroma da se poslab- 
šani sprejem radiodifuznih signalov, ki so namenjeni temu 
območju, enakovredno nadomesti na stroške investitorja. 

(2) Gradnja objektov, gojenje rastlin oziroma dreves ali kakrš- 
nakoli druga dela morajo biti opravljena tako, da ne motijo 
delovanja žičnih ali usmerjenih radijskih zvez. 

(3) Če je treba ob objektih, napravah in drugih tehničnih 
sredstvih telekomunikacijskega omrežja opraviti dela oziroma 
zgraditi nov objekt, se lahko lokacijsko, gradbeno ali drugo 
dovoljenje za poseg v prostor izda samo, če investitor del 
pridobi soglasje lastnika telekomunikacijskega omrežja. 

(4) Če investitor del za svoja dela ne pridobi soglasja iz 
prejšnjega odstavka ali ne upošteva pogojev iz soglasja in 
zato nastane pri izvajalcih in uporabnikih telekomunikacijskih 
storitev neposredna oziroma posredna škoda, zanjo v celoti 
odgovarja investitor. 

30. člen 
(tehnični pregled telekomunikacijskega omrežja) 

(1) Tehnični pregled telekomunikacijskega omrežja ali njego- 
vega dela se opravlja po predpisih o urejanju prostora in 
graditvi. V komisijo za tehnični pregled se imenuje tudi stro- 
kovnjak za telekomunikacije. 
(2) Minister, pristojen za zveze, izda predpis o tehničnem 
pregledu za tisto telekomunikacijsko omrežje in opremo, za 
katero ta pregled po predpisih o urejanju prostora in graditvi 
ni predviden, razen za telekomunikacijsko omrežje in opremo 
iz prvega odstavka 27. člena tega zakona. 

31. člen 
(kabelska kanalizacija za javno telekomunikacijsko 

omrežje) 
(1) V mestih in naseljih mestnih značilnosti morajo investitorji 
pri gradnji objektov graditi kabelsko kanalizacijo z ustreznimi 
lokacijami priključnih točk za telekomunikacijsko omrežje. 

(2) Ob gradnjah ali prenovah cest, železnic, plinovodov ali 
kanalizacije je treba predvideti in omogočiti tudi gradnjo 
kabelske kanalizacije za javno telekomunikacijsko omrežje. 
Pri gradnjah daljnovodov je treba predvideti in omogočiti 
možnost dogradnje ali vgradnje telekomunikacijskih vodov. 

(3) Kabelska kanalizacija iz prvega odstavka tega člena je 
sestavni del opremljanja stavbnih zemljišč. 

32. člen 
(odpravljanje motenja javnih telekomunikacij) 

(1) Če rastline oziroma drevje, stavbe ali opravljanje dejavno- 
sti motijo delovanje javnih telekomunikacij, mora lastnik zem- 
ljišča oziroma stavbe ali nosilec dejavnosti ukreniti vse 
potrebno, da se motnje odpravijo, sicer to stori upravljavec 
telekomunikacijskega omrežja na stroške lastnika zemljišča 
oziroma stavbe ali nosilca dejavnosti. 
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33. člen 
(terminalska oprema in radijske postaje) 

(1) Nabavljanje, označevanje, priključevanje, vključevanje in 
vzdrževanje terminalske opreme je prosto pod pogoji tega 
zakona. 

(2) Terminalska oprema, ki je namenjena priključevanju na 
javno telekomunikacijsko omrežje, in radijske postaje, predvi- 
dene za uporabo v Republiki Sloveniji, morajo ustrezati zahte- 
vam iz petega odstavka tega člena, kar se dokazuje z listinami 
in oznakami, ki jih predpiše minister, pristojen za zveze. 

(3) Terminalska oprema, ki se prodaja brez listin in oznak iz 
petega odstavka tega člena, mora imeti oznako, da je ni 
dovoljeno priključevati na javno telekomunikacijsko omrežje 
v Republiki Sloveniji. 

(4) Za radijske postaje iz samogradnje, ki jih uporabljajo 
radioamaterji, niso potrebne listine in oznake iz drugega 
odstavka tega člena. 

(5) Minister, pristojen za zveze, predpiše: 
- tehnične zahteve za terminalsko opremo in radijske po- 
staje, 
- načine uporabe terminalske opreme in radijskih postaj, 
- načine in postopke za preskušanje in označevanje terminal- 
ske opreme in radijskih postaj, 
- vsebino, obliko in postopke za izdajo listin in oznak in za 
priznavanje tujih listin. 

V. RADIOKOMUNIKACIJE 

34. člen 
(pristojnost Republike Slovenije) 

(1) Republika Slovenija upravlja radiofrekvenčni spekter in s 
tem zagotavlja njegovo učinkovito uporabo ter zadovoljitev 
potreb po radiokomunikacijah. 

35. člen 
(razporeditev radiofrekvenčnih pasov) 

(1) Vlada Republike Slovenije predpiše razporeditev radio- 
frekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji, tako da se zagoto- 
vijo: 
- učinkovita uporaba radiofrekvenčnega spektra, 
- usklajenost uporabe radiofrekvenčnega spektra z medna- 
rodnimi priporočili in drugimi mednarodnimi sporazumi, 
- učinkovito meddržavno usklajevanje uporabe radijskih 
frekvenc, 
- preprečevanje medsebojnega motenja radijskih postaj, 
- zaščita interesov varnosti in obrambe države. 

36. člen 
(uporaba radijskih frekvenc) 

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije dodeljuje 
pravico do uporabe radijskih frekvenc v skladu z razporedi- 
tvijo radiofrekvenčnih pasov iz prejšnjega člena in s frekvenč- 
nimi načrti, ki izhajajo iz te razporeditve. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Uprava Republike 
Slovenije za telekomunikacije dodeli uporabnikom radijskih 
frekvenc tudi druge radijske frekvence, če njihova uporaba ne 
povzroča škodljivega motenja radijskemu prometu držav, ki 
so jim te radijske frekvence dodeljene po mednarodnih po- 
godbah. 

(3) Minister, pristojen za zveze, v skladu s 27. členom tega 
zakona in v soglasju s pristojnim ministrom določa uporabo 
radijskih frekvenc za državne organe. 

(4) Minister, pristojen za zveze, določi pristojbino za uporabo 
radijskih frekvenc. 

(5) Za uporabo radijskih frekvenc, ki so z razporeditvijo radio- 
frekvenčnih pasov v Republiki Sloveniji namenjene za radio- 
amatersko dejavnost, se pristojbina ne plačuje. 

