
  DOKUIviEU 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 
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POLICIJA 
Predlog zakona o policiji (ZPol) 
- EPA 871 - druga obravnava 

ŽELEZNIŠKI PROMET 
Predlog zakona o železniškem prometu (ZZelP) 25 
- EPA 353 - II - prva obravnava 

železniški promet 
Predlog zakona o železniškem prometu (ZZelP-?) 31 
- EPA 354 - II - prva obravnava 

RESOLUCIJA 
Predlog resolucije o prometni politiki Slovenije (RePPS) 37 
- EPA 365 - II - 
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SKLEPI 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi položaja slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem 

po nerazumljivem črtanju slovenske manjšine iz ustave Republike Hrvaške 

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. izredni seji, dne 
18.12.1997 ob obravnavi položaja slovenske narodne 
skupnosti na Hrvaškem po nerazumljivem črtanju slovenske 
manjšine iz ustave Republike Hrvaške, na podlagi 173. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije izraža začudenje in 
presenečenje nad spremembo Ustave Republike Hrvaške z dne 
12. decembra 1997, v kateri Slovenci sedaj niso več navedeni v 

preambuli kot nacionalna manjšina. 

Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da pripravi predlog 
zakona ali nacionalni program o odnosu Republike Slovenije do 
Slovencev izven Republike Slovenije in ga čimprej predloži 
Državnemu zboru. 

Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, da zagotovi 
Slovencem na Hrvaškem materialno in moralno podporo, da se 
bodo lahko ohranjali in razvijali kot slovenska skupnost. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o davčni službi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. izredni seji, dne 18.12. 
1997 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-B) - hitri postopek, 
na podlagi 173. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 

Slovenije, da v roku treh mesecev predloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije predlog zakonskih rešitev, ki bodo sanirale 
problem nezmožnosti vpisa v katerikoli register na podlagi veljavne 
dikcije 75. člena zakona o gospodarskih družbah in bodo po 
možnosti vzpostavile ali nov register za tiste, ki se dosedaj niso 
mogli vpisati ali odprle obstoječe registre za vse ostale fizične 
osebe. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z 

vloženo tožbo zoper poslanca Državnega zbora  

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. izredni seji, dne 
17.12.1997 ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v 
Ljubljani v zvezi z vloženo zasebno tožbo zoper poslanca 
Državnega zbora, po tretjem odstavku 83. člena Ustave 
Republike Slovenije in na podlagi drugega odstavka 38. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 

83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 22. 
člena zakona o poslancih v zvezi z obvestilom Okrožnega 
sodišča v Ljubljani opr. št. I K 263/79 z dne 15.10.1997 v zvezi z 
vloženo zasebno tožbo zasebnega tožilca Ilija Jurančiča zaradi 
kaznivega dejanja žaljive obdolžitve po členu 171/1, II in III 
Kazenskega zakonika Republike Slovenije ne prizna imunitete 
poslancu Državnega zbora Republike Slovenije gospodu dr. 
Jožetu Zagožnu in dovoli vodenje kazenskega postopka. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi z 

vodenjem kazenskega postopka zoper poslanca Državnega zbora 

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. izredni seji, dne 
17.12.1997 ob obravnavi obvestila Okrožnega sodišča v 
Ljubljani v zvezi z vodenjem kazenskega postopka zoper 
poslanca Državnega zbora, po drugem odstavku 83. člena 
Ustave Republike Slovenije in na podlagi drugega odstavka 38. 
člena Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 

83. člena Ustave Republike Slovenije, ter prvega in drugega 
odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi z obvestilom 
Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. K 319/95 z dne 17.10.1997 
v zvezi z vodenjem kazenskega postopka zaradi nadaljevanega 
kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in 
razstrelilnih snovi, po II. in I. odstavku 310. člena Kazenskega 
zakonika Republike Slovenije, prizna imuniteto poslancu 
državnega zbora gospodu Zmagu Jelinčiču in ne dovoli 
nadaljevanja kazenskega postopka. 
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Predlog zakona o 

POLICIJI (ZPol) 

- EPA 871 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 43. seji dne 18/12-1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POLICIJI, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi 187. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o policiji - druga obravnava. 

S tem Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o policiji 
- druga obravnava in amandmaje k navedenemu predlogu 

zakona, ki smo vam ju poslali v obravnavo z dopisom, št. 220- 
01/94-2/3-8 (Z2) dne 17/7-1997. 

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

- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve, 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Policija je javne služba, ki jo ustanovi država za opravljanje 
nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih 
Predpisih. 

2. člen 

Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 
v razmerju do policije: 

■ določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne 
usmeritve za delo policije; 

■ Pripravlja letni finančni načrt policije in nadzira njegovo 
izvrševanje; 

• koordinira in usklajuje projektiranje, gradnjo in vzdrževanje 
informacijskega in telekomunikacijskega sistema policije ter skrbi 
2a njegovo skladnost s sistemi drugih državnih organov; 

• usmerja in nadzoruje izvajanje nalog policije in 
" opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Minister za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) 
Predpiše način in oblike izvajanja pooblastil ministrstva v razmerju 

policije. 

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA POLICIJE 

3. člen 

Policija je organ v sestavi ministrstva. 

Naloge policije so: 

- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi; 
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in 

prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in 
prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim 
organom; 

- vzdrževanje javnega reda; 
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih 

cestah, ki so dane v uporabo za javni promet; 
- varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole; 
- opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih; 
- varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev; 
- varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih 

organov, če z zakonom ni drugače določeno; 
- izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in 

podzakonskih predpisih. 
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4. člen organizacijske enote odgovorni generalnemu direktorju policije. 

Policijo sestavljajo generalna policijska uprava, policijske uprave 
in policijske postaje. 

Sedež policije je v Ljubljani. 

5. člen 

Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo generalne 
policijske uprave. 

Generalnega direktorja policije nadomešča namestnik. 

Generalnega direktorja policije in namestnike imenuje in razrešuje 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na 
predlog ministra. 

Generalni direktor policije je za svoje delo in delo policije odgovoren 
ministru. 

6. člen 

Generalna policijska uprava opravlja naslednje naloge: 

- spremlja, analizira in ocenjuje varnostne razmere, ugotavlja 
stanje na področju izvrševanja policijskih nalog, vodi, usmerja 
in usklajuje delo policijskih uprav, zagotavlja strokovno in 
tehnično pomoč, nadzoruje njihovo delo, skrbi za izpopolnjevanje 
organiziranosti sistema in metod dela, skrbi za delovanje policije 
v izrednem stanju ali v vojni, skrbi za zakonito izvrševanje 
predpisov s področja dela policije ter izvaja ukrepe za učinkovito 
delovanje policije; 

- ukrepa na področju zatiranja kriminalitete, varnosti prometa, 
mejnih zadev in tujcev, javnega reda v primerih, ko je potrebno 
usklajeno delovanje na širšem območju, in odloča na drugi stopnji 
v zadevah prehajanja čez državno mejo; 

- organizira, vodi in izvaja varovanje določenih oseb, organov, 
objektov, okolišev, delovnih mest in tajnih podatkov; 

- opravlja kriminalistično tehnična in laboratorijska raziskovanja 
ter daje strokovna mnenja s tega področja; 

- skrbi za izvajanje mednarodnih sporazumov s področja nalog 
policije; 

- sodeluje s policijami tujih držav in z mednarodnimi organizaci- 
jami s področja dela policije; 

- zbira, obdeluje, posreduje in hrani podatke s področja dela 
policije ter upravlja z informacijskim in telekomunikacijskim 
sistemom policije; 

- skrbi za informiranje pristojnih državnih organov in javnosti o 
delu policije, o aktualnih varnostih vprašanjih in varnostih 
razmerah; 

- skrbi za zaposlovanje policistov in drugih delavcev v policiji, jih 
razporeja ter organizira in vodi strokovno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje; 

- skrbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev in strelivo, 
tehnično in drugo opremo policije, zagotavlja oskrbo, skrbi za 
reševanje prostorske in stanovanjske problematike, izvaja 
naloge investicijske dejavnosti in investicijskega vzdrževanja 
prostorov policije, upravlja in vzdržuje zgradbe, naprave in 
opremo ter opravlja naloge na področju pisarniškega poslovanja; 

- v okviru odobrenih finančnih sredstev načrtuje, razporeja in 
skrbi za racionalno in namensko porabo; 

- opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon 
ali drug predpis, izdan na podlagi zakona. 

Naloge generalne policijske uprave opravljajo notranje 
organizacijske enote. Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje 
minister na predlog generalnega direktorja policije. Vodje notranjih 
organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo notranje 

Če generalna policijska uprava ugotovi, da policijska uprava ne 
izvršuje svojih nalog, oziroma jih ne izvršuje pravilno ali 
pravočasno, mora na to opozoriti direktorja policijske uprave in 
mu naložiti, da zagotovi izvrševanje njenih nalog, oziroma da 
odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi. 

Generalna policijska uprava lahko neposredno prevzame 
posamezno nalogo ali vrsto nalog iz pristojnosti policijske uprave, 
kadar oceni, da je to potrebno. 

7. člen 

Policijska uprava je območna organizacijska enota policije, 
ustanovljena na določenem območju države. 

Policijske uprave, njihovo območje in sedež določi vlada. 

8. člen 

Policijsko upravo vodi direktor. Direktorja policijske uprave imenuje 
in razrešuje minister na predlog generalnega direktorja policije. 

Direktor policijske uprave je za svoje delo in za delo policijske 
uprave odgovoren generalnemu direktorju policije. 

9. člen 

Policijska uprava opravlja naslednje naloge: 

- usklajuje in usmerja delo policijskih postaj, jim daje strokovna 
navodila, izvaja nadzor nad njihovim delom ter jim zagotavlja 
strokovno pomoč; 

- odkriva in preiskuje določena kazniva dejanja, odkriva in prijema 
storilce takih dejanj in jih izroča pristojnim organom; 

- zagotavlja izvajanje nalog s področja javnega reda, koje potrebno 
usklajeno delovanje na območju uprave, ali ko gre za hujše 
kršitve javnega reda; 

- zagotavlja in izvaja določene naloge s področja urejanja in 
nadzora prometa, ko je potrebno usklajeno delovanje na širšem 
območju uprave; 

- opravlja določene naloge s področja varovanja določenih oseb 
in objektov; 

- zagotavlja in izvaja določene naloge za mejno kontrolo in 
varovanje državne meje; 

- izvaja postopke s tujci; 
- sodeluje z obmejnimi policijskimi organi sosednjih držav; 
- izdaja na prvi stopnji odločbe v zadevah prehajanja čez državno 

mejo; 
- opravlja določene naloge s področja delovanja policije v izrednem 

stanju ali v vojni; 
- izvaja določene naloge vzdrževanja informacijskega in 

telekomunikacijskega sistema policije; 
- opravlja določene naloge s področja delovnih razmerij, 

strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, finančnih in 
materialnih zadev, tekočega vzdrževanja objektov in materialno- 
tehničnih sredstev; 

- opravlja druge naloge s področja dela policije, ki jih določa zakon 
ali drug predpis, izdan na podlagi zakona. 

Policijska uprava opravlja naloge v notranjih organizacijskih enotah. 
Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje generalni direktor 
policije na predlog direktorja policijske uprave. Vodje notranjih 
organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo notranje 
organizacijske enote odgovorni direktorju policijske uprave. 

Če policijska uprava ugotovi, da policijska postaja ne izvršuje 
svojih nalog, oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora 
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na to opozoriti komandirja policijske postaje in mu naložiti, da 
zagotovi izvrševanje njenih nalog, oziroma da odpravi ugotovljene 
nepravilnosti v roku, ki mu ga določi. 

Policijska uprava lahko neposredno prevzame posamezno nalogo 
ali vrsto nalog iz pristojnosti policijske postaje, kadar oceni, da je 
to potrebno. 

10. člen 

Policijska postaja je območna organizacijska enota policije, 
ustanovljena za neposredno opravljanje nalog policije na 
določenem območju ali za določeno področje dela policijske 
uprave. 

Vrsto nalog iz drugega odstavka 3. člena tega zakona, ki jih 
izvaja policijska postaja, območje in sedež policijske postaje, določi 
minister z odločbo. 

11. člen 

Policijsko postajo vodi komandir. Komandirja policijske postaje 
imenuje in razrešuje generalni direktor policije na predlog direktorja 
policijske uprave. 

Komandir policijske postaje je za svoje delo, stanje na policijski 
postaji in delo policijske postaje odgovoren direktorju policijske 
uprave. 

12. člen 

Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v policiji 
predpiše minister na predlog generalnega direktorja policije v 
soglasju z vlado. 

Medsebojna razmerja, odnose in način dela policijskih enot 
predpiše generalni direktor. 

13. člen 

Za občasno opravljanje določenih nalog ali za izvedbo posamezne 
naloge policije lahko generalni direktor policije ustanovi posebno 
policijsko enoto ter določi njene naloge, način delovanja in uporabe. 

14. člen 

Za izvajanje z zakonom določenih nalog uporablja policija vozila, 
plovila, oborožitev in posebno opremo. 

Ban/o, posebne opremo in oznake vozil ter plovil in oborožitve 
policije določi vlada. 

15. člen 

Policija se v okviru delovnega področja, določenega z zakonom, 
pripravlja tudi za delovanje v izrednem stanju ali vojni. 

V izrednem stanju ali vojni opravlja policija naloge s svojega 
delovnega področja tako, da nastalim razmeram prilagaja svojo 
organiziranost, oblike in metode dela. 

O obsegu in oblikah delovanja policije v izrednem stanju ali vojni 
odloči Državni zbor na predlog vlade. Če se Državni zbor zaradi 
izrednega stanja ali vojne ne more sestati, o obsegu in oblikah 
delovanja policije, na predlog vlade, odloča predsednik republike. 

Uporabo materialno-tehničnih sredstev, infrastrukture, zemljišč 
in objektov policije v izrednem stanju ali vojni načrtuje policija. 

16. člen 

Če vlada oceni, da drugače ni mogoče zavarovati javnega reda, 
lahko naloži ministru, da z odredbo: 

- omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih 
ali na javnih mestih; 

- prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določene- 
ga kraja. 

Ukrepi iz prejšnjega odstavka smejo veljati, dokler trajajo razlogi, 
zaradi katerih so bili odrejeni. 

17. člen 

Policijska postaja in policijske uprave sodelujejo v okviru 
svojih pristojnosti z organi lokalnih skupnosti na področjih, 
ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti. 

Policijske postaje in policijske uprave sodelujejo tudi z 
drugimi organi, organizacijami in institucijami, katerih 
dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti, 
oziroma k vzpodbujanju varnostnega samoorganiziranja 
prebivalcev, ter jim v okviru svojih pristojnosti in možnosti 
nudijo pomoč. 

V ta namen policijske postaje in policijske uprave, ter organi, 
organizacije in institucije iz prejšnjega odstavka sporazumno 
ustanavljajo svete, sosvete, komisije ali druge dogovorjene 
oblike partnerskega sodelovanja. 

18. člen 

Policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, 
če s tem ne škodi svojemu delu ali upravičenim koristim drugih. 

Podatke in obvestila o izvrševanju nalog iz prejšnjega odstavka 
daje generalni direktor policije, ali za to pooblaščen delavec. 

19. člen 

Policija zagotavlja pomoč državnim organom, samoupravnim 
lokalnim skupnostim, zavodom, organizacijam, gospodarskim 
družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom oziroma 
posameznikom, ki imajo na podlagi zakona javno pooblastilo za 
opravljanje nekaterih funkcij uprave (v nadaljnjem besedilu: 
upravičenci), če pri izvrševanju svojih nalog naletijo na upiranje 
ali ogrožanje ali če to utemeljeno pričakujejo. 

20. člen 

Policija zagotavlja pomoč iz 19. člena tega zakona na podlagi 
pisnega zahtevka upravičenca, kadar okoliščine tak pisni zahte- 
vek brez škode zaradi odlašanja časovno dopuščajo. 

Upravičenec mora zahtevek iz prejšnjega odstavka poslati pri- 
stojni policijski postaji najmanj tri dni pred opravljanjem nalog. V 
zahtevku morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih je potrebno 
zagotoviti pomoč policistov in zakonska podlaga, na kateri temelji 
zahteva. 

21. člen 

Pred začetkom opravljanja nalog upravičenca morajo policisti 
opozoriti zavezanca ali druge osebe, da bodo zoper njih uporabili 
prisilna sredstva, če bodo ovirali opravljanje nalog upravičenca. 

Policisti ne smejo sami opravljati dejanj, za opravljanje katerih je 
pristojen upravičenec. 
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22. člen generalnega direktorja policije. 

V primerih, ko policisti pri zagotavljanju pomoči iz 21. člena tega 
zakona, pričakujejo upiranje ali ogrožanje večjega števila oseb, 
lahko do izvršitve naloge upravičenca prepovejo gibanje in 
zadrževanje na določenem območju ali v določenem objektu. 

Osebe, ki ovirajo ali poskušajo ovirati opravljanje upravnih nalog 
upravičenca ali ogrožajo življenje ljudi, lahko policisti odstranijo 
oziroma ukrepajo v skladu z zakonom. 

23. člen 

Posameznik ima pravico pomagati policiji pri opravljanju z zakonom 
določenih nalog. 

Posameznik, ki policiji pomaga in se pri tem poškoduje, zboli ali 
izgubi delovno zmožnost, je upravičen do vseh pravic in prejemkov, 
ki izhajajo iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, do katerih je upravičen policist v primeru nesreče 
pri delu. 

Osnova za odmero pravic iz prejšnjega odstavka je posamezni- 
kova povprečna plača oziroma povprečna plača na delovnem 
mestu policista v zadnjem letu pred nastankom poškodbe, če je 
to zanj ugodneje ali če ni v delovnem razmerju. 

Če posameznik pri pomoči policiji izgubi življenje, so njegovi 
družinski člani upravičeni do družinske pokojnine. 

Družinski člani posameznika iz prejšnjega odstavka so upravičeni 
tudi do enkratne denarne pomoči v višini šestih mesečnih 
povprečnih plač tega posameznika oziroma povprečne plače na 
delovnem mestu policista v preteklem letu, če je to zanje ugodneje. 

Posameznik, ki je pomagal policiji, ima pravico do povračila škode, 
ki jo ima zaradi dane pomoči. 

Če se uvede zoper posameznika kazenski ali odškodninski posto- 
pek, ki je v zvezi z dano pomočjo, mu policija zagotovi strokovno 
pravno pomoč v tem postopku. 

Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz prejšnjih 
odstavkov tega člena, zagotovi država. 

24. člen 

Če posameznik meni, da so bile s policistovim dejanjem ali 
opustitvijo dejanja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko 
v roku 30 dni pritoži. 

Pri reševanju pritožbe iz prejšnjega odstavka sodelujejo pred- 
stavniki javnosti in sindikata. 

Policija mora na pritožbo odgovoriti v roku 30 dni po prejemu 
pritožbe. 

Način in postopek reševanja pritožb predpiše minister. 

III. POLICIJSKA POOBLASTILA 

25. člen 

Pri opravljanju nalog policije imajo policisti pooblastila, določena s 
tem in z drugimi zakoni (v nadaljnjem besedilu policijska 
pooblastila). 

Način izvajanja policijskih pooblastil predpiše minister na predlog 

26. člen 

Policisti so pri opravljanju nalog dolžni ravnati v skladu z ustavo in 
zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne 
svoboščine. 

Policisti lahko omejijo človekove pravice in temeljne svoboščine 
le v primerih, določenih z ustavo in zakoni. 

Policija ima svoj kodeks etike. 

Policisti so dolžni ob vsakem času preprečevati nezakonita 
dejanja ter ukrepati in uporabiti z zakonom določena 
pooblastila, če je zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi 
splošne nevarnosti neposredno ogroženo življenje, osebna 
varnost ali premoženje ljudi. 

27. člen 

Policisti, ki opravljajo naloge v uniformi, jo imajo pravico in dol- 
žnost nositi v skladu s predpisom, ki ga izda minister. 

Uniformo, položajne oznake in simbole policije določi vlada. 

Kadar policisti opravljajo naloge v civilni obleki, se morajo pred 
tem legitimirati s službeno izkaznico. Če okoliščine tega ne 
dopuščajo, se morajo ustno predstaviti kot policisti. Takoj, ko je 
možno, pa se morajo legitimirati s službeno izkaznico. 

28. člen 

Policisti imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje ter strelivo 
v skladu s predpisom, ki ga izda minister. 

29. člen 

Pri opravljanju nalog smejo policisti opozarjati, ukazovati, 
ugotavljati identiteto in izvesti identifikacijski postopek, 
varnostno preverjati osebe, vabiti, opraviti varnostni pregled, 
prepovedati gibanje, opraviti protiteroristični pregled prostorov, 
objektov, naprav in območij, prijeti in privesti osebo, pridržati 
osebo, odrediti strožji policijski nadzor, zaseči predmete, vstopiti 
v tuje stanovanje in v tuje prostore, uporabiti prevozna in 
komunikacijska sredstva, uporabiti tajne policijske ukrepe, 
prisilna sredstva ter uporabiti druga pooblastila, določena v zakonih. 

30. člen 

Z opozorilom policisti opozarjajo osebe, državne organe, gospo- 
darske družbe, samostojne podjetnike posameznike, organe, 
organizacije in samoupravne lokalne skupnosti na okoliščine ali 
ravnanja, ki ogrožajo življenje, osebno varnost ali premoženje 
ljudi, kot tudi na splošno nevarnost. 

Z ukazom policisti dajejo posameznikom, državnim organom, 
gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posamezni- 
kom, organom, organizacijam in skupnostim navodila in zahteve 
za ukrepe in dejavnosti, ki jih mora kdo storiti ali opustiti, da bi se 
zavarovalo življenje ljudi, varovalo premoženje pred uničenjem, 
poškodovanjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivega ravnanja, 
zagotovila varnost prometa, preprečili neredi, nemiri in druge 
podobne kršitve javnega reda ter odvrnile škodljive posledice 
naravnih in drugih nesreč, v skladu z odločitvami organov, 
pristojnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Ukaz je dovoljeno dajati le za ukrepe in dejavnosti, od katerih je 
neposredno odvisno uspešno opravljanje nalog policije, in za toliko 
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časa, kolikor je potrebno, da so te naloge opravljene. 

31. člen 

Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe, ki s svojim 
obnašanjem, ravnanjem, videzom ali zadrževanjem na dolo- 
čenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo izvr- 
šila, izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo dejanje, ter 
osebe, nad katero izvajajo pooblastila iz 37. člena tega 
zakona. 

Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe in posredujejo njene 
podatke tudi na upravičeno zahtevo uradnih oseb državnih 
organov ter subjektov z javnimi pooblastili. 

Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe tudi na upravičeno 
zahtevo druge osebe. 

Policisti smejo vzeti prstne odtise osebe, katere identitete ni 
mogoče ugotoviti na drug način. 

Osebo iz prejšnjega odstavka lahko policisti tudi fotografirajo, 
zabeležijo njen osebni opis; fotografije te in pogrešane osebe pa 
lahko tudi objavijo. 

Določila četrtega in petega odstavka tega člena veljajo tudi za 
identifikacijo trupel. 

32. člen 

Policisti lahko zaradi varovanja določenih oseb, organov, objektov, 
okolišev, delovnih mest, in tajnih podatkov ter v drugih primerih, 
določenih v zakonu, varnostno preverjajo osebe. 

Varnostno preverjanje oseb je ugotavljanje morebitnih varnostnih 
zadržkov za delo osebe pri varovani osebi, v varovanem organu, 
objektu ali v okolišu, na določenem delovnem mestu, pri 
obravnavanju tajnih podatkov ali v drugih primerih, določenih z 
zakonom. 

Varnostno preverjanje osebe se izvaja z njeno pisno privo- 
litvijo. 

Vlada izda predpis o varovanju določenih oseb, organov, 
objektov in okolišev, predpis o varovanju določenih delovnih 
mest in tajnih podatkov državnih organov ter predpis o 
kriterijih in načinu izvajanja varnostnega preverjanja oseb. 

33. člen 

Policisti lahko vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale 
koristne podatke za izvrševanje nalog, določenih z zakonom. 

Pisno vabilo mora vsebovati ime in priimek vabljene osebe, čas, 
^raj in razlog, zaradi katerega je vabljena in v kakšni vlogi ter 
°Pozorilo, da bo prisilno privedena, če se vabilu ne bo odzvala. 

policisti lahko vabijo osebo tudi ustno, pri čemer ji morajo 
sporočiti razlog, zaradi katerega je vabljena in jo opozoriti 
na možnost prisilne privedbe. 

34. člen 
Pr> opravljanju nalog, določenih z zakonom, lahko policisti 
v primerih, ko obstaja verjetnost napada ali samopoškodo- 
vanja s strani določene osebe, opravijo varnostni pregled 
'e osebe. 

Varnostni pregled obsega pregled osebe, njenih stvari in 
prevoznega sredstva, pri čemer se ugotavlja, ali je ta oseba 
oborožena in ali ima pri sebi oziroma s sabo druge nevarne 
predmete. 

Varnostni pregled se opravlja neposredno ali s tehničnimi sredstvi. 

35. člen 

Če je mogoče pričakovati, da bo na določenem območju ali v 
določenem objektu prišlo do ogrožanja življenja ali osebne varnosti 
ljudi, ali do ogrožanja premoženja večje vrednosti oziroma je do 
tega že prišlo, ali iz razlogov zagotavljanja varnosti določenih 
oseb ali objektov, smejo policisti izprazniti to območje ali objekt, 
prepovedati dostop, ga pregledati in omejiti gibanje v njegovi 
neposredni bližini. 

36. člen 
i 

Policisti opravijo protiteroristični pregled prostorov, objektov, 
naprav in območij zaradi zagotavljanja splošne varnosti ljudi in 
premoženja v določenih prostorih, objektih, napravah, na 
določenih območjih in v prometu zaradi zagotavljanja varnosti 
določenih oseb, objektov in tajnih podatkov ali zaradi varnosti 
javnih shodov in prireditev. 

Protiteroristični pregled obsega protibombni, kemijsko-bakterio- 
loško-radiološki in protiprisluškovalni pregled. 

Če je mogoče pričakovati, da bo v določenem prostoru, objektu, 
napravi, na območju ali v prometu prišlo do ogrožanja splošne 
varnosti ljudi ali premoženja s posebno nevarnimi sredstvi ali 
napravaVni, oziroma je do tega že prišlo, smejo policisti prostor, 
objekt, območje ali prevozno sredstvo izprazniti, prepovedati 
dostop do njih in jih neposredno ali s tehničnimi sredstvi preiskati. 
V teh primerih lahko policisti opravijo tudi varnostni pregled. 

Pri izvajanju pooblastil iz tega člena lahko policisti od pristojnega 
inšpekcijskega organa zahtevajo, da opravi inšpekcijsko 
nadzorstvo. 

37. člen 

S prijetjem policisti začasno omejijo gibanje določeni osebi z 
namenom, da jo privedejo, jo pridržijo ali opravijo kakšno drugo 
dejanje, določeno z zakonom. 

Če je prijeta vojaška oseba, je potrebno o tem nemudoma obvestiti 
vojaško policijo. 

Prijetje obsega tudi varnostni pregled. 

38. člen 

S privedbo policisti privedejo osebo v svoje uradne prostore, 
v uradne prostore drugega organa ali na določen kraj. 

Privedba se lahko opravi na podlagi odredbe pristojnega 
organa. Brez odredbe se lahko privedba opravi v primerih iz 
33. člena, če gre za že prijeto osebo, ali v drugih primerih, 
določenih z zakonom. 

Pred privedbo policisti osebo seznanijo z razlogi privedbe in jo 
opozorijo na posledice, če se bo privedbi upirala ali skušala 
pobegniti. 

Če se oseba privedbi upira, jo policisti privedejo prisilno. 
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39. člen 

Policisti pridržijo osebo, ki moti ali ogroža javni red, če 
javnega reda ne morejo drugače vzpostaviti oziroma če 
ogrožanja ne morejo drugače odvrniti. Pridržanje sme trajati 
največ 24 ur. 

Osebo, ki so jo izročili tuji varnostni organi in jo je potrebno 
izročiti pristojnemu organu, se sme pridržati največ 48 ur. 

Pridržanje se odredi z odločbo, ki mora biti izdana in vročena 
pridržani osebi v roku 6 ur od odvzema prostosti. Pridržana 
oseba ima, dokler traja pridržanje, pravico do pritožbe zoper 
odločbo o pridržanju. O pritožbi mora odločiti pristojno 
okrožno sodišče v roku 48 ur. 

Pritožba ne zadrži izvršitve pridržanja. 

Pridržanje se odpravi takoj, ko prenehajo razlogi zanj. 

Če je pridržana vojaška oseba, je o tem treba nemudoma 
obvestiti vojaško policijo. 

40. člen 

Ob prijetju mora biti oseba v njenem materinem jeziku ali jeziku, ki 
ga razume, obveščena, da ji je odvzeta prostost in o razlogih za 
odvzem prostosti. Takoj mora biti poučena, da ni dolžna ničesar 
izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, 
ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je policist na njeno zahtevo 
dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje. 

Policist mora odložiti vsa nadaljnja dejanja do prihoda zagovornika, 
vendar najdlje za dve uri od tedaj, ko je bila osebi dana možnost, 
da obvesti zagovornika. 

Policist lahko takoj privede ali pridrži osebo oziroma opravi kakšno 
drugo dejanje, določeno z zakonom, če bi odlaganje onemogočilo 
ali otežilo izvršitev naloge. 

41. člen 

Tujcu, ki mu ni dovoljen vstop v državo ali mu je bil izrečen izgon 
oziroma odstranitev iz države, vendar ga ni mogoče takoj 
odstraniti, se sme odrediti bivanje pod strožjim policijskim 
nadzorom v objektu, določenem za ta namen, za čas, ki je nujno 
potreben za njegovo odstranitev iz države. 

42. člen 

Policisti zasežejo predmete na podlagi odredbe pristojnega organa 
ali iz razlogov, določenih z zakonom. 

Policisti pri opravljanju drugih nalog, določenih z zakonom, 
zasežejo predmete, namenjene za napad ali samopoškodovanje, 
kakor tudi predmete, s katerimi se lahko huje ogrozi javni red ali 
splošna varnost ljudi ali premoženja, ali predmete, ki so bili 
uporabljeni, pridobljeni oziroma so nastali s prekrškom ali kaznivim 
dejanjem. 

Predmete iz prejšnjih odstavkov so policisti dolžni izročiti 
pristojnemu organu. V primeru, da zoper osebo, ki so ji bili predmeti 
zaseženi, ni bil uveden postopek pred pristojnim organom, je 
treba predmete osebi vrniti, razen če gre za nevarne predmete. 

43. člen 

Policisti lahko brez odločbe sodišča vstopijo v tuje 
stanovanje in druge prostore, če je to potrebno zaradi 

preprečitve samomora, če se preverjajo okoliščine, ki kažejo 
na smrt določene osebe v tem prostoru, ali če gre za 
preprečitev konkretne nevarnosti za ljudi in premoženje. 

44. člen 

Če morajo prijeti storilca kaznivega dejanja ali prepeljati v najbližji 
zdravstveni zavod osebo, ki potrebuje nujno zdravniško pomoč, 
ali opraviti drugo nujno nalogo, imajo policisti, ki tega ne morejo 
storiti drugače, pravico uporabiti najbližje dosegljivo prevozno 
sredstvo ali sredstvo za zvezo, razen sredstev slovenske vojske. 

Lastnik sredstva iz prejšnjega odstavka ima pravico do povračila 
stroškov in morebitne škode, ki mu je bila povzročena z uporabo. 

Pri opravljanju svojih nalog imajo policisti pravico do brezplačnega 
prevoza s sredstvi javnega prometa in pravice iz obveznega 
zavarovanja potnikov v javnem prometu. 

45. člen 

Če obstajajo razlogi za sum, da je oseba izvršila kaznivo 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ga izvršuje ali 
ga bo izvršila in policisti tega dejanja ne morejo drugače 
odkriti, preprečiti ali dokazati, ali bi bilo to zvezano z 
nesorazmernimi težavami, lahko policisti uporabijo naslednje 
ukrepe: 

- tajno opazovanje in sledenje z uporabo tehničnih sredstev 
za dokumentiranje; 

- tajno policijsko delovanje; 
- tajno policijsko sodelovanje; 
- prirejene listine in identifikacijske oznake. 

