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PREDLOGI ZAKONOV 
- Predlog zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (ZPPJPSZ) 3 

- hitri postopek - EPA 578 - III 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 51 
2002 in 2003 - hitri postopek - EPA 579 - III 

- Predlog zakona o dopolnitvi zakona o začasnem zatočišču (ZZZat-A) - skrajšani postopek 55 
- EPA 580 - III 

- Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-1 A) 61 
- skrajšani postopek - EPA 584 - III 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A) - tretja obravnava 65 
-EPA 370 -III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

PREOBLIKOVANJU IN PRIVATIZACIJI 

JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE 

ŽELEZNICE, D.D. (ZPPJPSZ) 

- hitri postopek - EPA 578 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2411-0038 
Številka: 343-14/2002-1 
Ljubljana, 27.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 80. redni seji dne 27.6.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREOBLIKOVANJU IN 
PRIVATIZACIJI JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE 
ŽELEZNICE, D.D., 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o preoblikovanju in 
privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. 
obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne 
potrebe države. Predlagani zakon usklajuje slovenski pravni 
red s pravnim redom Evropske unije Zakon o železniškem 
prometu (ZZelP- Uradni list RS, št. 92/99, 11/01 in 33/01), ki je 
bil ob sprejetju usklajen s pravnim redom Evropske unije, določa 
v 23. členu, da bo reorganizacija javnega podjetja Slovenske 
železnice opravljena na podlagi posebnega zakona. Zakon o 

reorganizaciji (preoblikovanju) je določen tudi v Državnem 
programu Republike Slovenije za prevzem pravnega reda 
Evropske unije, ki določa, da bo zakon sprejet in uveljavljen v 
četrtem trimesečju 2001. Evropski parlament je 26. februarja 
2001 sprejel tri nove direktive, ki so bile 15. 3. 2001 objavljene 
v Uradnem listu Evropske unije. Direktive nekoliko drugače 
urejajo vprašanja, povezana z organizacijo železniških podjetij. 
Zaradi uskladitve slovenskega in evropskega pravnega reda 
in s tem povezanega izpolnjevanja pogojev Slovenije za 
polnopravno članstvo v Evropski uniji je potrebno sprejetje 
predlaganega zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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: 

- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- mag.Matjaž Knez, državni sekretar v Ministrstvu za promet. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I UVOD 2.1 Zakonodaja Evropske unije 

1 Pravna podlaga 

Zakon o železniškem prometu (ZZelP), kije bil sprejet v Državnem 
zboru 2. novembra 1999, objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije 12. novembra 1999 in je začel veljati 27. novembra 
1999, določa pogoje za izvajanje prevoznih storitev v železniškem 
prometu, storitve, ki so v železniškem prometu javne dobrine, ki 
jih zagotavlja Republika Slovenija z gospodarsko javno službo, 
določa javno železniško infrastrukturo, njen status in pogoje za 
njen pristop, način za uresničevanje pravic do stavke v 
železniškem prometu, naloge direkcije za železniški promet in še 
posebej v svojem 23. členu določa: 

»Javno podjetje Slovenske železnice, d. d., se na podlagi 
posebnega zakona reorganizira na način, ki zagotavlja 
enovitost upravljanja in vodenja sistema železnic ter varnost 
železniškega prometa. Privatizacija podjetja ali njegovih pravnih 
naslednikov se uredi s posebnim zakonom.« 

Navedeni zakon je ob sprejetju vključeval prvine takrat veljavne 
zakonodaje Evropske unije, posebej še direktiv 91/440/EEC o 
razvoju železnic skupnosti in 95/18/EC o dodeljevanju licenc 
izvajalcem železniških storitev ter 95/19/EC o dodeljevanju 
vlakovnih poti in zaračunavanju uporabnine železniške 
infrastrukture, in tudi pravno ureditev posameznega področja in 
izkušnje primerljivih držav članic Evropske unije, k čemur obvezuje 
strategija Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo. 