37. člen 
(prijavljanje dodeljenih radijskih frekvenc) 

(1) Kadar to zahtevajo sprejeti mednarodni sporazumi ali 
pravilniki, prijavi Uprava Republike Slovenije za telekomuni- 
kacije pristojnemu organu pri Mednarodni telekomunikacijski 
zvezi dodelitev pravice do uporabe radijskih frekvenc za dolo- 
čeno vrsto radijskih postaj. 

38. člen 
(radijsko dovoljenje) 

(1) Na ozemlju Republike Slovenije se uporabljajo radijske 
frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi ter nabavljajo in 
uporabljajo radijske postaje samo na podlagi radijskega do- 
voljenja. 

(2) Izdanega radijskega dovoljenja ni mogoče prenesti ali 
odstopiti drugim. 

(3) Minister, pristojen za zveze, predpiše: 
- postopek izdaje, roke za obravnavo in izdajo radijskega 
dovoljenja, 
- podrobnejše podatke, ki jih mora vsebovati vloga za radij- 
sko dovoljenje, in potrebne obrazce, 
- pogoje, pod katerimi se priznavajo radijska dovoljenja, 
izdana v drugih državah, 
- vrsto radijskih postaj oziroma frekvenc, za katere radijsko 
dovoljenje ni potrebno, in pogoje, ki morajo biti pri tem 
izpolnjeni, 
- identifikacijo in uporabo predpisanih slogov in postopkov v 
radijskem prometu. 

39. člen 
(vsebina radijskega dovoljenja) 

(1) V radijskem dovoljenju se določijo: 
- način identifikacije, veljavnost in pogoji, pod katerimi se to 
dovoljenje lahko obnovi, 
- namen uporabe radijske postaje, kdo in v kakšnih okolišči- 
nah bo radijsko postajo uporabljal, podatki o radijski postaji, 
podatki o postavitvi, lokaciji in sevalnih karakteristikah te 
postaje, 
- radijske frekvence oziroma radiofrekvenčni pasovi, ki se 
smejo uporabljati na podlagi tega dovoljenja, 
- ime in zvrst radiodifuznega programa, kadar gre za radiodi- 
fuzijo, 
- določilo, da se smejo uporabljati samo radijske frekvence 
in oprema, določena v tem dovoljenju, 
- morebitne omejitve pri uporabi predvidenih radijskih frek- 
venc oziroma opreme, 
- pogoj, da bo lastnik dovoljenja na zahtevo pristojnih orga- 
nov predložil informacije, potrebne pri upravljanju radiofrek- 
venčnega spektra, 
- določilo, da se smeta nadzorstveno pregledovati oprema in 
delovanje radijske postaje, 
- okoliščine, v katerih se to dovoljenje lahko spremeni ali 
prekliče. 

(2) Fizična ali pravna oseba, ki ji je bilo izdano radijsko 
dovoljenje, odgovarja za spoštovanje pogojev, določenih v 
radijskem dovoljenju, kakor tudi za takšno delovanje radijske 
postaje, da s svojim delovanjem ne povzroča škodljivega 
motenja drugim radijskim postajam, in za pravočasno 
odpravo nepravilnosti pri delovanju te radijske postaje. 

40. člen 
(vloga za radijsko dovoljenje) 

(1) Vlogo za radijsko dovoljenje lahko vloži vsaka fizična ali 
pravna oseba. 

(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije obrav- 
nava vsako popolno vlogo v 30 dneh po njenem prejemu in 
vlagatelja obvesti o nadaljnjem postopku in rokih rešitve 
vloge. 

(3) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije izda radij- 
sko dovoljenje kot: 
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- dovoljenje za radijsko postajo, 
- skupinsko dovoljenje za uporabo določenih radijskih frek- 
venc, frekvenčnih pasov ali določene vrste radijskih postaj. 

(4) Če se vloga nanaša na radijsko dovoljenje za radiodifuzne 
oddajnike, ga izda Uprava Republike Slovenije za telekomuni- 
kacije na podlagi javnega razpisa in na predlog Sveta za 
radiodifuzijo v skladu z določbami zakona o javnih glasilih 
(Uradni list RS, št. 18/94) in s tem zakonom. 

(5) Javni razpis iz prejšnjega odstavka objavi Uprava Repu- 
blike Slovenije za telekomunikacije najmanj dvakrat letno v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Vse popolne vloge, pri- 
spele v roku, določenem v razpisu, mora Uprava Republike 
Slovenije za telekomunikacije najpozneje v 30 dneh po 
poteku tega roka odstopiti v obravnavo Svetu za radiodifuzijo. 
Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po prejemu popolnih 
vlog Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije poslati 
ustrezen predlog, na podlagi katerega mora le-ta v 30 dneh 
izdati radijsko dovoljenje ali ga zavrniti. 

41. člen 
(zavrnitev izdaje radijskega dovoljenja) 

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije ne izda 
radijskega dovoljenja, če ugotovi, da: 
- vlagateljeva zahteva ni izvedljiva iz tehničnih vzrokov, 
- ni ustreznega predloga Sveta za radiodifuzijo, kadar je to 
potrebno v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, 
- niso izpolnjeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec 
telekomunikacijskih storitev po tem zakonu, 
- bi se z izdanim dovoljenjem onemogočila učinkovita upo- 

.raba radiofrekvenčnega spektra ali delovanje druge teleko- 
munikacijske opreme, 
- bi uporaba radijske frekvence povzročala elektromagnetne 
motnje radijskim storitvam v Republiki Sloveniji ali v drugih 
državah, ki te radijske frekvence uporabljajo v skladu z med- 
narodnimi predpisi, 
- vlagatelj vloge za radijsko dovoljenje za amatersko radijsko 
postajo nima opravljenega predpisanega izpita. 

(2) Ob zavrnitvi izdaje radijskega dovoljenja ima vlagatelj 
pravico do pritožbe na ministrstvo, pristojno za zveze. 

42. člen 
(preklic radijskega dovoljenja) 

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije z odločbo 
prekliče radijsko dovoljenje, če: 
- je vloga za dovoljenje vsebovala neresnične podatke, 
- niso več izpolnjeni pogoji za izdajo oziroma uporabo radij- 
skega dovoljenja, predvideni v tem zakonu, 
- to predlaga Svet za radiodifuzijo v skladu z določbami 
zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), 
- ni plačana pristojbina za radijsko frekvenco oziroma radij- 
sko postajo, 
- se spremeni razporeditev radiofrekvenčnih pasov ali pa se 
pojavijo nujnejše javne potrebe, ki jih ni mogoče zadovoljiti 
drugače, 
- je radijska postaja motena ali nenamerno povzroča škod- 
ljive motnje drugi telekomunikacijski opremi, 
- se radijska postaja ne uporablja v skladu s pogoji iz radij- 
skega dovoljenja. 