Uporabo ukrepov iz prejšnjega odstavka odobri generalni 
direktor policije ali oseba, ki jo on pooblasti. Odobritev mora 
biti pisna in mora vsebovati podatke o osebi, zoper katero 
se izvaja ukrep, opis dejanja, način, obseg, trajanje ukrepov 
in utemeljitev razlogov. 

Izvajanje ukrepov iz prvega odstavka tega člena lahko traja 
največ tri mesece, iz tehtnih razlogov pa se lahko njihovo 
trajanje podaljša vsakič za tri mesece. Za vsako podaljšanje 
se mora izdati pisna odobritev z obrazloženimi razlogi za 
podaljšanje. 

Z izvajanjem ukrepov je potrebno prenehati takoj, ko 
prenehajo razlogi, zaradi katerih so bili uvedeni. 

Če so bili ukrepi iz prvega odstavka tega člena izvršeni v 
nasprotju z določbami drugega ali tretjega odstavka tega 
člena, sodišče svoje odločitve ne sme opreti na tako 
pridobljene podatke, sporočila, posnetke ali dokazila. 

46. člen 

Policisti imajo pri opravljanju nalog pravico uporabiti naslednja 
prisilna sredstva: 

- sredstva za vklepanje in vezanje; 
- plinski razpršilec; 
- fizično silo; 
- palico; 
- plinska in druga sredstva za pasivizacijo; 
- vodni curek; 
- konjenico; 
- posebna motorna vozila; 
- službenega psa; 
- sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev; 
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- strelno orožje. 

Za uporabo prisilnih sredstev gre le takrat, kadar policisti pri 
opravljanju nalog policije uporabijo katero od sredstev iz prejšnjega 
odstavka za neposredno delovanje na osebe. 

47. člen 

Policisti lahko uporabijo prisilna sredstva, če drugače ne morejo 
obvladati upiranje osebe, ki ne izpolnjuje zakonitih ukazov ali moti 
javni red, osebe, ki jo je treba prijeti, privesti ali ji odvzeti prostost, 
če je potrebno vzpostaviti javni red, ki je huje ali množično kršen, 
in v primerih, ko morajo odvrniti napad na osebe ali objekte, ki jih 
varujejo, ali napad nase. 

Policisti smejo uporabiti le tisto prisilno sredstvo, s katerim opravijo 
nalogo z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo, proti kateri 
ga uporabijo. Pri uporabi prisilnih sredstev morajo policisti 
spoštovati človekovo osebnost in njegovo dostojanstvo. 

Policisti morajo prenehati uporabljati prisilno sredstvo takoj, ko 
prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo uporabljeno. 

48. člen 

Pri opravljanju nalog sme policist uporabiti strelno orožje samo, 
če ne more drugače: 

• zavarovati življenja ljudi; 
- preprečiti bega osebi, ki je zalotena pri kaznivem dejanju, za 

katero je po zakonu mogoče izreči kazen zapora 8 let ali več; 
- preprečiti bega osebi, ki ji je odvzeta prostost ali osebi, za katero 

je izdan nalog za odvzem prostosti, ker je storila kaznivo dejanje 
iz prejšnje alinee, če je v nalogu za prijetje, privedbo oziroma 
spremljanje osebe izrecno določeno, da sme policist uporabiti 
strelno orožje, če bi taka oseba poskušala pobegniti; 

- odvrniti napada na varovano osebo ali varovani objekt; 
- odvrniti od sebe neposrednega protipravnega napada, s katerim 

je ogroženo njegovo življenje. 

Preden policist uporabi strelno orožje, mora, kadar okoliščine to 
dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil strelno orožje, 
opozoriti s klicem: "Stoj, policija, streljal bom!" in z opozorilnim 
strelom. 

49. člen 

Pri neposrednem opravljanju nalog policije na vodah imajo policisti 
Pravico: 

• preveriti zastavo plovila; 
" ustaviti plovilo, ga pregledati in preiskati; 
" pregledati listine plovila, članov posadke in potnikov; 
" uporabiti druga policijska pooblastila, če je to potrebno. 

Policisti smejo zasledovati, zajeti in odpeljati k pristojnemu organu 
Plovilo in člane posadke, če obstaja sum, da so bili kršeni predpisi 
Republike Slovenije, mednarodne pogodbe ali pravila mednarod- 
nega prava. 

"V. ZBIRANJE, VARSTVO IN ZAVAROVANJE 
podatkov 

50. člen 

Policija zbira osebne in druge podatke zaradi opravljanja z zakonom 
določenih nalog. 

Policisti zbirajo osebne in druge podatke neposredno od osebe, 
na katero se ti podatki nanašajo, in od drugih, ki o tem kaj vedo, 
ali iz že obstoječih zbirk podatkov. 

Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od osumljenca lahko 
policisti z njegovo pisno privolitvijo uporabijo poligrafsko testiranje. 

Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov, namenjenih za dokazova- 
nje prekrškov in kaznivih dejanj ter za identificiranje kršiteljev 
oziroma storilcev, smejo policisti uporabljati tehnična sredstva za 
fotografiranje ter video in avdio snemanje. 

Pri zbiranju osebnih in drugih podatkov od drugih oseb ali iz 
obstoječih zbirk podatkov in na način iz prejšnjega odstavka 
policisti niso dolžni o tem obvestiti osebe, na katero se podatki 
nanašajo, če bi to onemogočilo ali otežilo izvršitev določene naloge. 

51. člen 

Če policisti zaradi opravljanja določenih nalog zbirajo osebne in 
druge podatke o osebah iz že obstoječih zbirk podatkov, so organi, 
organizacije in drugi subjekti, ki na podlagi zakona in v okviru 
svoje dejavnosti ali v zvezi z njo vodijo zbirke podatkov, dolžni na 
podlagi zahteve posredovati policistom zahtevane osebne in druge 
podatke. 

Minister lahko odloči, da smejo v primeru iz prejšnjega odstavka 
organi, organizacije in drugi subjekti seznaniti osebe, na katere 
se podatki nanašajo, s posredovanjem podatkov šele po 
določenem roku, ki pa ne sme biti daljši od petih let. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za seznanitev osebe s 
seznamom subjektov, ki so jim bili v določenem obdobju posredo- 
vani osebni in drugi podatki. 

V. DELOVNA RAZMERJA IN POSEBNOSTI UREDITVE 
S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA, POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

52. člen 

Za delavce policije se uporabljajo splošni in posebni predpisi, ki 
urejajo delovna razmerja, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje delavcev, če s tem zakonom ni določeno drugače. 

Delavci policije so policisti in drugi delavci zaposleni v policiji. 

53. člen 

Policisti so uniformirani ali neuniformirani delavci policije, ki 
opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost izvrševati 
policijska pooblastila. 

Za poklic policista se zahteva najmanj srednja strokovna 
izobrazba. 

Poklic policista se določi z nomenklaturo poklicev, ki je podlaga 
za oblikovanje izobraževalnih programov. 

Policisti imajo službeno izkaznico, s katero izkazujejo pooblaš- 
čenost za izvajanje policijskih pooblastil. 

Službeno izkaznico izda generalni direktor policije. 

Obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše 
minister. 
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54. člen 

Delovno razmerje za opravljanje nalog v policiji lahko sklene oseba, 
ki poleg pogojev, določenih v predpisih, ki urejajo sklenitev 
delovnega razmerja delavcev v državnih organih, izpolnjuje še 
naslednje pogoje: 

- da ima ustrezne psihofizične sposobnosti; 
- da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece; 

- da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz 2. 
alinee tega člena; 

- da ima odslužen vojaški rok; 
- da praviloma ni starejša od 30 let; 
- da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji. 

Pogoji iz prve, četrte in pete alinee se uporabljajo samo za 
sklenitev delovnega razmerja policista. 

Za ženske služenje vojaškega roka ni pogoj za sklenitev 
delovnega razmerja. 

Psihofizične sposobnosti iz 1. alinee prvega odstavka tega člena 
se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

Policija lahko zbere o osebi, ki želi skleniti .delovno razmerje v 
policiji, z njeno pisno privolitvijo, še podatke, na podlagi katerih se 
ugotavlja varnostne zadržke za delo v policiji. 

55. člen 

Če je bil delavec policije obsojen zaradi kaznivega dejanja iz 2. 
alinee prvega odstavka 54. člena tega zakona, mora sodišče 
pravnomočno sodbo poslati generalni policijski upravi. 

Delavcu policije preneha delovno razmerje z dnem, ko 
generalna policijska uprava na podlagi pravnomočne sodbe 
izda ugotovitveni sklep o prenehanju delovnega razmerja. 

56. člen 

Oseba, ki je sklenila delovno razmerje za opravljanje nalog 
policista, mora v roku, določenem z aktom o sistemizaciji delovnih 
mest, opraviti izpit za izvajanje policijskih pooblastil. 

Vsebino in način izvajanja izpita iz prvega odstavka tega člena 
predpiše minister na predlog generalnega direktorja policije. 

Osebi, ki ne opravi posebnega izpita iz prejšnjega odstavka, 
preneha delovno razmerje. 

57. člen 

Policist mora opravljati preizkus strokovne usposobljenosti in 
psihofizičnih zmožnosti za delo, ki ga opravlja, najmanj vsaka 3 
leta (v nadaljnjem besedilu: preizkus). 

Policist opravlja preizkus pred komisijo, ki jo imenuje generalni 
direktor policije. 

Policist lahko ponavlja preizkus največ dvakrat zaporedoma. 

Če policist preizkusa ne opravi pri prvem preizkusu, ima pravico 
drugi preizkus opravljati v roku treh mesecev od dneva neuspešno 
opravljenega prvega preizkusa oziroma ima pravico tretji preizkus 
opravljati v roku treh mesecev od dneva neuspešno opravljenega 
drugega preizkusa. 

Vsebino in kriterije za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in 
psihofizičnih zmožnosti policista ter vsebino in potek opravljanja 
preizkusa, določi minister na predlog generalnega direktorja 
policije. 

58. člen 

Generalni direktor policije lahko z odločbo odvzame 
policistu pravico izvajati policijska pooblastila: 

- če le-ta uporabi policijska pooblastila v nasprotju s predpisi; 
- če ne ravna v skladu z določbo četrtega odstavka 26. člena 

tega zakona; 
- če tretjič ne opravi preizkusa iz 57. člena tega zakona; 
- če opravlja dela iz 70. člena tega zakona. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka je dopustna pritožba. O pritožbi 
odloča minister. 

Delavca iz prvega odstavka tega člena generalni direktor policije 
razporedi na drugo delovno mesto, ustrezno njegovi strokovni 
izobrazbi. 

Odločba o razporeditvi je dokončna. 

Delavcu iz prvega odstavka tega člena se odvzame službena 
izkaznica, orožje in uniforma. 

59. člen 

Policija zagotovi pravno pomoč policistu, zoper katerega je uveden 
kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja uradnih 
nalog, ki jih je po oceni policije opravil v skladu s predpisi. 

Oceno poda komisija, ki jo imenuje generalni direktor policije za 
generalno policijsko upravo ali direktor policijske uprave za 
policijsko upravo. 

60. člen 

Za začasno ali občasno opravljanje zadev urejanja prometa na 
javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo 
za cestni promet ter zadev na mejnih prehodih, se lahko sklene 
pogodba z osebo, ki je dopolnila 18 let starosti in izpolnjuje pogoje 
iz 54. člena tega zakona, razen pogoja odsluženega vojaškega 
roka. 

61. člen 

Z osebami iz 54. člena tega zakona se lahko sklene delovno 
razmerje brez javne objave. 

62. člen 

Kandidatu, s katerim ni bilo sklenjeno delovno razmerje, policija ni 
dolžna sporočiti razlogov za svojo odločitev. 

63. člen 

Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije lahko generalni 
direktor policije začasno razporedi ali napoti policista na delo na 
določeno območje ali področje dela, vendar najdalj za šest 
mesecev. 

Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije lahko direktor 
policijske uprave začasno napoti policista iz ene v drugo 
organizacijsko enoto na območju policijske uprave, vendar najdalj 
za šest mesecev. 
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Odločba o začasni razporeditvi oziroma napotitvi mora biti policistu 
vročena najmanj sedem dni pred nastopom dela. Odločba je 
dokončna. 

64. člen 

V primerih, ko je policist po službeni potrebi razporejen na nižje 
vrednoteno delovno mesto, obdrži količnik za izračun plače, ki 
ga je imel na prejšnjem delovnem mestu. 

65. člen 

Policist, ki je razporejen ali napoten po službeni potrebi, ima pravico 
do prevoznih stroškov ali do nadomestila stroškov za ločeno 
življenje in selitvenih stroškov, če se preseli. 

Policistu, ki je razporejen ali napoten po službeni potrebi in se 
preseli, policija zagotovi ustrezno nastanitev. 

66. člen 

Policist je lahko, zaradi varovanja določenih oseb in objektov, 
začasno razporejen na delo v drug državni organ. 

Policist, ki je v tem času v delovnem razmerju v drugem državnem 
organu, je za svoje delo odgovoren predstojniku tega organa. V 
času začasne razporeditve ima pravice in obveznosti, ki izhajajo 
iz tega zakona, v obsegu, določenem v sporazumu med državnim 
organom, kamor je policist začasno razporejen, in policijo. 

Po izteku začasne razporeditve ima pravico vrniti se na delo v 
policijo na delovno mesto, ustrezno njegovi strokovni izobrazbi. 

67. člen 

Delavci policije so dolžni opravljati delo v posebnih delovnih pogojih, 
kadar je to potrebno za izvajanje z zakonom določenih nalog. 

Posebni delovni pogoji so: 

- delo po razporedu; 
- delo v izmenah; 
- delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih; 
- delo preko polnega delovnega časa; 
- popoldansko in nočno delo; 
- pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem kraju 

ali doma; 
- delo v deljenem delovnem času. 

Delo po razporedu oziroma v izmenah vključuje opravljanje delovne 
obveznosti ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih 
dnevih ter delo v popoldanskem in nočnem času, s prerazpore- 
ditvijo delovnega časa v okviru določene redne mesečne oziroma 
letne delovne obveznosti. 

Delovna mesta, na katerih poteka delo v skladu s prejšnjim 
odstavkom, se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

Druge oblike dela v posebnih pogojih se odredijo, če to terjajo 
varnostne razmere oziroma če je samo tako mogoče opraviti 
določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati, ali pa morajo biti naloge 
opravljene v določenem roku. 

Generalni direktor policije določi primere, v katerih je dovoljeno 
odrediti delo iz prejšnjega odstavka, in osebe, ki ga lahko odredijo. 

68. člen 

Pripravljenost za delo je poseben delovni pogoj, pri katerem mora 

biti delavec policije v pripravljenosti za delo na delovnem mestu, 
na določenem kraju ali na domu. 

Pripravljenost za delo se ne šteje v število ur delovne obveznosti. 

Če delavec policije med pripravljenostjo za delo dela, se to število 
ur šteje v število ur delovne obveznosti delavca policije. 

V primeru, ko število opravljenih delovnih ur delavca policije 
presega število ur njegove mesečne oziroma letne delovne 
obveznosti, se razlika ur šteje kot delo preko polnega delovnega 
časa. 

69. člen 

Policisti ne smejo biti člani političnih strank. 

Če policist krši določbo prejšnjega odstavka, mu preneha delovno 
razmerje. 

Odločba o prenehanju delovnega razmerja je dokončna. 

70. člen 

Policist ne sme opravljati dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju 
policijskih nalog. 

Dela, ki jih policist ne sme opravljati, določi minister. 

Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega člena vlada 
določi povečanje osnovne plače policistov. 

71. člen 

Policisti so dolžni med stavko opravljati naslednje naloge policije: 

- varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja; 
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj; 
- odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih 

oseb in njihovo izročanje pristojnim organom; 
- varovanje določenih oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih 

mest in tajnosti podatkov državnih organov; 
- vzdrževanje javnega reda; 
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah; 
- varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole; 
- opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih. 

Naloge iz prejšnjega odstavka so policisti dolžni opravljati 
pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili predstojnikov. 

Delavci policije so med stavko dolžni zagotoviti nemoteno izvajanje 
nalog iz prvega odstavka tega člena. 

Za vrednotenje omejitev, ki izhajajo iz tega člena, vlada določi 
povečanje osnovne plače delavcev policije. 

72. člen 

Pri opravljanju dela se v vseh službenih prostorih, razen v prosto- 
rih, kjer se uporabljajo ali so uskladiščena sredstva oborožitve 
ter druga tehnična oprema, uporabljajo splošni predpisi o 
zagotavljanju varstva pred požarom, varnosti in zdravja delavcev 
pri delu. 

Generalni direktor policije predpiše ukrepe in postopke za 
zagotavljanje varstva pred požarom, varnosti in zdravja delavcev 
pri delu na področjih, za katera se ne uporabljajo splošni predpisi. 

Generalni direktor policije določi tudi organizacijo in izvajanje 
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varstva pri delu ter odgovorne osebe na področju zagotavljanja 
varnosti in zdravja delavcev pri delu. 

73. člen 

Policistu se odmeri pokojnina od povprečnega mesečnega zneska 
plače, ki jo je dobil v zadnjem koledarskem letu pred upokojitvijo, 
če je to zanj ugodneje. 

74. člen 

Policistu, ki je opravljal naloge policista nad 10 let, pripada ob 
upokojitvi odpravnina v višini njegovih štirih zadnjih mesečnih 
plač; odpravnina ob upokojitvi v višini njegovih petih zadnjih 
mesečnih plač pripada policistu, ki je opravljal naloge policista 
nad 15 let; odpravnina ob upokojitvi v višini njegovih šestih zadnjih 
mesečnih plač pa policistu, ki je opravljal naloge policista nad 20 
let. 

Policist, ki je uveljavil pravico do starostne ali invalidske pokojnine, 
ima pravico do odpravnine po splošnih predpisih, če so ti zanj 
ugodnejši. 

Ob smrti policista se njegovi družini izplača odpravnina v skladu 
s prvim ali drugim odstavkom tega člena. 

75. člen 

Delavec ministrstva, ki ima najmanj 30 (moški) oziroma 25 
(ženska) let pokojninske dobe, od tega najmanj 15 let s statusom 
pooblaščene uradne osebe po Zakonu o notranjih zadevah 
(Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/ 
91, 4/92, 58/93), oziroma s statusom policista, ima v roku šest 
mesecev po vložitvi zahteve pravico do upokojitve. 

Pokojnina se mu odmeri v skladu z 73. členom tega zakona v 
višini 65 % pokojninske osnove. Za vsako leto pokojninske dobe 
nad 30 let (moški) oziroma 25 let (ženska) se mu pokojnina 
poveča za 2 % pokojninske osnove, vendar največ do 85 % 
pokojninske osnove. 

Delavci ministrstva so policisti, delavci policije in drugi 
delavci, zaposleni v ministrstvu. 

76. člen 

Policija ima zdravstveno komisijo, ki ocenjuje sposobnost policista 
za opravljanje dela. 

Zdravstveno komisijo imenuje generalni direktor policije in ima 
pet članov, od katerih so najmanj trije zdravniki. 

Policist, ki ga komisija iz prvega odstavka tega člena oceni, da ni 
sposoben za opravljanje svojega dela, je pa sposoben za drugo 
delo v policiji, se razporedi na delovno mesto, ki ustreza stopnji 
njegove strokovne usposobljenosti in zdravstvenemu stanju. 

Če je zmanjšana delovna sposobnost posledica opravljanja z 
zakonom določenih nalog, policist obdrži plačo, ki jo je prejemal 
na prejšnjem delovnem mestu, če je to zanj ugodneje. 

Po razporeditvi iz tretjega odstavka se zadeva odstopi v nadaljnji 
postopek pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zaradi priznanja pravic iz invalidskega zavarovanja. 

Če komisija iz prvega odstavka tega člena oceni, da policist ni 
sposoben za opravljanje svojega ali drugega dela v policiji, pošlje 
zadevo v nadaljnji postopek pristojni enoti Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje zaradi priznanja pravic iz invalidskega 
zavarovanja. 

77. člen 

Policija zavaruje policiste za primer nesreče pri delu, katere 
posledica je smrt ali trajna izguba splošne delovne zmožnosti, če 
opravljajo delo, ki je zdravju in življenju posebno nevarno. 

Delovna mesta, na katerih so policisti zavarovani, so določena v 
aktu o sistemizaciji delovnih mest. 

78. člen 

Policist, ki ni zavarovan po določbah 77. člena tega zakona, 
ima poleg pravic iz invalidskega zavarovanja za primer 
nesreče pri delu, posledica katere je smrt ali trajna izguba 
splošne delovne zmožnosti, še pravico do posebne 
odškodnine. 

Posebna odškodnina znaša največ 100 % zavarovalne vsote, 
določene na podlagi prejšnjega člena. V primeru smrti znaša 
posebna odškodnina 100 % zavarovalne vsote iz prejšnjega 
člena, v primeru trajne izgube splošne delovne zmožnosti 
pa je višina posebne odškodnine odvisna od odstotka trajne 
izgube splošne delovne zmožnosti. V primeru policistove 
smrti pripada posebna odškodnina njegovi družini oziroma 
zakoncu. 

Višino in način izplačevanja posebne odškodnine iz 
prejšnjega odstavka določi generalni direktor policije. 

79. člen 

Za policista, ki pri opravljanju svojega dela izgubi življenje, poravna 
policija stroške pogreba v kraju, ki ga določijo svojci. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ima družina oziroma zakonec 
policista pravico do enkratne denarne pomoči, in sicer najmanj v 
višini skupnega zneska plač, ki jih je v zadnjih šestih mesecih 
prejel ta policist, ter največ v višini skupnega zneska plač, ki 
jih je v zadnjih desetih mesecih prejel ta policist. O višini 
enkratne denarne pomoči odloča generalni direktor policije. 

Denarna pomoč se izplača poleg odpravnine, določene v 74. 
členu tega zakona. 

80. člen 

Policist prejema med začasno zadržanostjo zaradi bolezni, 
nesreče pri delu in v drugih primerih, določenih s predpisi o 
zdravstvenem varstvu, razen v primerih začasne zadržanosti 
zaradi nesreče izven dela ali zaradi nege družinskega člana, ko 
prejema nadomestilo plače po splošnih predpisih, nadomestilo 
plače v višini plače za polni delovni čas brez dodatkov za delo v 
posebnih pogojih. 

81. člen 

Policistom, ki obvladajo posebna znanja in veščine, za katere se 
še dodatno usposabljajo in jih potrebujejo pri opravljanju policijskih 
nalog in policistom, ki opravljajo posebno nevarne naloge, pripadajo 
dodatki za posebna znanja in veščine ter za nevarnost. 

Minister določi vrsto posebnih znanj in veščin ter nalog iz 
prejšnjega odstavka. 

Povišanje osnovne plače za posamezna delovna mesta določi 
minister v aktu o sistemizaciji delovnih mest. 
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VI. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA 
ODGOVORNOST 

82. člen 

Delavec policije je lahko začasno odstranjen z dela ali z delovnega 
mesta, če je zaloten pri hujši kršitvi delovnih obveznosti in dolžnosti 
ali če je zoper njega uveden kazenski postopek za kazniva 
dejanja, navedena v 54. členu tega zakona, ali se zahteva uvedba 
postopka zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti, 
za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja. 

O začasni odstranitvi z dela ali z delovnega mesta odloči generalni 
direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti. 

Policistu, ki je začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, 
se med trajanjem začasne odstranitve z dela ali z delovnega 
mesta odvzameta službena izkaznica in orožje. 

83. člen 

Disciplinski postopek je javen. 

Organ, ki vodi postopek, lahko odloči, da poteka disciplinski 
Postopek brez navzočnosti javnosti, kadar se v postopku 
obravnavajo zadeve, ki pomenijo državno, uradno ali drugo tajnost. 

84. člen 

O disciplinski odgovornosti delavcev policije na prvi stopnji odloča: 

" generalni direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti za 
delavce generalne policijske uprave; 

- direktor policijske uprave ali delavec, ki ga on pooblasti za 
delavce policijske uprave in policijskih postaj. 

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec policije pravico 
do ugovora na disciplinsko komisijo v osmih dneh od dneva 
vročitve odločbe. 

Disciplinsko komisijo imenuje minister in ima deset članov. 

Komisija odloča v senatu treh članov, od katerih je eden zunanji 
član. 

85. člen 

Lažje kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti delavcev policije 
So poleg kršitev, navedenih v splošnih predpisih, ki veljajo za 
delavce v državnih organih, še naslednje kršitve: 

" nepravilen in nevljuden odnos do drugih delavcev policije; 
' nspravočasno, nevestno ali malomarno opravljanje dela brez 

hujših posledic; 
" nepravilno in malomarno nošenje uniforme in drugih uradnih 

označb ali drugo obnašanje, ki škoduje ugledu policije; 
" oteževanje ali motenje dela drugih delavcev. 

^a kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče javni opomin ali 
aenarna kazen. 

86. člen 

^uiše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti delavca policije so 
P°'eg kršitev, navedenih v splošnih predpisih, ki veljajo za delavce 

državnih organih, še naslednje kršitve: 

neopravičen izostanek z dela, če to povzroči hujše posledice za delo policije; 

- nezakonita pridobitev premoženjske ali nepremoženjske koristi 
zase ali za drugega ter sprejemanje daril in drugih ugodnosti v 
zvezi z delom; 

- prihod na delo v vinjenem stanju ali uživanje alkohola oziroma 
drugega narkotičnega sredstva med delom, ki zmanjšuje 
zmožnost za delo; 

- opustitev dejanja ali dejanje, storjeno pod vplivom alkohola 
oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost 
za delo in škoduje ugledu policije; 

- odklonitev preizkusa alkoholiziranosti ali strokovnega pregleda, 
s katerim se ugotavlja prisotnost alkohola oziroma drugega 
narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo; . 

- vsako dejanje, ki ima znake katerega od kaznivih dejanj iz 2. 
alinee prvega odstavka 54. člena tega zakona, ali hujše kršitve 
predpisov o javnem redu; 

- dejanje ali obnašanje, ki škoduje ugledu policije; 
- povzročanje pretepa ali nereda v delovnem času ali v delov- 

nem okolju. 

Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče ukrep preneha- 
nja delovnega razmerja. 

Prisotnost alkohola oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki 
zmanjšuje zmožnost za delo, se ugotavlja z alkotestom ali s 
strokovnim pregledom. 

87. člen 

Delavec policije je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo je pri 
delu oziroma v zvezi z delom povzročil policiji ali komu drugemu 
namenoma ali iz hude malomarnosti. 

Odškodninsko odgovornost delavca policije ugotovi posebna 
komisija, ki jo imenuje generalni direktor oziroma delavec, ki ga 
on pooblasti. 

Dokončna odločba o delavčevi odgovornosti za nastalo škodo in 
o obveznosti povrnitve je izvršilni naslov. 

VII. IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN 
USPOSABLJANJE 

88. člen 

Generalna policijska uprava skrbi za načrtovanje in izvajanje 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe policije. 

89. člen 

Za izobraževanje se smiselno uporabljajo določbe šolske 
zakonodaje, če ni s tem zakonom ali ustanovitvenim aktom šole 
določeno drugače. 

90. člen 

Izobraževanje poteka po javno veljavnih izobraževalnih programih 
za pridobitev srednje in višje strokovne izobrazbe ter po programih 
poklicnega izpopolnjevanja in usposabljanja, prekvalitikacije in 
specializacije. 

V domu srednje strokovne šole se izvaja tudi vzgojni program. 

91. člen 

Izobraževanje po prvem odstavku prejšnjega člena opravljajo: 

- srednja strokovna šola; 
- višja strokovna šola. 
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92. člen 

Šole iz 91. člena tega zakona ustanovi vlada na predlog ministra 
z ustanovitvenim aktom. 

Šole so organizacijske enote generalne policijske uprave. 

93. člen 

Šole imajo organe v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. 

Pristojnosti organov se določijo v ustanovitvenem aktu. 

94. člen 

Izobraževalne programe šol sprejme minister, potem ko Strokovni 
svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ugotovi 
enakovreden izobrazbeni standard. 

Izobraževalni programi pridobijo javno veljavnost z dnem objave 
v posebni publikaciji. 

95. člen 

Kandidati za vpis v posamezno šolo morajo, poleg pogojev, 
določenih s predpisi s področja šolstva, izpolnjevati tudi pogoje, 
ki jih predpiše generalni direktor policije v soglasju z ministrom. 

96. člen 

Izpopolnjevanje in usposabljanje policistov lahko izvajajo tudi 
druge organizacijske enote policije po programih, ki jih predpiše 
generalni direktor policije. 

Delavci policije se vključujejo tudi v druge organizirane oblike 
izobraževanja, ki jih izvajajo zunanje ustanove. 

97. člen 

Generalna policijska uprava s kandidati za izobraževanje sklene 
pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti. 

Medsebojne pravice in obveznosti z udeleženci izpopolnjevanja 
in usposabljanja se določijo z odločbo o napotitvi. 

98. člen 

Nadzor nad izvajanjem izobraževanja izvaja šolska inšpekcija. 

VIII. REZERVNA SESTAVA POLICIJE 

99. člen 

V rezervno sestavo policije so na podlagi delovne dolžnosti 
razporejeni državljani, ki so usposobljeni za izvajanje nalog policije. 

Pomožni policisti so osebe na osnovnem usposabljanju in osebe, 
razporejene v rezervno sestavo policije. 

Za izvajanje določenih nalog policije se lahko razporedijo sredstva 
in oprema na podlagi materialne dolžnosti. 

Pojma delovna dolžnost in materialna dolžnost imata enak pomen 
kot v zakonu o obrambi. 

100. člen 

V rezervno sestavo policije so lahko razporejeni državljani, ki 

izpolnjujejo pogoje iz 54. člena tega zakona in imajo najmanj štiriletno 
srednješolsko izobrazbo. 

101. člen 

Usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije je 
osnovno, nadaljevalno in dopolnilno. 

Izbira kandidatov za osnovno usposabljanje se opravi med 
naborom v skladu z zakonom. 

Dolžina osnovnega usposabljanja ne sme biti krajša od dolžine 
vojaškega roka, določene z zakonom. 

Pomožni policisti, ki so uspešno opravili osnovno usposabljanje, 
se praviloma razporedijo v rezervno sestavo policije. 

Med osnovnim usposabljanjem pomožni policisti ne morejo 
samostojno izvajati policijskih pooblastil. 

Nadaljevalna in dopolnilna usposabljanja se organizirajo za 
pomožne policiste, ki so razporejeni v rezervno sestavo. 

Inšpekcijo nad izvajanjem usposabljanja izvaja policija. 

Minister, na predlog generalnega direktorja policije, predpiše 
programe usposabljanj iz prvega odstavka tega člena in ureja 
druge pogoje za izvajanje usposabljanj. 

102. člen 

Pomožni policisti imajo med osnovnim usposabljanjem pravice in 
dolžnosti kot vojaški obvezniki med služenjem vojaškega roka, 
med nadaljevalnim in dopolnilnim usposabljanjem pa imajo enake 
pravice kot državljani med opravljanjem obrambnih dolžnosti. 

103. člen 

Pomožnemu policistu preneha osnovno usposabljanje: 
. l/ J t .. 

- če več ne izpolnjuje pogojev iz 100. člena tega zakona; 
- če ne opravi preizkusa znanj in usposobljenosti, predpisanega 

s programom osnovnega usposabljanja; 
- če mu je izrečeno prenehanje usposabljanja zaradi hujše kršitve 

discipline in dolžnosti med usposabljanjem; 
- iz zdravstvenih razlogov. 

Iz razlogov iz prvega odstavka tega člena se pomožnemu policistu 
izreče ukrep prenehanja usposabljanja, pošlje na doslužitev v 
enote Slovenske vojske in v skladu z zakonom prerazporedi na 
druge obrambne dolžnosti. 

O predčasnem prenehanju in prekinitvi osnovnega usposabljanja 
odloča generalni direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti. 

104. člen 

Pomožni policisti so razporejeni v enote policije v skladu z vojno 
organizacijo in sistemizacijo policije, ki jo določi minister na predlog 
generalnega direktorja policije. 

Pomožni policisti, ki so vpoklicani na opravljanje nalog iz šestega 
odstavka 101. člena tega zakona in 105. člena tega zakona, 
nosijo uniformo in imajo pri opravljanju nalog enake pravice, 
dolžnosti ter pooblastila kot policisti. 