Izkušnje, pridobljene pri uveljavljanju navedene zakonodaje v 
državah Evropske unije, ob upoštevanju osnovnih usmeritev iz 
strategije prometne politike Evropske unije so vplivale na nadaljnji 
razvoj zakonodaje za železnice. 15. marca 2001 je bil v Evropskem 
parlamentu sprejet nov sveženj zakonodaje za železnice, in sicer: 
Amandmaji direktiv 91/440/EEC o razvoju železnic skupnosti in 
95/18/EC o dodeljevanju licenc izvajalcem železniških storitev 
ter nova direktiva o dodeljevanju vlakovnih poti in določitvi 
uporabnine železniške infrastrukture in varnostnih spričevalih. 

Razvoj prestrukturiranja Slovenskih železnic, d. d., ob upoštevanju 
nujnosti prilagajanja notranje zakonodaje zakonodaji Evropske 
unije ob navedeni pravni podlagi v Zakonu o železniškem prometu 
narekujeta pripravo posebnega zakona, ki bo natančneje razmejil 
pristojnosti in odgovornosti za železniški promet skladno z 
najnovejšo zakonodajo Evropske unije, kot tudi določal okvire 
reorganizacije Slovenskih železnic, d. d. S tem je dana pravna 
podlaga za poseben zakon o preoblikovanju in privatizaciji 
Slovenskih železnic, d. d., in za spremembe in dopolnitve druge 
zakonodaje, ki v Republiki Sloveniji ureja železniški promet. 

2 Mednarodna primerjava 

Med pripravo zakona je bila proučena ustrezna zakonodaja 
Evropske unije, in sicer: Direktiva št. 2001/12/EC Amandmaji 
direktive 91/440/EEC o razvoju železnic skupnosti, št. 2001/13/ 
EC Amandmaji direktive 95/18/EC o dodeljevanju licenc izvajalcem 
železniških storitev (v nadaljevanju »prevoznik«) ter nova 
direktiva št. 2001/14/EC o dodeljevanju vlakovnih poti in določitvi 
uporabnine železniške infrastrukture in varnostnih spričevalih in 
št. 2001/16/EC o povezanosti vseevropskega konvencionalnega 
železniškega sistema in tudi zakonodaja in pridobljene izkušnje v 
sosednjih državah članicah Evropske unije (Avstriji in Italiji) ter 
drugih primerljivih državah Evropske unije (Nizozemski, Danski, 
Švedski in Finski). 

Glede na predvideni prestrukturirani železniški transportni sistem 
Evropske unije, ki bo usposobljen za prevzem odločilnejše vloge 
na konkurenčnem transportnem trgu, pri čemer zlasti upošteva 
sonaravno mobilnost ob spodbujanju okolju prijaznejših oblik 
prevoza, so dejavnosti Evropske unije usmerjene v zagotavljanje 
takih zakonskih osnov, ki omogočajo in spodbujajo ustrezno 
reorganizacijo železnic v državah članicah kakor tudi v uniji kot 
enotnem prevoznem trgu. 

Z navedenim izhodiščem je bila opravljena analiza učinkov sprejete 
zakonodaje na prestrukturiranje železnic, sklepi katere so 
povzročili zahtevo po konkretnejši razmejitvi odnosov med državo 
in železnicami ter jasnejšo opredelitev odgovornosti in pristojnosti. 
V teh okvirih je treba zagotoviti neodvisnost upravljanja in 
preglednejše financiranje ob zagotavljanju večjega vpliva trga na 
poslovanje. 

Pravica, da imajo drugi prevozniki dostop do železniške 
infrastrukture je bila v dosedanji zakonodaji bistveno omejena le 
na storitve mednarodnega kombiniranega prometa in storitve 
mednarodnega železniškega tovornega prevoza. V novo sprejeti 
zakonodaji se opredeljuje večja sprostitev za dostop na železniško 
infrastrukturo za železniški tovorni in tudi potniški promet. Posebej 
je poudarjena potreba po zagotovitvi čezevropskega železniškega 
tovornega omrežja (Trans European Railway Freight Network - 
TERFN), ki bo odprto za različne izvajalce železniških prevoznih 
storitev z licencami najkasneje v letu 2004. 