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pri- 
tožba na ministrstvo, pristojno za zveze. Pritožba ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

(3) Če je bilo radijsko dovoljenje preklicano po določbah pete 
alinee prvega odstavka tega člena, ima prizadeti pravico do 
primerne odškodnine. 

(4) Lastnik mora radijsko dovoljenje vrniti Upravi Republike 
Slovenije za telekomunikacije v petnajstih dneh po prejemu 
odločbe iz prvega odstavka tega člena. 

43. člen 
(prenehanje veljavnosti radijskega dovoljenja) 

(1) Radijsko dovoljenje preneha veljati po samem zakonu: 
- če lastnik radijskega dovoljenja pravočasno ne vloži zah- 
teve za njegovo obnovitev, 
- če radijska postaja ni začela delovati v enem letu po izdaji 
radijskega dovoljenja in njegov lastnik v tem roku ni zaprosil 
za podaljšanje roka za začetek uporabe, 
- če preneha obstajati lastnik radijskega dovoljenja. 

(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije izda 
odločbo o prenehanju veljavnosti radijskega dovoljenja na 
podlagi prejšnjega odstavka. 

44. člen 
(veljavnost radijskega dovoljenja) 

(1) Radijsko dovoljenje velja praviloma deset let, razen radij- 
skega dovoljenja za radijsko postajo na letalu oziroma ladji, 
katere veljavnost traja toliko časa, kolikor traja sposobnost 
letala za letenje ali ladje za plovbo. 

(2) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije mora 60 
dni pred potekom veljavnosti radijskega dovoljenja na to 
opozoriti njegovega lastnika, ki mora v 30 dneh od prejema 
tega opozorila vložiti zahtevo za obnovitev radijskega dovo- 
ljenja. 

(3) Za radijsko postajo, ki deluje začasno ali katere kakovost 
se preskuša, raziskuje ali prikazuje, ali za katero to zahteva 
vlagatelj, se izda začasno radijsko dovoljenje, ki pa ne sme 
trajati več kot eno leto. 

45. člen 
(identifikacija radijskih postaj) 

(1) Izvajalec radiokomunikacijskih storitev oziroma lastnik ali 
uporabnik radijske postaje mora pri prenašanju signalov in 
sporočil zagotoviti identifikacijo te postaje v skladu z radij- 
skim dovoljenjem. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek identifikacija ni potrebna za: 
- radiorelejne postaje, 
- zemeljske satelitske postaje, 
- radijske postaje na napravah za reševanje, kadar samo- 
dejno oddajajo določeni signal za nevarnost, 
- postaje radijskega svetilnika za označevanje kraja nesreče, 
- radijske postaje, za katere je to določeno v radijskem 
dovoljenju. 

VI. PRISTOJNOSTI UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
TELEKOMUNIKACIJE 

46. člen 
(pristojnosti Uprave Republike Slovenije za telekomunika- 

cije) 

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja 
strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge na področju telekomunikacij: 
- izdaja odločbe na podlagi drugega odstavka 15. člena tega 
zakona, 
- izdaja dovoljenja za opravljanje telekomunikacijskih stori- 
tev v skladu s 17. členom tega zakona, 
- izdaja, spreminja ali preklicuje radijska dovoljenja, 
- načrtuje in upravlja radiofrekvenčni spekter, opravlja vse 
vrste nadzora radiofrekvenčnega spektra, ustanavlja nadzor- 
no-merilne centre in skrbi za nadzorno-merilni sistem, 
- ureja, preverja in nadzoruje skladnost telekomunikacijske 
opreme s tem zakonom in s predpisi, ki temeljijo na njem, 
- ureja, preverja in nadzoruje skladnost telekomunikacijske 
opreme in električnih naprav z določbami 28. člena tega 
zakona, 
- zaračunava pristojbine za uporabo radijskih frekvenc, 
- nadzoruje delovanje telekomunikacijskih omrežij. 
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47. člen 
(škodljivo motenje) 

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije mora v pri- 
merih, ko pride do pojava škodljivega motenja radionavigacij- 
skih ali radiodifuznih storitev, ki ga povzročajo radiokomuni- 
kacijske ali radiodifuzne postaje tujih držav, v 30 dneh ukre- 
pati v skladu z določbami konvencije in izvršilnih pravilnikov 
Mednarodne telekomunikacijske zveze. 

48. člen 
(obveznost Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije 

za svetovanja) 

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije da pro- 
silcu, ki načrtuje razvoj svojih radiokomunikacij, na njegovo 
zahtevo ustrezne podatke in napotke o razporeditvi radiofrek- 
venčnih pasov v Republiki Sloveniji, o radijskih frekvencah, ki 
jih bo uporabljal pri predvidenih dejavnostih, o veljavnih pred- 
pisih in potrebnih dovoljenjih za radiokomunikacijsko 
opremo ter druge podatke, ki jih potrebuje pri pripravi vloge 
za radijsko dovoljenje ali pri odpravi motenj na že obstoječih 
radiokomunikacijah. 

(2) Minister, pristojen za zveze, določi pristojbine za storitve iz 
prejšnjega odstavka. 

49. člen 
(seznami Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije) 

(1) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije vodi sez- 
name o: 
- načrtovanju radijskih frekvenc in njihovem nadzorovanju, 
- dodeljenih radijskih frekvencah in o radijskih frekvencah, ki 
so prijavljene in registrirane pri Mednarodni telekomunikacij- 
ski zvezi, 
- radijskih dovoljenjih s podatki o fizičnih ali pravnih osebah, 
lastnikih radijskih dovoljenj, 
- usklajevanjih uporabe radijskih frekvenc s sosednjimi in 
drugimi državami, 
- izdanih listinah in oznakah, ki se nanašajo na preverjanje 
elektromagnetne skladnosti telekomunikacijske opreme in 
radijskih postaj ter na preprečevanje oziroma zmanjševanje 
elektromagnetnih motenj, 
- veljavnih listinah in oznakah za uporabo telekomunikacij- 
ske opreme. 

VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

50. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

(1) Uresničevanje tega zakona in podzakonskih predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, nadzira prometni inšpektor Repu- 
blike Slovenije (v nadaljevanju: inšpektor). 