105. člen 

Minister lahko, na predlog generalnega direktorja policije, odloči, 
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da se pomožne policiste, poleg primerov iz 15. in 101. člena tega 
zakona, vpokliče za izvajanje nalog policije tudi v naslednjih 
primerih: 

- ob naravnih in drugih nesrečah; 
- za zavarovanje državne meje; 
- v drugih primerih, ko je huje ogrožena notranja varnost. 

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko minister odloči tudi o 
izročitvi vozil, strojev, objektov in drugih sredstev na podlagi 
materialne dolžnosti. 

106. člen 

Pomožnemu policistu med opravljanjem nalog iz 105. člena tega 
zakona pripadajo nadomestila in povračila, kot so predpisana za 
vojaške obveznike. 

107. člen 

Pomožni policist, ki se med opravljanjem nalog iz 105. člena tega 
zakona poškoduje ali zaradi takih poškodb zboli, tako da ima 
telesno okvaro, ima enake pravice, kot jih v takih primerih določa 
ta zakon za policiste. 

če pomožni policist v okoliščinah iz prejšnjega odstavka izgubi 
življenje, pripadajo njegovi družini enake pravice, kot jih v takih 
primerih določa 79. člen tega zakona za policiste. 

108. člen 

Za kršitve predpisane discipline in za neizpolnjevanje dolžnosti 
med usposabljanjem se pomožnemu policistu lahko izrečejo 
naslednji disciplinski ukrepi: 

- opomin; 
■ javni opomin; 
- prepoved izhoda v prostem času; 
• premestitev v drugo policijsko enoto; 
• prenehanje usposabljanja in izključitev iz rezervne sestave. 

Za lažjo kršitev se izreče opomin ali prepoved izhoda v prostem 
času, za hujšo pa javni opomin, premestitev v drugo policijsko 
®noto ali prenehanje oziroma prekinitev usposabljanja. 

109. člen 

Kršitve predpisane discipline in dolžnosti med usposabljanjem so 
'ažje in hujše. 

Lažje kršitve so: 

" nepravočasno prihajanje na usposabljanje in predčasno 
odhajanje z usposabljanja; 

• neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v kraj 
usposabljanja; 

• nepravilno oziroma malomarno nošenje uniforme in osebna 
neurejenost; 

• malomarno izvrševanje nalog in dolžnosti. 

'"Mše kršitve so: 

" Ponavljanje lažjih kršitev discipline in dolžnosti med 
usposabljanjem; 

" Prihajanje na usposabljanje v vinjenem stanju ali uživanje 
alkohola oziroma narkotičnih sredstev med usposabljanjem; 

" zloraba bolezni za odsotnost z usposabljanja; 
" neopravičen izostanek z usposabljanja nad 2 dni; 
' Povzročitev večje materialne škode, če je povzročena 

namenoma ali iz hude malomarnosti; 
- nedostojno, žaljivo, nasilno ali drugače neprimerno obnašanje 

do udeležencev usposabljanja ali državljanov; 
- odklonitev nalog, ki so določene s programom usposabljanja in 

redom v enoti, v kateri se pomožni policist usposablja; 
- odklonitev, nepopolna izvršitev ali neizvršitev dobljenega povelja 

ali ukaza; 
- kršitev predpisov o varstvu zaupnih in osebnih podatkov ali 

opustitev varnostnih in drugih ukrepov. 

110. člen 

Policija vodi evidenco pomožnih policistov in evidenco obveznikov 
materialne dolžnosti. 

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke iz vojaške 
evidence osebe: ime in priimek, enotno matično številko, rojstni 
datum in kraj, stalno in začasno prebivališče, zdravstveno stanje, 
šolsko izobrazbo, zaposlitev in poklic, strokovno usposobljenost 
za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije, in znanja, 
pomembna za razporeditev osebe v skladu z vojno organizacijo 
in sistemizacijo policije, napredovanja, prejeta priznanja, 
disciplinske kršitve in ukrepe ter bivanje v tujini, ki traja več kot tri 
mesece. 

Evidenca obveznikov materialne dolžnosti se vodi v skladu s 
predpisi, ki urejajo izvajanje materialne dolžnosti. 

Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih o njem 
vodi policija na podlagi prejšnjih odstavkov. 

Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi zbirke 
osebnih podatkov o vojaških obveznikih, je dolžan dati policiji 
osebne podatke o vojaških obveznikih, ki se usposabljajo za 
opravljanje nalog v rezervni sestavi policije oziroma so razporejeni 
v rezervno sestavo policije. 

IX. PRIZNANJA 

111. člen 

Za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k razvijanju 
in krepitvi varnosti, za pomoč policiji ali za sodelovanje in pomoč 
v posameznih varnostnih akcijah, se policistom, drugim delavcem 
policije ali organizacijskim enotam policije, pomožnim policistom, 
dijakom in študentom podeljujejo priznanja. 

Priznanja iz prejšnjega odstavka se podeljujejo tudi državnim 
organom, lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, 
samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim pravnim 
osebam ter društvom in posameznikom. 

Vrste priznanj in postopek podeljevanja določi minister na predlog 
generalnega direktorja policije. 

X. ZAŠČITA UNIFORME, POLOŽAJNIH OZNAK IN 
SIMBOLOV 

112. člen 

Državni organi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki, društva ter druge pravne in fizične osebe ne smejo 
reproducirati ali uporabljati uniforme in oznak, ki so po barvi, 
kroju, označbah nazivov in posebnih označbah enake ali podobne 
uniformi in položajnim oznakam ali simbolom policije ter 
reproducirati in uporabljati v prometu vozil, ki so po grafični podobi 
enaka vozilom in drugim prevoznim sredstvom policije. 
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Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev. 

Odgovorna oseba pravne osebe ali državnega organa oziroma 
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se 
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev. 

Predmeti, ki so bili izdelani ali uporabljeni v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, se odvzamejo. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

113. člen 

Ministrstvo mora uskladiti organizacijo in delo z določbami tega 
zakona najkasneje v roku enega leta od njegove uveljavitve. 

114. člen 

Do sprejema predpisov, ki bodo urejali štetje zavarovalne dobe s 
povečanjem, se za policiste, določene v aktu o sistemizaciji 
delovnih mest, uporabljajo določbe 99. člena Zakona o notranjih 
zadevah (Uradni list SRS št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS 
19/91, 4/92 in 58/93) in Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96). 

V enem letu od uveljavitve tega zakona se opravi revizija delovnih 
mest v policiji in v Ministrstvu za notranje zadeve, na katerih se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem. 

115. člen 

Do sprejema predpisa, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se 
za delavce policije uporabljajo določbe 136. člena Zakona o notranjih 
zadevah (Uradni list SRS -št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS 
19/91, 4/92 in 58/93). 

116. člen 

Pogodbe, sklenjene z učenci, ki se izobražujejo v Srednji policijski 
šoli na podlagi Zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 
28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93), 
ostanejo z dnem uveljavitve tega zakona v veljavi. 

117. člen 

Policijska enota, ki opravlja naloge varovanja Državnega zbora 
Republike Slovenije, do oblikovanja posebne službe za notranje 
varovanje državnega zbora opravlja svoje naloge v skladu z 
internimi akti državnega zbora ter na način in v skladu s pravili 
policijske stroke. 

118. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o notranjih 
zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list 
RS, št. 19/91, 4/92, 58/93), razen določbe 99. in 136. člena, ki 
prenehata veljati z dnem uveljavitve predpisa o štetju zavarovalne 
dobe s povečanjem, oziroma predpisa, ki bo urejal položaj javnih 
uslužbencev. 

119. člen 

Za Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo in za 
Obveščevalno-varnostno službo Ministrstva za obrambo veljajo 
do sprejetja ustreznega zakona določbe Zakona o notranjih 
zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list 
RS, št. 19/91, 4/92, 58/93), v kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom. 

120. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije je Dražvnemu zboru Republike Slovenije 
v drugo obravnavo posredovala predlog Zakona o policiji. Predlog 
zakona je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora št. 35 z 
dne 23. julija 1997. 

Na podlagi stališč Odbora za notranjo politiko, mnenja Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve ter mnenj strokovne javnosti, 
izraženih na okrogli mizi, ki jo je organizirala Visoka policijsko- 
varnostna šola, in javni predstavitvi, ki jo je organiziral Odbor za 
notranjo politiko, je predlagatelj pripravil nov predlog Zakona o 
policiji za drugo branje. Ob tem je zaradi nomotehničnega 
izboljšanja opravil preštevilčenje nekaterih členov. 

Zaradi preglednosti so vsebinske spremembe v predlogu napisane 
v poudarjenem tisku. 

V nadaljevanju so obrazložene vse vsebinske spremembe 
posameznih členov. Zaradi preštevilčenja so členi iz umaknjenega 
predloga navedeni v oklepaju. 

1. člen (1. člen) 
Predlagatelj je sledil mnenju, da napovedovanje vsebine zakona 
v posebnem členu ni potrebno, saj takšna določba nima 
normativne vsebine. Tako je v tem členu natančneje opredelil 
pojem policije in podlago za izvajanje njenih nalog. 

10. člen (10. člen) 
V drugem odstavku so natančneje opredeljene naloge policijske 
postaje, tako da le-te ne morejo biti drugačne od nalog policije, 
določenih v 3. členu. Določen je tudi način ustanovitve policijske 
postaje. 

17. člen (12. člen) 
S spremembo besedila želi predlagatelj le okvirno dati možnosti 
za sodelovanje med samoupravno lokalno skupnostjo in policijsko 
postajo na neobligatorni način do lokalne skupnosti. 

26. člen (21. člen) 
Zaradi boljše preglednosti je predlagatelj določbi prvega in drugega 
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odstavka vključil v 26. člen. Dodano je tudi določilo o kodeksu 
etike, hkrati pa v skladu s sklepi Državnega zbora skuša zavezati 
policiste, da samo v določenih primerih ukrepajo tudi izven službe. 

31. člen (32. člen) 
V spremenjenem besedilu je predlagatelj pojem "legitimiranje" 
nadomestil s primernejšim pojmom "ugotavljanje identitete" ter 
natančneje opredelil kriterije za izvedbo ukrepa. Tako le-tega ni 
mogoče izvesti zoper osebo, ki zgolj z videzom ali obnašanjem 
vzbuja nek neditiniran sum. 

32. člen (33. člen) 
Predlagatelj je vključil nov tretji in četrti odstavek. Predlagana 
dopolnitev pomeni uskladitev varnostnega preverjanja z Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov, hkrati pa daje Vladi Republike 
Slovenije pooblastilo za izdajo podzakonskih aktov, ki bodo urejali 
področje varovanja določenih oseb, organov, objektov, okolišev, 
delovnih mest, tajnih podatkov ter varnostnega preverjanja oseb. 

33. člen (34. člen) 
Predlagatelj je natančneje opredelil način ustnega vabljenja oseb 
ter določil, da je tudi v tem primeru osebo potrebno opozoriti na 
možnost prisilne privedbe. 

34. člen (35. člen) 
Sprememba pomeni natančnejšo opredelitev varnostnega 
Pregleda osebe tqr določitev kriterijev za izvedbo tega ukrepa. 

38. člen (38. člen) 
s spremembo je po mnenju predlagatelja odpravljena dilema, ali 
tudi prijetje pomeni odvzem prostosti. S tem je povezana tudi 
sprememba 40. člena, ki določa postopek prijetja. 

39. člen (40. člen) 
Na podlagi spremenjene določbe 2. odstavka je do 48 ur mogoče 
Pridržati le osebo, k'i so jo izročili tudi varnostni organi in jo izročiti 
Pristojnemu organu. Ostale spremembe pomenijo zagotavljanje 
večje pravne varnosti pridržanim osebam. 

43. člen (44. člen) 
Spremenjeno besedilo omejuje pravico policistu, da brez odredbe 
vstopi v tuje stanovanje le za primere, ko je to potrebno zaradi 
Preprečitve samomora ali zaradi ugotavljanja okoliščin, ko kažejo 
"a smrt osebe ter zaradi preprečitve konkretne nevarnosti za 
Mi ali premoženje. 

4s- člen (IV. poglavje) 
S črtanjem I V. poglavja, ki je govorilo o posebnih policijskih ukrepih, 
ZeH predlagatelj v skladu s sklepi Državnega zbora to področje v 
Popolnosti uskladiti z Zakonom o kazenskem postopku. To je 
urejeno na ta način, da bo policija tiste posebne policijske ukrepe, 

Posegajo v človekovo zasebnost, uporabljala le v okvirih 
Predvidene novele Zakona o kazenskem postopku in ne po 
določbah Zakona o policiji. Iz tega razloga je predlagatelj v tem 
*akonu določil nekatere tajne policijske ukrepe kot policijska 
Pooblastila. Ti ukrepi ne pomenijo vdora v človekovo zasebnost, 
Sai se izvajajo na javnih ali odprtih prostorih, oziroma je vdor v 
Posameznikovo zasebnost pogojen z njegovo lastno odločitvijo. 

dobritev za njihovo uporabo je vezana na generalnega direktorja 
Policije ali osebo, ki jo on pooblasti. Prav tako je predvidena 
as°vna omejitev teh ukrepov. Zagotovljeno je tudi sodno varstvo, 

Sai sodišče svoje odločitve ne sme opreti na pridobljene dokaze, 
6 bi bili pridobljeni na nezakonit način. 

54. člen (62. člen) 
Z novim drugim odstavkom je predlagatelj zožil pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati oseba za sklenitev delovnega razmerja v policiji, tako 
da vse pogoje iz prvega odstavka morajo izpolnjevati le kandidati 
za opravljanje nalog policista. 

55. člen (63. člen) 
Predlagatelj je določbo drugega odstavka dopolnil tako, da je 
natančno opredelil način prenehanja delovnega razmerja delavca, 
obsojenega za kaznivo dejanje. Delavcu naj bi tako delovno 
razmerje prenehalo z dnem izdaje ugotovitvenega sklepa. 

58. člen (66. člen) 
Predlagatelj je iz določbe izločil besedilo, ki je odvzem pravice 
izvajati policijska pooblastila, vezalo na odvzem statusa policista, 
saj je takšna določba omogočala različne razloge, tako glede 
opredelitve pojma "status policista" kot tudi glede načina pridobitve 
takega statusa. Predlagatelj meni, da pojma "status policista" ni 
mogoče razlagati kot nek poseben status. Vse pravice in 
obveznosti delavca, ki opravljajo delo policista, so namreč vezane 
na delovno mesto in ne na osebo. 

71. člen (79. člen) 
Predlagatelj ugotavlja, da za delavce policije, ki nimajo statusa 
policista, velja omejitev prepovedi stavke, kot tudi vsaj še nekatere 
druge omejitve, ki za večino delavcev v državni upravi ne veljajo, 
zato predlaga dopolnitev teksta zakona tako, da ima vlada možnost 
določiti odstotek povečanja plače tudi za delavce policije. 

75. člen (83. člen) 
S predlagano spremembo želi predlagatelj izenačiti pravice 
dosedanjih pooblaščenih uradnih oseb ter zagotoviti gibanje 
kadrov med policijo in drugimi službami ministrstva, brez, da bi se 
pravice, ki izhajajo iz statusa policista, prenašale izven policije, 
hkrati pa želi zagotoviti tem delavcem pravico do predčasne 
upokojitve, če izpolnijo pogoje, ki veljajo za policiste. 

78. člen (86. člen) 
Predlagatelj je na novo oblikoval določbo, ki ureja pravico policista 
do posebne odškodnine, tako da je določil zgornjo in spodnjo 
višino odškodnine. Le-ta je vezana na višino zavarovalne vsote, 
določene za zavarovanje po 77. členu. S takšnim načinom bo 
zagotovljen enak obseg pravic vsem policistom. 
V primeru smrti policista ima pravico do odškodnine tudi zakonec 
policista - doslej je to pravico imela le družina policista, kar se je 
v praksi zaradi pravne razlage pojma "družina" izkazalo za 
neustrezno. 
Iz enakih razlogov je spremenjen tudi 79. člen (87. člen). 

98. a člen (99. člen) 
S predlaganimi spremembami želi predlagatelj zagotoviti pravne 
osnove delovanja Visoke policijsko-varnostne šole. 

115. a člen 
Obrazložitev je razvidna iz obrazložitve k 98.a členu. 

Predlagatelj je iz prehodnih določb izločil: 
• 122. člen in obveznosti Vlade Republike Slovenije, določene v 

tem členu, ustrezno vključil v materialne določbe zakona; 
- 126. člen, ki je v prehodnem obdobju pod posebnimi pogoji določal 

pravico do upokojitve delavcem ministrstva; 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

NOVI ČLENI 

Za 14. členom se dodata nova 14.a in 14.b člen, ki se glasita: 

"14.a člen 

Minister, na predlog generalnega direktorja policije, določi objekte 
in okoliše objektov, ki jih uporablja policija in so posebnega pomena 
za opravljanje nalog policije ter predpiše ukrepe za njihovo 
varovanje. 

Okoliš iz prejšnjega odstavka je funkcionalno ograjeno ali 
neograjeno zemljišče policijskega objekta, ki je posebnega pomena 
za opravljanje nalog policije in je potrebno za uporabo takega 
objekta. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj zagotoviti možnost 
varovanja državnega oziroma javnega interesa na nepremičninah, 
ki jih uporablja policija in so posebnega pomena za opravljanje z 
zakonom določenih nalog policije. 

14.b člen 

Za zagotavljanje varnosti policistov, varovanje tehničnih sredstev 
ter opreme izvaja policija posebne ukrepe. 

Vrste in način izvajanja ukrepov iz prejšnjega odstavka predpiše 
minister na predlog generalnega direktorja policije." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj urediti obveznost in 
pravico policije, da izvaja potrebne ukrepe in postopke, ki bodo 
zagotavljali zlasti varnost policistov, zaščito tehničnih sredstev 
ter opreme, s katerimi razpolaga policija. 

Policija gotovo razpolaga z informacijami, podatki in tehničnimi 
sredstvi, ki so in bodo predmet zanimanja zlasti kriminalnih združb 
in posameznikov, ki jih v svojih postopkih obravnava policija. 
Posledično so tudi policisti objekt ogrožanja takih posameznikov, 
zato kaže s celovitim sistemom ukrepov in postopkov zavarovati 
policiste in policijo kot celoto. 

Za 16. členom se dodata nova 16.a in 16.b člen, ki se glasita: 

"16.a člen 

Policija lahko na prošnjo mednarodnih organizacij ali na podlagi 
meddržavnih sporazumov, katerih članica ali podpisnica je 
Republika Slovenija, sodeluje v tujini pri opravljanju policijskih ali 
drugih nevojaških nalog. 

O uporabi policije za naloge iz prejšnjega odstavka odloča Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra. 

Obrazložitev: 

Vključevanje Slovenije v mednarodne organizacije in izvajanje 
meddržavnih sporazumov bo nedvomno zahtevalo določene 
obveznosti tudi za slovensko policijo. Vsebina amandmaja 
opredeljuje sodelovanje policije v tujini na podlagi sprejetih 

obveznosti iz naslova članstva v mednarodnih organizacijah in 
izvajanja meddržavnih sporazumov, katerih članica oziroma 
podpisnica je Republika Slovenija. 

16.b člen 

Policija mora v okviru zakonskih predpisov tudi brez posebnega 
pooblastila, določenega v tem ali drugih zakonih, ukreniti vse, kar 
je potrebno, da od skupnosti ali posameznika odvrne nevarnost 
ali prepreči ravnanja, ki ogrožajo varnost, red in mir. 

O uporabi policije po prejšnjem odstavku odloča minister. 

Državni organi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
posamezniki morajo dati policiji na razpolago tehnična sredstva 
in osebe, usposobljene za upravljanje z njimi, potrebna za izvršitev 
nalog iz prvega odstavka tega člena. 

Stroški, nastali z uporabo tehničnih sredstev in opreme po 
prejšnjem odstavku, so stroški proračuna. 

Pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev. Odgovorna oseba 
pravne osebe pa se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 200.000 
tolarjev." 

Obrazložitev: 

V tem in drugih zakonih ni mogoče natančno našteti vseh primerov, 
ko je potrebno zaščitno, varnostno ukrepanje policije in ko 
skupnost ali posamezniki upravičeno pričakujejo ukrepanje policije. 
Policija bo torej to, lahko bi ocenili generalno pooblastilo, uporabila 
le takrat, ko njeno določeno pričakovano ravnanje nima direktnega 
pooblastila v tem ali drugih zakonih, a je njeno ukrepanje kljub 
vsemu nujno potrebno. Seveda bo odločitev o tem sprejel minis- 
ter. 

Za 51. členom se dodajo novi 51. a, b, c, č, d, e, f, g, h členi, 
ki se glasijo: 

"51 .a člen 

Policist mora varovati državno, uradno ali drugo tajnost, s katero 
se seznani pri opravljanju nalog. Dolžnost varovanja državne, 
uradne ali druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega 
razmerja policista. 

Policist je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila oziroma 
pritožbe. 

Minister lahko v utemeljenem primeru oziroma na zahtevo pri- 
stojnih organov razreši policista varovanja državne, uradne ali 
druge tajnosti. 

51 .b člen 

Minister predpiše organizacijske in logično-tehnične postopke 
ter ukrepe za zavarovanje osebnih in zaupnih podatkov policije in 
kriterije ter postopke za določanje zaupnosti podatkov, katerih 
upravljalec je policija. 

51 .c člen 

Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo 
podatkov policijskih evidenc, se uporabljajo določbe zakona o 
varstvu osebnih podatkov, če ni s tem zakonom določeno drugače. 
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51.6 ćlen 

Policija upravlja zbirke osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
evidence), ki jih zaradi opravljanja nalog zbirajo, obdelujejo, 
shranjujejo, posredujejo in uporabljajo policisti. 

V zvezi z izvajanjem policijskih pooblastil policija vodi in vzdržuje 
naslednje evidence: 

- evidenco ovadenih oseb in kaznivih dejanj; 
- evidenco kršiteljev in prekrškov; 
- evidenco iskanih oseb; 
- evidenco identifikacij; 
- evidenco zaznav kaznivih dejanj; 
- evidenco operativnih informacij; 
- evidenco oseb, zoper katere so bila izvedena pooblastila 

iz 45. člena tega zakona; 
■ evidenco daktiloskopiranih in fotografiranih oseb; 
- evidenca DNK preiskav; 
- evidenco dogodkov; 
■ evidenco pridržanih oseb; 
- evidenco varnostno preverjenih oseb in 
evidenco pritožb. 

51 .d člen 

Evidence iz 51.č člena tega zakona vsebujejo naslednje skupne 
osebne podatke: 

- ime in priimek; 
■ rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj); 
- naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča; 
" državljanstvo. 

51 .e člen 

Poleg skupnih osebnih podatkov vsebujejo posamezne evidence 
še naslednje podatke: 

" evidenca ovadenih oseb in kaznivih dejanj: vzdevek ali lažno 
ime, spol, osebni opis, narodnost ovadene osebe, njene 
družinske in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, poklic 
'n zaposlitev, osebne podatke oškodovancev ter podatke o 
kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas, način, motiv, opis predmetov 
kaznivega dejanja, škoda in druge okoliščine izvršitve); 

" evidenca kršiteljev in prekrškov: poklic in zaposlitev storilca, za 
odgovorno osebo pravne osebe delovno mesto, ki ga zaseda, 
osebne podatke oškodovancev ter podatke o prekršku (vrsta, 
kraj, čas, način storitve, motiv, udeleženci in škoda); 

" evidenca iskanih oseb: vzdevek ali lažno ime iskane osebe, 
niene družinske in premoženjske razmere, šolsko izobrazbo, 
Poklic in zaposlitev; 

' evidenca identifikacij: razlog, kraj, čas in prevozno sredstvo 
°sebe, katere identiteta je bila ugotavljana ter druge okoliščine 
u9otavljanja identitete; 

■ evidenca zaznav kaznivih dejanj: vzdevek ali lažno ime, spol, 
narodnost osumljenca, občina rojstva, osebni podatki 
oškodovancev ter podatki o kaznivem dejanju (vrsta, kraj, čas, 
način, motiv, opis predmetov kaznivega dejanja, škoda in druge 
okoliščine izvršitve); 

" evidenca operativnih informacij: vrsta, kraj, čas, način storitve, 
Sredstva, motiv, udeleženci, škoda, okoliščine izvršitve dejanja; 

" evidenca oseb, zoper katere so bila izvedena pooblastila iz 
člena: vzdevek ali lažno ime osebe, njene družinske in 

Premoženjske razmere, šolska izobrazba, poklic in zaposlitev, 
®|evilko pisne odobritve generalnega direktorja policije ali osebe, 

1 jo on pooblasti ter podatke o načinu, obsegu in trajanju ukrepov; 
evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb: vzdevek ali 

lažno ime iskane osebe, njene družinske in premoženjske 
razmere, šolsko izobrazbo, poklic in zaposlitev, prstne odtise in 
odtise dlani, tropozno fotografijo ter kraj, čas in razlog 
daktiloskopiranja ali fotografiranja; 

- evidenca DNK preiskav: genotip; 
- evidenca dogodkov: podatke o dogodku (vrsta, kraj, čas, 

udeleženci, škoda in druge okoliščine); 
- evidenca pridržanih oseb: podatke o pridržanju (kraj, čas in 

razlog pridržanja); 
- evidenca varnostno preverjenih oseb: šolsko izobrazbo, poklic, 

zaposlitev, predkaznovanost preverjene osebe in razlogi, zaradi 
katerih je bila preverka opravljena in ugotovitve preverjanja; 

- evidenca pritožb: podatke o policistu, zoper katerega je bila 
dana pritožba, pritožnikove podatke, podatke o ukrepu, ravnanju 
ali postopku policije, ki je predmet pritožbe. 

51. f člen 

Posameznik ima pravico vpogleda v svoje podatke v evidencah: 

- iz tretje, četrte, osme, devete, desete, enajste in trinajste alinee 
51.č člena tega zakona takoj po vzpostavitvi evidence; 

- iz prve in druge alinee 51.č člena tega zakona po pravnomočni 
odločitvi o uvedbi kazenskega postopka ali postopka o 
prekršku, če ta ni uveden, pa po zastaranju pregona; 

- iz pete in sedme alinee 51.č člena tega zakona po ustavitvi 
policijske preiskave ali pravnomočni odločitvi o uvedbi 
kazenskega postopka, če ta ni uveden, pa po zastaranju 
pregona; 

- iz dvanajste alinee 51.č člena tega zakona po zaključku 
postopka sklepanja delovnega razmerja v policiji oziroma 
postopka razporeditve na dela varovanja določenih oseb in 
objektov, okolišev in delovnih mest državnih organov ter tajnih 
podatkov državne uprave; 

- iz šeste alinee 51.č člena tega zakona po arhiviranju 
podatkov. 

51.g člen 

Podatki se hranijo: 

- v evidencah iz prve, druge, osme in devete alinee 51.č člena 
tega zakona do izbrisa obsodbe ali kazni, če te ni, pa do 
zastaranja pregona; 

- v evidenci iz tretje alinee 51.č člena tega zakona, dokler trajajo 
razlogi, zaradi katerih je bilo uvedeno iskanje ali drug zakonit 
ukrep, vendar najdalj do zastaranja pregona; 

- v evidenci iz četrte alinee 51 .č člena tega zakona eno leto po 
vnosu podatkov; 

- v evidenci iz pete in sedme alinee 51.č člena do ustavitve 
policijske preiskave, do pravnomočne odločitve o uvedbi 
kazenskega postopka, če tega ni, pa do zastaranja pregona; 

- v evidenci iz šeste alinee 51 .č člena do zaključka akcije 
varovanja, ustavitve policijske preiskave ali pravnomočne 
odločitve o uvedbi kazenskega postopka oziroma postopka o 
prekršku, če tega ni, pa do zastaranja pregona; 

- v evidencah iz desete in dvanajste alinee 51 .č člena tega zakona 
tri leta po vnosu podatkov; 

- v evidencah iz enajste in trinajste alinee 51 .č člena tega zakona 
dve leti po vnosu podatkov. 

51 .h člen 

Po preteku rokov iz prejšnjega člena tega zakona se podatki 
arhivirajo. 

Arhivirani podatki se smejo uporabljati skladno z določili zakona o 
arhivskem gradivu in arhivih." 
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Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj celovito urediti 
posebnosti zbiranja, obdelovanja, shranjevanja in posredovanja 
podatkov, ki jih policisti obravnavajo zaradi opravljanja z zakonom 
določenih nalog. Z razporeditvijo podatkov v trinajst evidenc 
želi predlagatelj določiti različne roke hrambe podatkov teh 
evidenc in s tem omogočiti posamezniku, da izkoristi pravice 
iz zakona o varstvu osebnih podatkov takoj, ko to omogoča 
narava policijskega dela. 

Z določbami tega poglavja se nadomešča Zakon o evidencah 
javne varnosti, ki je bil sprejet leta 1993, zaradi uskladitve z 
zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

51.a člen določa obveznost policista varovati tajnost podatkov, 
virov prijav, sporočil oz. pritožb ter pristojnost ministra, da policista 
razreši dolžnosti varstva tajnosti. 

51.b člen pooblašča ministra, da predpiše postopke in ukrepe za 
zavarovanje podatkov ter kriterije in postopke določanja zaupnih 
podatkov policije. 

51.c člen določa, da se za obravnavanje osebnih podatkov v 
policijskih evidencah uporablja Zakon o varstvu osebnih podatkov, 
če z Zakonom o policiji ni določeno drugače. 

51 .č člen določa naslednje evidence: 

- evidenca ovadenih oseb in kaznivih dejanj vsebuje podatke o 
osebah, ki so bile ovadene javnemu tožilstvu zaradi suma, da 
so storile kaznivo dejanje; evidenca vsebuje tudi osebne podatke 
oškodovancev in podatke o kaznivem dejanju: vrsti, kraju, času, 
načinu, motivu, škodi in drugih okoliščinah izvršitve; 

- evidenca kršiteljev in prekrškov vsebuje podatke o osebah, ki 
so bile predlagane v postopek zaradi suma, da so storile 
prekršek in osebah, ki so bile mandatno kaznovane zaradi 
izvršitve prekrška; 

- evidenca iskanih oseb vsebuje podatke o osebah, za katerimi 
je razpisano iskanje ali drug z zakonom določen ukrep na podlagi 
odločitve pristojnega pravosodnega ali upravnega organa; 

- evidenca identifikacij vsebuje podatke o osebah, katerih identiteto 
so, skladno z določili 31. člena tega zakona, ugotavljali policisti; 

- evidenca zaznav kaznivih dejanj vsebuje podatke o osebah, ki 
jih obravnava policija zaradi razlogov za sum, da so storile 
kaznivo dejanje; 

- evidenca operativnih informacij vsebuje podatke o osebah, za 
katere policisti zbirajo informacije zaradi suma, da izvršujejo 
kazniva dejanja ali hujše prekrške ali ogrožajo varnost določenih 
oseb, organov, objektov, okolišev, delovnih mest in tajnih 
podatkov; 

- evidenca oseb, zoper katera so bila izvršena pooblastila iz 45. 
člena tega zakona, vsebuje podatke o osebah, zoper katere so 
policisti uporabili tajno opazovanje in sledenje z uporabo tehničnih 
sredstev za dokumentiranje ali tajno policijsko delovanje, podatke 
o osebah, ki tajno sodelujejo s policisti, ter podatke o osebah, 
za katero so bile izdelane prirejene listine in identifikacijske 
oznake; 

- evidenca daktiloskopiranih in fotografiranih oseb vsebuje 
podatke o osebah, ki so jih policisti daktiloskopirali ali fotografirali 
v skladu z zakonom; 

- evidenca DNK (deoksiribonukleinske kisline) vzorcev vsebuje 
podatke oseb, katerih vzorce izločkov (sline, krvi,...) je policija 
preiskala v skladu z zakonom zaradi identificiranja osebe s 
pomočjo njenega genotipa; 

- evidenca dogodkov vsebuje podatke o osebah, ki so jih policisti 
obravnavali kot udeležence dogodkov (npr. naravne in druge 
nesreče, onesnaževanje okolja, pogrešane osebe, požari, 
samomori); 

- evidenca pridržanih oseb vsebuje podatke o osebah, ki so jih 
policisti pridržali v skladu z zakonskimi pooblastili; 

- evidenca varnostno preverjenih oseb vsebuje podatke o osebah, 
ki jih je policija varnostno preverila v okviru varovanja določenih 
oseb in objektov, okolišev in delovnih mest državnih organov 
ter tajnih podatkov državne uprave; 

- evidenca pritožb vsebuje podatke o ukrepu, ravnanju ali 
postopku policije, na katerega se je prizadeta oseba pritožila, 
njena pritožba pa je bila obravnavana v predpisanem 
pritožbenem postopku. 

Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi: 

"Po opravljenem izpitu iz prejšnjega člena mora policist dati prisego 
pred generalnim direktorjem policije. 

Prisega se glasi: 

Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno, 
odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter 
spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine. 

Prisego iz prejšnjega odstavka dajo tudi pomožni policisti." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj na tak način posebej 
poudariti pomembnost izvajanja policijskih nalog. Prav tako želi 
za pomožne policiste določiti drugačen tekst slovesne zaprisege, 
kot jo pozna slovenska vojska in jo uskladiti z drugačno vlogo 
policije v izrednem stanju in vojni glede na določila mednarodnih 
konvencij in 15. člena tega zakona. 

K 58. členu 

V prvem odstavku se pika za peto alineo nadomesti s podpičjem 
in doda nova šesta alinea, ki se glasi: 

če je član politične stranke." 

Obrazložitev: 

Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem k 69. členu, 
zato ga je treba obravnavati skupaj s tem amandmajem. 

K 67. členu 

Prva alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
delo v neenakomernem delovnem času". 

V tretjem odstavku se črtata besedi "po razporedu" in se 
nadomestita z besedami "v neenakomernem delovnem času". 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj jasneje definirati 
posebne delovne pogoje. 

K 69. členu 

69. člen se črta. 

Obrazložitev: 

Predlagatelj meni, da je sankcija za kršitev prepovedi članstva v 
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politični stranki, določena v drugem odstavku 69. člena, 
nesorazmerna s težo kršitve, še posebno ob dejstvu, da prepoved 
velja le za policiste in ne za druge delavce policije. Predlagatelj 
zato meni, da je namen določbe 42. člena Ustave Republike 
Slovenije dosežen, z ukrepom, predlaganim v amandmaju k 58. 
členu. 

NOVI ČLENI 

Za 81. členom se doda nov 81 .a člen, ki se glasi: 

"Za posamezna delovna mesta, ki zahtevajo specifična strokovna 
znanja ali posebno izurjenost in so posebnega pomena za 
učinkovito delovanje policije, lahko vlada, na predlog ministra, 
izjemoma določi višji količnik, kot ga določa splošni predpis." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj zagotoviti ustrezne 
kadre za delo v policiji, ki zahteva specifična strokovna znanja ali 
posebno izurjenost, kot so pirotehniki, piloti policijskih helikopterjev, 
policisti specialne enote, ki se urijo za boj proti terorizmu, in 
podobne. Takih delovnih mest je v policiji le nekaj deset. 

Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi: 

"Za izobraževanje po javno veljavnem študijskem programu za 
Pridobitev visoke strokovne izobrazbe se ustanovi visokošolski 
zavod. 

Akt o ustanovitvi sprejme Državni zbor Republike Slovenije." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj ustvariti pravno 
Podlago za konstituiranje Visoke policijsko-varnostne šole. 

115. členom se doda nov 115.a člen, ki se glasi: 

Akt o ustanovitvi iz 98.a člena tega zakona sprejme Državni 
zbor Republike Slovenije v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

D° sprejetja akta o ustanovitvi izvaja študijski program za 
Pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja varnosti in 
notranjih zadev Visoka policijsko-varnostna šola." 

Obrazložitev: 

Obrazložitev je razvidna iz obrazložitve k amandmaju 98.a člena. 

117. členom se dodajo novi 117.a, b, c in č člen, ki se 
glasijo: 

"117.a člen 

Delavci policije, ki na dan uveljavitve tega zakona nimajo ustrezne 
l2°brazbe za zasedbo delovnega mesta, si morajo zahtevano 
lz°brazbo pridobiti v petih letih po uveljavitvi tega zakona, sicer 
Se jih razporedi na delovno mesto, ki ustreza njihovi izobrazbi. 

Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za delavce policije, 
' 'majo na dan uveljavitve tega zakona najmanj 20 let delovne 

dobe." 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem želi predlagatelj izboljšati izobrazbeno 
strukturo delavcev policije. Hkrati predlagatelj izvzema delavce 
policije, pri katerih pridobitev ustrezne izobrazbe ne bi bila več 
racionalna. 

"117.b člen 

Republika Slovenija določi Nacionalni program preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete v Republiki Sloveniji." 

Obrazložitev: 

Predlagani amandma predstavlja pravno podlago za pripravo 
Nacionalnega programa, katerega izhodišča so bila že 
posredovana v obravnavo Vladi Republike Slovenije. 

"117.C člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o 
evidencah javne varnosti (Uradni list RS, št. 8/93)." 

Obrazložitev: 

Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem, s katerim se v 
zakon vključujejo novi členi V. poglavja zakona. Ta amandma je 
zato potrebno obravnavati skupaj z navedenim amandmajem. 

"117.Č člen 

Do izdaje novih predpisov ostanejo veljavni naslednji predpisi, 
izdani na podlagi zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 
28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 19/91, 4/92 in 58/93), 
kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona. 

- uredba o nazivih, označbah funkcij, barvi in emblemu na 
službenih vozilih milice, ter o oborožitvi in posebni opremi 
delavcev milice (Uradni list SRS, št. 9/87, 29/88 in Uradni list 
RS, št. 8/90, 27/91 in 36/92); 

- uredba o priznanjih organov za notranje zadeve (Uradni list RS, 
št. 11/91); 

- uredba o določitvi oseb in objektov ki jih varujejo organi za 
notranje zadeve, in o opravljanju nalog varovanja (Uradni list 
RS, št. 38/92, 48/93 in 68/96); 

- odlok o ustanovitvi uprav za notranje zadeve v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 3/91); 

- pravila za opravljanje pooblastil pooblaščenih uradnih oseb 
organov za notranje zadeve SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 
44/88); 

- pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb organov 
za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 36/92 in 47/97); 

- odredba o delih, ki niso združljiva z naravo dejavnosti organov 
za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 35/95); 

- sklep o določitvi dneva slovenske policije (Uradni list RS, št. 28/ 
92); 

- pravilnik o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih 
in osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/93)." 

Obrazložitev: 

Predlagani amandma, da ne bi nastala pravna praznina, ohranja 
v veljavi podzakonske predpise, izdane na podlagi zakona o 
notranjih zadevah. 
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Predlog zakona o 

ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP) 

- EPA 353 - II - prva obravnava 

Državni zbor RS 
Poslanec Franc Pukšič 

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 174. in 175. člena poslov- 
nika Državnega zbora RS kot predlagatelj 

• PREDLOG ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU, 

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval v prvi obravnavi. 

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora RS bo pri 
obravnavi zakona v Državnem zboru RS in pri delu njegovih 
delovnih teles sodeloval kot predlagatelj. 

Franc Pukšič, l.r. 

u vod 

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

^e|ezniški prometni sistem je pomemben del integralnega 
Pametnega sistema. Zaradi svojih posebnosti pa zahteva posebno 
ikonsko ureditev, ki zajema urejanje vprašanj železniškega 
Prometnega omrežja (javne in druge železniške infrastrukture), 
^Prašanj varnosti železniškega prometa in vprašanj organizacije 
*vajalcev, ki opravljajo železniški prevoz potnikov in blaga in z 
"I'ni povezane storitve (vzdrževanje in gradnja železniške 
n,rastrukture ter upravljanje železniškega prometa). 

veljavnem Zakonu o načinu opravljanja in financiranja prometa 
a obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
^oblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (UR. I. RS. 

- ?1/93) so Slovenske železnice organizirane kot javno podjetje 
obliki delniške družbe. Železniške prometne storitve so prevoz 
otnikov in blaga v notranjem in mednarodnem železniškem 

0Ju in tiste storitve, ki so neposreden pogoj za njihovo 

2a''av.n) zak°n določa, da se v okviru železniških prometnih storitev radi javnega interesa opravljajo: 

. l°ritve vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture, joritve potniškega prometa, 
s oritve kombiniranega prometa, 

• in zagotavljata varnost in urejenost železniškega prometa, 

Na področje opravljanja železniških prometnih storitev in javne 
železniške infrastrukture posegajo tudi mednarodni predpisi. Poleg 
mednarodnih pogodb, katerih naslednica in podpisnica je RS, 
urejajo nekatera vprašanja tudi medsebojne pogodbe železniških 
uprav. Posebno pozornost moramo pri prilagajanju naše 
zakonodaje posvetiti predpisom Evropske zveze, še posebej 
njenim direktivam. Direktive Evropske zveze (v nadaljnjem 
besedilu:EZ), ki bistveno posegajo na področje železniškega 
prometa so: 
• Direktiva EZ 440/91 o zagotavljanju prostega pristopa do javne 

železniške infrastrukture, 
• Direktiva EZ 95/18 o dajanju licenc drugim izvajalcem, 
• Direktiva EZ 95/19 o dodeljevanju vlakovnih tras in določanju 

prednostnih pravic posameznim izvajalcem. 

Vsebina in načela uresničevanja navedenih direktiv so opredeljena 
v Beli knjigi (Bruselj, julij 1996). Vsebina dokumenta se nanaša 
predvsem na reorganizacijo železniških sistemov in podjetij, ki 
opravljajo dejavnost železniškega prometa, socialne vplive 
(zaposlitve, dnevne in druge migracije), finančne posledice 
reorganizacije, na izvajanje direktiv in na okoljevarstvene prednosti 
železniškega prometa. 

Države članice EZ seveda pri reorganizaciji svojih železnic 
upoštevajo direktive in to terjajo tudi od kandidatk za vstop v EZ. 
S predlaganimi zakonskimi rešitvami uresničujemo načelo 
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delovanja železnic, za katere se zavzema EZ in prilagajamo našo 
zakonodajo predpisom EZ. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljna načela in cilji, vgrajeni v predlagani zakon so: 

1. Javna železniška infrastruktura je državna lastnina, ki je zaradi 
svoje pomembnosti za javne koristi zunaj pravnega prometa. 

2. Javne gospodarske službe so na podlagi Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS. št. 32/93) opredeljene kot 
oblika zagotavljanja javnih dobrin (gradnja, modernizacija in 
vzdrževanje javne železniške infrastrukture, upravljanje 
železniškega prometa in prevoza potnikov in blaga - potniški in 
kombinirani promet), s čimer je omogočeno določanje 
organizacijske in prostorske zasnove, vrste in obsega javnih 
dobrin, ki jih mora gospodarska javna služba zagotavljati, pogoje 
njihovega zagotavljanja in njihove uporabe, pravic in obveznosti 
uporabnikov, virov financiranja in drugih elementov, pomembnih 
za izvajanje gospodarske javne službe (z odloki). 

3. Reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice d.d. mora 
v skladu z direktivami in usmeritvami EZ ter na podlagi izkušenj 
držav, ki jih je mogoče primerjati z našo državo, omogočiti tržno 
usmeritev novih organizacijskih oblik in povečati odgovornost 
uprave gospodarske družbe. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

S sprejetjem zakona nastane pravna podlaga za trajno sanacijo 
finančnega stanja Slovenskih železnic d.d.. 

To pomeni: 

1. Prevzem plačila z zakonom odloženih obveznosti za davke in 
prispevke javnega podjetja Slovenske železnice p.o. v višini 
49.572.605,06 ECU (9.095.393.200,50 SIT) 

2. Prevzem plačila posojil, ko jih je javno podjetje Slovenske 
železnice d.d. najelo po letu 1993 od domačih in tujih upnikov za 
vzdrževanje železniške infrastrukture in opravljanje dejavnosti 
železniškega prometa v višini 28.282.129.000,00 SIT. 

3. Z reorganizacijo javnega podjetja Slovenske železnice d.d. 
država v proračuna zagotovi sredstva za zdravo finančno 
strukturo in za pokritje izgube v letih 1996 in 1997 v višini 
6.493.000.000,00 SIT ter prevzem obveznosti do tujih železniških 
uprav v višini 3.587.400.000,00 SIT, skupaj 10.080.400.000,00 
SIT. 

S sprejemom navedenih finančnih obveznosti bo država 
omogočila Slovenskim železnicam d.d. zdravo finančno strukturo, 
ki ne bo obremenjena z bremeni preteklosti. Večina teh bremen je 
nastala zaradi vlaganj v javno železniško infrastrukturo, ki po 
določbah predlaganega zakona postaja državna last. Na podlagi 
slednjega je logično, da novi lastnik prevzame tudi bremena, ki so 
povezana z njegovo lastnino. 

Zdrava finančna struktura bo omogočila kakovostnejši tržni pristop 
in kakovostnejšo ponudbo uporabnikom prevoznih storitev. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

Ta zakon določa železniške prometne storitve in gospodarske 
javne službe, ki jih na področju železniškega prometa zagotavlja 
država ter način njihovega zagotavljanja. 

Zakon ureja postopek reorganizacije in status javnega podjetja 
Slovenske železnice d.d. in opredelitev železniške infrastrukture. 

2. člen 
(financiranje) 

Sredstva za izvajanje gospodarskih javnih služb s področja 
železniškega prometa zagotavlja država iz proračuna in iz drugih 
virov. 

Sredstva za vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo javne 
železniške infrastrukture zagotavlja država iz proračuna in 

sredstev vlaganj domačih in tujih oseb pod pogoji, ki jih določa 
zakon, in iz drugih virov. 

3. člen 
(razvojno-raziskovalna dejavnost) 

Razvojno-raziskovalno dejavnost za potrebe javne železniške 
infrastrukture in železniških prometnih storitev opravljajo 
raziskovalne organizacije ter druge pravne ter fizične osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti. 

Razvojno - raziskovalna dejavnost na področju javne železniške 
infrastrukture in železniških prometnih storitev obsega 
raziskovalne naloge, ki utemeljujejo in opredeljujejo ukrepe ter 
razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti javne 
železniške infrastrukture, ter železniških prometnih storitev z 
okoljem, racionalizacijo njene graditve, modernizacijo in 
vzdrževanje, pripomorejo k zagotavljanju varnosti železniškega 
prometa na njej in omogočajo razvoj storitev, tako da so okolju 
prijaznejše, kakakovostnejše in za uporabnike privlačnejše. 

Sredstva za te namene se zagotavljajo v okviru in v strukturnem 
deležu do 2 % proračunskih sredstev za vzdrževanje javne 
železniške infrastrukture. 
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II. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA 

4. člen 
(nacionalni program) 

Cilji in naloge strategije razvoja, gradnje, modernizacije in 
vzdrževanja javne železniške infrastrukture se natančneje določijo 
v Nacionalnem programu razvoja slovenske železniške 
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki se 
sprejme za obdobje najmanj pet let. 

Z nacionalnim programom se določijo vrstni red prednostnih 
nalog razvoja, gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne 
železniške infrastrukture, viri sredstev za njihovo uresničitev ter 
dinamika in obseg uresničevanja posameznih nalog v planskem 
obdobju. Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih 
prometnih, tehničnih, ekonomskih in okoljevarstvenih merilih. 

Na podlagi nacionalnega programa Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: vlada) sprejem letni načrt razvoja, gradnje, 
modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za 
koledarsko leto. 

5. člen 
(pojem železniške infrastrukture) 

Železniška infrastruktura so zemljišča in objekti, ki so namenjeni 
izvajanju železniškega prometa. 

Železniška infrastruktura je javna in druga železniška 
infrastruktura. 

Javna železniška infrastruktura so zemljišča in objekti splošnega 
Pomena za železniški promet, ki jih lahko vsakdo prosto uporablja 

način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javno 
železniško infrastrukturo in varnost železniškega prometa. 

Druga železniška infrastruktura so proge drugih železnic in 
industrijski tiri, zemljišča in objekti, ki niso v lasti države in jih za 
svoje potrebe gradijo in upravljajo pravne in fizične osebe. 

Železniški promet na javni in drugi železniški infrastrukturi se 
odvija pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo varnost 
železniškega prometa, in s predpisi, ki urejajo železniški promet 
na javni železniški infrastrukturi. 

6. člen 
(status javne železniške infrastrukture) 

Javna železniška infrastruktura, ki je v lasti države, mora biti 
tehnično - tehnološko enotna in združljiva z železniško 
ln'rastrukturo sosednjih držav in je zunaj pravnega prometa. Na 
nlei ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem 
ali drugih stvarnih pravic. 

podrobno opredelitev javne železniške infrastrukture določi vlada 
2 uredbo, ki jo izda najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

glede na določbe prvega odstavka tega člena je na javni 
Zelezniški infrastrukturi mogoče pridobiti služnost za napeljevanje 
v°dovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih 
napeljav, plinovoda, prehoda ter podobnih objektov pod pogoji, ki 
l'h določajo predpisi. 

^a zemljiščih in objektih javne železniške infrastrukture je mogoče 
Pridobiti pravico do najema na podlagi odplačane pogodbe o 
naierriu ali zakupu, ki jo lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec 
lavne železniške infrastrukture sklene z uporabnikom. 

7. člen 
(pristop do javne železniške infrastrukture) 

Izvajalci železniških prometnih storitev imajo pod enakimi pogoji, 
ki jih določajo predpisi prost dostop do javne železniške 
infrastrukture in pravico do njene uporabe. 

Vlada z odlokom predpiše pogoje za prost pristop in uporabo 
javne železniške infrastrukture, ki ga izda najkasneje v 24 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Za uporabo javne železniške infrastrukture se plačuje uporabnina. 

Z odlokom vlada predpiše višino uporabnine, način plačevanja in 
evidentiranja plačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad plačevanjem 
in sankcioniranje neplačevanja uporabnine iz tretjega odstavka 
tega člena, ki ga izda najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

8. člen 
(gospodarska javna služba za železniško 

infrastrukturo) 

Vzdrževanje, modernizacija in gradnja javne železniške 
infrastrukture je gospodarska javna služba, ki obsega: 
. organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del za ohranjanje 

železniške javne infrastrukture v projektiranem stanju, za 
zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javne železniške 
infrastrukture, nadzor nad stanjem javne železniške 
infrastrukture in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev 
prevoznosti javne železniške infrastrukture ob naravnih in drugih 
nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javne 
železniške infrastrukture); 

• organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del, ki se na javni 
železniški infrastrukturi opravljajo v daljših časovnih obdobjih 
zaradi izboljševanja in obnavljanja njenih prometnih in varnostnih 
lastnosti (v nadaljnjem besedilu: modernizacija javne železniške 
infrastrukture); 

• organiziranje in izvajanje gradnje novih delov javne železniške 
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: gradnja javne železniške 
infrastrukture). 

Način opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnjega 
odstavka določi vlada z uredbo, ki jo izda najkasneje v 24 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

9. člen 
(gospodarska javna služba za upravljanje in vodenje 

železniškega prometa) 

Upravljanje in vodenje železniškega prometa je gospodarska 
javna služba, ki obsega: 
• usklajevanje voznih redov izvajalcev železniških prometnih 

storitev; 
• izvajanje procesov vodenja železniškega prometa na prometnih 

mestih; 
• izvajanje tehnoloških procesov dela na službenih mestih 

(sestava, razstava, dostava vlakov itd.) in druge naloge 
povezane z upravljanjem in vodenjem železniškega prometa. 

Način opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnjega 
odstavka določi vlada z uredbo, ki jo izda najkasneje v 24 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

10. člen 
(odškodnina za spremembo namembnosti zemljišč, 
potrebnih za gradnjo javne železniške infrastrukture) 

Vlada lahko na predlog ministra pristojnega za promet in zveze, v 
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skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih zniža ali oprosti plačilo 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča ali gozda v delu, ki je prihodek proračuna države, če 
gre za zemljišče potrebni za gradnjo ali rekonstrukciji javne 
železniške infrastrukture, ali za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, 
ki so povezani z javno železniško infrastrukturo. 

III. ŽELEZNIŠKE PROMETNE STORITVE 

11. člen 
(opredelitev železniških prometnih storitev) 

Železniške prometne storitve so prevoz potnikov (storitve 
železniškega potniškega prometa) in blaga (storitve železniškega 
tovornega prometa) v notranjem in mednarodnem prometu po 
železnici ter storitve, ki so nujne za izvajanje železniških prometnih 
storitev. 

12. člen 
(gospodarska javna služba za zagotavljanje 

železniških prometnih storitev) 

Prevoz potnikov in kombinirani promet zagotavlja država kot javno 
dobrino z gospodarsko javno službo. 

Način opravljanja gospodarske javne službe določi vlada z uredbo, 
ki jo izda najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

13. člen 
(usklajevanje voznih redov med izvajalci potniškega 

prometa) 

Zaradi javnih koristi ministrstvo pristojno za promet zagotavlja 
usklajevanje voznih redov med izvajalci železniškega potniškega 
prometa in drugimi prevozniki v potniškem prometu. t 
Vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti lahko sklene 
pogodbo z izvajalci železniškega potniškega prometa in drugimi 
prevozniki v potniškem prometu, s katero se določita način 
opravljanja in plačilo za izvajanje storitev javnega potniškega 
prometa. 

14. člen 
(ravnanje ob stavki) 

S kolektivno pogodbo se določijo dela in naloge in način njihovega 
opravljanja, ki jih morajo opravljati delavci v času stavke. 

15. člen 
(ravnanje v vojnem stanju in izrednih razmerah) 

V vojnem stanju in izrednih razmerah, ki so posledica naravnih in 
drugih nesreč lahko minister pristojen za promet in zveze določi 
način izvajanja dela na javni železniški infrastrukturi in v javni 
podjetjih ter v drugih organizacijah, ki opravljajo železniške 
prometne storitve in storitve, ki so neposredni pogoj za njihovo 
izvajanje. Ob dodatnih stroških prevoznika vlada zagotovi njihovo 
pokritje. 

IV. REORGANIZACIJA 

16. člen 
(reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice 

d.d.) 

Vlada reorganizira javno podjetje Slovenske železnice d.d tako, 
da ga preoblikuje v eno ali več gospodarskih družb. 

Ob privatizaciji gospodarskih družb iz prejšnjega odstavka mora 
ostati država večinski lastnik. 

Vlada izda uredbo o reorganizaciji javnega podjetja Slovenske 
železnice d.d najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Z uredbo se določijo firme in sedeži novo nastalih gospodarskih 
družb, organizacijske oblike in medsebojne povezave, dejavnost 
višina osnovnega kapitala, financiranje, pravice, obveznosti in 
odgovornosti v pravnem prometu, organi družb in druga vprašanja. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17. člen 
(pravno nasledstvo) 

Sredstva in obveznosti do sredstev javnega podjetja Slovenske 
železnice, d.d., razen železniške infrastrukture po izvedeni 
reorganizaciji preidejo na novo ustanovljene gospodarske družbe. 

Počitniške zmogljivosti, ki jih določa Zakon o gospodarjenju s 
počitniškimi kapacitetami Slovenske železnice (Ur. I. RS št. 64/ 
95), se prenesejo na gospodarske družbe iz prvega odstavka 
16. člena tega zakona. 

Delavce, zaposlene v javnem podjetju Slovenske železnice d.d., 
po izvedeni reorganizaciji prevzamejo novo nastale družbe iz 
prvega odstavka 16. člena tega zakona. 

18. člen 
(finančne obveznosti države) 

Država z dnem uveljavitve tega zakona prevzame obveznosti 
javnega podjetja Slovenske železnice d.d., ki se nanašajo na: 
• vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture ter druge 

finančne obveznosti, ki izhajajo iz sanacijskega načrta za javno 
podjetje Slovenske železnice d.d., sprejetega v letu 1993; 

• obveznosti plačila davkov in prispevkov Slovenskih železnic 
d.d., ki so bile odložene na podlagi Zakona o poravnavanju 
davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice 
(Ur. I. RS št. 12/93). 

19. člen 
(zagotavljanje sredstev iz proračuna) 

Država iz proračuna zagotavlja sredstva za poravnavo 
obveznosti iz najetih posojil za razvoj železniške infrastrukture. 

Država iz proračuna zagotavlja sredstva za zdravo finančno 
strukturo gospodarskih družb iz prvega odstavka 16. člena tega 
zakona. 

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz prejšnjih odstavkov, bodo 
ministrstvo pristojno za finance in novo organizirane gospodarske 
družbe opredelili v posebnem protokolu, kjer bodo podrobneje 
opredelili posojilodajalce, določili višino, roke odplačevanja 
obveznosti, katerih pokritje zagotavlja država s tem zakonom in 
druga vprašanja. 

20. člen 
(izvajanje gospodarskih javnih služb do sklenitve 

koncesijskih pogodb) 

Do uveljavitve predpisov iz 8., 9. in 12. člena tega zakona ter na 
njegovi podlagi sklenjenih pogodb opravlja gospodarske javne 
službe s področja železniškega prometa javno podjetje Slovenske 
železnice d.d., oziroma njegov pravni naslednik. 
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21. člen 
(vpis v zemljiško knjigo) 

22. člen 
(prenehanje veljavnosti zakonov) 

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega zakona uporabljeno za 
gradnjo javne železniške infrastrukture, pa ni bilo vpisano v 
zemljiško knjigo kot javna železniška infrastruktura v lasti države, 
se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro - javna železniška 
infrastruktura - po skrajšanem postopku, brez zemljiškoknjižne 
listine ne glede na svojo vrednost. 

Lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka razen javnega podjetja 
Slovenske železnice d.d. in njegovih pravnih predhodnikov, ki za 
svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico 
zahtevati v skladu z zakonom. 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati Zakon o načinu 
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži 
ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja 
Slovenske Železnice (Ur.l. RS, št. 71/93) in Zakon o gospodarjenju 
s počitniškimi kapacitetami Slovenskih železnic (Ur.l. RS, št. 64/ 
95). 

23. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona v 1. členu določa njegovo vsebino. 

Drugi člen določa, da sredstva za izvajanje gospodarskih javnih 
služb s področja železniškega promet in za vzdrževanje, 
rnodernizacijo ter gradnjo javne železniške infrastrukture 
zagotavlja država iz proračuna in iz drugih virov. 

Tretji člen določa, da razvojno-raziskovalno dejavnost za potrebe 
lavne železniške infrastrukture in železniških prometnih storitev 
opravljajo raziskovalne organizacije ter druge pravne ter fizične 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti. 

V petem do desetem členu je opredeljena javna železniška 
infrastruktura, ki je zunaj pravnega prometa in je v lasti države. 
Odlok Vlade RS bo opredelil načine izvajanja, vire financiranja in 
druge elemente, ki jih mora uredba o gospodarski javni službi 
vsebovati. 

Zakon daje Vladi RS pooblastilo, da odloči, da se za zemljišča, ki 
so namenjena gradnji javne železniške infrastrukture, ne plača 
odškodnina za spremembo namembnosti v delu, ki je prihodek 
Proračuna RS. 

Zakon omogoča prost pristop do javne železniške infrastrukture 
s tem sledi direktivam EZ, ki se nanašajo na železniški promet. 

Pooblašča Vlado RS, da z uredbo predpiše pogoje za prost pristop. 
Določa tudi, da se mora za uporabo javne železniške 
infrastrukture plačevati uporabnina. Pooblašča Vlado RS, da določi 
v'šino in način plačevanja uporabnine. 

^ enajstem do petnajstem členu so opredeljene železniške 
Prometne storitve, ki so storitve železniškega potniškega prometa, 
storitve železniškega tovornega prometa in storitve, ki so 
Neposredni pogoj za njihovo izvajanje. Določene železniške 
Prometne storitve so opredeljene kot javne dobrine, ki jih zagotavlja 
oržava z gospodarsko javno službo. V skladu z zakonom o 
Gospodarskih javnih službah, je dano pooblastilo Vladi RS, da z 
uredbo določi organizacijske in prostorske zasnove, vrsto in 
obseg javnih dobrin, pogoje za njihovo zagotavljanje in njihovo 
uPorabo, pravice in obveznosti uporabnikov, vire financiranja 
gospodarske javne službe in način njihovega oblikovanja in druge 
elemente, pomembne za izvajanje gospodarske javne službe. 

Ministrstvo za promet in zveze je pooblaščeno, da zaradi 
doseganja javnih koristi po potrebi zagotovi usklajevanje voznih 
redov med izvajalci železniškega potniškega prometa in drugimi 
prevozniki, pri čemer so mišljeni predvsem avtobusni prevozniki. 
Vlada RS oziroma pristojni organ lokalne skupnosti je pooblaščen, 
da zaradi zagotavljanja javne dobrine prevoza s prevozniki, tako 
železniškimi kot drugimi, sklene pogodbo, s katero določi način 
opravljanja potniškega prometa. 

Zakon določa reorganizacijo javnega podjetja Slovenske železnice 
d.d. tako da določi, da ga Vlada RS z aktom o reorganizaciji 
reorganizira. Z uredbo Vlade RS se določijo firma in sedež, 
dejavnost, višina osnovnega kapitala, financiranje, pravice, 
obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu, organi družbe in 
povezave gospodarske družbe Slovenske železnice z odvisnimi 
družbami ter medsebojne obveznosti in pravice povezanih družb. 

Šestnajsti člen določa, da bo ob reorganizaciji iz osnovnega 
kapitala javnega podjetja Slovenske železnice d.d. izločeno 
premoženje železniške infrastrukture, ki se prenese na državo. 

V prehodnih in končnih določbah je predvideno, da bodo počitniške 
zmogljivosti, ki so bile z zakonom prenesene na državo, ponovno 
vrnjene Slovenskim železnicam. 

Osemnajsti člen zagotavlja, da naj bi Slovenske železnice d.d. 
začele s poslovanjem z zdravo finančno strukturo, zato je 
predvideno, da bo država prevzela obveznosti javnega podjetja 
Slovenske železnice d.d., ki se nanašajo na odplačilo posojil za 
razvoj javne železniške infrastrukture in na odložene obveznosti 
iz naslova davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske 
železnice p.o.. Slednje se nanašajo na obveznosti, ki so nastale 
pred letom 1993, kajti javno podjetje Slovenske železnice d.d., ki 
je bilo ustanovljeno kot naslednik javnega podjetja Slovenske 
železnice p.o., je svoje obveznosti do države in zavarovalnih 
skladov (zdravstvenega in pokojninskega) poravnavalo sproti. 

V 20. členu je določeno, da v prehodnem obdobju, dokler ne bodo 
sprejeti ustrezni podzakonski akti in dokler ne bodo z izvajalci 
storitev sklenjene koncesijske pogodbe, storitve na področju 
železniškega prometa opravlja javno podjetje Slovenske železnice 
d.d. 
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Predlog zakona o 

ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-?) 

^ - EPA 354 - II - prva obravnava 

Poslanci Janez Janša, Pavel Rupar, Mirko Zamernik in 
Branko Kelemina so dne 16. decembra 1997 ob 12.00 uri 
predložili Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona 
o železniškem prometu, (ZZelP-?) prva obravnava - EPA 
354 - II -. 

Poslanec Franc Pukšič je istega dne ob 10.00 uri predložil 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
železniškem prometu (ZZelP) - prva obravnava, 
EPA 353 - II -, ki ureja enako oziroma podobno vsebino 
kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je 
predložil poslanec Franc Pukšič še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal 
dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina poslancev. 

Državni zbor RS 
Skupina poslancev 

Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika Državnega zbora RS 
kot predlagatelji pošiljajo 

• PREDLOG ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU, 

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval v prvi obravnavi. 

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora RS bodo 
pri obravnavi zakona v Državnem zboru RS in pri delu njegovih 
delovnih teles sodelovali kot predlagatelji. 

Janez Janša, l.r. 
Pavel Rupar, l.r. 

Mirko Zamernik, l.r. 
Branko Kelemina, l.r. 
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UVOD 2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Železniški prometni sistem je pomemben del integralnega 
prometnega sistema. Zaradi svojih posebnosti pa zahteva posebno 
zakonsko ureditev, ki zajema urejanje vprašanj železniškega 
prometnega omrežja (javne in druge železniške infrastrukture), 
vprašanj varnosti železniškega prometa in vprašanj organizacije 
izvajalcev, ki opravljajo železniški prevoz potnikov in blaga in z 
njimi povezane storitve (vzdrževanje in gradnja železniške 
infrastrukture ter upravljanje železniškega prometa). 