Najprej je treba opozoriti, da novo sprejeti »infrastrukturni sveženj« 
Evropske unije še nadalje omogoča reorganizacijo železnic, ki 
temelji le na računovodski ločitvi med infrastrukturo in izvajanjem 
železniških prevoznih storitev kljub ugotovitvi, da sama 
računovodska ločitev ni zadovoljiva. V ta namen v novi zakonodaji 
določa pogoje, pod katerimi je dopustna samo računovodska 
ločitev. Dopušča se, kadar neodvisni organ strateško odloča o 
dodeljevanju vlakovnih poti in obračunava uporabnino železniške 
infrastrukture. 

Podobno mnenje o potrebnem neodvisnem organu za dodeljevanje 
vlakovnih poti in obračunavanje uporabnine železniške 
infrastrukture je sprejeto tudi za reorganizirane železnice v obliki 
holdingov. 

Za železniške prevozne storitve javnega interesa, ki jih opravlja 
prevoznik, je zahtevana vsaj računovodska ločitev dejavnosti 
izvajanja omenjenih storitev od drugih železniških prevoznih 
storitev. Nujno je treba poudariti, da do zdaj sprejete direktive 
dovoljujejo, da se nosilci prometne politike v posameznih državah 
odločajo o vrsti in obsegu storitev, opredeljenih kot storitve javnega 
interesa. To pomeni, da se lahko opredelijo kot storitve javnega 
interesa storitve v potniškem in tudi posamezne storitve v 
tovornem prometu. 

Sama opredelitev pravice do dostopa na železniško infrastrukturo 
ni zadoščala za učinkovit proces prestrukturiranja železnic 
Evropske unije glede na konkurenčnost na prevoznem trgu. Na 
podlagi pridobljenih izkušenj v preteklem obdobju ob uveljavljanju 
do zdaj sprejete zakonodaje je bila ugotovljena nujnost po natančni 
določitvi pravic prevoznikov in upravljavcev železniške 
infrastrukture in jasni opredelitvi postopka izdelave voznega reda, 
znanem in objavljenem vnaprej. Le na podlagi tega je mogoče 
pričakovati enakopravna konkurenco pri dodeljevanju vlakovnih 
poti različnim interesentom. 
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Reorganizacija železnic v tržno usmerjenost obsega tudi 
obračunavanje uporabnine železniške infrastrukture. Kot osnovno 
načelo je bila v Evropski uniji sprejeta zasnova pokrivanja mejnih 
stroškov oziroma neposrednih stroškov vlaka na posamezni 
vlakovni poti. Sama direktiva omogoča svobodo posameznih 
držav pri odločanju o večjem obsegu pokrivanja stroškov z 
uporabnino, s tem da mora biti zagotovljen enak odnos do vseh 
interesentov. Glede zaračunavanja zunanjih in/ali družbenih 
stroškov prevoza je uveljavljeno načelo, na podlagi katerega je 
mogoče opredeliti popust za višino neplačanih stroškov v drugih 
prevoznih sistemih oziroma so dovoljene neposredne finančne 
spodbude upravljavcem železniške infrastrukture oziroma 
prevoznikom v enakem obsegu. 

Za zagotavljanje enakopravne obravnave različnih prevoznikov 
v zvezi z infrastrukturo, ki je namenjena prostemu pristopu, 
posebna direktiva Evropske unije opredeljuje pogoje in postopke 
za podeljevanje licenc prevoznikom. Glede na to, da so nekatere 
države Evropske unije ponudile za prosti pristop različnih 
prevoznikov tudi storitve v mestnem, primestnem in regionalnem 
prometu, je natančna opredelitev pogojev in postopkov licenciranja 
toliko pomembnejša. Licenca, izdana v eni državi Evropske unije, 
postane veljavna za vse države Evropske unije, kar pomeni 
poenotenje pogojev in postopkov. 