51. člen 
(pravice in dolžnosti inšpektorja) 

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pra- 
vice in dolžnosti: 
- preverjanja skladnosti obratovanja in uporabe telekomuni- 
kacijske opreme z določbami tega zakona in predpisi, izda- 
nimi na njegovi podlagi, 
- preverjanja izvajanja predpisov s področja telekomunikacij, 
- preverjanja enakopravne obravnave vseh uporabnikov in 
ustreznosti ukrepanja ob priključevanju uporabnikov na javno 
telekomunikacijsko omrežje in povezovanju z drugimi teleko- 
munikacijskimi omrežji. 

52. člen 
(elektromagnetne motnje) 

(1) Kadar osebam ali premoženju grozijo nevarnosti, ker je 
posebno pomemben telekomunikacijski del poškodovan 
zaradi elektromagnetnih motenj, lahko inšpektor takoj pre- 
pove obratovanje moteče električne naprave in sprejme 

potrebne ukrepe za zagotovitev prenehanja njenega delova- 
nja. V ta namen lahko odredi tudi fizično zavarovanje moteče 
električne naprave ter izvedbo nujnih opravil na stroške nje- 
nega uporabnika. 

53. člen 
(prepoved uporabe motečih električnih naprav) 

(1) Inšpektor lahko omeji ali prepove uporabo električnih 
naprav, ki povzročajo elektromagnetne motnje, ali prepove 
gradnjo poslopij in pripadajoče infrastrukture, če je zaradi 
tega ogroženo delovanje telekomunikacijske opreme ali elek- 
tričnih naprav. 

54. člen 
(zapečatenje naprav) 

(1) Če ima inšpektor utemeljene razloge za mnenje, da bo 
izvajalec telekomunikacijskih storitev ali lastnik radijskega 
dovoljenja kljub ukrepom, izdanim v skladu s prejšnjim čle- 
nom, nadaljeval-z nedovoljenimi dejavnostmi, ima pravico 
zapečatiti moteče naprave ali ukreniti vse potrebno, da se 
prepreči nadaljevanje nedovoljenih dejavnosti. O usodi zape- 
čatenih naprav in njihovi morebitni zaplembi odloči sodišče. 

55. člen 
(pritožba zoper odločbo inšpektorja) 

(1) Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na mini- 
strstvo, pristojno za zveze, v petnajstih dneh po njeni vročitvi. 

(2) Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvr- 
šitve. 

56. člen 
(uporaba zakonskih določb) 

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora po tem zakonu se 
uporabljajo določbe Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/ 
94). 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

57. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri 
samostojnem opravljanju dejavnosti, če: 
- nepooblaščeno opravlja storitve iz prvega odstavka 4. 
člena, 
- opravlja telekomunikacijske storitve brez koncesije (drugi 
odstavek 16. člena), 
- nepooblaščeno gradi, upravlja in daje v zakup vode javnega 
telekomunikacijskega omrežja za opravljanje javnih teleko- 
munikacijskih storitev iz 4. člena tega zakona (šesti odstavek 
24. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

58. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000,00 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri 
samostojnem opravljanju dejavnosti, če: 
- oblikuje cene v nasprotju z odločitvijo ustanovitelja ali v 
nasprotju s koncesijskim aktom (6. člen), 
- ob stavki ne zagotovi storitev javne govorne telefonije, 
telekomunikacijskih storitev za opravljanje nujnih storitev ter 
prenosa in oddajanja enega nacionalnega radijskega in 
enega nacionalnega televizijskega programa RTV Slovenije 
(prvi odstavek 9. člena), 
- ne priglasi opravljanja telekomunikacijskih storitev (druai 
odstavek 15. člena), 
- opravlja telekomunikacijske storitve brez dovolienia (druai 
odstavek 17. člena), 
- ne zagotovi tajnosti prenesenih sporočil in samo njim 
znanih osebnih in neosebnih podatkov (prvi odstavek 18 
člena), 
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- ne vzpostavi povezave s telekomunikacijskim omrežjem 
izvajalca javnih telekomunikacijskih storitev (22. člen), 
- ne zagotovi tehnično-tehnološke enotnosti in združljivosti 
javnega telekomunikacijskega omrežja (prvi odstavek 24. 
člena), 
- poveže javno telekomunikacijsko omrežje ali njegov del s 
tujim telekomunikacijskim omrežjem ali njegovim delom brez 
soglasja ministra, pristojnega za zveze (drugi odstavek 24. 
člena), 
- ne načrtuje, gradi, postavlja, uporablja ali vzdržuje teleko- 
munikacijske opreme in električnih naprav v skladu s prvim 
odstavkom 28. člena, 
- ne izvede ali ne uporablja ali ne vzdržuje elektroenergetskih 
postrojev za prenos ali razdeljevanje ali izkoriščanje elek- 
trične energije v bližini telekomunikacijskega omrežja ali nje- 
govega dela v skladu s tretjim odstavkom 28. člena, 
- gradi telekomunikacijsko omrežje ali uporablja telekomuni- 
kacijsko opremo v bližini elektroenergetskih postrojev v 
nasprotju s četrtim odstavkom 28. člena, 
- na javno telekomunikacijsko omrežje priključuje terminal- 
sko opremo ali uporablja radijsko postajo v Republiki Slove- 
niji brez listin in oznak (drugi odstavek 33. člena), 
- uporablja radijske frekvence oziroma radiofrekvenčne 
pasove ter nabavlja in uporablja radijske postaje brez radij- 
skega dovoljenja (prvi odstavek 38. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

59. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri 
samostojnem opravljanju dejavnosti, če: 
- ne zagotovi v skladu z nacionalnim programom iz 3. člena 
ali v skladu z uredbo o načinu opravljanja obvezne gospodar- 
ske javne službe ali v skladu z določbami koncesijskega akta 
ustreznega pokritja svojega območja s predpisano kakovostjo 
telekomunikacijskega omrežja in storitev (prvi odstavek 7. 
člena), 
- ne omogoči vsem uporabnikom pod enakimi pogoji priklju- 
čitve na svoje telekomunikacijsko omrežje in njegove upo- 
rabe (prvi odstavek 7. člena), 
- ne vodi ločene računovodske evidence, ki omogoča ločen 
obračun javnih telekomunikacijskih storitev od drugih stori- 
tev, ter ne opravi letne revizije računovodskih izkazov v skladu 
z zakonom o gospodarskih javnih službah (prvi odstavek 7. 
člena), 
- ne zagotovi storitev, potrebnih za opravljanje nujnih stori- 
tev (13. člen), 
- ne zagotovi ustreznih telekomunikacijskih storitev za inva- 
lide (14. člen), 
- izda žetone ali kartice ali drugačna sredstva za aktiviranje 
telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem v 
nasprotju s šestim odstavkom 15. člena, 
- zavestno prenaša lažne ali zavajajoče signale oziroma 
ravna v nasprotju z 19. členom, 
- ne uporablja svojega telekomunikacijskega omrežja ali 
njegovih posameznih delov ob vojnem in izrednem stanju ter 
v izrednih okoliščinah na predpisani način (21. člen), 
- terminalska oprema, ki se prodaja brez listin in oznak, nima 
oznake, da je ni dovoljeno priključevati na javno telekomuni- 
kacijsko omrežje v Republiki Sloveniji (tretji odstavek 33. 
člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

60. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri 
samostojnem opravljanju dejavnosti, če: 
- ne zagotovi javnosti poslovanja v skladu z 11. členom, 
- ne izda imenikov uporabnikov javnih telekomunikacijskih 
storitev v skladu z 12. členom, 
- ne da prednosti prenosu sporočil, ki se nanašajo na varnost 

človeškega življenja, na varnost države in na ogroženost pre- 
moženja večje vrednosti (20. člen), 
- ne omogoči in ne sodeluje pri meritvah, odstranjevanjih 
napak in drugih delih, ki jih opravljajo pooblaščene osebe 
izvajalcev telekomunikacijskih storitev (prvi odstavek 23. 
člena), 
- gradi stanovanjski, poslovni ali drug gradbeni objekt, 
opravlja kakršnakoli druga dela ali goji rastline oziroma dre- 
vesa v nasprotju z 29. členom, 
- ne zgradi oziroma predvidi in omogoči gradnje kabelske 
kanalizacije za telekomunikacijsko omrežje (31. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

61. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri 
samostojnem opravljanju dejavnosti, če: 
- ne sklene pisne pogodbe z uporabnikom oziroma drugim 
izvajalcem telekomunikacijskih storitev za priključitev na 
svoje telekomunikacijsko omrežje (prvi odstavek 7. člena), 
- za obračun storitev ne evidentira podatkov o storitvah, ki jih 
je opravil za svoje uporabnike, in uporabnikom ne omogoča 
pregleda teh podatkov (prvi odstavek 7. člena), 
- prenaša signale in sporočila brez zahtevane identifikacije 
(prvi odstavek 45. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 16.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

62. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 64.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek pri 
samostojnem opravljanju dejavnosti, če: 
- na zahtevo ministra, pristojnega za zveze, ne predloži 
poslovnih podatkov (prvi odstavek 7. člena), 
- o nastalih prekinitvah mednarodnih telekomunikacijskih 
zvez ne obvesti ministra, pristojnega za zveze (prvi odstavek 
7. člena), 
- izdano dovoljenje prenese ali odstopi drugim (drugi odsta- 
vek 38. člena), 
- pri delovanju radijske postaje ne upošteva predpisanih 
pogojev, določenih v radijskem dovoljenju, oziroma ravna v 
nasprotju z drugim odstavkom 39. člena. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 12.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

63. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 8.000,00 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik, če: 
- ne omogoči in ne sodeluje pri meritvah, odstranjevanjih 
napak in drugih delih, ki jih opravljajo pooblaščene osebe 
izvajalcev telekomunikacijskih storitev (prvi odstavek 23. 
člena), 
- ne načrtuje, gradi, postavlja, uporablja in vzdržuje teleko- 
munikacijske opreme oziroma električnih naprav v skladu s 
prvim odstavkom 28. člena, 
- ne ukrene vsega, kar je potrebno, da se motnje telekomuni- 
kacij, ki nastanejo zaradi stavbe, opravljanja dejavnosti ali 
rastlinja, ne odpravijo (32. člen), 
- uporablja radijske frekvence oziroma radiofrekvenčne 
pasove ter nabavi in uporablja radijsko postajo brez radij- 
skega dovoljenja (prvi odstavek 38. člena), 
- pri delovanju radijske postaje ne upošteva predpisanih 
pogojev, določenih v radijskem dovoljenju, oziroma ravna v 
nasprotju z drugim odstavkom 39. člena, 
- ne vrne radijskega dovoljenja Upravi Republike Slovenije za 
telekomunikacije v tridesetih dneh po preklicu (četrti odsta- 
vek 42. člena), 
- prenaša signale in sporočila brez zahtevane identifikacije 
(prvi odstavek 45. člena). 

poročevalec, št. 46 92 



IX. PODZAKONSKI PREDPISI 

64. člen 
(predpisi Vlade Republike Slovenije) 

(1) Vlada Republike Slovenije predpiše:- način opravljanja 
obvezne gospodarske javne službe v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona (4. člen), 
- načine in pogoje za podelitev koncesije v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona (15. člen), 
- pogoje za gradnjo, upravljanje in dajanje v zakup vode 
javnega telekomunikacijskega omrežja v enem letu po uvelja- 
vitvi tega zakona (šesti odstavek 24. člena), 
- razporeditev radiofrekvenčnih pasov v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona (35. člen). 

65. člen 
(predpisi ministra, pristojnega za zveze) 

(1) Minister, pristojen za zveze, v dveh letih po uveljavitvi tega 
zakona izda podzakonske predpise k temu zakonu o: 
- splošnih pogojih za opravljanje javnih telekomunikacijskih 
storitev (10. člen), 
- zagotavljanju telekomunikacijskih storitev za opravljanje 
nujnih storitev (13. člen), 
- opravljanju storitev za invalide (14. člen), 
- opravljanju tržnih telekomunikacijskih storitev (17. člen), 
- tehnično-tehnološki enotnosti javnega telekomunikacij- 
skega omrežja (24. člen), 
- pogojih za gradnjo, vzdrževanje, povezovanje in upravljanje 
krajevnih telekomunikacijskih omrežij (tretji odstavek 25. 
člena), 
- telekomunikacijah državnih organov (27. člen), 
- elektromagnetni združljivosti telekomunikacijske opreme 
in električnih naprav (28. člen), 
- tehničnih zahtevah, listinah in oznakah za uporabo termi- 
nalske opreme in radijskih postaj (33. člen), 
- izdaji radijskih dovoljenj (38. člen). 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

66. člen 
(preoblikovanje Telekoma Slovenije) 

(1) Vlada Republike Slovenije preoblikuje Telekom Slovenije 
p. o. v dveh letih po uveljavitvi tega zakona v javno podjetje za 
opravljanje gospodarske javne službe iz prve alinee prvega 
odstavka 4. člena in šestega odstavka 24. člena tega zakona, 
ki bo do leta 2000 izključni izvajalec teh storitev, razen za 
krajevna omrežja iz 25. člena tega zakona. 