Po veljavnem Zakonu o načinu opravljanja in financiranja prometa 
na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (UR. I. RS. 
št. 71/93) so Slovenske železnice organizirane kot javno podjetje 
v obliki delniške družbe. Železniške prometne storitve so prevoz 
potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem železniškem 
prometu in tiste storitve, ki so neposreden pogoj za njihovo 
opravljanje. 

Veljavni zakon določa, da se v okviru železniških prometnih storitev 
zaradi javnega interesa opravljajo: 
• storitve vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture, 
• storitve potniškega prometa, 
• storitve kombiniranega prometa, 
• in zagotavljata varnost in urejenost železniškega prometa, 

Na področje opravljanja železniških prometnih storitev in javne 
železniške infrastrukture posegajo tudi mednarodni predpisi. Poleg 
mednarodnih pogodb, katerih naslednica in podpisnica je RS, 
urejajo nekatera vprašanja tudi medsebojne pogodbe železniških 
uprav. Posebno pozornost moramo pri prilagajanju naše 
zakonodaje posvetiti predpisom Evropske zveze, še posebej 
njenim direktivam. Direktive Evropske zveze (v nadaljnjem 
besedilu:EZ), ki bistveno posegajo na področje železniškega 
prometa so: 
• Direktiva EZ 440/91 o zagotavljanju prostega pristopa do javne 

železniške infrastrukture, 
• Direktiva EZ 95/18 o dajanju licenc drugim izvajalcem, 
• Direktiva EZ 95/19 o dodeljevanju vlakovnih tras in določanju 

prednostnih pravic posameznim izvajalcem. 

Vsebina in načela uresničevanja navedenih direktiv so opredeljena 
v Beli knjigi (Bruselj, julij 1996). Vsebina dokumenta se nanaša 
predvsem na reorganizacijo železniških sistemov in podjetij, ki 
opravljajo dejavnost železniškega prometa, socialne vplive 
(zaposlitve, dnevne in druge migracije), finančne posledice 
reorganizacije, na izvajanje direktiv in na okoljevarstvene prednosti 
železniškega prometa. 

Države članice EZ seveda pri reorganizaciji svojih železnic 
upoštevajo direktive in to terjajo tudi od kandidatk za vstop v EZ. 
S predlaganimi zakonskimi rešitvami uresničujemo načelo 
delovanja železnic, za katere se zavzema EZ in prilagajamo našo 
zakonodajo predpisom EZ. 

Temeljna načela in cilji, vgrajeni v predlagani zakon so: 

1. Javna železniška infrastruktura je državna lastnina, ki je zaradi 
svoje pomembnosti za javne koristi zunaj pravnega prometa. 

3. Javne gospodarske službe so na podlagi Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS. št. 32/93) opredeljene kot 
oblika zagotavljanja javnih dobrin (gradnja, modernizacija in 
vzdrževanje javne železniške infrastrukture, upravljanje 
železniškega prometa in prevoza potnikov in blaga - potniški in 
kombinirani promet), s čimer je omogočeno določanje 
organizacijske in prostorske zasnove, vrste in obsega javnih 
dobrin, ki jih mora gospodarska javna služba zagotavljati, pogoje 
njihovega zagotavljanja in njihove uporabe, pravic in obveznosti 
uporabnikov, virov financiranja in drugih elementov, pomembnih 
za izvajanje gospodarske javne službe (z odloki). 

3. Reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice d.d. mora 
v skladu z direktivami in usmeritvami EZ ter na podlagi izkušenj 
držav, ki jih je mogoče primerjati z našo državo, omogočiti tržno 
usmeritev novih organizacijskih oblik in povečati odgovornost 
uprave gospodarske družbe. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

S sprejetjem zakona nastane pravna podlaga za trajno sanacijo 
finančnega stanja Slovenskih železnic d.d.. 

To pomeni: 

1. Prevzem plačila z zakonom odloženih obveznosti za davke in 
prispevke javnega podjetja Slovenske železnice p.o. v višini 
49.572.605,06 ECU (9.095.393.200,50 SIT) 

2. Prevzem plačila posojil, ko jih je javno podjetje Slovenske 
železnice d.d. najelo po letu 1993 od domačih in tujih upnikov za 
vzdrževanje železniške infrastrukture in opravljanje dejavnosti 
železniškega prometa v višini 28.282.129.000,00 SIT. 

3. Z reorganizacijo javnega podjetja Slovenske železnice d.d. 
država v proračuna zagotovi sredstva za zdravo finančno 
strukturo in za pokritje izgube v letih 1996 in 1997 v višini 
6.493.000.000,00 SIT ter prevzem obveznosti do tujih železniških 
uprav v višini 3.587.400.000,00 SIT, skupaj 10.080.400.000,00 
SIT. 

S sprejemom navedenih finančnih obveznosti bo država 
omogočila Slovenskim železnicam d.d. zdravo finančno strukturo, 
ki ne bo obremenjena z bremeni preteklosti. Večina teh bremen je 
nastala zaradi vlaganj v javno železniško infrastrukturo, ki po 
določbah predlaganega zakona postaja državna last. Na podlagi 
slednjega je logično, da novi lastnik prevzame tudi bremena, ki so 
povezana z njegovo lastnino. 

Zdrava finančna struktura bo omogočila kakovostnejši tržni pristop 
in kakovostnejšo ponudbo uporabnikom prevoznih storitev. 
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besedilo členov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

Ta zakon določa železniške prometne storitve in gospodarske 
javne službe, ki jih na področju železniškega prometa zagotavlja 
država ter način njihovega zagotavljanja. 

Zakon ureja postopek reorganizacije in status javnega podjetja 
Slovenske železnice d.d. in opredelitev železniške infrastrukture. 

2. člen 
(financiranje) 

Sredstva za izvajanje gospodarskih javnih služb s področja 
železniškega prometa zagotavlja država iz proračuna in iz drugih 
virov. < 

Sredstva za vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo javne 
železniške infrastrukture zagotavlja država iz proračuna in 
sredstev vlaganj domačih in tujih oseb pod pogoji, ki jih določa 
zakon, in iz drugih virov. 

3. člen 
(razvojno-raziskovalna dejavnost) 

Razvojno-raziskovalno dejavnost za potrebe javne železniške 
infrastrukture in železniških prometnih storitev opravljajo 
raziskovalne organizacije ter druge pravne ter fizične osebe, ki 
Spolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti. 

Razvojno - raziskovalna dejavnost na področju javne železniške 
in'rastrukture in železniških prometnih storitev obsega 
raziskovalne naloge, ki utemeljujejo in opredeljujejo ukrepe ter 
razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti javne 
železniške infrastrukture, ter železniških prometnih storitev z 
okoljem, racionalizacijo njene graditve, modernizacijo in 
vzdrževanje, pripomorejo k zagotavljanju varnosti železniškega 
Prometa na njej in omogočajo razvoj storitev, tako da so okolju 
Prijaznejše, kakakovostnejše in za uporabnike privlačnejše. 

Sredstva za te namene se zagotavljajo v okviru in v strukturnem 
paležu do 2 % proračunskih sredstev za vzdrževanje javne 
žalezniške infrastrukture. 

"• ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA 

4. člen 
(nacionalni program) 

^"ji in naloge strategije razvoja, gradnje, modernizacije in 
v*drževanja javne železniške infrastrukture se natančneje določijo 
v Nacionalnem programu razvoja slovenske železniške 
ln,rastrukture (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki se 
sPrejme za obdobje najmanj pet let. 

^ nacionalnim programom se določijo vrstni red prednostnih 
nalog razvoja, gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne 
6|ezniške infrastrukture, viri sredstev za njihovo uresničitev ter 
jnamika in obseg uresničevanja posameznih nalog v planskem 

°bdobju. Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih 
Prometnih, tehničnih, ekonomskih in okoljevarstvenih merilih. 

Podlagi nacionalnega programa Vlada Republike Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: vlada) sprejem letni načrt razvoja, gradnje, 
modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za 
koledarsko leto. 

5. člen 
(pojem železniške infrastrukture) 

Železniška infrastruktura so zemljišča in objekti, ki so namenjeni 
izvajanju železniškega prometa. 

Železniška infrastruktura je javna in druga železniška 
infrastruktura. 

Javna železniška infrastruktura so zemljišča in objekti splošnega 
pomena za železniški promet, ki jih lahko vsakdo prosto uporablja 
na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javno 
železniško infrastrukturo in varnost železniškega prometa. 

Druga železniška infrastruktura so proge drugih železnic in 
industrijski tiri, zemljišča in objekti, ki niso v lasti države in jih za 
svoje potrebe gradijo in upravljajo pravne in fizične osebe. 

Železniški promet na javni in drugi železniški infrastrukturi se 
odvija pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo varnost 
železniškega prometa, in s predpisi, ki urejajo železniški promet 
na javni železniški infrastrukturi. 

6. člen 
(status javne železniške infrastrukture) 

Javna železniška infrastruktura, ki je v lasti države, mora biti 
tehnično - tehnološko enotna in združljiva z železniško 
infrastrukturo sosednjih držav in je zunaj pravnega prometa. Na 
njej ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem 
ali drugih stvarnih pravic. 

Podrobno opredelitev javne železniške infrastrukture določi vlada 
z uredbo, ki jo izda najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na javni 
železniški infrastrukturi mogoče pridobiti služnost za napeljevanje 
vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih 
napeljav, plinovoda, prehoda ter podobnih objektov pod pogoji, ki 
jih določajo predpisi. 

Na zemljiščih in objektih javne železniške infrastrukture je mogoče 
pridobiti pravico do najema na podlagi odplačane pogodbe o 
najemu ali zakupu, ki jo lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec 
javne železniške infrastrukture sklene z uporabnikom. 

7. člen 
(pristop do javne železniške infrastrukture) 

Izvajalci železniških prometnih storitev imajo pod enakimi pogoji, 
ki jih določajo predpisi prost dostop do javne železniške 
infrastrukture in pravico do njene uporabe. 

Vlada z odlokom predpiše pogoje za prost pristop in uporabo 
javne železniške infrastrukture, ki ga izda najkasneje v 24 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Za uporabo javne železniške infrastrukture se plačuje uporabnina. 

Z odlokom vlada predpiše višino uporabnine, način plačevanja in 
evidentiranja plačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad plačevanjem 
in sankcioniranje neplačevanja uporabnine iz tretjega odstavka 
tega člena, ki ga izda najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 
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8. člen 
(gospodarska javna služba za železniško 

infrastrukturo) 

Vzdrževanje, modernizacija in gradnja javne železniške 
infrastrukture je gospodarska javna služba, ki obsega: 
• organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del za ohranjanje 

železniške javne infrastrukture v projektiranem stanju, za 
zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javne železniške 
infrastrukture, nadzor nad stanjem javne železniške 
infrastrukture in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev 
prevoznosti javne železniške infrastrukture ob naravnih in drugih 
nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javne 
železniške infrastrukture); 

• organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del, ki se na javni 
železniški infrastrukturi opravljajo v daljših časovnih obdobjih 
zaradi izboljševanja in obnavljanja njenih prometnih in varnostnih 
lastnosti (v nadaljnjem besedilu: modernizacija javne železniške 
infrastrukture); 

• organiziranje in izvajanje gradnje novih delov javne železniške 
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: gradnja javne železniške 
infrastrukture). 

Način opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnjega 
odstavka določi vlada z uredbo, ki jo izda najkasneje v 24 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

9. člen 
(gospodarska javna služba za upravljanje in vodenje 

železniškega prometa) 

Upravljanje in vodenje železniškega prometa je gospodarska 
javna služba, ki obsega: 
• usklajevanje voznih redov izvajalcev železniških prometnih 

storitev; 
• izvajanje procesov vodenja železniškega prometa na prometnih 

mestih; 
• izvajanje tehnoloških procesov dela na službenih mestih 

(sestava, razstava, dostava vlakov itd.) in druge naloge 
povezane z upravljanjem in vodenjem železniškega prometa. 

Način opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnjega 
odstavka določi vlada z uredbo, ki jo izda najkasneje v 24 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

10. člen 
(odškodnina za spremembo namembnosti zemljišč, 
potrebnih za gradnjo javne železniške infrastrukture) 

Vlada lahko na predlog ministra pristojnega za promet in zveze, v 
skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih zniža ali oprosti plačilo 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča ali gozda v delu, ki je prihodek proračuna države, če 
gre za zemljišče potrebni za gradnjo ali rekonstrukciji javne 
železniške infrastrukture, ali za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, 
ki so povezani z javno železniško infrastrukturo. 

III. ŽELEZNIŠKE PROMETNE STORITVE 

11. člen 
(opredelitev železniških prometnih storitev) 

Železniške prometne storitve so prevoz potnikov (storitve 
železniškega potniškega prometa) in blaga (storitve železniškega 
tovornega prometa) v notranjem in mednarodnem prometu po 
železnici ter storitve, ki so nujne za izvajanje železniških prometnih 
storitev. 

12. člen 
(gospodarska javna služba za zagotavljanje 

železniških prometnih storitev) 

Prevoz potnikov in kombinirani promet zagotavlja država kot javno 
dobrino z gospodarsko javno službo. 

Način opravljanja gospodarske javne službe določi vlada z uredbo, 
ki jo izda najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

13. člen 
(usklajevanje voznih redov med izvajalci potniškega 

prometa) 

Zaradi javnih koristi ministrstvo pristojno za promet zagotavlja 
usklajevanje voznih redov med izvajalci železniškega potniškega 
prometa in drugimi prevozniki v potniškem prometu. 

Vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti lahko sklene 
pogodbo z izvajalci železniškega potniškega prometa in drugimi 
prevozniki v potniškem prometu, s katero se določita način 
opravljanja in plačilo za izvajanje storitev javnega potniškega 
prometa. 

14. člen 
(ravnanje ob stavki) 

S kolektivno pogodbo se določijo dela in naloge in način njihovega 
opravljanja, ki jih morajo opravljati delavci v času stavke. 

15. člen 
(ravnanje v vojnem stanju in izrednih razmerah) 

V vojnem stanju in izrednih razmerah, ki so posledica naravnih in 
drugih nesreč lahko minister pristojen za promet in zveze določi 
način izvajanja dela na javni železniški infrastrukturi in v javni 
podjetjih ter v drugih organizacijah, ki opravljajo železniške 
prometne storitve in storitve, ki so neposredni pogoj za njihovo 
izvajanje. Ob dodatnih stroških prevoznika vlada zagotovi njihovo 
pokritje. 

IV. REORGANIZACIJA 

16. člen 
(reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice 

d.d.) 

Vlada reorganizira javno podjetje Slovenske železnice d.d tako, 
da ga preoblikuje v eno ali več gospodarskih družb. 

Ob privatizaciji gospodarskih družb iz prejšnjega odstavka mora 
ostati država večinski lastnik. 

Vlada izda uredbo o reorganizaciji javnega podjetja Slovenske 
železnice d.d najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi tega zakona- 
Z uredbo se določijo firme in sedeži novo nastalih gospodarskih 
družb, organizacijske oblike in medsebojne povezave, dejavnost 
višina osnovnega kapitala, financiranje, pravice, obveznosti in 
odgovornosti v pravnem prometu, organi družb in druga vprašanja- 

17. člen 
(sestava nadzornih svetov) 

Nadzorni sveti družb iz prvega odstavka 16. člena so sestavljeni 
iz 8 članov s tem, da sveti delavcev imenujejo po 4 člane. 
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v. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

18. člen 
(pravno nasledstvo) 

Sredstva in obveznosti do sredstev javnega podjetja Slovenske 
železnice, d.d., razen železniške infrastrukture po izvedeni 
reorganizaciji preidejo na novo ustanovljene gospodarske družbe. 

Počitniške zmogljivosti, ki jih določa Zakon o gospodarjenju s 
počitniškimi kapacitetami Slovenske železnice (Ur. I. RS št. 64/ 
95), se prenesejo na gospodarske družbe iz prvega odstavka 
16. člena tega zakona. 

Delavce, zaposlene v javnem podjetju Slovenske železnice d.d., 
Po izvedeni reorganizaciji prevzamejo novo nastale družbe iz 
prvega odstavka 16. člena tega zakona. 

19. člen 
(finančne obveznosti države) 

Država z dnem uveljavitve tega zakona prevzame obveznosti 
javnega podjetja Slovenske železnice d.d., ki se nanašajo na: 
• vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture ter druge 

finančne obveznosti, ki izhajajo iz sanacijskega načrta za javno 
podjetje Slovenske železnice d.d., sprejetega v letu 1993; 

• obveznosti plačila davkov in prispevkov Slovenskih železnic 
d.d., ki so bile odložene na podlagi Zakona o poravnavanju 
davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice 
(Ur. I. RS št. 12/93). 

20. člen 
(zagotavljanje sredstev iz proračuna) 

Država iz proračuna zagotavlja sredstva za poravnavo 
obveznosti iz najetih posojil za razvoj železniške infrastrukture. 

Država iz proračuna zagotavlja sredstva za zdravo finančno 
strukturo gospodarskih družb iz prvega odstavka 16. člena tega 
*akona. 

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz prejšnjih odstavkov, bodo 
Ministrstvo pristojno za finance in novo organizirane gospodarske 

družbe opredelili v posebnem protokolu, kjer bodo podrobneje 
opredelili posojilodajalce, določili višino, roke odplačevanja 
obveznosti, katerih pokritje zagotavlja država s tem zakonom in 
druga vprašanja. 

21. člen 
(izvajanje gospodarskih javnih služb do sklenitve 

koncesijskih pogodb) 

Do uveljavitve predpisov iz 8., 9. in 12. člena tega zakona ter na 
njegovi podlagi sklenjenih pogodb opravlja gospodarske javne 
službe s področja železniškega prometa javno podjetje Slovenske 
železnice d.d., oziroma njegov pravni naslednik. 

22. člen 
(vpis v zemljiško knjigo) 

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega zakona uporabljeno za 
gradnjo javne železniške infrastrukture, pa ni bilo vpisano v 
zemljiško knjigo kot javna železniška infrastruktura v lasti države, 
se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro - javna železniška 
infrastruktura - po skrajšanem postopku, brez zemljiškoknjižne 
listine ne glede na svojo vrednost. 

Lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka razen javnega podjetja 
Slovenske železnice d.d. in njegovih pravnih predhodnikov, ki za 
svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico 
zahtevati v skladu z zakonom. 

23. člen 
(prenehanje veljavnosti zakonov) 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati Zakon o načinu 
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži 
ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja 
Slovenske Železnice (Ur.l. RS, št. 71/93) in Zakon o gospodarjenju 
s počitniškimi kapacitetami Slovenskih železnic (Ur.l. RS, št. 64/ 
95). 

24. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona v 1. členu določa njegovo vsebino. 

D'u9i člen določa, da sredstva za izvajanje gospodarskih javnih s'iižb s področja železniškega promet in za vzdrževanje, 
Modernizacijo ter gradnjo javne železniške infrastrukture 
Ugotavlja država iz proračuna in iz drugih virov. 
retji člen določa, da razvojno-raziskovalno dejavnost za potrebe 

tevne železniške infrastrukture in železniških prometnih storitev 
°Pravljajo raziskovalne organizacije ter druge pravne ter fizične 
°sebe, ki izpolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti. 

V n petem do desetem členu je opredeljena javna železniška 
q astruktura, ki je zunaj pravnega prometa in je v lasti države, 

dlok Vlade RS bo opredelil načine izvajanja, vire financiranja in 

druge elemente, ki jih mora uredba o gospodarski javni službi 
vsebovati. 

Zakon daje Vladi RS pooblastilo, da odloči, da se za zemljišča, ki 
so namenjena gradnji javne železniške infrastrukture, ne plača 
odškodnina za spremembo namembnosti v delu, ki je prihodek 
proračuna RS. 

Zakon omogoča prost pristop do javne železniške infrastrukture 
in s tem sledi direktivam EZ, ki se nanašajo na železniški promet. 
Pooblašča Vlado RS, da z uredbo predpiše pogoje za prost pristop. 
Določa tudi, da se mora za uporabo javne železniške 
infrastrukture plačevati uporabnina. Pooblašča Vlado RS, da določi 
višino in način plačevanja uporabnine. 
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V enajstem do petnajstem členu so opredeljene železniške 
prometne storitve, ki so storitve železniškega potniškega prometa, 
storitve železniškega tovornega prometa in storitve, ki so 
neposredni pogoj za njihovo izvajanje. Določene železniške 
prometne storitve so opredeljene kot javne dobrine, kijih zagotavlja 
država z gospodarsko javno službo. V skladu z zakonom o 
gospodarskih javnih službah, je dano pooblastilo Vladi RS, da z 
uredbo določi organizacijske in prostorske zasnove, vrsto in obseg 
javnih dobrin, pogoje za njihovo zagotavljanje in njihovo uporabo, 
pravice in obveznosti uporabnikov, vire financiranja gospodarske 
javne službe in način njihovega oblikovanja in druge elemente, 
pomembne za izvajanje gospodarske javne službe. 

Ministrstvo za promet in zveze je pooblaščeno, da zaradi 
doseganja javnih koristi po potrebi zagotovi usklajevanje voznih 
redov med izvajalci železniškega potniškega prometa in drugimi 
prevozniki, pri čemer so mišljeni predvsem avtobusni prevozniki. 
Vlada RS oziroma pristojni organ lokalne skupnosti je pooblaščen, 
da zaradi zagotavljanja javne dobrine prevoza s prevozniki, tako 
železniškimi kot drugimi, sklene pogodbo, s katero določi način 
opravljanja potniškega prometa. 

Zakon določa reorganizacijo javnega podjetja Slovenske železnice 
d. d. tako da določi, da ga Vlada RS z aktom o reorganizaciji 
reorganizira. Z uredbo Vlade RS se določijo tirma in sedež, 
dejavnost, višina osnovnega kapitala, financiranje, pravice, 
obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu, organi družbe in 
povezave gospodarske družbe Slovenske železnice z odvisnimi 
družbami ter medsebojne obveznosti in pravice povezanih družb. 

Šestnajsti člen določa, da bo ob reorganizaciji iz osnovnega 
kapitala javnega podjetja Slovenske železnice d.d. izločeno 
premoženje železniške infrastrukture, ki se prenese na državo. 

Sedemnajsti člen natančneje določa sestavo nadzornih svetov 
družb iz šestnajstega člena. 

V prehodnih in končnih določbah je predvideno, da bodo počitniške 
zmogljivosti, ki so bile z zakonom prenesene na državo, ponovno 
vrnjene Slovenskim železnicam. 

Devetnajsta člen zagotavlja, da naj bi Slovenske železnice d.d. 
začele s poslovanjem z zdravo finančno strukturo, zato je 
predvideno, da bo država prevzela obveznosti javnega podjetja 
Slovenske železnice d.d., ki se nanašajo na odplačilo posojil za 
razvoj javne železniške infrastrukture in na odložene obveznosti 
iz naslova davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske 
železnice p.o.. Slednje se nanašajo na obveznosti, ki so nastale 
pred letom 1993, kajti javno podjetje Slovenske železnice d.d., ki 
je bilo ustanovljeno kot naslednik javnega podjetja Slovenske 
železnice p.o., je svoje obveznosti do države in zavarovalnih 
skladov (zdravstvenega in pokojninskega) poravnavalo sproti. 

V 20. členu je določeno, da v prehodnem obdobju, dokler ne bodo 
sprejeti ustrezni podzakonski akti in dokler ne bodo z izvajalci 
storitev sklenjene koncesijske pogodbe, storitve na področju 
železniškega prometa opravlja javno podjetje Slovenske železnice 
d.d. 
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Predlog resolucije o 

PROMETNI POLITIKI SLOVENIJE 

(RePPS) 

- EPA 365 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 43. seji dne 18/12-1197 sprejela: 

- PREDLOG RESOLUCIJE O PROMETNI POLITIKI SLOVE- 
NIJE, 

ki jo pošilja v obravnavo na podlagi 166. in 170. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- mag. Igor ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za promet in 
zveze. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
l 

RESOLUCIJA O PROMETNI POLITIKI 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

(s programom ukrepov) 

Ljubljana, 18.12.1997 

VSEBINA 

1. Uvodna obrazložitev 

2. Izhodišča za obravnavo 

3. Metodologija pristopa k izdelavi dokumenta 

4. Pomen in cilji resolucije 

5. Vidiki prometa in stanje v prometu ter njegovih 
podsistemih 

5.1 Prometnosistemski vidik 

5.2.Gospodarski in socialni vidik 
5.2.1 Organiziranost prometnih podsistemov 
5.2.2 Konkurenčna sposobnost 
5.2.3 Zaposleni in njihova socialna varnost 

5.3. Prometna varnost 

5.4.0koljski vidik 
5.4.1 Emisije 
5.4.2 Drugi vidiki onesnaževanja okolja 
5.4.3 Poraba prostora 

5.5.Mednarodni vidik 

6. Trendi razvoja in pričakovane razmere 

6.1. Prometni tokovi 

21. januar 1998 37 poročevalec, št. 6 



6.2.Negativne posledice v panogi prometa in njihov socialni 
vidik 

6.3 Prometna varnost 

6.4 Obremenitve okolja 

7. Identifikacija ključnih vprašanj in opredelitev ciljev 

7.1.Okvirni cilji za obvladovanje prometnega povpraševanja 

7.1.1 Zagotavljanje minimalne stopnje mobilnosti 
7.1.2 Zmanjševanje obremenitev s tranzitnim prometom 
7.1.3 Preusmeritev potniškega prometa na podjetja javnega 
prometa 
7.1.4 Preprečitev nepotrebnega prometa 
7.1.5 Preusmerjanje blagovnih tokov na kombinirani promet 
7.1.6 Spodbujanje sodelovanja podjetij s področja prometa 
7.1.7 Spremljanje učinkovitosti ukrepov prometne politike 

7.2 Okvirni cilji za zmanjšanje števila nesreč 
7.2.1 Zmanjšanje negativnega vpliva cestne infrastrukture 
na prometno varnost 
7.2.2 Zadržanje obstoječega trenda upadanja izrednih 
dogodkov v železniškem prometu 
7.2.3 Ohraniti oziroma izboljšati visoko stopnjo varnosti v 
vseh treh podsistemih pomorskega prometa 
7.2.4 Zadržati obstoječo varnostno raven v letalskem prometu 
7.2.5. Zagotavljanje varnosti v drugih podsistemih 

7.3 Okvirni cilji za zmanjševanje emisij in racionalno rabo 
prostora 
7.3.1 Zmanjšanje onesnaženosti zraka zaradi emisij vozil 
7.3.2 Reševanje problematike reciklaže starih avtomobilov 
in avtomobilskih delov 
7.3.3 Varen prevoz nevarnih snovi in tekočin 
7.3.4 Zmanjšanje ravni hrupa zaradi cestnega in železniškega 
prometa 
7.3.5 Zmanjšanje škodljivih vplivov letalskega prometa na 
okolje 
7.3.6 Preprečevanje onesnaženja morja in okolja zaradi 
pomorskega prometa 
7.3.7 Sprememba izbire prometnega sredstva 
7.3.9 Razbremenitev infrastrukturne mreže 
7.3.10 Osveščanje ljudi glede varovanja okolja 

7.4.Okvirni cilji za nevtralizacijo in odpravljanje negativnih 
posledic deregulacije in liberalizacije prometa 
7.4.1 Postopno izenačevanje kakovosti in ravni storitev 
prometne infrastrukture z državami EU 
7.4.2 Ohranitev socialne varnosti zaposlenih v prometnih 
dejavnostih 
7.4.3 Integracija urbanih in ruralnih območij z uporabo okolju 
prijaznih prevoznih sredstev 
7.4.4 Integracija demografsko ogroženih območij 
7.4.5 Integracija posebnih in socialno ogroženih skupin 

1. UVODNA OBRAZLOŽITEV 

Prometno politiko je treba pojmovati kot najširši okvir in temeljno 
usmeritev za doseganje trajnostno uravnoteženega razvoja in 
funkcioniranja prometa, vključno s prometno infrastrukturo kot 
sestavino gospodarskega, socialnega, prostorskega in 
okoljevarstvenega razvoja Slovenije. 

Osnovni cilj prometne politike je reševanje prometnih potreb tako, 
da bodo v čim večji meri zagotovljeni interesi in potrebe sedanjih 
in prihodnjih generacij ter da bo narodnogospodarstvoko učinkovit 
in smotrn, in sicer ob čim manjših obremenitvah okolja, prostora 
in ljudi. 

V tem dokumentu so navedena izhodišča, usmeritve in ukrepi za 
doseganje tako opredeljenega cilja. Dokument je okvir za 
dinamičen sistem ukrepov, kateri je zasnovan tako, da bo sproti 
prilagojen novim dosežkom znanosti, predvsem na področju 
delovanja, kakovosti in varnosti prometnega sistema, spremem- 
bam ekonomskih in političnih pogojev ter družbenosocialnih 
vrednot. Glede na značilnosti razvoja so v njem sproti upoštevane 
tudi spremenjene razmere ožjega in širšega vplivnega oziroma 
povezovalnega območja ter spremembe v stopnji razvoja 
evropskih integracij. 

Glede na navedeni globalni pomen prometne politike pri njenem 
oblikovanju niso bile prezrte usmeritve in priporočila za razvoj 

prometa in prometne infrastrukture, strnjene v Prometni politiki 
Evropske skupnosti, ki jo predstavljajo politika in pobude na treh 
temeljnih področjih: 
- izboljšanja kakovosti z razvojem povezanih in konkurenčnih 

prometnih sistemov na podlagi sodobnih tehnologij, kar prispeva 
tudi k okoljskim ciljem in ciljem prometne varnosti, • 

- izboljšanja delovanja notranjega trga za povečanje učinkovitosti, 
izbire in uporabniku prijazne ponudbe prevoznih sredstev ob 
hkratnem razvoju socialnih standardov, 

- širjenje zunanjega obsega z izboljševanjem prometnih povezav 
s tretjimi državami in povpraševanjem dostopa izvajalcev iz EU 
do drugih prometnih trgov (Akcijski program za skupno 
prometno politiko 1995-2000). 

Glede na izkušnje v svetu je ugotovljeno, da je uspešna prometna 
politika sestavljena iz posameznih uspelih projektov. Tudi žaradi 
tega prometna politika ne zagotavlja vnaprejšnje popolnosti in 
dovršenosti, ampak je vsa pozornost namenjena vzpostavljanju 
mehanizmov odzivnosti na spremembe v zunanjem okolju. Temelji 
na izkušnjah držav, ki že dolga leta uveljavljajo prometno politiko. 

Poleg navedenega je uspeh prometne politike mogoče zagotoviti 
le z uspešnim sodelovanjem vseh dejavnih subjektov prometnega 
in globalnega razvoja Slovenije, predvsem pa celotne javnosti, pri 
čemer se je treba zavedati, da je v uspeh vključeno tudi morebitno 
odrekanje. 
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2. IZHODIŠČA ZA OBRAVNAVO 

Dokument prometne politike Republike Slovenije izhaja v prvi 
vrsti iz analiz in prognoz ter je zasnovan na številnih razvojnih 
dokumentih, zajetih v Izhodiščih prometne politike Republike 
Slovenije za: 
- cestni, 
•železniški, 
- letalski in 
- pomorski promet. 

Dokument temelji na napovedih razvoja prometa v skladu in v 
soodvisnosti s cilji in strategijo globalnega razvoja države in njenih 
interesov za povezovanje v širšem prostoru, opredeljenih: 
- s politiko približevanja in vključevanja v EU, 
- s politiko razvoja odnosov s sosednjimi državami: Avstrijo, 

Hrvaško, Madžarsko in Italijo, 
- s politiko nacionalne varnosti, 
- s politiko oblikovanja cen na področju infrastrukturnih 

dejavnosti, 
- s politiko razvoja demografsko ogroženih območij, 
- z aktivnostmi ki so pogojene z mednarodnimi sporazumi 

s področja prometa in zvez ter varovanja okolja, 
- s poselitveno politiko in sistemom naselij v prostorskem 

planu Republike Slovenije, 
• z nacionalnimi programi na področju prometne infrastruk- 

ture in okolja, 
- z davčno politiko, ki se nanaša na lastnino osebnih in 

tovornih vozil ter na uporabo tekočih goriv, 
- z davčno politiko ter politiko varstva invalidnih oseb, 

starejših državljanov ter socialno ogroženih skupin, 
- z merili za določitev višine sredstev za zajamčeno porabo 

lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na vzdrževanje lokalnih 
cest, 

- z Zakonom o izvajanju proračuna. 