Nova zakonodaja Evropske unije po posameznih področjih 
predvideva: 

a. Amandmaji direktive 91/440/EEC o razvoju železnic skupnosti 
določajo: 

- jasnejšo računovodsko razmejitev med upravljanjem 
železniške infrastrukture in izvajanjem železniških 
prevoznih storitev ter računovodsko ločitev med 
potniškim in tovornim železniškim prometom, 
neodvisnost upravljavca železniške infrastrukture z 
vidika priprave in sprejemanja odločitev, povezanih z 
licencami, dodeljevanjem vlakovnih poti, uporabnino in 
varnostnimi standardi, 
določitev čezevropskega železniškega omrežja za 
tovorni promet (Trans European Rail Freight Netvvork), 
dostopnega vsem prevoznikom, ki imajo licence, z 
določitvijo glavnih prog, seznamom pristanišč, dostopnost 
do naprav, določitev dopolnilnih prog v dolžini 50 km ali 
20 % celotne prevozne poti, 
neodvisnost upravljavca infrastrukture za njegove 
poslovne odločitve, kar pomeni samostojnost pri 
sprejemanju poslovnega načrta v okviru notranje 
prometne politike, odgovornost za učinkovito uporabo in 
razvoj železniške infrastrukture in odgovornost za 
zagotavljanje finančne izravnave, 
vzpostavitev nadzora Komisije Evropske unije nad 
uporabo železniškega omrežja in razvojem železniškega 
sektorja, posebej še za uporabnino, dodeljevanje 
vlakovnih poti, varnostnih spričeval in licenc, predvsem 
z vidika sodelovanja med ustreznimi organi držav članic. 

b. Amandmaji direktive 95/18/EC o dodeljevanju licenc 
prevoznikom razširjajo pravico do njihove pridobitve za 
izvajanje železniških prevoznih storitev na vse izvajalce, 
katerih glavna dejavnost je izvajanje teh storitev, če izvajanje 
teh storitev vključuje tudi ali samo vleko. 

Države lahko izločijo iz obveznosti po tej direktivi: 

prevoznike v potniškem prometu na samostojnem 
lokalnem ali regionalnem omrežju, 
prevoznike v potniškem mestnem in primestnem prometu, 
prevoznike v regionalnem tovornem prometu, ki ni zajet 
v direktivi 91/440/EEC, 

prevoznike v tovornem prometu, ki opravljajo storitve na 
zasebnem samostojnem železniškem omrežju, 
namenjenem zanje. 

c. Nova direktiva o dodeljevanju vlakovnih poti in o določitvi 
uporabnine železniške infrastrukture in varnostnih spričevalih, 
ki nadomešča direktivo 95/19/EC, določa: 

železniško infrastrukturo, ki vključuje celotno železniško 
omrežje v upravljanju upravljavcev železniške 
infrastrukture z majhnimi izjemami, 
vsebino programa železniškega omrežja: 

opredelitev železniške infrastrukture, ki je na 
razpolago, in pogoje, pod katerimi je mogoč dostop 
do te infrastrukture, 
strukturo uporabnine in tudi stroške za storitve, 
navedene v nadaljevanju te alinee: 

najmanjši sveženj dostopa do infrastrukture 
obsega: 

postopek obravnave vloge za vlakovno pot, 
pravico uporabe dodeljene vlakovne poti, 
uporaba tirnih zmogljivosti in križanj, 
nadzor vlaka, vključujoč signalizacijo, 
usmerjanje, razvrščanje, komuniciranje in 
zagotavljanje informacij o gibanju vlaka, 
vse preostale informacije potrebne za 
izvajanje storitve, za katero je bila dodeljena 
vlakovna pot; 

tirni dostop do servisnih zmogljivosti in 
zagotavljanje storitev vključuje: 

uporabo naprav za električno vleko, kadar je 
na razpolago, 
uporabo napajalnih naprav, 
uporabo potniških postaj z zgradbami in 
napravami, 
uporabo tovornih terminalov, 
uporabo ranžirnih postaj, 
uporabo ranžirnih naprav, 
uporabo odstavnih tirov, 
uporabo vzdrževalnih in drugih tehničnih 
zmogljivosti; 

dodatne zmogljivosti vključujejo: 
električni tok za vleko, 
predogrevanje potniških vagonov, 
oskrba z gorivom, premik vlaka in druge 
storitve, povezane z zagotavljanjem dostopa 
do omenjenih naprav, 
dodatne pogodbe za: 

nadzor nad prevozom nevarnih snovi, 
spremljavo izrednega vlaka, 
dopolnilne storitve, ki lahko vključujejo: 

dostop do telekomunikacijskega 
omrežja, 
zagotavljanje dopolnilnih informacij, 
tehnični nadzor nad mobilnimi 
sredstvi; 