(2) Javno telekomunikacijsko omrežje ter mobilna in druga 
sredstva, namenjena opravljanju telekomunikacijskih storitev, 
ki so na podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o gospo- 
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) z dnem 
uveljavitve navedenega zakona postala lastnina Republike 
Slovenije, je vložek Republike Slovenije v osnovni kapital 
javnega podjetja iz prejšnjega odstavka. 

(3) Udeležba lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev, 
ki so sovlagali v javno telekomunikacijsko omrežje, se zago- 
tovi v procesu privatizacije državnega premoženja iz prejš- 
njega odstavka na način in pod pogoji, kot to določa poseben 
zakon. 

(4) Delavci, bivši zaposleni in upokojeni delavci, ki so prešli iz 
PTT podjetja Slovenije p. o. v Pošto Slovenije d. o. o. in 

Telekom Slovenije p. o., lahko lastninijo delež družbene last- 
nine Telekoma Slovenije p. o., ki se lastnini po zakonu o 
lastninskem preoblikovanju (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 
31/93) v skladu s programom o lastninskem preoblikovanju 
Telekoma Slovenije p. o. v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

67. člen 
(Mobitel d. d.) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prevzame Republika Slo- 
venija od Telekoma Slovenije p. o. vse delnice družbe Mobitel 
d. d. 

68. člen 
(veljavnost dosedanjih dovoljenj in drugih dokumentov) 

(1) Vsa dovoljenja, potrdila in drugi dokumenti za telekomuni- 
kacijsko opremo, izdani na podlagi zakona o sistemih zvez 
(Uradni list SFRJ, št. 41/88,80/89,29/90), veljajo do izteka roka 
veljavnosti, določenega v dovoljenju, potrdilu ali drugem do- 
kumentu. 

69. člen 
(uporaba dosedanjih splošnih pogojev) 

(1) Do sprejetja splošnih pogojev poslovanja izvajalcev javnih 
telekomunikacijskih storitev se smiselno uporablja samou- 
pravni sporazum o splošnih pogojih za opravljanje poštnih, 
telegrafskih in telefonskih storitev (Uradni list SFRJ, št. 35/88 
in 40/88) v delu, ki se nanaša na telekomunikacije. 

70. člen 
(prenehanje uporabe dosedanjih predpisov) 

(1) Predpisi, izdani na podlagi zakona o sistemih zvez (Uradni 
list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) ter zakona o združitvi v 
Skupnost JPTT (Uradni list SFRJ, št. 18/78), se do izdaje 
predpisov na podlagi tega zakona uporabljajo tako, kot to 
določa Pravilnik o uporabi predpisov s področja telekomuni- 
kacij (Uradni list RS, št. 66/94). 

71. člen 
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo 

veljati) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati: 
- zakon o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 
29/90), 
- zakon o poštnih in telegrafskih storitvah (Uradni list SFRJ, 
št. 2/86, 26/90) v delu, ki se nanaša na telekomunikacije. 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o 
upravnem organu za opravljanje inšpekcije ptt prometa in ptt 
storitev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 31/65) v delu, ki se 
nanaša na telekomunikacije. 

(3) Uredba o reorganizaciji PTT podjetja SLovenije p. o. v 
Telekom Slovenije p. o. (Uradni list RS, št. 76/94) preneha 
veljati z dnem preoblikovanja podjetja iz 66. člena tega za- 
kona. 

72. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
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Državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji dne 27. 7. 1995 
ponovno opravil prvo obravnavo predloga zakona o teleko- 
munikacijah in sprejel predloženo besedilo kot primerno pod- 
lago za pripravo zakona za drugo obravnavo. 

Državni zbor je predlagatelju naložil, da pripravi besedilo 
predloga zakona v skladu s stališči odbora za infrastrukturo in 
okolje Državnega zbora, ki jih je oblikoval k posameznim 
predlogom besedila amandmajev ter prouči tudi preostale 
predloge besedila amandmajev, do katerih se odbor ni opre- 
delil. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval dodatni 
sklep Državnega zbora, po katerem naj se pojmi, navedeni v 
zakonu, nadomestijo s kvalificiranim prevodom pojmov, kot 
jih definirajo mednarodne institucije, ter upoštevajo Načela 
politike razvoja telekomunikacij Evropske Unije. Tako je pred- 
lagatelj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo še 
posebej upošteval Smernico komisije EU o konkurenci na 
trgu telekomunikacijskih storitev (90/388/EEC) z dne 28. junija 
1990, Resolucijo sveta EU o stanju na telekomunikacijskem 
področju in o nadaljnjem razvoju tega trga (93/C213/01) z dne 
22. julija 1993, Smernico sveta EU o vzpostavitvi notranjega 
trga telekomunikacijskih storitev z zagotovitvijo odprtega 
telekomunikacijskega omrežja (90/387/EEC) z dne 28. junija 
1990 ter druge smernice in priporočila Evropske Unije. 

Upoštevajoč navedene podlage je predlagatelj v 4. členu 
omejil opravljanje obvezne gospodarske javne službe zgolj na 
opravljanje telekomunikacijskih storitev javne govorne telefo- 
nije in teleksa ter prenosa in oddajanja programov RTV Slove- 
nije po prizemeljskih omrežjih in prek satelitov. To je v skladu 
z ureditvijo v državah članicah EU, kjer so telekomunikacijske 
storitve govorne telefonije univerzalne storitve (»USO« - 
»universal service obligation«), hkrati pa se za opravljanje teh 
storitev podeljujejo posebne ali izključne pravice za opravlja- 
nja telekomunikacijskih storitev. Te pravice podeljujejo 
države posameznemu zasebnemu ali javnemu pravnemu sub- 
jektu na podlagi svoje pravne ureditve, pri čemer poteka 
liberalizacija govorne telefonije v tistem obsegu, ki še zago- 
tavlja opravljanje univerzalnih storitev na tem področju. 