Dokument upošteva približevanje Republike Slovenije Evropski 
uniji, kjer je prometna politika definirana kot postavitev pravnih 
okvirjev, da z implementacijo infrastrukturnega omrežja omogoča 
mobilnost in dostopnost, pri čemer se obvaruje človeku prijazno 
Okolje. 

Strateški pristopi pri doseganju ciljev prometne politike EU se 
nanašajo na štiri glavna področja: 
- pravni sistem, 
■ sonaravna infrastrukturna mreža, 
- dostopnost in mobilnost, 
- človeku prijazno okolje. 

izhodišča za nastajanje prometne infrastrukture so: 
■ fizični obseg prometne infrastrukture se bo določal v skladu s 

sprejetimi in dopolnjenimi nacionalnimi programi, 
- zadovoljiti je treba pričakovanja uporabnikov po dostopnosti, 

pretočnosti in prometni varnosti. 
- doseganje mednarodnih ekoloških standardov je neizogibno, 

Smisel pristopa k načrtnemu razvoju obravnavanega področja je 
tudi ekonomska učinkovitost, pri čemer so pri vrednotenju uvedeni 
in upoštevani eksterni stroški prometa zaradi: 
- zastojev 2,0% bruto družbenega proizvoda, 
- nesreč 1,5 % BDP, 
■ onesnaženja zraka 0,4% BDP, 
• čezmernega hrupa 0,2% BDP. 

V Sloveniji so eksterni stroški prometa ocenjeni na 4 do 6 % 
družbenega bruto proizvoda. Ocenjeno je, da je 90 % teh stroškov 
Posledica cestnega prometa, kar pogojuje cilje: 

- zagotovitev pravočasnega ugotavljanja ter odziv na pojav 
bodočih ozkih grl, 

- zagotovitev večje varnosti udeležencev v prometu, 
- zagotovitev smotrne uporabe prostora in zmanjševanje 

negativnih vplivov prometa na okolje ter internalizacija eksternih 
stroškov, 

- zagotovitev skladnosti z mednarodnimi zahtevami in 
pravočasnega nevtraliziranja pričakovanih negativnih učinkov 
ob odpiranju prometnega trga, 

- uveljavitev spodbujevalnih ukrepov razvoja prometno 
odmaknjenih področij in socialno ogroženih skupin. 

3. METODOLOGIJA PRISTOPA K 
IZDELAVI DOKUMENTA 

Metodologija pristopa k izdelavi dokumenta temelji v prvi vrsti na 
enakovrednosti prometnih podsistemov v enovitem sistemu in 
se kaže v prvi fazi najprej v sektorskem pristopu priprave 
dokumenta. 

V tej fazi je z analizo spodaj navedenih značilnosti obravnavano 
obstoječe stanje prometa v Republiki Sloveniji: 
- osnovnih značilnosti prometnih tokov, 
- pretočnosti, 
- dostopnosti, 
- prometne varnosti, 
- okolja, 
- cenovnih razmerij. 

Glede na to, da je prometni sistem sestavina širšega sistema in 
kot tak deluje v določenem okolju, so v drugi fazi priprave 
dokumenta obravnavani vidiki tega okolja: 
- prometnosistemski vidik, 
- gospodarski in socialni vidik, 
- okoljski vidik, 
- prometnovarnostni in 
- mednarodni vidik. 

V tej fazi so na podlagi ocene stanj v prometnih podsistemih dane 
napovedi po posameznih vidikih in nakazani pričakovani problemi 
po posameznih vidikih ter identificirana osnovna načela in 
dolgoročne usmeritve prometne politike. 

Izsledki obeh faz so uporabljeni kot delovna izhodišča za določitev 
ciljev resolucije ter za pripravo dokumenta. 

4. POMEN IN CILJI RESOLUCIJE 

Resolucija prometne politike Republike Slovenije analizira stanje 
in pričakovane probleme ter določa cilje in predlaga ukrepe 
predvsem na tistih področjih, za katera je po zakonu pristojno 
Ministrstvo za promet in zveze. Poleg tega pa daje usmeritve za 
izdelavo dokumentov, ki se nanašajo na področje prometa in so 
v pristojnosti drugih resorjev, skupnosti in drugih subjektov. 

Temeljna načela, po katerih so izpeljani cilji prometne politike, so: 
- zagotavljanje mobilnosti po načelu trajnostnega razvoja, 
- zmanjšanje vpliva negativnih dejavnikov cestne infrastruk- 

ture na nastajanje prometnih nezgod, 
- nevtralizacija posledic deregulacije in liberalizacije 

prometne dejavnosti, 
- komunikacijska integracija območja Slovenije. 
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5. VIDIKI PROMETA IN STANJE V 
PROMETU TER NJEGOVIH 
PODSISTEMIH 

5.1 Prometnosistemski vidik 

V Republiki Sloveniji so razviti in na področju prometnega sistema 
delujejo posamezni prometni podsistemi, ki prevzemajo različne 
deleže prometnega dela. 

Cestni podsistem 

- blagovni promet 
Razmerje med količino prepeljanega tovora (v tonah) po cesti in 
prepeljanega tovora po železnici v letu 1995 znaša 71 : 29 %. 
Razmerje med opravljenim prometnim delom (ton-kilometri) na 
cesti in železnici je v istem letu 48:52. 
a) notranji 
Večina (90%) celotnega notranjega blagovnega prometa poteka 
po cestah. Notranji blagovni promet po cestah pomeni 81% 
celotnega blaga prepeljanega po cestah. 
b) mednarodni 
Dve tretjini mednarodnega blagovnega prometa predstavlja cestni 
promet. Mednarodni blagovni promet pomeni 18 % celotnega 
blaga, prepeljanega po cestah. 
c) tranzit 
Cestni blagovni promet v tranzitu v primerjavi z železniškim dosega 
40 %. 1% blaga, prepeljanega po cestah, je v tranzitu. 

- potniški promet 
a) osebni 
V potniškem prometu v RS prevladuje uporaba osebnih vozil. 
Več kot tri četrtine vseh potovanj v Republiki Sloveniji se opravi z 
osebnim avtomobilom in le preostala četrtina z javnimi prevoznimi 
sredstvi. Vzroke za to je treba iskati v majhnosti slovenskega 
ozemlja, evropsko primerljivi stopnji motorizacije, ki je v letu 
1996 znašala 0,365 vozil na prebivalca, relativno večji mobilnosti 
pri uporabi osebnih prevoznih sredstev ter drugih posebnih 
pogojih (nizka cena naftnih derivatov). Stopnja zasedenosti 
osebnih vozil pri potovanjih na delo in z dela je nizka (v povprečju 
1,5 osebe na vozilo), pri potovanjih v druge namene pa stopnja 
zasedenosti osebnega vozila dosega 2 osebi na vozilo. 

b) javni potniški promet 
Uporaba različnih prometnih sredstev javnega potniškega prometa 
je odvisna predvsem od ponudbe javnega potniškega prometa, 
tako se v notranjem javnem potniškem prometu 91% vseh 
potovanj opravlja z avtobusi. 
Dnevne migracije predstavljajo 70 % vseh potovanj z javnim 
prevoznim sredstvom, od tega je polovica potovanj šolske 
mladine. 

Železniški podsistem 

- blagovni promet - kombinirani 
Delež kombiniranega prevoza v sistemu prevoza blaga je v 
celotnem prevozu blaga v Sloveniji majhen (0,8%). V strukturi 
kombiniranega prevoza pomeni spremljani kombinirani prevoz 
(oprtni vlaki) tretjino in nespremljani kombinirani prevoz dve tretjini 
celotnega kombiniranega prometa. 
a) notranji 
V primerjavi s cestnim prometom notranji železniški promet dosega 
le 10%. Notranji kombinirani prevoz se praktično ne odvija. 
b) mednarodni 
Ena tretjina mednarodnega blagovnega prometa poteka po 

železnici. V mednarodnem železniškem prometu je delež 
kombiniranega prevoza 8,5 %. 
c) v tranzitu 
Več kot polovica blagovnega prometa v tranzitu se odvija po 
železnici. 
- potniški promet 
V notranjem javnem potniškem prometu 9 % potovanj poteka po 
železnici. 

Pomorski podsistem 

- blagovni promet 
V sistemu prevoza blaga ima pomembno vlogo Luka Koper, preko 
katere se opravlja 90 % celotnega slovenskega prekomorskega 
prometa. 90 % prepeljanega blaga je v uvozu, izvoz pa je le 10 %. 
Pretovor blaga slovenskih uvoznikov in izvoznikov predstavlja 
40 % celotnega pretovora, drugih 60 % pa se opravlja za tuje 
naročnike. Povezava Luke Koper z zaledjem je zagotovljena po 
cestah in železnici, po kateri je prepeljano do tri četrtine blaga, ki 
začenja ali končuje prekomorsko pot v Luki Koper. 
- potniški promet 
Pomorskega potniškega prometa med letom praktično ni, nekoliko 
pa se poveča v poletni sezoni. 

Letalski promet 

- blagovni promet 
V zračnem prometu visoke cene transporta opravičujejo le prevoz 
nujnih in vrednostnih pošiljk ter hitro pokvarljivega blaga. 
- potniški promet 
V mednarodnem potniškem prometu ima pomembno vlogo letalski 
promet, ki pomeni v strukturi opravljenega prometnega dela 
(potniški kilometri) kar 15 %. 

5.2. Gospodarski in socialni vidik 

Delež prometne panoge v bruto družbenem proizvodu se giblje 
v okviru 6 - 7 % (v letih 1981 in 1991 je bil delež 6,4 % ter v letu 
1992 6,8 %). Pomembnost panoge se kaže z možnostjo 
medpanožne vertikalne in horizontalne povezave. 

Naložbe v promet in zveze so v zadnjem petletnem obdobju 
porasle. Delež naložb v družbenem bruto proizvodu je porasel z 
1,2 % v letu 1992 na 3,6 v letu 1996. 

Vpliv prometne panoge se na trgu izraža v smislu zmanjševanja 
učinka razdalje pri konkurenčnosti. S tem ima vpliv na učinkovitost 
trga, poleg tega pa močno vpliva tudi na socialni in druge vidike 
splošne blaginje v družbi. 

Prilivi in odlivi prevoznih podjetij po vrstah prevoza v letu 1994 
nakazujejo na to, da je znotraj mednarodnih prevoznih storitev 
najmočnejši trg prevoza blaga, nekaj slabši je trg drugih prevoznih 
storitev, daleč najšibkejši pa je trg prevozov potnikov. 

Na trgu prevozov blaga ustvari največji promet železniški prevoz. 
Precej manjši delež pomeni cestni in pomorski prevoz, zelo majhen 
pa je delež zračnega prevoza. 

Na trgu mednarodnega prevoza potnikov največji promet ustvarja 
zračni prevoz. Druge dejavnosti imajo precej manjše deleže. 

Trg drugih storitev je enako pomemben kot trg prevoza blaga. 
Znotraj njega ima večji delež segment špedicijskih storitev. 
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5.2.1 Organiziranost prometnih podsistemov 

V treh velikih prevoznih podsistemih (železniški, letalski in 
pomorski), deluje po ena velika gospodarska družba (Javno 
podjetje Slovenske železnice d.d., Adria Airways, Luka Koper 
d.d.), v cestnem prevoznem podsistemu, pa deluje veliko pravnih 
in fizičnih oseb. 

5.2.2 Konkurenčna sposobnost 

Konkurenčna sposobnost celotnega prometnega sistema je v 
prvi vrsti opredeljena s strateško in zemljepisno lego države. 
Posamezni podsistemi (cestni, železniški, zračni, pomorski) pa 
pri prevzemanju prometnega potenciala medsebojno konkurirajo 
glede na tehnologijo in vrsto prevozov med seboj. 

Cestni podsistem 

Na področju cestnega podsistema, v katerem delujejo na eni 
strani javna podjetja, ki skrbijo za vzdrževanje cestne 
infrastukture, na drugi strani pa institucionalno in organizacijsko 
popolnoma ločeni in samostojni cestni prevozniki. Slednji so glede 
na organizacijsko obliko povezani v Gospodarsko zbornico 
Slovenije oziroma Obrtno zbornico Slovenije. 

Železniški podsistem 

V skladu z leta 1993 sprejetim Zakonom o reorganizaciji in 
lastninskem preoblikovanja javnega podjetja Slovenske železnice, 
so bile Slovenske železnice preoblikovane v javno podjetje v 
obliki delniške družbe, ki je v 100 % lasti države. V okviru 
železniških prometnih storitev zaradi javnega interesa država 
udejanja: 
- storitve vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture, 
- storitve železniškega potniškega prometa, 
- storitve železniškega kombiniranega prometa, 
• varnost in urejenost železniškega prometa. 

Za opravljanje storitev, ki so v javnem interesu, sklepa država 
pogodbe s Slovenskimi železnicami, lahko pa tudi s koncesio- 
narjem. V okviru SŽ je že posebej organizirana dejavnost na 
področju infrastrukture in prometne dejavnosti, za katero se tudi 
vodi ločena računovodska evidenca. 

Cestni podsistem 

Na področju cestnega prometa opredeljujejo konkurenčno 
sposobnost prevozniških podjetij tehnološka opremljenost in 
usposobljenost, ustrezna kadrovska zasedenost, logistična 
podpora, velikost podjetja ter dolgoročna poslovna zanesljivost 
in korektnost. Stanje voznega parka slovenskih prevoznikov se 
izboljšuje. Med aktivnimi prevozniki je velik delež fizičnih oseb, 
predvsem pa delež prevoznikov z enim vozilom. Parkirna mesta 
in mesta za vzdrževanje vozil urejena skladno s predpisi, imajo 
urejena le večji prevozniki, ki so hkrati tudi špediterji. 

Železniški podsistem 

Železniški prevoz se odvija na relativno kratkih razdaljah, ki so 
značilne za Slovenijo, že zaradi zemljepisnih danosti, zato v 
tovornem prometu ne more konkurirati cestnemu prometu, v 
potniškem pa zelo težko. Hkrati je konkurenčnost prevozov po 
železnici še dodatno zmanjšana zaradi nizkih hitrosti, velikih 
čakalnih dob, neusklajenih voznih redov z avtobusnimi prevozi in 
drugih problemov v logističnem procesu. Prognoze, ki temeljijo 
na nadaljevanju sedanjih trendov, ne predvidevajo zadostnega 
povečanja pretočnosti (hitrost), ki bi prinesla spontano 
preusmeritev blaga in potnikov na železnico. 
Povezovanje SŽ s širšim evropskim prevoznim trgom in njegovim 
razvojem v skladu s smernicam EU je za Republiko Slovenijo 
vitalnega pomena. 

Pomorski podsistem 

Julija 1996 je bila Luka Koper preoblikovana v delniško družbo z 
večinskim 51 % deležem države. Izvajanje dejavnosti Luke 
Koper d.d. je organizirano v osmih terminalih, ki poslujejo kot 
Profitni centri. V skladu s svojimi poslovnimi cilji je Luka Koper d.d. 
ustanovila tudi nekaj hčerinskih podjetij. Luka Koper d.d. poleg 
profitno usmerjenih opravlja tudi dejavnosti, ki zagotavljajo 
obratovalno in funkcionalno sposobnost pristaniške infrastrukture 
ter varnost plovbe v pristanišču. 

Pomorski podsistem 

Na tržni položaj in konkurenčno sposobnost Luke Koper d.d. 
vplivajo predvsem nekateri mednarodni dejavniki, kot so: bližina 
sosednjih pristanišč v Severnem Jadranu (Trst, Reka) ter 
usmerjenost blagovnih tokov po železnicah v druge države EU in 
problem "direktnega transporta", ker je EU z večino držav v 
Sredozemlju sklenila sporazume o preferencah, ki preprečujejo 
prosto konkurenco pri izbiri prevoznih poti in s tem izločajo 
slovensko prevozno pot. 

Letalski promet 

V letu 1991 je bila ustanovljena Republiška uprava za zračno 
plovbo, sedaj Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, ki je 
organizirala delovanje kontrole letenja ter začela v skladu z ICAO 
standardi (standardi mednarodnega združenja za civilno letalstvo) 
in pšriporočili izdajati potrebna dovoljenja in licence za letalsko 
osebje, zrakoplove, letalske prevoznike, letališča in ostale 
dejavnosti. Adria Airways je svojo dejavnost obnovila v začetku 
leta 1992, potem ko je bil nad Republiko Slovenijo sper vzpostavljen 
zračni promet in ko je Uprava Republike Slovenije za zračno 
plovbo izdala slovenskemu letalskemu prevozniku spričevalo 
letalskega prevoznika. V Republiki Sloveniji so se pričeli pojavljati 
tudi drugi manjši letalski prevozniki, kar je za razvoj letalstva zelo 
spodbudno. Letališča trenutno delujejo med seboj še dokaj 
neusklajeno. Znotraj Adria Airways pa tudi pa tudi v letaliških 
podjetjih potekajo procesi reorganiziranje katerih cilj je tudi v 
celoti implementirati standarde ICAO, EU in JAA (združeni letalski 
organi). 

Letalski promet 

Na konkurenčno sposobnost slovenskega letalskega prevoznika 
vpliva predvsem premajhno povezovanje z večjimi letalskimi 
prevozniki, uporaba več različnih tipov letal, neustreznost letal 
glede na tržne zahteve, v primeru Adrie Airways pa še prepočasno 
notranje prestrukturiranje podjetja. Adria Airways bo v skladu s 
sanacijskim načrtom svojo floto poenotila na dva različna tipa 
letal, z nakupom novih petdeset sedežnih letal, pa bo uspešnejše 
konkurirala drugim prevoznikom na linijah, na katerih uporaba 
večjih letal ne bi bila finančno opravičljiva. Tudi slovenska letališča 
imajo veliko konkurentom, predvsem zaradi boljših mrež letalskih 
linij in posledično nižjih cen na letih na druge celine. Podobno imajo 
druga letališča tudi boljšo in cenejšo ponudbo na področju 
turističnih potovanj. 
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5.2.3 Zaposleni in njihova socialna varnost 

Na področju prometa in zvez je bilo po statističnih podatkih iz leta 
1995 podatkih zaposlenih 5.75 % vseh zaposlenih. Število 
zaposlenih v tej panogi se je od leta 1980 zmanjšalo za 18.2 %, 
delež glede na vse zaposlene pa je ostal v tem času nespremenjen. 
Dinamika zmanjševanja števila zaposlenih v tej panogi ni bistveno 
odstopala od splošnih trendov v drugih panogah. Največ 
zaposlenih je v cestnem in železniškem prometu. 
Prestrukturiranje in prerazporeditev zaposlenih na področju 
letalskega in železniškega prometa sta podrobneje opredeljeni v 
sanacijskih programih Adria Airways (ta je trenutno v postopku 
sprejemanja) in program prestrukturiranja Slovenskih železnic. 

Glede na izrazito izvozno usmeritev Slovenije je smiselno težiti k 
čim prejšnji vključitvi v evropski gospodarski prostor. Zato so vse 
vrste liberalizacij za večje slovenske cestne prevoznike pozitivne, 
z večjimi težavami pa se bodo srečevali prevozniki z manjšim 
številom vozil. 

5.3. Prometna varnost 

Cestni podsistem 

V Sloveniji je prometna varnost v primerjavi s stanjem v drugih 
evropskih državah na nizki ravni. Vzrok za nastanek prometnih 
nesreč je v 1 do 4% v neustrezni cestni infrastrukturi. Na celotnem 
cestnem omrežju se pripeti letno blizu 38000 prometnih nezgod, 
od tega 41% na državnih cestah. Ugotovljeno je, da se glede na 
opravljeno prometno delo najmanj nesreč s smrtnim izidom zgodi 
na avtocestah, in sicer 8%, na magistralnih cestah 40%, na 
regionalnih cestah 20%, 10% na lokalnih cestah, 11% na mestnih 
cestah, drugih 7% pa na nekategoriziranih cestah. (Analiza je bila 
narejena ob upoštevanju kategorizacije veljavne do avgusta 1997). 
Z analizo prometnih nesreč je ugotovljeno tudi 150 nevarnih 
odsekov - črnih točk, na katerih je treba izvajati posebne ukrepe. 

Železniški podsistem 

Z analizo izrednih dogodkov v železniškem prometu v zadnjih 15 
letih je ugotovljeno, da so najpogostejši vzroki železniških nesreč: 
nivojska križanja cest z železniško progo, trčenje vlakov in naleti, 
iztirjanje, pri vstopanju in izstopanju na in z vlaka ter zaradi padcev 
z vlaka, požari in eksplozije. Pregled izrednih dogodkov v obdobju 
1980-95 kaže, da se je varnost tako glede števila izrednih 
dogodkov in motenj kot glede višine povzročene škode stalno 
izboljševala. Dolgoleten trend padanja števila izrednih dogodkov 
se nadaljuje tudi v letu 1996, številke zadnjih štirih let so najnižje 
v 12 letnem obdobju tako pri odgovornosti železnice kot pri 
povzročiteljih oziroma odgovornosti zunaj železnice. Na to so 
med drugim vplivale tudi spremembe prometnih tokov v državi in 
v mednarodnem prometu, tako da je v prometu več vlakov z 
direktnim tovorom, kar je vplivalo na zmanjšanje premikalnega 
dela in ranžiranja vlakov. V obdobju zadnjih 15 let tudi ni bilo 
evidentiranega izrednega dogodka, v katerem bi prišlo do 
negativnega vpliva nevarnih snovi na okolje. Vse potencialne 
nevarnosti so bile nadzorovane, sanirane takoj in brez posledic. 
Število telesnih poškodb in smrtnih nesreč se ne znižuje, vendar 
je odgovornost zanje redko na strani železnice. Najbolj kritični so 
dogodki na nivojskih križanjih s cestami ali pa hoji ob progi. 

Pomorski podsistem 

Varnost prometa v slovenskem morju lahko ocenimo kot zelo 
dobro. Nesreče s smrtnim izidom ni bilo že desetletja, pa tudi 

nesreče z materialno škodo so redke. 

Letalski promet 

Stanje prometne varnosti v letalskem prometu je zadovoljivo. V 
analizah prometnovarnostnega dogajanja obstajata dve merili: 
merilo smrtnih žrtev in merilo števila potencialno nevarnih situacij, 
ki pa niso pripeljale do usodnih posledic. 
V civilnem potniškem prometu na območju R Slovenije v zadnjem 
času ni bilo usodnih nesreč, bile pa so v drugih dejavnostih 
zračnega prometa, in sicer pri letalih splošne in posebne kategorije. 
Glede na število realiziranih ur letenja in število registriranih 
letalcev je relativno število žrtev pod mednarodnim povprečjem. 

5.4. Okoljski vidik 

5.4.1 Emisije 

Cestni podsistem 

Največ onesnaževanja povzroča promet na obstoječih cestah, 
po katerih se danes odvija promet, ki ga bo v prihodnje prevzela 
novo zgrajena avtocestna mreža: 
- v Ljubljani in njeni okolici, 
- na Obali, 
- na območju Maribora, 
- na nekaterih odsekih štajerske in gorenjske ceste. 

Povsod, kjer novozgrajene ceste omogočajo zelo velike vozne 
hitrosti, prihaja do povečane emisije ogljikovega monoksida. 
Glede prizadetosti s hrupom zaradi cestnega in železniškega 
prometa bistveno odstopa območje Ljubljane. Problematični so 
tudi odseki na smeri severovzhod - jugozahod. 

Letalski promet 

Emisije plinov zaradi delovanja letalskih motorjev v primerjavi s 
cestnim prometom ne povzročajo večjih nezaželenih efektov na 
okolje, večji problem pa je hrup, ki ga povzroča letalski promet 
predvsem v okolici letališč. Nujuno bo potrebno uvsti dodatne 
takse na zrakoplove, ki ne dosegajo najnovejših standardov in 
predpisov za omejevanje hrupa, zakonsko pa bo potrebno določiti 
rok, ko bo uporaba takšnih zrakoplovov v Republiki Sloveniji 
popolnoma prepovedana. Dodatni problem povzroča hrup tudi na 
manjših letališčih. Problem je potrebno reševati z omejevanjem 
šolskih, akrobatskih in podobnih poletov. Čimprej je potrebno tudi 
določiti rok, do katerega bo potrebno vgraditi posebne dušilce 
hrupa v splošne in posebne namene. 

5.4.2 Drugi vidiki onesnaževanja okolja 

Cestni podsistem in železniški podsistem 

Cestni in deloma železniški promet onesnažujeta okolje predvsem 
z ostanki olj in goriv, z obruski zavornih oblog in gum. 

Z uvedenim režimom prevoza nevarnih snovi z Zakonom o 
prevozu nevarnih snovi v letu 1984 se je število izlitij zmanjšalo 
na 12 letno. Ob polnjenju in praznjenju cistern pa se letno zgodijo 
še 4 izlitja - torej skupno povprečno 16 letno. Če k temu dodamo 
še druge nezgode, pri katerih povsem slučajno ni prišlo do izlitja 
in ocenimo neprijavljene nezgode, potem je možno že več kot 
130 nevarnih situacij letno, kar pomeni potencialnih 900.000 litrov 
izlitij nevarnih snovi letno. Novozgrajene prometnice, ki potekajo 

poročevalec, št. 6 42 21. januar 1998 



preko območij s podtalno vodo, imajo ustrezno zaščito za 
preprečevanje negativnega vpliva na podtalnico. 

Pomorski podsistem 

Onesnaževanje morja zaradi pomorskega prometa ureja 
mednarodna konvencija MARPOL. V konvenciji so predpisana 
pooblastila in dolžnosti držav glede nadzora tujih ladij, preiskovanja 
onesnaževanja z ladij, vodenja postopka, kaznovanja, 
medsebojnega obveščanja itd. Slovenija je z aktom o nasledstvu 
to konvencijo nasledila od podpisnice nekdanje države. Konvencija 
ima pet prilog, ki urejajo področja onesnaževanja z olji, škodljivimi 
tekočimi snovmi, s pakiranimi škodljivimi snovmi, z ladijskimi in 
tekočimi in trdimi odplakami. 

Letalski promet 

Radarji za kontrolo in vodenje letalskega prometa so izvori 
neionizirnih elektromagnetnih sevanj. Glede na trenutne izsledke 
stroke so negativne posledice na oddaljenostih med 100 in 500 
metrov od vira (odvisnost od vrste radarjev in formulacije pojma 
dopustnih obremenitev) že povsem zanemarljive. Tako je jakost 
sevanja 100 metrov od vira kar 10.000 krat manjša kot pri viru. 

5.4.3 Poraba prostora 

Cestno in železniško omrežje sta ena največjih porabnikov 
prostora, zasedata prostor in s tem onemogočata drugo izrabo, 
večja strnjena območja presekata v manjše in otežujeta 
dostopnost do posameznih predelov, moteno je družbeno okolje, 
moten je razvoj urbanih naselij. 
Obstoječe kategorizirane ceste v Sloveniji zasedajo 5.130 ha 
Zemljišč ali 0,25% celotne površine države. Že zgrajene avtoceste 
Zasedajo 620 ha zemljišč ali 0,03% celotne površine države ali 
12% površine vseh cest. 

i 
Letalski promet je v primerjavi s cestnim in železniškim daleč 
najmanjši porabnik prostora. 

5.5. Mednarodni vidik 

Širša sistemska in ožja področna zakonodaja skupaj z aprila 
1993 podpisanim Sporazumom med Evropsko gospodarsko 
skupnostjo in Republiko Slovenijo na področju prometa (Ur. I. RS, 
št. 47/93, MP 14/93), je osnovni formalni okvir za izvajanje 
prometne politike. Izvajanje sporazuma vpliva na več področij, 
vendar ima MPZ glede na vsebino in področje, ki ga ureja in 
Zajema vsebina Sporazuma, osrednje mesto. Sporazum ureja 
sodelovanje obeh pogodbenic pri graditvi slovenske prometne 
infrastrukture, na podlagi česar je RS pridobila sredstva EIB iz 
Finančnega protokola k Sporazumu o sodelovanju med EGS in 
RS. Sporazum posebej opredeljuje sodelovanje na področju 
cestnega prometa, s čimer je omogočeno, da so slovenski 
prevozniki obravnavani enakopravno s prevozniki iz EU. Kljub 
temu da Slovenija še nima popolnoma harmonizirane vse 
zakonodaje s področja cestnega prometa, slovenski prevozniki 
lahko že pred 1.1.1998, ko poteče rok za pridobitev licenc, 
opravljajo prevoze po ozemlju držav članic EU pod istimi pogoji 
kot prevozniki držav članic EU. 

Poleg navedenega je Sporazum med pogodbenicama osnova za 
določitev vzajemnega sistema urejanja dostopa do prihodnjega 
Prometnega trga. S tem so povezane tudi s sporazumom 
opredeljene določbe o carinskem sodelovanju ter sodelovanju na 

področju poenostavitve formalnosti, kar omogoča lažji dvostranski 
in tranzitni pretok blaga po cesti in železnici. Nadalje Sporazum 
ureja sodelovanje na področju železniškega in kombiniranega 
prevoza, odpira pa tudi možnosti za sodelovanje na področju 
pomorskega in zračnega prometa. 

S članstvom Avstrije v EU je prišlo do neskladja med Sporazumom 
s področja prometa in Protokolom št. 9, ki govori o tranzitu čez 
avstrijsko ozemlje. Iz naslova varstva okolja si je Avstrija izgovorila 
poseben režim t.i.ekoloških točk za ves tranzit tovornih vozil. 
Zaradi tega je bil med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo že 
parafiran Dodatni protokol k Sporazumu med ES in RS na področju 
prometa, na podlagi katerega od 1.1.1997 za slovenski tovorni 
tranzitni promet čez Avstrijo velja sistem eko-točk. 

V Luksemburgu je bil dne 10.06.1996 podpisan Evropski sporazum 
med EU in RS. Ta sporazum pomeni nadaljnji razvoj v odnosih 
med pogodbenicama. S tem je Slovenija postala t.i. pridružena 
članica EU. Evropski sporazum vsebuje tudi določbe o prometu. 
Vendar je že v uvodu navedeno, da bo odnose med 
pogodbenicama na področju notranjega prometa še naprej urejal 
Sporazum med EGS in RS na področju prometa, ki je bil podpisan 
5. aprila 1993 in je začel veljati 29. julija 1993. 

Z evropskim sporazumom so tako urejena razmerja med EU in 
Slovenijo na vseh področjih prometa. Sporazum med EGS in RS 
na področju prometa se namreč omejuje samo na sodelovanje 
na področjih cestnega, železniškega in kombiniranega prevoza, 
glede sodelovanja v zračnem in pomorskem prometu pa 
sporazum vsebuje samo izraz interesa obeh pogodbenic o 
čimprejšnjem začetku pogajanj o prihodnjem sodelovanju tudi na 
teh dveh področjih. 

Prometna politika Evropske skupnosti zahteva ureditev področij: 
- preoblikovanja in prestrukturiranja državnih podjetij, 
- liberalizacije prometnih storitev, 
- načrtovanje in gradnja prometne infrastrukture v povezavi s 

transevropsko mrežo, in sicer s koridorjema št.V in št.X, 
- standardizacijo prometne varnosti z uskladitvijo tekočih 

predpisov o opremi in kontroli vozil, o odpravi omejitev v prometu 
blaga in o oblikovanju trga prometnih storitev, 

- standardizacijo varovanja okolja - vozila morajo biti opremljena 
z okolju prijazno tehnologijo, načelo internalizacije eksternih 
stroškov, vpliv infrastrukture na okolje se mora zmanjšati na 
minimum, 

- redno zbiranje podatkov in publiciranje statistik s področja 
prometnega sektorja. • 

Skupna prometna politika naj pogojuje: 
- enake konkurenčne pogoje za vse vrste prometa, 
- finančno avtonomijo prevoznih podjetij, 
- samostojni razvoj prevoznih podjetij, 
- prosto izbira prevoznega sredstva uporabnika, 
- uskladitev infrastrukturnih ukrepov med članicami EU. 