opredelitev osnov in meril za dodeljevanje vlakovnih 
poti (opredeljeval naj bi zmogljivosti infrastrukture, 
dane na razpolago prevoznikom in vse omejitve njene 
uporabe, vključujoč predvidene omejitve, povezane 
z njenim vzdrževanjem) in določitev skrajnih rokov v 
zvezi s postopki oddajanja vlakovnih poti, kot so: 

postopki, na podlagi katerih lahko prevozniki 
zaprosijo za vlakovno pot upravljavca železniške 
infrastrukture, 
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zahteve do prevoznikov v zvezi z dodeljevanjem 
vlakovnih poti, 
časovni načrt za oddajo vlog v postopku 
oddajanja vlakovnih poti, 
opredelitev usklajevalnega postopka, 
opredelitev postopka in meril, ki bodo uporabljeni 
ob omejenih zmogljivostih, 
podrobnosti o omejitvah pri uporabi infrastrukture, 
merila za zagotavljanje enakopravne obravnave 
storitev tovornega prometa, mednarodnega 
prometa in zahtev za postopke v ta namen, 
drugi pogoji pri opredeljevanju prednostnih nalog 
v zvezi z dodeljevanjem vlakovnih poti; 

osnovne in minimalno obvezujoče parametre za 
obračunavanje uporabnine in v tej zvezi še posebej: 

opredeljuje ločitev uporabnine za osnovne storitve 
upravljavca infrastrukture ter uporabnino za dodatne 
storitve, ki mora biti usklajena z državno prometno 
politiko, 

osnovno dogovorjeno uporabnino v višini mejnih - 
neposrednih stroškov, 
dovoljuje višjo uporabnino, vendar nediskriminacijsko, 
kadar trg to lahko prenese, 
dovoljuje uporabnino za prometno preobremenjeno 
infrastrukturo v posameznem obdobju, 
dovoljuje uporabnino za obračunavanje 
okoljevarstvenih stroškov, 
dovoljuje višjo uporabnino za novo zgrajeno 
železniško infrastrukturo, 
dovoljuje vpeljavo časovno omejenih popustov za 
posamezne storitve v smislu razvoja novih storitev 
ali izrabe nezadostno izkoriščene infrastrukture, 
dovoljuje nižjo uporabnino na račun neplačanih 
okoljevarstvenih ali družbenih stroškov prevoza v 
drugih transportnih sistemih, 
za zagotavljanje in spodbujanje kakovosti storitev 
prevoznikov kakor tudi upravljavce železniške 
infrastrukture naj bi se vpeljale kazni za dejavnosti, ki 
ovirajo normalno učinkovanje omrežja, nadomestila 
prevoznikom za povzročene ovire in nagrade za 
kakovostnejše delo od predvidenega, 
dovoljuje se tudi zaračunavanje rezervirane in 
neuporabljene vlakovne poti. 

Določa postopek dodeljevanja vlakovnih poti, 

vlakovne poti dodeljuje upravljavec infrastrukture ali 
drug pooblaščeni organ, neodvisen od prevoznikov, 
vlakovne poti se dodeljujejo za voznoredno obdobje 
in jih ni dovoljeno prenašati na drugega prevoznika v 
tem obdobju ali z njimi trgovati, 
pod posebnimi pogoji je mogoče skleniti sporazum 
med prevoznikom in organom za dodeljevanje 
vlakovnih poti praviloma za pet let, 
za zagotovitev učinkovite rabe železniške 
infrastrukture železniških omrežij različnih 
upravljavcev je treba vzpostaviti tako sodelovanje 
upravljavcev železniške infrastrukture, ki bo 
omogočalo najučinkovitejše dodeljevanje 
mednarodnih vlakovnih poti, 
vozni red naj bi bil usklajevan in določen enkrat letno, 