Vse druge telekomunikacijske storitve je predlagatelj oprede- 
lil kot tržne telekomunikacijske storitve. Zaradi omejenosti 
frekvenžnega prostora kakor tudi iz razlogov ekonomske 
narave in zaščite uporabnikov je treba za opravljanje določe- 
nih telekomunikacijskih storitev pridobiti ali koncesijo ali 
dovoljenje. Predlagatelj je proučil ureditve v državah članicah 
Evropske unije, kakor tudi zakonodajo, ki se pripravlja ozi- 
roma je že bila sprejeta v primerljivih državah v tranziciji. 
Ugotovljeno je bilo, da se pravica opravljanja mobilnih teleko- 
munikacijskih storitev in telekomunikacijskih storitev oseb- 
nega klica podeljuje predvsem tako, da se na podlagi javnega 
razpisa opravi izbira in sklene ustrezna pogodba. Vse te 
elemente vsebuje koncesija, kakor jo ureja Zakon o gospodar- 
skih javnih službah, zato se je predlagatelj odločil za uporabi 
tega pravnega instrumenta pri dodeljevanju pravice opravlja- 
nja navedenih telekomunikacijskih storitev. Evropska unija 

zahteva od držav članic, pri katerih je treba za opravljanje 
telekomunikacijskih storitev pridobiti licenco ali dovoljenje, 
da so pogoji za podelitev te licence ali dovoljenja stvarni, 
nediskriminatorni, transparentni in javni in da je možna tudi 
pritožba. Tej ureditvi je sledil tudi predlagatelj in je tako v 16. 
in 17. členu uredil podeljevanje koncesij in izdajanje dovo- 
ljenj. 

Predlagatelj je upošteval amandma za nov 7. a člen, kot ga je 
podprl odbor za infrastrukturo in okolje, pri čemer ga je 
uvrstil v poglavje o telekomunikacijskem omrežju in terminal- 
ski opremi. Zaradi jasnosti predloga zakona je v šestem 
odstavku 24. člena uredil gradnjo, upravljanje in dajanje v 
zakup vodov javnega telekomunikacijskega omrežja za oprav- 
ljanje javnih telekomunikacijskih storitev, ki je obvezna 
gospodarska javna služba in se opravlja na način, kot to 
določa zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/94). 

Predlagatelj je smiselno upošteval amandma odbora za infra- 
strukturo Državnega zbora k 44. členu tako, da je v drugem 
odstavku 43. člena zadolžil Upravo Republike Slovenije za 
telekomunikacije za izdajo odločbe o prenehanju veljavnosti 
radijskega dovoljenja, v drugem odstavku 44. člena pa je 
uredil njeno obveznost obveščanja lastnika radijskega dovo- 
ljenja o poteku njegove veljavnosti. Predlagatelj je navedeni 
člen dopolnil z določbo o veljavnosti radijskega dovoljenja. 

Predlagatelj je smiselno upošteval amandma za nov 47. a člen 
in ga je uvrstil v predlog zakona kot 48. člen, ki ureja ravnanje 
Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije v primerih, 
ko pride do pojava škodljivega motenja radionavigacijskih ali 
radiodifuznih storitev, ki jih povzročajo radiokomunikacijske 
ali radiodifuzne postaje tujih držav. 

Predlagatelj je v celoti sledil amandmaju k členu, ki ureja 
preoblikovanje Telekoma Slovenije v javno podjetje, kot ga je 
podprl odbor za infrastrukturo in okolje Državnega zbora. 
Sprememba v prvem odstavku je zgolj redakcijska. S predla- 
gano ureditvijo ima Telekom Slovenije, ki se preoblikuje v 
javno podjetje, monopol nad opravljanjem storitev javne 
govorne telefonije in teleksa ter monopol nad javnim teleko- 
munikacijskim omrežjem za opravljanje teh javnih storitev, z 
izjemo krajevnih omrežij, kot jih določa 25. člen predloga 
zakona, do leta 2000. 

V skladu z navedenim amandmajem je tudi določba tretjega 
odstavka, ki ureja vložke lokalnih skupnosti in posameznih 
investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je postalo 
po zakonu o gospodarskih javnih službah državna lastnina. 
Predlog zakona določa, da se bo udeležba teh lokalnih skup- 
nosti in posameznih investitorjev uredila s posebnim za- 
konom. 

V obrazložitvi so predstavljeni vsebinski popravki in dopolni- 
tve predloga zakona, ni pa redakcijskih popravkov in jezikov- 
nih izboljšav. Obrazložitev tudi ne vsebuje tistih sprememb 
predloga zakona, ki jih je odbor za infrastrukturo in okolje 
Državnega zbora sprejel kot izboljšavo zakona. 

poročevalec, št. 46 94 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUDLIKE DOLGARIJE 0 

SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, 

KULTURI IN ZNANOSTI 

- EPA 1091 

Vlada Republike Slovenije V prilogi pošilja dopolnjeno 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE BOLGARIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVA- 
NJU, KULTURI IN ZNANOSTI. 

Pri obravnavi predloga zakona v Odboru Državnega zbora 
Republike Slovenije za mednarodne odnose je bila ugo- 

tovljena neskladnost v slovenskem ter besediloma v bol- 
garskem in angleškem jeziku (v zadnji alineji drugega 
člena sporazuma se črta beseda »umetnost«). 

Opravljen je bii popravek besedila sporazuma, ki je bil 
dogovorjen z izmenjavo not 10. in 27. 9. 1995. 

Hkrati prosi, da se s priloženim predlogom zakona nado- 
mesti gradivo, ki ga je poslala v obravnavo z dopisom št. 
680-k02/93-17/2-8 z dne 20. aprila 1995. 

1.čien 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, 
kulturi in znanosti, podpisan 21. marca 1994 v Ljubljani. 

2. člen 

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

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE BOLGARIJE O SODELOVANJU V 
IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije (v 
nadaljevanju pogodbenici), 

sta se v želji, da bi razvijali sodelovanje med državama v 
izobraževanju, kulturi in znanosti, 

v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu 
medsebojnemu razumevanju in krepitvi odnosov na različnih 
ravneh, 

odločeni, da spoštujeta načela Helsinške sklepne listine Kon- 
ference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter Pariške listine o 
novi Evropi, sprejete 21. novembra 1990, 

'Besedilo sporazuma v bolgarskem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

dogovorili o naslednjem: 

1.člen 

Pogodbenici bosta podpirali medsebojno sodelovanje v izo- 
braževanju, kulturi in znanosti z izmenjavo izkušenj, informa- 
cij in dokumentacije, ki so obojestransko koristne za razvoj 
obeh držav. 