Bela knjiga (The White Paper on the Internal Market), ki identificira 
ključne ukrepe prometne politike, opozarja na kritične dejavnike: 
- predpisi, zakonodaja, standardi morajo biti v skladu z dokumenti 

ES, 
- zakonodajni in kaznovalni sistemi morajo omogočati učinkovitost 

ukrepov prometne politike, 
- treba je zagotoviti zadostne institucionalne zmogljivosti za 

uresničevanje programov prometne politike, 
- ustvarjanje prostega trga za prevoz blaga brez omejitev količin, 
- odprava ovir za konkurenčnost v cestnem prevozu blaga in 

poenotenje tehničnih normativov glede obremenitve vozil, 
- urejanje dajatev vključno z internalizacijo eksternih stroškov, 
- prosta ponudba storitev v cestnem potniškem prometu. 

21. januar 1998 43 poročevalec, št. 6 



Osnovna zahteva EU, ki se nanaša na ustanovitev notranjega 
trga in pomeni izhodišča za nadaljnje približevanje ekonomski in 
monetarni uniji, je med drugim tudi odprava ovir za prosti pretok 
blaga in storitev med državami članicami EU. 

Glavna ugotovitev je, da mora vsako prevozno sredstvo v načelu 
kriti vse stroške, ki jih povzroča (poluter pays principle). 

Pomen prometnega vključevanja Slovenije v evropske integracije 
se kaže tudi na gospodarskem področju. Slovenija izvozi vsak 
tretji proizvod oz. skoraj 60 % BDP in od tega več kot 70 % v 
države Evropske unije. Cestne in železniške povezave na 
pomebnejših smereh so tako opredeljene kot infrastruktura v 
skupnem interesu Slovenije in Evropske unije. Njihovo gradnjo in 
obnovo je EU do zdaj kreditirala s 150 mio ekujev subvencioniranih 
posojil. Pripravljenost za nadaljnje sofinanciranje pa je EU izrazila 
tudi v Sporazumu o pridruženem članstvu. 

Kot veljavna podlaga za razvoj infrastrukture v Srednji in Vzhodni 
Evropi se je v zadnjih letih utrdil koncept koridorjev, ki ga je treba 
gledati kot na prilagodljivo orodje za bolj usklajeno načrtovanje 
mednarodne infrastrukture. Pomembnost evropske povezave 
V - Z, Barcelona - Kijev je potrjena kot peti izmed devetih 
najpomembnejših panevropskih multimodalnih prometnih 
koridorjev, ki je bil opredeljen leta 1994 na drugi panevropski 
konferenci na Kreti. Osnovna linija tega koridorja se navezuje na 
slovensko infrastrukturo in poteka od Benetk - Trsta/Kopra - 
Ljubljane - slovensko/madžarske meje - Budimpešte • 
madžarsko/ukrajinske meje - Uzgorda do Kijeva. 

V letu 1997 je bil na helsinški konferenci potrjen še drug koridor, 
ki poteka čez slovensko ozemlje, tako imenovani deseti koridor 
na osi Salzburg - Ljubljana - Zagreb - Beograd - Niš - Skopje - 
Solun, s štirimi vejami, od katerih čez slovensko ozemlje poteka 
veja Gradec - Maribor - Zagreb. Opredeljeno je, da se za del 
navedenega odseka, ki poteka čez Slovenijo, uporabi že obstoječa 
prometna infrastruktura. 

Glede na globalni pomen letalstva je potrebno še posebej 
upoštevati gibanja liberalizacije in harmonizacije v Evropi. To bo 
še kako vplivalo na letalske prevoznike, saj bo potrebno bolj 
odpreti trg letalskih storitev. Poleg tega bo tudi kontrola letenja 
morala še naprej slediti zahtevam po harmonizaciji in integraciji 
kontrol letenja v Evropi. Vsi trije dejavniki v letalstvu pa bodo 
morali upoštevati vse varnostno-tehnične standarde, ki jih bodo 
evropske in svetovne organizacije s področja letalstva sprejemale 
v prihodnje. 

6. TRENDI RAZVOJA IN PRIČAKOVANE 
RAZMERE 

6.1. Prometni tokovi 

V Sloveniji obstajajo omejeni razpoložljivi podatki in modeli, na 
katerih temeljijo prognoze pričakovanega stanja prometnega 
sistema. Poglobljeno se pristopa k tej problematiki šele v zadnjih 
letih, vendar se ugotavlja, da je stopnja zaupanja razpoložljivih 
podatkov zadovoljiva. 

Obseg blagovnega prometa se bo do leta 2010 povečal za 2,5 
krat. Po ocenah se bo najbolj povečal delež cestnega prometa. 
V strukturi tovornega prometa bo naraščal delež mednarodnega 
in tranzitnega prometa (ocenjene stopnje rasti so 6%), medtem 
ko bo delež notranjega prometa počasi upadal ( ocenjuje se 4 % 
padanje). 

Stopnja motorizacije v RS bo v letu 2010 ustrezala današnjemu 
stanju v najrazvitejših evropskih državah, pri čemer se bo stopnja 
povprečne zasedenosti osebnih vozil zmanjševala ne glede na 
namen potovanja. 

Obseg potniškega prometa bo do leta 2010 povečan za 1,4 krat 
(osebni potniški promet do 1,6-krat in javni potniški promet do 
1,2-krat). Najhitreje bo naraščal tranzitni potniški promet s 
povprečno stopnjo rasti do 3% na leto, mednarodni in notranji 
potniški promet pa nekoliko počasneje (s povprečnimi stopnjami 
rasti do 2%). 

Delež javnega potniškega prometa se bo do leta 2010 zmanjšal 
za faktor 0,6 (povprečna stopnja rasti do 1% na leto), največji 
upad pa se prognozira na področju notranjega javnega potniškega 
prometa. 

Obseg letalskega prometa se bo do leta 2015 (po viru 
EUROCONTROL) v Evropi podvojil. Potrebno je tudi upoštevati 
da so letalske poti preko Balkana še vedno le deloma odprte in da 
je upravičeno pričakovati znatno povečanje na področju preletov 
in tudi letališkega prometa. 

Učinkovito delovanje prometnega sistema bo moč zagotoviti le z 
ustrezno pretočnostjo med posameznimi prometnimi podsistemi, 
kar pogojuje vzpostavitev s prostorskimi akti opredeljenih 
prestopnih točk oz. prometnih vozlišč. 

V prihodnosti se zaradi povečanja potreb po informacijah v zvezi 
s prometnimi tokovi pričakuje večja navezava na podsistem 
prometa sporočil oziroma telekomunikacij, ki se pojavlja kot 
povezava med drugimi sistemi in kot alternativen način reševanja 
potreb po večji mobilnosti. 

6.2. Negativne posledice v panogi prometa in njihov 
socialni vidik 

Eno od temeljnih načel skupne prometne politike Evropske unije 
je svoboda delovanja in prosta konkurenca med prevozniki. To 
načelo med drugim vključuje tudi načelo prostega dostopa na trg 
katere koli skijpine prevoznikov, oblikovanje konkurenčnih cen, 
odpravo državnih subvencij ter ukinitev kabotaže. Ocenjuje se, 
da bo uveljavitev teh načel prizadela v prvi vrsti prevoznike v 
cestnem in železniškem prometu. Prevoznike v cestnem prometu 
bodo ob tem prizadeli še ukrepi, ki bodo povezani z uveljavljanjem 
tehničnih predpisov o opremi in nadzoru vozil, poenotenje tehničnih 
normativov glede obremenitve vozil in določanje dnevnega trajanja 
vožnje in počitka za poklicne voznike. 

6.3 Prometna varnost 

Cestni podsistem 

Na področju cestnega prometa se predvideva zmanjšanje 
skupnega števila prometnih nesreč, predvsem nesreč s smrtnim 
izidom in s poškodbami. K temu bo pripomoglo predvsem 
izboljšanje cestne infrastrukture z ustreznim odpravljanjem črnih 
točk, izvajanje nacionalnega programa izgradnje avtocest, in 
izvajanje nacionalnega programa vzdrževanja magistralnih in 
regionalnih cest. Z zagotavljanjem finančnih sredstev za izvajanje 
programov bi bilo možno tudi terminsko uresničiti zastavljene 
cilje. 
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Železniški podsistem 

Tudi na področju železniškega prometa so najpomembnejši ukrepi 
"a področju varnosti povezani z velikimi finančnimi sredstvi in od 
'ega je odvisno, ali bomo zagotovili ustrezno stanje prog in vozil, 
Zmanjšali število nivojskih križanj železnice in ceste ter s tem 
Zadržali trend upadanja izrednih dogodkov in višine škode. 

Pomorski podsistem 

Če bo ohranjena dosedanja visoka stopnja varnosti v vseh treh 
Podsistemih, v pomorskem prometu ni pričakovati večjih 
Problemov glede zagotavljanja prometne varnosti. 

Letalski podsistem 

Potrebno je, da Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo 
Poveča nadzor delovanja letalskih prevoznikov, še posebej v 
skladu z novimi podzakonskimi akti, katerih osnova bodo JAR 
(skupni letalski predpisi). Ustrezno varnost letalskega prometa je 
fnoč zagotoviti z izboljšanim delovanjem inšpekcijskih služb. 

Drugi podsistemi 

Predvsem zaradi povečanih potreb ljudi po dejavnem preživljanju 
Prostega časa je v prihodnosti moč pričakovati povečano uporabo 
Manjših prometnih podsistemov, in sicer žičnic, rek in jezer, zato 
bo tudi tem podsistemom v prihodnosti treba nameniti ustrezno 
Pozornost. 

6-4 Obremenitve okolja 

Ob predpostavki, da se bodo obstoječi trendi rasti prometa 
Nadaljevali, bo prišlo do močno povečanih obremenitev okolja 
Predvsem na področjih: 
• obremenjenost s hrupom, 
• obremenjenosti zaradi emisij s CO in CxHy (ogljikov monoksid in 

ogljikovodiki), 
■ obremenjenosti zaradi emisij C02 (oglikov dioksid), 
• obremenjenosti zaradi emisij NO, (dušikovi oksidi). 

Obremenjenost okolja s hrupom že pri obstoječem stanju presega 
dovoljene stopnje. Ob nadaljevanju rasti prometa po današnjih 
,rendih pa bo stanje leta 2012 še bolj kritično. 
Dovoljene vrednosti za CO in CxHy na razdalji večji od 25 metrov 
°d roba cestišča niso presežene tudi po scenariju obstoječih 
trendov. To pa ne velja za C02 in NO,, zato se ob naraščanju 
Prometa pričakujejo hujše obremenitve okolja. 
Republika Slovenija je podpisnica več mednarodnih pogodb, 
deklaracij, konvencij in protokolov s področja varstva okolja in 
narave, vključno s področjem varstva voda, morij, oceanov, 
iedrske varnosti ter področjem hidrometeorologije. Neizpolnjevanje 
določil iz konvencij in protokolov bi pomenilo poleg neizpolnjenih 
cHjev na področju okolja tudi neizpolnjevanje mednarodno 
obvezujočih dokumentov. 

7. IDENTIFIKACIJA KLJUČNIH 

VPRAŠANJ IN OPREDELITEV CILJEV 

Upoštevajoč stanje, trende in nakazane probleme v posameznih 
prometnih podsistemih po posameznih vidikih je ugotovljeno, da 
mora resolucija rešiti vprašanja: 
- naraščanja prometa in s tem nastajanje ozkih grl ter 

zastojev, 
- prometne varnosti, 
- vpliva prometa na okolje, 
- posledic vključevanja v EU 

in pri tem zasledovati globalne cilje: 
- odpravo zastojev, 
- zmanjševanje števila nesreč, 
- zmanjševanje emisij in racionalno uporabo prostora z 

dosego ustrezne porazdelitve prometa po vrsti prevoza 
(modal splita), 

- nevtralizacijo in odpravljanje negativnih posledic 
deregulacije in liberalizacije prometa. 

7.1. Okvirni cilji za obvladovanje prometnega 
povpraševanja 

7.1.1 Zagotavljanje minimalne stopnje mobilnosti 

Osnovna naloga prometnega sistema Republike Slovenije in s 
tem cilj delovanja prometne politike je usmerjanje in skrb za razvoj 
prometne dejavnosti in infrastrukture na državni, regionalni, lokalni 
in mednarodni ravni, tako da vsem prebivalcem na vseh območjih 
ponuja ustrezne možnosti dostopa do delovnih mest, šol, 
izobraževanja, oskrbe, storitev, kulturnih in drugih dejavnosti, 
gospodarstvu pa funkcionalne prometne povezave s trgom. 
Mobilnost uporabnikov prometnega sistema bo zagotovljena, če 
bodo vsi prometni podsistemi, ki opravljajo določene prometne 
naloge v okviru enovitega slovenskega prometnega sistema, na 
zadovoljivi stopnji razvitosti.To bo omogočeno z ustrezno razvitim 
telekomunikacijskim sistemom, saj brez kakovostnega 
telekomunikacijskega omrežja in zvez ni pričakovati učinkovitega 
upravljanja posameznih prometnih podsistemov in nacionalnega 
prometnega sistema kot celote. 
Problematika zagotavljanja mobilnosti se glede na poselitvene 
značilnosti Slovenije pojavlja tudi pri urejanju prometnih tokov na 
področjih, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. 
V okviru zagotavljanja mobilnosti so pomembnejši izvedbeni cilji: 
- vzpostavitev sistema načrtnega urejanja prometa na urbanih 

področjih, 
- navezovanje prometno izoliranih področij na prometni sistem R 

Slovenije (s pomočjo kakovostnega lokalnega cestnega 
omrežja), 

- ohranjanje prevoznosti prometnega sistema v vseh prometnih 
in klimatskih razmerah, 

- sprotno zaznavanje in opravljanje prometnih zamaškov na 
celotnem prometnem sistemu R Slovenije, predvsem pa na 
mejnih prehodih, 

- tekoč prehod iz enega prometnega podsistema v drugega. 
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7.1.2 Zmanjševanje obremenitev s tranzitnim prometom 

Pomembna naloga prometnega sistema R Slovenije je tudi 
realizacija potrebe po gibanju (potovanju) vseh uporabnikov. Ker 
je slovenski prometni sistem vključen in povezan v evropski oz. 
globalni prometni sistem ter predvsem zaradi geostrateškoga 
položaja R Slovenije, prometni sistem naše države uporablja tudi 
promet, ki Slovenijo samo prečka. Posledice tranzitnega, 
predvsem cestnega prometa niso ugodne in so obremenjujoče 
tako za naravo kakor tudi za ljudi, ki živijo neposredno ali v bližini 
pomembnejših prometnic, po katerih poteka tranzitni cestni 
promet. Prav zaradi teh negativnih stanj, ki niso skladne zahtevam 
trajnostnega razvoja, je okvirni cilj prometne politike zmanjšanje 
tranzitnega cestnega tovornega prometa v čim večji možni meri 
oz. ga preusmeriti na tisti prometni podsistem, ki je ekološko in 
energetsko sprejemljivejši. Za dosego tega okvirnega cilja sta 
pomembna dva izvedbena cilja, in sicer: 
- preverjanje smotrnosti prevozov določenih vrst blaga po cestah 

in 
- demotiviranje prevoza blaga po cestah in preusmerjanje 

tranzitnega tovornega prometa na železnico. 

7.1.3 Preusmeritev potniškega prometa na podjetja javnega 
prometa 

Kakovosten javni potniški promet lahko v veliki meri prispeva k 
ohranjanju ravni prometnih obremenitev na javnih cestah, k 
ohranjanju ravni prometne varnosti na cestah ter ne nazadnje k 
ohranjanju naravnega in bivalnega okolja. Slovenija je majhna 
država in ima omejen prometni in socialni prostor. Prav iz tega 
razloga in zaradi posledic stanja prometne varnosti moramo 
skladno s ciljem zagotavljanja mobilnosti ob načelih trajnostnega 
razvoja državljanom Slovenije in našim obiskovalcem ponuditi 
udoben, hiter, dostopen, ekonomski sprejemljiv sistem javnega 
potniškega prometa, ki bo ob svoji pogostosti in razvejanosti 
lahko razreševal marsikatere prometne probleme tako v mestnih 
urbanih okoljih (problemi s mirujočim prometom) kot tudi v 
primestnem, medkrajevnem in mednarodnem prometu. V okviru 
okvirnega cilja preusmeritve potniškega prometa na sisteme 
javnega potniškega prometa so ti izvedbeni cilji: 
- izboljšanje ponudbe javnega potniškega prometa na vseh 

prometnih podsistemih (cesta, železnica, zrak, morje), kjer imajo 
v tehničnem in tehnološkem smislu pomembno vlogo prestopne 
točke, ki omogočajo in zagotavljajo prestop med različnimi 
prometnimi podsistemi 

- izboljšanje kolesarske infrastrukture in 
- sodelovanje avtobusnih in železniških prevoznikov pri 

vzpostavljanju sistema mestnih in primestnih linij ter linij za 
zagotavljanje dostopnosti. 

7.1.4 Preprečitev nepotrebnega prometa 

Iz relativno nizke zasedenosti osebnih vozil, ki so pomemben del 
cestnega prometa in iz poznavanja navad državljanov pri realizaciji 
vsakodnevnih kratkotrajnih ali dolgotrajnih potovanj lahko 
ugotovimo, da se osebna prometna sredstva uporabljajo 
neracionalno. Vzrok za to je relativno cenena uporaba osebnih 
prevoznih sredstev ter na drugi strani neprivlačna in nekakovostna 
ponudba podjetij, ki opravljajo javne prevoze. Ocena deleža 
nepotrebnega prometa sicer ni mogoča, lahko pa sodimo, da bi 
bilo predvsem v mestnih središčih in na najbolj obremenjenih 
delih cestnega prometnega sistema prometa manj, s tem pa tudi 
manj neugodnih posledic na okolje, če sistemsko pristopimo k 
preprečevanju nepotrebnega prometa. V okviru tega cilja so 
pomembnejši izvedbeni cilji: 
- spodbujanje uporabe sonaravnih prevoznih sredstev (kolo) in 

pešprometa, 

- spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa in 
- organiziranje podjetij za izvajanje javnega potniškega prometa 

na državni in regionalni ravni. 

7.1.5 Preusmerjanje blagovnih tokov na kombinirani promet 

Prevoz blaga, industrijskih surovin, polizdelkov in izdelkov je 
dejavnost, od katere sta odvisni uspešnost in tudi konkurenčnost 
vsakega nacionalnega gospodarstva. Logistični proces se 
dejansko začne že v proizvodnji s pakiranjem in pripravo blaga 
za prevoziranje - prevoz do končnega naročnika ali trgovine, kjer 
bodo izdelki na razpolago možnim kupcem. Prav zaradi posebnih 
potreb proizvajalcev in naročnikov so logistični kanali in procesi 
izredno zapleteni ter zaradi tega večkrat tudi neracionalni in 
nerentabilni. Vse to pa seveda vpliva na prodajno ceno izdelkov. S 
ciljem, da so v čim večji možni meri znižani prevozni stroški, je 
primerno v logističnih procesih uporabljati tehnologije integralnega 
prevoza, kar pomeni združevanje in zbiranje manjših tovornih 
enot, skupen prevoz in distribucijo blaga do naročnika. Opisanega 
kompleksnega procesa ne morejo izvajati posamezniki, zato je 
treba spodbujati razvoj, tehnično, tehnološko, organizacijsko in 
kadrovsko usposobljenost javnih podjetij, da bodo sposobna na 
prostem prometnem trgu s primernim marketinškim pristopom 
prevzemati in opravljati prometno delo. Posledice tovrstega dela 
pričakujemo v zmanjšanju obsega medkrajevnega notranjega 
prometa po cestah in v zmanjšanju globalnih prevoznih stroškov 
slovenskega gospodarstva. 

Omejenost naravnih virov in skrb človeka za okolje tudi pogojuje 
preusmerjanje blagovnih tokov na kombinirane načine prevozov. 
To se kaže pri uvajanju različnih omejevalnih ukrepov za cestna 
tovorna vozila v sosednjih državah (npr. sistem ekoloških točk v 
Avstriji), ki iz leta v leto znižuje število možnih potovanj - 
tranzitiranja čez njihovega ozemlja. Kakovosten alternativni načina 
prevoza ali prevoza v kombinaciji tudi glede na to dejstvo postaja 
neizbežen. 

Pri preusmerjanju blagovnih tokov na kombinirani promet so 
pomembnejši izvedbeni cilji: 
- zagotavljanje pogojev za izvajanje kombiniranega prevoza kot 

osnove za realizacijo integralni prevoz, 
- izboljšanje ponudbe podjetij, ki opravljajo javni prevoz tovorov, 
- vzpostavitev tehniškega in tehnološkega sistema koperskega 

pristanišča, kot prekomorskega okna v svet, 
- spodbujanje nespremljanega kombiniranega prevoza, 
- spodbujanje drugih oblik delovanja pri povezovanju proizvodnje 

in prometa (npr. prosto carinskih con), 
- organiziranje podjetij za upravljanje kombiniranega prevoza in 

vodenje terminalov. 

7.1.6 Spodbujanje sodelovanja podjetij s področja prometa 

Razmah sodelovanja med podjetji, ki opravljajo javni bodisi potniški 
bodisi tovorni promet je šele v začetni fazi. Ugotavljamo, da si 
prevozniki, ki opravljajo prevoze po cesti ali po železnici 
konkurirajo, namesto da bi s skupnim nastopom na trg prometnih 

> storitev prispevali k skupnemu uspehu. Sodelovanje podjetij, Ki 
opravljajo javne prevoze, je nujno zaradi več dejstev, med katerimi 
je najpomembnejše, da lahko samo s skupnim nastopom (ponudbo 
integralnega prevoza, pod katerim razumemo uporabo tudi več 
prometnih podsistemov) zagotavljajo konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva v mednarodni blagovni menjavi. Zagotoviti je treba 
večjo izkoriščenost do zdaj premalo izkoriščenih podsistemov. 
Spodbujanje sodelovanja posledično pomeni vzpostavitev 
intermodalnosti in s tem preusmerjanje prometa na energetsko 
varčne in okolju prijaznejše prometne podsisteme, razbremenje- 
vanje cestnih prometnic, večjo prometno varnost, večjo mobilnost 
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in okolju ter ljudem prijaznejše delovanje prometnega sistema R 
Slovenije. Izvedbeni cilji vključujejo spodbujanje medsebojnega 
Povezovanja podjetij s področja prometa in ustrezno organizi- 
ranost teh podjetij. 

7.1.7 Spremljanje učinkovitosti ukrepov prometne politike 

Na podlagi podatkov o stanju prometnega sistema bodo v prihodnje 
določene smeri delovanja prometne politike, zato je treba 
vzpostaviti enovit nacionalni informacijski sistem, ki bo združeval 
Podatke in informacije s področja prevoza potnikov in tovora po 
ozemlju Slovenije ter nadalje podatke o obremenitvah in stanju 
Prometne infrastrukture. Sistem mora biti primerljiv s podobnimi 
evropskimi sistemi (CETIR). Temeljni elementi takega podatkov- 
nega sistema so določitev bistvenih podatkov, organiziranje in 
'zvedba njihovega zbiranja, procesiranje in hranjenje podatkov 
ter dostavljanje podatkov uporabnikom. Izvedbeni cilj je 
Vzpostavitev monitoringa na področju in za potrebe prometne 
Politike. 

7-2 Okvirni cilji za zmanjšanje števila nesreč 

7-2.1 Zmanjšanje negativnega vpliva cestne infrastrukture 
na prometno varnost 

2a zmanjšanje vpliva cestne infrastrukture na nastanek prometnih 
nesreč je treba izvajati vrsto dejavnosti in ukrepov s konkretnimi 
izvedbenimi cilji: 
- odprava črnih točk; v ta namen je treba dograditi kvaliteten 

informacijski sistem za identifikacijo stanja cest in prometne 
varnosti, ustrezne službe za ugotavljanje, spremljanje in 
obveščanje o stanju in namensko zagotoviti sredstva za 
sanacijo, 

" umirjanje prometa na območju naselij in zunaj njih; s tem 
namenom je treba sprejeti in izvajati ustrezen zakon o temeljih 
varnosti cestnega prometa in smernice za umirjanje prometa; k 
reševanju problematike pa bo prispevala tudi zgraditev ustrezne 
infrastrukture, 

" rekonstrukcija cestne in kolesarske infrastrukture v skladu z 
vsemi pripadajočimi zahtevami za izboljšanje tehničnih 
elementov, kakovosti voznih površin, ustreznosti objektov ter 
Prometne signalizacije in opreme, 

" Postavitev sistemov za vodenje prometa in opozarjanje voznikov 
in 

■vzpostavitev razmer za obveščanje in izobraževanje 
udeležencev v prometu 

' izdelava smernic za projektiranje prometne infrastrukture. 

7-2.2 Zadržanje obstoječega trenda upadanja izrednih 
dogodkov v železniškem prometu 

problematična so nivojska križanja železniških prog s cestami. 
zagotavljanje sedanjega varnostnega stanja je treba 

kakovostno vzdrževati obstoječe stanje ter spremljati razvoj, kar 
v.elja za proge, objekte, signalno-varnostne naprave in vozila. 
Človeški dejavnik je pomemben za varnost, zato sta ustrezna 
strokovna usposobljenost in zagotavljanje predpisov pomemben 
sestavni del varnostne politike. Za zagotovitev okvirnega cilja so 
°blikovani izvedbeni cilji: 
" zagotovitev ustreznega stanja prog in vozil, 
" zmanjšanje števila nivojskih križanj železnice in ceste, 
" izvajanje stalnega izobraževanja vseh sodelujočih v 

železniškem prometu. 

7.2.3 Ohraniti oziroma izboljšati visoko stopnjo varnosti v 
vseh treh podsistemih pomorskega prometa 

Varnost plovbe je z obstoječo zakonodajo zadovoljivo rešena. K 
nadaljnemu izboljšanju stopnje varnosti pa bi prispeval sprejem 
mednarodnih konvencij IMO oziroma njihovih sprememb ter 
njihova uvedba. Varnost v pomorskem prometu bodo zagotovili 
izvedbeni cilji: 
- preprečevanje nesreč na ladjah, v pristaniščih in na plovni poti, 
- vzpostavitev sistema nadzora plovbe, 
- stalno izobraževanje pomorščakov. 

7.2.4 Zadržati obstoječo varnostno raven v letalskem 
prometu 

V Sloveniji se uporablja privzeti zakon o zračni plovbi, ki v 
varnostnem smislu zagotavlja normalno delovanje vseh treh 
dejavnikov letalskega prometa, vendar pa zaradi zastarelosti ne 
omogoča nadaljnega razvoja v smislu približevanja EU in 
učinkovite organiziranosti vseh segmentov letalstva v Republiki 
Sloveniji. V pripravi je nov Zakon o letalstvu s podzakonskimi 
predpisi za uveljavitev vseh varnostno-tehničnih standardov. Za 
zadržanje tudi v mednarodnem merilu ustrezne ravni varnosti se 
poudarjajo izvedbeni cilji: 
- postavitev temeljev delovanja Uprave Republike Slovenije za 

nadzor zračne plovbe, kakor tudi letalske inšpekcije in 
- zagotavljanje spremljanja mednarodnih varnostnih standardov. 

7.2.5. Zagotavljanje varnosti v drugih podsistemih 

Zagotavljanje ustrezne varnosti na žičniških sistemih v Republiki 
Sloveniji je treba urediti z ustreznimi predpisi in zagotoviti ustrezno 
organiziranje in enovit nadzor nad izvajanjem žičniške dejavnosti. 
Plovba po notranjih vodah (reke, jezera) je urejena z Zakonom o 
varnosti pomorske in notranje plovbe iz leta 1988. Obstaja potreba 
po sistemski ureditvi režima plovbe na rekah in jezerih. Izvedbeni 
cilji so: 
- ureditev predpisov na področju žičniške dejavnosti in 
- sprejem zakona o plovbi po notranjih vodah in drugih 

podzakonskih aktov. 

7.3 Okvirni cilji za zmanjševanje emisij in racionalno 
rabo prostora 

7.3.1 Zmanjšanje onesnaženosti zraka zaradi emisij vozil 

Glede konstrukcijskih rešitev homologacijski predpisi natančno 
določajo potrebno kakovost vozil na naših cestah. Administrativni 
ukrepi z davčno politiko morajo spodbujati uporabo ekološko 
ustreznejših vozil in čistejšega goriva. 

V pomorskem in zračnem prometu že obstajajo mednarodne 
konvencije o zaščiti okolja, zato je v okviru prometne politike 
treba zagotoviti njihovo natančno izvajanje. Največje zmanjšanje 
emisij plinov (80% končnega učinka) se doseže z uvajanjem 
ekološko ustreznejših vozil. 

Za zmanjšanje onesnaženosti zraka je treba zagotoviti izvajanje 
izvedbenih ciljev: 
- tehnična izboljšava vozil, 
- tehnična izboljšava vozišča, 
- zaostritev predpisov in standardov za goriva, 
- vzpostavitev nadzora emisij na mejnih prehodih za vstopajoča 

tovorna vozila, 
- vzpostavitev sistema za brezkontaktno cestninjenje. 
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7.3.2 Reševanje problematike reciklaže starih avtomobilov 
in avtomobilskih delov 

Zasnova ravnanja z odpadki vsebuje predpise, organizacijo in 
tehnične zmogljivosti za obdelavo in predelavo odpadnih vozil v 
obsegu pribl. 50.000 vozil letno. Po evropskih normah je treba 
vsako leto odstraniti iz prometa 6-7% registriranih vozil. Predvideti 
je treba organizacijo demontažnega centra, v katerem bo 
poskrbljeno za ustrezno razstavljanje, deponiranje in recikliranje 
posameznih delov. Zbiranje, razvrščanje in logistiko bodo 
predvidoma izvajali domači proizvajalci avtomobilov in prodajalci 
uvoznih avtomobilov. Glede na ocene bi stroški razstavljanja 
odpadnih in poškodovanih vozil dosegali od 0,1% do 0,2% cene 
novega vozila. Zasnova mora predvideti tudi sistem urejenega 
zbiranja, razvrščanja in usmerjanja izrabljenih avtoplaščev v 
obnavljanje, predelavo in energetsko izkoriščanje v sklopu 
sistemskega koncepta za gospodarjenje z odpadki. Izvedbeni cilj 
)e: 
- sprejetje strategije o končnem odstranjevanju vozil. 

7.3.3 Varen prevoz nevarnih snovi in tekočin 

Potrebna je določitev sistema za prevažanje nevarnih snovi, ki 
naj temelji na določitvi najustreznejšega načina, poti in časa za 
prevoz posamezne vrste nevarne snovi. Izvedbeni cilj je: 
- določitev sistema za prevažanje nevarnih snovi, 
- definiranje zaščitenih območij. 

7.3.4 Zmanjšanje ravni hrupa zaradi cestnega in železniškega 
prometa 

Z zakonodajo, ki je v državah EU v veljavi že več kot 20 let je bilo 
doseženo znižanje ravni hrupa le za 1-2 dB(A). Cilj evropske 
zakonodaje je zmanjšati delež ljudi, ki je izpostavljen hrupu nad 
65 dB(A). V prihodnje bodo v kombinaciji s prostorskim planiranjem 
izvajani ukrepi s ciljem, da plača stroške tisti, ki povzroča čezmerni 
hrup. Za dosego tega cilja so na voljo ukrepi na vozilih, na vozišču 
ali ob vozišču (protihrupne ograje). 

Uporaba ekonomskih instrumentov ni razširjena, razen v 
letalskem prometu, kjer pa še ni dala vidnega rezultata. Veliko se 
uporablja kompenzacija zaradi vplivov hrupa in zagotovitev 
sredstev za aktivno in pasivno zaščito objektov. Izvedbeni cilji 
so: 
- tehnične izboljšave na vozilih, 
- tehnične izboljšave na cestni in železniški infrastrukturi, 
- omejitve za tehnološko neustrezna vozila. 

7.3.5 Zmanjšanje škodljivih vplivov letalskega prometa na 
okolje 

Letalski promet je potraten potrošnik energije in proizvaja 
nadpovprečno veliko emisij. Vpliv na globalno podnebje je skoraj 
zanesljivo prisoten. Izvedbeni cilj je: 
- sprejetje omejitvenih ukrepov za tehnološko neustrezna letala. 

7.3.6 Preprečevanje onesnaženja morja in okolja zaradi 
pomorskega prometa 

Preprečevanje onesnaženja z ladij ureja mednarodna konvencija 
MARPOL. 
Nevarne snovi se prevažajo glede na določila Zakona o nevarnih 
snoveh. V primeru onesnaženj ukrepajo domače in tuje 
specializirane organizacije. Izvedbena cilja sta: 
- zagotovitev harmonizacije naše in EU zakonodaje, 

- racionalizacija posegov na morju in v podmorju in 
- vzpostavitev sistema VTS (Vessel trafic system). 