- vozni red naj bi se zamenjal ob polnoči zadnjo soboto 
v maju. Če je treba menjati vozni red kasneje, naj bi to 
bilo ob polnoči zadnjo soboto v septembru. Ob nujnih 
spremembah med tema obdobjema je tako 
spremembo treba javiti komisiji Evropske unije, 

skrajni rok za zbiranje vlog za vključitev vlakovne 
poti v vozni red naj ne bi bil daljši kot eno leto pred 
uveljavitvijo voznega reda, 
največ enajst mesecev pred uveljavitvijo voznih redov 
naj bi upravljavec železniške infrastrukture okvirno 
zagotovil v sodelovanju z drugimi dodeljevalci 
vlakovnih poti, mednarodne vlakovne poti, 
najkasneje štiri mesece po skrajnem roku za zbiranje 
vlog za vlakovne poti naj bi upravljavec infrastrukture 
pripravil osnutek voznega reda, 
prosilec vlakovne poti lahko da vlogo za mednarodno 
vlakovno pot enemu upravljavcu infrastrukture in ta 
v imenu prosilca zastopa njegove interese do drugih 
dodeljevalcev vlakovnih poti za njeno pridobitev, 
zahteve za vzdrževanje infrastrukture morajo biti 
izražene pri pripravi voznega reda, 

opredeljuje pritožbeni organ, 

lahko je ministrstvo, pristojno za promet, ali kateri koli 
drug neodvisni organ v smislu organizacije, odločanja 
ali pravni strukturi, od upravljavca infrastrukture, 
dodeljevalca vlakovnih poti, organa za obračunavanje 
in zaračunavanja uporabnine in prevoznika, 
prosilec vlakovne poti bi moral imeti pravico do 
pritožbe, če meni, da je bil nepravično obravnavan in 
je bil zaradi odločitve upravljavca infrastrukture v 
neenakopravnem položaju v primerjavi z drugimi 
prosilci v zvezi z: 

programom železniškega omrežja, 
merili, navedenimi v programu omrežju, 
postopkom dodeljevanja vlakovnih poti, 
metodologijo obračunavanja uporabnine, 
ravnjo ali strukturo uporabnine, 
varnostnimi spričevali in nadzor nad standardi in 
pravili varnosti, 

pritožbeni organ naj bi imel pooblastila za pridobitev 
potrebnih informacij od upravljavca infrastrukture in 
prevoznika. Prevoznik mora dokazovati, daje njegova 
mobilna sredstva pregledala pooblaščena 
organizacija. Varnostno spričevalo lahko izda 
katerikoli v ta namen pooblaščenega organa, 
pritožbeni organ mora odločiti o obravnavani pritožbi 
v dveh mesecih po prejemu potrebnih informacij, 
države članice morajo zagotoviti, da so odločitve 
pritožbenega organa zakonodajno nadzirane, 
državni pritožbeni organi morajo sodelovati pri 
izmenjavi informacij o delu, merilih upoštevanih pri 
delu, kot tudi ustaljenih postopkih v smislu usklajevanja 
meril v okviru unije, 

opredeljuje postopke dodeljevanja varnostnih spričeval, 
in sicer; 

za pridobitev varnostnih spričeval morajo prevozniki 
zadovoljevati zahteve državne, z Evropsko unijo 
usklajene zakonodaje v zvezi s tehničnimi in 
organizacijskimi zahtevami za izvajanje storitev 
železniškega prometa, varnostnimi zahtevami, ki se 
nanašajo na osebje, mobilna sredstva in organizacijo 
dela, 
še posebej mora dokazovati, da je vlakospremno 
osebje primerno usposobljeno za delo pod prometnim 
režimom, ki ga določi upravljavec ter da zagotavlja 
varnost vožnje vlaka, 
prevoznik mora dokazovati, da je njegova mobilna 
sredstva pregledala pooblaščena organizacija ali 
upravljavec infrastrukture. Varnostno spričevalo lahko 
izda katerikoli v ta namen pooblaščeni organ. 
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Upoštevaje predpristopna pogajanja Republike Slovenije in njen 
interes po prednostnem vključevanju v Evropsko unijo, je treba v 
slovenski pravni red čim bolj uveljavljati zakonodajo Evropske 
unije. To zahteva, da so v Zakon o preoblikovanju in privatizaciji 
javnega podjetja Slovenske železnice, d. d., in posledično v Zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu 
vključena določila predstavljenih direktiv Evropske unije. 

S temi direktivami so dane možnosti za nadaljnje prestrukturiranje 
železnic in natančneje urejeni odnosi med državo, upravljavcem 
železniške infrastrukture in prevozniki (železniškimi podjetji). 