2. člen 

Pogodbenici bosta še posebej podpirali in spodbujali: 

- sodelovanje med pristojnimi znanstvenimi in znanstvenora- 
ziskovalnimi ustanovami, med šolskimi in kulturnimi ustano- 
vami ter med poklicnimi združenji posameznikov s področja 
kulture, izobraževanja in znanosti; 

- medsebojno izmenjavo predavateljev in strokovnjakov, 
kakor tudi izmenjavo informacij, dokumentacije in publikacij 
s teh področij; 

- izmenjavo in objavljanje književnih, znanstvenih ter umetni- 
ških del in publikacij; 

- Organiziranje koncertov, gledaliških predstav, umetniških 
in fotografskih razstav ter drugih prireditev za predstavitev 
umetnosti in kulture druge pogodbenice; 

- izmenjavo filmov, glasbenih posnetkov, radijskih in televi- 
zijskih programov kulturnega značaja, ki so v obojestranskem 
interesu; 

- neposredne stike in izmenjavo posameznikov s področja 
kulture, izobraževanja in znanosti. 
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3. člen 12. člen 

Pogodbenici bosta podeljevali štipendije za študij, strokovno 
usposabljanje in znanstvenoraziskovalno delo študentom, 
strokovnjakom, znanstvenikom ter umetnikom druge pogod- 
benice. 

4. člen 
Pogodbenici bosta podpirali poučevanje in razvoj znanstve- 
nih raziskav o slovenskem in bolgarskem jeziku in književno- 
sti, da bi spodbujali študij jezika in književnosti druge pogod- 
benice. 

5. člen 
Pogodbenici bosta spodbujali medsebojno izmenjavo znan- 
stvenikov in strokovnjakov za opravljanje temeljnega in speci- 
aliziranega znanstvenoraziskovalnega dela, ki je v obojestran- 
skem interesu, ter izmenjavo študentov, umetnikov in strokov- 
njakov s področja izobraževanja, kulture in znanosti. 

6. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje na področju ohra- 
njanja naravne in kulturne dediščine. 

7. člen 
• Pogodbenici bosta v skladu s svojo zakonodajo znanstveni- 
kom druge pogodbenice dovolili dostop do arhivov, knjižnič- 
nih in muzejskih fondov za znanstvenoraziskovalno delo, kot 
tudi možnost razmnoževanja, snemanja ali mikrofilmanja 
dokumentov in gradiva ter izmenjavo inforamcij o kulturno- 
zgodovinski dediščini in arhivistiki. 

8. člen 

Pogodbenici bosta podpirali aktivno sodelovanje v okviru 
UNESCO in drugih mednarodnih organizacij za izobraževa- 
nje, kulturo in znanost. 

9. člen 

Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali in omogočali 
udeležbo predstavnikov druge strani na mednarodnih festiva- 
lih, natečajih, znanstvenih in kulturnih prireditvah, organizira- 
nih v njunih državah. 

10. člen 
Pogodbenici bosta spodbujali razvoj sodelovanja v športu s 
podpiranjem neposrednih stikov in izmenjavo športnih skupin 
in športnikov. 

11. člen 
Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in njihovimi 
organizacijami v obeh državah. 

Pogodbenici bosta spodbujali širjenje in raznovrstnost turi- 
stične izmenjave. 

13. člen 

Pogodbenici bosta v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na 
njunih ozemljih, zagotavljali nasprotni strani vse olajšave za 
vstop, bivanje in odhod oseb in za uvoz materiala in opreme, 
potrebne za izvajanje programov, podpisanih v skladu s tem 
sporazumom. 

14. člen 

Pogodbenici bosta za izvajanje tega sporazuma sprejemali 
periodične programe, v katerih bosta podrobno opredelili 
konkretne finančne in druge pogoje izmenjave. 

15. člen 

Ta sporazum prične veljati z dnem, ko pristojna organa obeh 
držav izmenjata obvestili o njegovi odpbritvi. 

Ta sporazum se sklene za pet let. Veljavnost sporazuma se 
samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen če 
ga ena od pogodbenic pisno ne odpove po diplomatski poti 
šest mesecev pred iztekom takega petletnega obdobja. 

V primeru prenehanja veljavnosti tega sporazuma v skladu z 
določili tega člena ostanejo vsi programi izmenjave ali pro- 
jekti, ki so se pričeli na podlagi tega sporazuma in se še 
izvajajo, veljavni, dokler niso končani. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 21. 3. 1994 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, bolgarskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa besedila enako verodostojna. 

Ob različni razlagi je odločilno angleško besedilo. 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Mini- 
strstvo za znanost in tehnologijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Repu- 
blike Slovenije, g. Lojze Peterle in minister za zunanje zadeve 
Republike Bolgarije, g. Stanislav Daskalov, dne 21. 3. 1994 v 
Ljubljani. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na 
področju kulture, izobraževanja in znanosti med obema drža- 
vama. Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in 
znanosti je podlaga za sklenitev programov in drugih spora- 
zumov Republike Slovenije z Republiko Bolgarijo. 

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelova- 
nja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Republiko Slove- 
nijo in Republiko Bolgarijo. Podrobnejši medsebojni odnosi 
se bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov 

in protokolov med obema državama in med državnimi organi 
in drugimi subjekti obeh držav. 
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 
Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spre- 
membe veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbe- 
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktiv- 
nosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. Sredstva 
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za izvedbo v 
okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se zagotavljajo 
v okviru letnih programov in proračunov resornih ministrstev. 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. Subtfeva 4, telefon (061) 12-61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov 
in revij p.o.. Dunajska 5, Ljubljana Cena izvoda 270 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor 
Republike Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12 61-222 (215). številka faksa: (061) 12 58-173. ISSN 1318-0169 


	ZAČETNE STRANI
	PLAČE
	Predlog zakona o spremembah zakona o izvajanju dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o najnižji in najvišji dejanski plači - EPA 1264 - hitri postopek

	VARSTVO OKOLJA
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja - EPA 1265 - prva obravnava

	BIVŠA ZSS
	Predlog zakona o skupnem upravljanju lastnine bivše Zveze sindikatov Slovenije - EPA 1268 - prva obravnava

	PRAVOBRANILSTVO
	Predlog zakona o državnem pravobranilstvu - EPA 1271 - prva obravnava

	ZAVAROVANJE BIVŠIH VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV
	Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev - EPA 1272 - prva obravnava

	LOVSTVO
	Predlog zakona o divjadi in lovstvu - EPA 1273 - prva obravnava

	ŽELEZNICE
	Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu - EPA 683 - druga obravnava

	TELEKOMUNIKACIJE
	Predlog zakona o telekomunikacijah - EPA 763 - druga obravnava

	MEDNARODNE LISTINE
	Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti - EPA 1091