7.3.7 Sprememba izbire prometnega sredstva 

Treba je spodbujati uporabo ekološko ustreznejšega prevoza, 
spodbujanje nemotoriziranih prevozov (peš, kolo). Prav tako je z 
določenimi ukrepi treba zagotoviti večjo izkoriščenost vozil, 
predvsem v obdobjih večjih zgostitev prometa. Izvedbena cilja 
sta: 
- demotiviranje uporabe osebnih vozil in 
- spodbujanje nemotoriziranih prevozov v urbanih področjih (peš, 

kolo). 

7.3.9 Razbremenitev infrastrukturne mreže 

Zmanjšanje potrebe po uporabi lastnega vozila je treba doseči z 
dolgoročnimi ukrepi v okviru prostorskega planiranja (združevanje 
stanovanjskih in delovnih območij, lociranje novogradenj v bližino 
že obstoječih urbanih površin z namenom, da je vsa potrebna 
infrastruktura zlahka dosegljiva, nova parcelacija na lokacijah, ki 
so dosegljive s sredstvi javnega prevoza, spodbujanje gradnje 
stanovanj v mestih, lokalno in regionalno planiranje, ustrezno 
lociranje javnih zgradb in naprav, zgostitev gradnje pri železniških 
postajah, planiranje nove industrije tako, da bodo delavci živeli v 
bližini delovnih mest, prirejanje velikih prireditev na krajih, 
dosegljivih z javnim prometom, pridobitev gradbenega dovoljenja 
pogojena z ustrezno dostopnostjo do sredstev javnega prometa). 
Izvedbeni cilj je: 
- zmanjšanje potrebe po uporabi lastnega vozila. 

7.3.10 Osveščanje ljudi glede varovanja okolja 

Osveščanje ljudi o stanju in napovedih glede okolja je zelo 
pomembno. Treba je pozitivno vplivati na javno mnenje. Vključevati 
je treba tudi nevladne organizacije z inštrukcijami na vseh mogočih 
krajih - v šoli, avtošoli in drugje. Omogočiti je treba ustrezno 
obveščenost glede stanja okolja in s tem vzpodbuditi samoosve- 
ščenost ljudi. Izvedbeni cilj je: 
- obveščanje in izobraževanje ljudi v zvezi z okoljevarstveno 

problematiko. 

7.4. Okvirni cilji za nevtralizacijo in odpravljanje 
negativnih posledic deregulacije in liberalizacije 
prometa 

7.4.1 Postopno izenačevanje kakovosti in ravni storitev 
prometne infrastrukture z državami EU 

Prost dostop do trgov, v sklopu katerega je posebej pomemben 
prost pristop k uporabi infrastrukture, je temeljni pogoj za 
uveljavitev konkurence med prevozniki in posameznimi vrstami 
prevozov, kar vodi do dviga kakovosti prevoznih storitev ter 
izboljšanja učinkovitosti prevoznega sistema. V okviru prostega 
dostopa do trgov prevoznih storitev pa je ključna kakovost 
prevozne infrastukture. Za zagotavljanje potrebne ravni kakovosti 
prevozne infrastrukture, vzdrževanja ter prilagajanja infrastrukture 
prometnim tokovom je najpomembnejša razporeditev infrastruk- 
turnih stroškov v skladu z načelom uporabe ter s tem povezanih 
stabilnih virov financiranja. V zvezi s tem je potrebna harmonizacija 
naših predpisov s predpisi EU, ki so tudi sami v procesu 
prilagajanja v smislu nadaljnje harmonizacije predpisov o dajatvah 
za uporabo infrastrukture med državami ob hkratnem upoštevanju 
večje diferenciacije obremenitev posameznih prevoznih sredstev. 
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Najznačilnejši elementi tega so uveljavitev načela, da stroške 
krije povzročitelj, zasledovanje načela teritorialnosti (stroški naj 
se krijejo tam, kjer nastajajo) in načela pokrivanja eksternih 
stroškov posameznih vrst prevoza. Glede na pomen sistema 
dajatev za obremenjevanje infrastrukture za obstoječe načine 
financiranja graditve in obnavljanja infrastrukture je poudarjena 
postopnost doseganja ciljev harmonizacije na tem področju. 
Izvedbeni cilji na tem področju so harmonizacija predpisov o 
obremenjevanju prometne infrastrukture skupaj z zagotavljanjem 
funkcionalne ustreznosti državnih cest ter železniške 
infrastrukture. 

7.4.2 Ohranitev socialne varnosti zaposlenih v prometnih 
dejavnostih 

Glede na visok delež aktivnega prebivalstva zaposlenega v 
prometni dejavnosti je treba nameniti vso pozornost vprašanju 
zagotavljanja socialne varnosti in pri tem upoštevati tudi odvisnost 
drugih panog. Zaradi sprememb različnih značilnosti prometnega 
sistema prihaja do zmanjševanja števila delovnih mest, predvsem 
v železniškem podstistemu. Poleg tega pa obstaja trend 
Preseljevanja aktivnih prebivalcev v zaposlitev v cestnem 
Prevozništvu. Omejenost prometnega trga tudi na tem podsistemu 
ne omogoča nadaljnjih zaposlitev. Pomemben izvedbeni cilj na 
'srn področju je nevtralizacija negativnih učinkov liberalizacije 
Prometa za zaposlene v prevoznih podjetjih. 

7-4.3 Integracija urbanih in ruralnih območij z uporabo okolju 
Prijaznih prevoznih sredstev 

Na področju javnega potniškega prometa in prevoza blaga 
Pričakujemo, da bo prišlo do problemov predvsem tam, kjer se 

medsebojno navezujeta urbano in ruralno območje. Ugotovljena 
sta slab izkoristek javnih prevoznih sredstev in množična uporaba 
osebnih prevoznih sredstev. Javna prevozna sredstva s svojo 
ravnijo storitev ne morejo tekmovati z osebnimi. Pomebna 
izvedbena cilja na tem področju sta: 
- povečanje privlačnosti potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi 

in 
- izboljšanje konkurenčne sposobnosti prevoznih podjetij za javni 

potniški promet. 

7.4.4 Integracija demografsko ogroženih območij 

Demografsko ogrožena območja ležijo zunaj polurne izohrone 
avtocestnega križa Republike Slovenije. Zato mora biti eden od 
temeljnih ciljev na teh območjih izenačevanje možnosti glede 
dostopnosti, to pa bo možno doseči predvsem z rekonstrukcijo 
regionalnih in občinskih cest. Izvedbeni cilj je izenačevanje 
možnosti glede dostopnosti. 

7.4.5 Integracija posebnih in socialno ogroženih skupin 

S staranjem prebivalstva se zmanjšuje njegova sposobnost za 
gibanje in vožnjo in s tem tudi možnost neposrednega medse- 
bojnega komuniciranja, kar je ena od temeljnih človekovih potreb. 
Ker je staranje prebivalstva pri nas dejstvo, mora prometna politika 
zagotavljati postopno izenačevanje možnosti glede mobilnosti ter 
komuniciranja in povezanosti, ne samo za invalide, ampak za 
vse osebe, ki imajo zmanjšano sposobnost za gibanje in vožnjo. 
Izvedbena cilja sta: 
- izenačevanje možnosti glede mobilnosti in 
- izenačevanje možnosti glede komuniciranja in povezanosti. 
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PROGRAM UKREPOV ZA IZVAJANJE 

RESOLUCIJE 

VSEBINA 

1. Prometni tokovi 
l. l Ukrepi na področju zagotavljanja minimalne stopnje mobilnosti 
1. 2 Ukrepi na področju zmanjševanja obremenitev s tranzitnim prometom 
1.3 UKREPI PRI PREUSMERITVI POTNIŠKEGA PROMETA NA PODJETJA JAVNEGA 

POTNIŠKEGA PROMETA 
1.4 UKREPI NA PODROČJU PREPREČITVE NEPOTREBNEGA PROMETA 
1.5 UKREPI PRI PREUSMERJANJU BLAGOVNIH TOKOV NA KOMBINIRAN PROMET 
1.6 SPODBUJANJE SODELOVANJA PODJETIJ S PODROČJA PROMETA 
l .7 Ukrepi pri spremljanju učinkovitosti ukrepov prometne politike 

2. Prometna varnost 
2. l .Ukrepi na področju zmanjšanja vpliva cestne infrastrukture na 

prometno varnost 
2.2 Ukrepi za zadržanje obstoječega trenda upadanja izrednih dogodkov 

V ŽELEZNIŠKEM prometu 
2.3 Ukrepi za ohranitev visoke stopnje varnosti v vseh treh podsistemih 

POMORSKEGA PROMETA 
2.4 UKREPI ZA ZADRŽANJE OBSTOJEČE VARNOSTNE RAVNI V LETALSKEM PROMETU 
2.5 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V DRUGIH PROMETNIH PODSISTEMIH 

/ 

3. Okolje 
3.1 Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka zaradi emisij vozil 
3.2 Ukrepi za reševanje problematike reciklaže starih avtomobilov in 

AVTOMOBILSKIH DELOV 
3.3 Ukrepi za varen prevoz nevarnih snovi 
3.4 Zmanjšanje ravni hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa | 
3.5 Ukrepi za zmanjšanje škodljivih vplivov letalskega prometa na okolje 
3 .6 Ukrepi za preprečevanje onesnaženja morja in okolja zaradi 

POMORSKEGA PROMETA 
3.7 UKREPI ZA SPREMEMBO IZBIRE PROMETNEGA SREDSTVA 
3 .8 Ukrepi za razbremenitev infrastrukturne mreže 
3 .9 OSVEŠČANJE LJUDI GLEDE VAROVANJA OKOLJA 

4. NEVTRALIZACIJA IN ODPRAVLJANJE NEGATIVNIH POSLEDIC DEREGULACIJE IN 
LIBERALIZACIJE PROMETA 
4. l Postopno izenačevanje kakovosti in ravni storitev prometne 

INFRASTRUKTURE Z DRŽAVAMI EU 
4.2 UKREPI ZA OHRANITEV SOCIALNE VARNOSTI ZAPOSLENIH V PROMETNIH 

DEJAVNOSTIH 
4.3. Ukrepi za integracijo urbanih in ruralnih območij z uporabo okolju 

PRIJAZNIH PREVOZNIH SREDSTEV 
4.4 INTEGRACIJA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ 
4.5 Integracija posebnih in socialno ogroženih skupin 
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Program ukrepov za izvajanje resolucije 

Program opredeljuje ukrepe, potrebne za doseganje ciljev, ki jih opredeljuje resolucija o 
prometni politiki Republike Slovenije, in sicer po posameznih področjih ukrepanja. 

1. Prometni tokovi 

1.1 Ukrepi na področju zagotavljanja minimalne stopnje mobilnosti 

1. Razvoj in vzdrževanje državne prometne infrastrukture 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za okolje 

in prostor 
Rok: stalna naloga 

2. Razvoj in vzdrževanje prometne infrastrukture v pristojnosti samoupravnih lokalnih 
skupnosti 
Nosilci: samoupravne lokalne skupnosti v sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje 

in prostor in Ministrstvom za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

3. Zgraditev informacijskega sistema za nadzor in spremljanje prometa 
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Mnistrstvom za 

promet in zveze, Ministrstvom za obrambo, Avto-moto zvezo 
Slovenije in javnimi občili 

Rok: 1998 » 

4. Program razvoja telekomunikacij 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

znanost in tehnologijo 
Rok: v letu 1998 

5. Vzpostavitev dialoga z nosilci načrtovanja prometnih ureditev v večjih urbanih področjih 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: v letu 1998 

6. Izdelava prometnih študij večjih urbanih področij z upoštevanjem intermodalnosti 
Nosilec: samoupravne lokalne skupnosti v sodelovanju z Mnistrstvom za 

promet in zveze 
Rok: do leta 2002 

7. Sprejem Nacionalnega programa razvoja in vzdrževanja državnih cest 
Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze 
Rok: do leta 2005 

8. Vzpostavitev sodobnega digitalnega informacijskega sistema za upravljanje prometa 
Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze 
Rok: po letu 2003 

9. Razvoj in razširitev uporabe brezgotovinskega pobiranja cestnin 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: do leta 2000 
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1.2 Ukrepi na področju zmanjševanja obremenitev s tranzitnim prometom 

10.Izvajanje kontrole cestnega tovornega prometa 
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za 

promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

11. Odredba o prepovedi vožnje motornih vozil ob določenem času 
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za 

promet in zveze in Ministrstvom za okolje in prostor 
Rok: začetek v letu 1998 

12. Odredba o selektivnem dovoljevanju cestnega tovornega prometa na posameznih vrstah 
državnih cest 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

notranje zadeve 
Rok: začetek v letu 1998 

13.Prilagajanje obračunavanja uporabnine infrastrukture na podlagi opravljenega prometnega 
dela, upoštevaje eksterne stroške 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

finance 
Rok: začetek po letu 2005 

1.3 Ukrepi pri preusmeritvi potniškega prometa na podjetja javnega potniškega 
prometa 

14.Sprememba Zakona o prevozih v smislu definiranja organiziranosti in pravnega statusa 
regionalnih in lokalnih organizatorjev javnega potniškega prometa 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek 1998 

15.Pogodbe o usklajenem delovanju na trgu prometnih storitev 

Nosilci: podjetja javnega potniškega prometa v sodelovanju s samoupravnimi 
lokalnimi skupnostmi in Ministrstvom za promet in zveze 

Rok: stalna naloga 

16.Subvencioniranje delovanja regionalnih in lokalnih organizatorjev javnega potniškega 
prometa 
Nosilci: samoupravne lokalne skupnosti v sodelovanju s podjetji javnega 

potniškega prometa, Ministrstvom za promet in zveze in Ministrstvom 
za gospodarske dejavnosti 

Rok: do leta 2000 

17.Uvedba enotne vozovnice in sistema popustov 
Nosilci: samoupravne lokalne skupnosti v sodelovanju s podjetji javnega 

potniškega prometa, Mnistrstvom za promet in zveze in gospodarskimi 
zbornicami 

Rok: do leta 2000 
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18. Vzpostavitev nacionalnega voznega reda 
Nosilci: samoupravne lokalne skupnosti v sodelovanju s podjetji javnega 

potniškega prometa, Ministrstvom za promet in zveze in gospodarskimi 
zbornicami 

Rok: po letu 2000 

19. Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema 
Nosilci: samoupravne lokalne skupnosti v sodelovanju s podjetji javnega 

potniškega prometa, Ministrstvom za promet in zveze in gospodarskimi 
zbornicami 

Rok: po letu 2005 

20.Program razvoja javnega potniškega prometa 
Nosilci: samoupravne lokalne skupnosti v sodelovanju s podjetji javnega 

potniškega prometa, Ministrstvom za promet in zveze in gospodarskimi 
zbornicami 

Rok: po letu 2000 

21. Vzpostavitev hitre železniške povezave in zagotavljanje učinkovitih prevoznih sredstev na 
železnici 
Nosilec: Slovenske železnice v sodelovanju z Mnistrstvom za promet in zveze 
Rok: po letu 2005 

1.4 Ukrepi na področju preprečitve nepotrebnega prometa 

22.Popularizacija javnega potniškega prometa 

Nosilci: podjetja javnega potniškega prometa v sodelovanju z Ministrstvom za 
promet in zveze in javnimi občili 

Rok: stalna naloga 

23. Subvencioniranje tistega dela javnega potniškega prometa, ki se izvaja izključno v javnem 
interesu 
Nosilci: Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za promet in 

zvez in Ministrstvom za gospodarske dejavnosti 
Rok: stalna naloga 

24.Program izgradnje infrastrukture za kolesarski in peš promet 
Nosilci: Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Mnistrstvom za 

promet in zveze in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi 
Rok: do leta 2000 

25.Uvedba posebnih mestnih taks v mestnih jedrih 
Nosilec: samoupravne lokalne skupnosti 
Rok: do leta 2005 

26. Vzpostavitev sistema prestopnih točk 
Nosilci: Mnistrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za okolje 

in prostor, samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in prevozniki 
Rok: do leta 2005 
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1.5 Ukrepi pri preusmerjanju blagovnih tokov na kombiniran promet 

27.Popularizacija uporabe storitev podjetij za kombinirane prevoze 

Nosilci: podjetja za prevoz blaga v sodelovanju z Ministrstvom za promet in 
zveze in gospodarskimi zbornicami ter javnimi občili 

Rok: stalna naloga 

l 

28. Spodbujanje dejavnosti izvajanja kombiniranega prometa, ki je v interesu države 
Nosilci: Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za promet in 

zveze ter Ministrstvom za gospodarske dejavnosti 
Rok: stalna naloga 

29.Prilagoditev prog in objektov, kjer poteka kombiniran promet na AGTC standarde 

Nosilca: Ministrstvo za promet in zveze in Slovenske železnice 
Rok: do leta 2005 r 

30. Subvencioniranje nakupa in uporabe standardnih tovornih enot (STE) in opreme za 
oblikovanje STE 
Nosilca: Ministrstvo za promet in zveze in Slovenske železnice 
Rok: do leta 2005 

31. Subvencioniranje nakupa naprav za manipulacijo STE 
Nosilci: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

finance in Slovenskimi železnicami 
Rok: do leta 2005 

32. Subvencioniranje prometnih storitev v kombiniranem transportu 
Nosilci: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Mnistrstvom za 

finance in Slovenskimi železnicami 
Rok: do leta 2005 

33.Graditev 3. pomola in poglabljanje tretjega bazena koprskega pristanišča 
Nosilca : Ministrstvo za promet in zveze in Luka Koper d.d. 
Rok: do leta 2005 

34. Vzdrževanje globin in kanalov v akvatoriju koprskega pristanišča 
Nosilca: Ministrstvo za promet in zveze in Luka Koper d.d. 
Rok: stalna naloga 

35. Vzpostavitev sistema terminalov in zagotovitev tehniške in tehnološke usposobljenosti 
terminalov 
Nosilca: Mnistrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: do leta 2005 

36.Ustanovitev Sklada za spodbujanje kombiniranega transporta 
Nosilec: Slovenske železnice in cestni prevozniki v sodelovanju z 

gospodarskimi zbornicami in Mnistrstvom za promet in zveze 
Rok: po letu 2000 
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37. Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema povpraševanja in ponudbe po prevozih 
Ministrstvo za promet in zveze 
Nosilec: Slovenske železnice in cestni prevozniki v sodelovanju z 

gospodarskimi zbornicami in Ministrstvom za promet in zveze 
Rok: po letu 2003 

1.6 Spodbujanje sodelovanja podjetij s področja prometa 

38. Sprememba Zakona o prevozih v smislu definiranja organiziranosti in pravnega statusa 
organizatorjev kombiniranega transporta ter upravljalcev terminalov 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek 1998 

39.Razvoj in sodelovanje v sistemu zbirnih (hub) letališč ter združevanje letaliških podjetij 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek 1998 

40.Spremljanje panoge prometa glede na njegovo gospodarsko uspešnost in perspektivnost 
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju z Ministrstvom 
za 

promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

41.Pomoč podjetjem v panogi prometa pri prestrukturiranju (dolgoročni krediti, subvencije...) 
Nosilca: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za promet in 

zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

42.Pomoč podjetjem v panogi prometa pri uveljavljanju cenovne politike in konkurenčnosti 
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju z Ministrstvom 
za 

promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

43.Prilagajanje predpisom EU in mednarodnim predpisom na področju prometne panoge 
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za promet in 

zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

44. Subvencioniranje delovanja regionalnih in lokalnih organizatorjev javnega potniškega 
prometa, če izvajajo dejavnost, ki je v interesu države 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

finance in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi 
Rok: do leta 2005 

45. Vzpostavitev borze prometnih storitev 
Nosilci: Mnistrstvo za promet in zveze in Mnistrstvo za gospodarske 

dejavnosti ter gospodarske zbornice 
Rok: po letu 2005 
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1.7 Ukrepi pri spremljanju učinkovitosti ukrepov prometne politike 

46. Vzpostavitev sistema monitoringa prometnih tokov, njihovih vplivov na okolje, 
infrastrukturo, gospodarstvo in socialo 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

2. Prometna varnost 

2.1. Ukrepi na področju Tmanjšanja vpliva cestne infrastrukture na prometno varnost 

47. Dograditev informacijskega sistema za ugotavljanje črnih točk 
Nosilca: Ministrstvo za promet in zveze in Ministrstvo za notranje zadeve 
Rok: začetek v letu 1998 

48.Organiziranje službe za ugotavljanje stanja cest, prometne signalizacije in opreme 
Nosilca: Ministrstvo za promet in zveze in Mnistrstvo za notranje zadeve 
Rok: začetek v letu 1998 

49.Zagotovitev sredstev za odpravo črnih točk 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

finance 
Rok: začetek v letu 1998 

50.Izboljšanje tehničnih elementov, kakovosti voznih površin, prometne signalizacije in opreme 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

znanost in tehnologijo 
Rok: začetek v letu 1998 

51. Redno vzdrževanje cest 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

52. Sprejetje Zakona o varnosti v cestnem prometu 
Nosilec: Mnistrstvo za notranje zadeve 
Rok: v letu 1998 

53.Sprejetje smernic za umirjanje prometa 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: doleta 1998 

54.Obvezno in dodatno usposabljanje voznikov 
Nosilec: Mnistrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo 

in šport 
Rok: stalna naloga 

55.Testiranje vozne površine 
Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 
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2.2 Ukrepi za zadržanje obstoječega trenda upadanja izrednih dogodkov v železniškem 
prometu 

56.Zagotovitev sredstev za redno vzdrževanje prog in vozil 
Nosilca: Slovenske železnice in Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

57.Nabava novih konstrukcijsko varnejših vozil 
Nosilca: Slovenske železnice in Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

58. Vgraditev novih tirnic za večje osne obremenitve 
Nosilca: Slovenske železnice in Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

59.Obnova objektov 
Nosilca: Slovenske železnice in Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

60. Vzpostavitev sodobnih signalnovarnostnih naprav 
Nosilca: Slovenske železnice in Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

61.Izdelava in izvedba programa zmanjšanja števila nivojskih križanj 
Nosilca: Slovenske železnice in Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

62.Dodatno zavarovanje nivojskih križanj 
Nosilca: Slovenske železnice in Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

63.Vzpostavitev sodobnih signalnovarnostnih naprav s pomočjo telekomunikacijskih naprav 
Nosilca: Slovenske železnice in Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: po letu 2000 

2.3 Ukrepi za ohranitev visoke stopnje varnosti v vseh treh podsistemih pomorskega 
prometa 

64. Upoštevanje varnostnih meril pri gradnji novih pristanišč 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

65.Izvajanje inšpekcijskega nadzora pri gradnji novih pristanišč in vzdrževanju obstoječih 
Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

66.Določitev sheme ločene plovbe v Tržaškem zalivu in vzpostavitev sistema za nadzor plovbe 
Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

notranje zadeve 
Rok: začetek v letu 1998 
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67.Hidrografske meritve slovenskega teritorialnega morja ter izdaja pomorskih kart 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

znanost in tehnologijo 
Rok: do leta 2000 

68.Zagotoviti kakovostno izobraževanje pomorščakov in ostalih udeležencev v pomorskem 
prometu 
Nosilec: Ministrstvo za šolstvo in šport 
Rok: stalna naloga 

69. Stalno spremljanje razvoja SCTW konvencije in drugih konvencij IMO in IHO 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

2.4 Ukrepi za zadržanje obstoječe varnostne ravni v letalskem prometu 

70.Sprejetje Zakona o letalstvu in ostalih podzakonskih aktov 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

71.Postavitev sistemske osnove za organizacijsko, kadrovsko, tehnično, tehnološko in 
ekonomsko stabilno delovanje kontrole zračnega prometa 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: do leta 2000 

> 
72. Spremljanje in dopolnjevanje regulative v smislu sprememb na vamostno-tehničnem, 

ekonomskem in organizacijskem področju (ICAO, JAA, EUROCONTROL in EU) 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

73.Sodelovanje v projektu vzpostavitve osrednje evropskega sistema za kontrolo in vodenje 
letalskega prometa 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

74.Izobraževanje kadrov 
Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

2.5 Ukrepi za zagotavljanje varnosti v dmpih prometnih podsistemih 

75.Sprejetje Zakona o plovbi po notranjih vodah 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: v letu 1998 

76. Sprejetje Zakona o varnosti na smučiščih 
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve 
Rok: v letu 1998 
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77. Sistemska ureditev področja žičnic 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

gospodarske dejavnosti 
Rok: do leta 2000 

3. Okolje 
\ 

3.1 Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka zaradi emisij vozil 

78.Redna periodična kontrola sestave izpušnih plinov 
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za 

znanost in tehnologijo 
Rok: stalna naloga 

79.Preusmerjanje tovornega prometa na avtocestno omrežje 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

80. Spodbujanje uporabe energijsko varčnejših in ekološko ustreznejših vozil 
Nosilci: Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za 

finance, Ministrstvom za promet in zveze in Ministrstvom za 
ekonomske odnose in razvoj 

Rok: stalna naloga 

81. Zaostritev odredbe o kakovosti goriv 
Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
Rok: v letu 1998 

82. Spodbujanje k uporabi ekološko ustreznejših goriv 
Nosilci: Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Mnistrstvom za 

finance, Ministrstvom za promet in zveze, Mnistrstvom za 
ekonomske odnose in razvoj in Mnistrstvom za znanost in tehnologijo 

Rok: v letu 1998 

3.2 Ukrepi za reševanje problematike reciklaže starih avtomobilov in avtomobilskih 
delov 

83.Izdelava strategije končne odstranitve neuporabnega vozila že pri nakupu novega vozila 
Nosilca: Ministrstvo za okoje in prostor in Mnistrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

3.3 Ukrepi za varen prevoz nevarnih snovi 

84.Sprejetje novega zakona o prevozu nevarnih snovi in prilagajanje standardom mednarodnih 
sporazumov o prevozih nevarnih snovi 
Nosilec: Mnistrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Mnistrstvom za 

promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 
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85.Dopolnitev odredbe o določitvi cest, po katerih sme prevoznik prevažati nevarne snovi ter o 
omejitvah prevoza nevarnih snovi 
Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve 
Rok: začetek v letu 1998 

86. Spodbujanje preusmeritve prevozov nevarnih snovi na železnice 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za 

notranje zadeve in gospodarskimi- zbornicami 
Rok: začetek v letu 1998 

87.Uresničevanje programa izgradnje avtocest (cest dimenzioniranih za morebitne izlive 
nevarnih snovi) 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

3.4 Zmanišanie ravni hrupa zaradi cestnega in železniškega prometa 

88.Redni nadzor emisije hrupa 
Nosilec: upravljalci infrastrukture v sodelovanje z Mnistrstvom za okolje in 

prostor 
Rok: štalna naloga 

89. Diferencirane takse pri pobiranju cestnine 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

> ' ■ • 1 ' 

3.5 Ukrepi za zmanišanie škodljivih vplivov letalskega prometa na okolie 

90.Zaostritev zaračunavanja tehnološke takse pri neustieznih zrakoplovih glede na emisijske 
standarde 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

91.Omejevanje letenja v predelih z občutljivim okoljem 
Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Mnistrstvom za 

promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

92.Izvajanje okoljevarstvenih ukrepov za zrakoplove splošne in posebne kategorije 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

93.Meritve hrupa v okolici letališč 
Nosilec: letališča 
Rok: stalna naloga 
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3.6 Ukrepi za preprečevanje onesnaženja moria in okolja zaradi pomorskega prometa 

94.Prilagajanje domačih predpisov predpisom EU 
Nosilca: Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za promet in zveze 
Rok: stalna naloga 

95.Sodelovanje z International maritime organisation v zvezi z emisijskimi standardi 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za okolje 

in prostor 
Rok: stalna naloga 

96. Ureditev pristanišč 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za okolje 

in prostor in obalnimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi 
Rok: stalna naloga 

97.Realizacija odobrenih posegov v pristaniščih - na moiju in v podmorju 
Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za 

promet in zveze in obalnimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi 
Rok: do leta 2005 

3.7 Ukrepi za spremembo izbire prometnega sredstva 

98.Omejitveni in spodbujevalni ukrepi pri spremembi izbora prometnega sredstva 
Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za okolje 

in prostor in Ministrstvom za finance 
Rok: stalna naloga 

i 

99.Izboljšanje razmer za peš in kolesarski promet 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Ministrstvom za okolje 

in prostor in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi 
Rok: stalna naloga 

3.8 Ukrepi za razbremenitev infrastrukturne mreže 

100.Politika prostorskega razvoja Republike Slovenije in program varstva okolja 
Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor 
Rok: po letu 2003 

3.9 Osveščanie ljudi glede varovanja okolja 

101. Prispevki na temo varstva okolja v vseh medijih 
Nosilec: vsi resorji in izvajalci prometne politike 
Rok: stalna naloga 
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4. NevtraKzacija in odpravyanje negativnih posledic deregulacije in liberalizacije prometa 

4.1 Postopno izenačevanje kakovosti in ravni storitev prometne infrastrukture z 
državami EU 

102. Uveljavljanje načela enakovrednosti dajatve in protidajatve in internalizacije eksternih 
stroškov pri določanju uporabnine za državne ceste in železniško infrastrukturo 

Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v sodelovanju z 
Ministrstvom za promet in zveze 

Rok: stalna naloga 

4.2 Ukrepi za ohranitev socialne varnosti zaposlenih v prometnih dejavnostih 

103.Program posodobitve voznega parka gospodarskih vozil 
Nosilec: gospodarske zbornice 
Rok: začetek v letu 1998 

104.Program prestrukturiranja zaposlenih v cestnem in železniškem gospodarstvu 
Nosilci: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve v sodelovanju z 

gospodarskimi zbornicami, Ministrstvom za promet in zveze in 
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti 

Rok: začetek v letu 1998 
) 

4.3. Ukrepi za integracijo urbanih in ruralnih območij z uporabo okolju prijaznih 
prevoznih sredstev 

105. Uveljavitev prednostne pogostosti voženj pred obsegom prevoza pri izvajanju 10. člena 
Zakona o prevozu v cestnem prometu in 7. člena Zakona o načinu opravljanja in 
financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice 

Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze 

Rok: začetek v letu 1998 

106. Sprememba in dopolnitev 14. in 15. člena zakona o prevozih v cestnem prometu, ki se 
nanaša na javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu 

Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze 

Rok: začetek v letu 1998 

107. Sprememba in dopolnitev 13. člena zakona o prevozih v cestnem prometu, ki se nanaša na 
mestni promet 
Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze 

Rok: začetek v letu 1998 
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108. Selektivno oblikovanje cen pogonskega goriva 

Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v sodelovanju z 
Ministrstvom za promet in zveze 

Rok: do leta 2000 

t 
109. Postopno uveljavljanje internalizacije eksternih stroškov 

Nosilci: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj in Ministrstvo za promet in zveze 

Rok: do leta 2000 

110. Uvedba prispevka za zasedanje zemljišč za zgraditev nivojskih parkirišč 
Nosilec: Mnistrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za 

promet in zveze 
Rok: do leta 2000 

111. Uvedba diferenciranih parkirnin 
Nosilec: samoupravne lokalne skupnosti v sodelovanju z Mnistrstvom za 
okolje 

in prostor in Mnistrstvom za promet in zveze 
Rok: do leta 2000 

112. Ustanovitev družbe za izvajanje javnega potniškega prometa 

Nosilec: gospodarske zbornice v sodelovanju z Ministrstvom za 
gospodarske dejavnosti in Ministrstvom za promet in zveze 

Rok: do leta 2000 

4.4 Integracija demografsko ogroženih območij 

113. Opredelitev meril za določitev višine sredstev iz finančne izravnave za potrebe vzdrževanja 
lokalnih cest 

Nosilec: Mnistrstvo za finance v sodelovanju z Mnistrstvom za promet in 
zveze in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi 

Rok: do leta 2000 

4.5 Integracija posebnih in socialno ogroženih skupin 

114. Razpis posebnih potreb po prevozih na linijah medkrajevnega in primestnega prometa 
(lO.člen zakona o prevozih v cestnem prometu) 
Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 

115. Program razvoja telekomunikacij 

Nosilec: Mnistrstvo za promet in zveze 
Rok: začetek v letu 1998 
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Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

Naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBIČEVA4; TEL.:061/1761-215; FAX:061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
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