V nadaljevanju so za posamezne države prikazane trenutne 
organizacijske oblike železnic v skladu z direktivami EU. Izbrane 
so tiste države (Anglija zaradi svojih posebnosti ni prikazana), ki 

Značilno je, da države nosilke tržne usmerjenosti ZDA in Velika 
Britanija pravega prostega pristopa ne poznajo. V ZDA upravljajo 
zasebne (tovorne) železnice svojo lastno infrastrukturo, v Veliki 
Britaniji pa so železnice sicer razdeljene na veliko neodvisnih 
družb, ki jim v potniškem prometu država daje koncesijo in hkrati 
ob državnih subvencijah še za sedem let jamči izključno 
obratovanje na posamezni progi. Za tako razglašeno konkurenco 
med prevozniki ostaja pravzaprav na Otoku malo prostora. Glavni 
konkurent železnici je tudi tu cestni in morski prevoz. Za 
skandinavsko-iberski model je značilna velika dezintegracija. V 
srednji Evropi, na čelu z Nemčijo in Švico, je več zagovornikov 
integriranega modela organizacije, pri katerem bi 
nediskriminacijsko obravnavo drugim prevoznikom zagotavljal 
pritožbeni organ zunaj tradicionalne železnice. Dejstvo pa je, da v 
teh državah trenutno razpravljajo o ustrezni organiziranosti 
železnic skladno z novo sprejetimi direktivami. 

V nadaljevanju so predstavljene veljavne rešitve in izkušnje 
sosednjih in nekaterih drugih primerljivih držav Evropske unije na 
tem področju. 

2.2 Avstrija 

Republika Avstrija ima ob pripravi tega zakona še vedno enovito 
podjetje Avstrijske zvezne železnice (ČBB), v katerem sta 
združena upravljavec železniške infrastrukture kot prevoznik, in 
sicer v ločenih oddelkih, kot sledi: 

so po svoji organizacijski obliki ali velikosti lahko osnova za 
razmišljanje o organiziranosti SŽ. 

Skupni imenovalec teh organizacijskih oblik je, da je upravljavec 
infrastrukture (odgovoren za vzdrževanje in modernizacijo 
železniške infrastrukture ter vodenja prometa) samostojna družba 
ali družba v sestavi holdinga ali pa stroškovni center, vendar z 
ločenim računovodstvom v enotnem železniškem podjetju. V vseh 
primerih država prevzema vse obveznosti in odgovornosti za 
financiranje in razvoj te infrastrukture. 

Druga značilnost je, da sta potniški in tovorni promet opredeljena 
kot popolnoma ločeni družbi ali pa družbi, povezani v holding. 

V svetu obstajajo štirje modeli organiziranosti železnic, in sicer: 

i: 

OBB - Personenverkehr 
OBB - Giiterverkehr in 
OBB - Unternehmensbereich Infrastruktur 

Ob tem podjetju so v Republiki Avstriji še manjša regionalna 
podjetja (12) kot prevozniki, ki opravljajo storitve na svoji 
infrastrukturi. Infrastrukturni oddelek je odgovoren za dodeljevanje 
vlakovnih poti prevozniku v sestavi avstrijskih zveznih železnic 
kot tudi drugim operaterjem. Republika Avstrija pozna tri vrste 
licenc, in sicer: 

licenco za opravljanje storitev po infrastrukturi v lasti 
prevoznika (za manjše regionalne prevoznike), 

licenco za izvajanje storitev na državni železniški infrastrukturi 
(kadar regionalni prevozniki zaprosijo za vlakovno pot na 
državni infrastrukturi), 

licenco, ki jo objavijo v Uradnem listu Evropske unije in velja 
za opravljanje storitev v vseh državah unije. 

Odgovornost za financiranje vzdrževanja in razvoja železniške 
infrastrukture je prenesena na vlado Republike Avstrije, medtem 
ko avstrijske zvezne železnice prevzemajo vodenje prometa in 
upravljanje železniške infrastrukture. V tej povezavi je bilo 
ustanovljeno podjetje za financiranje železniške infrastrukture 
(SCHIG/ (Schineninfrastrukturfinanzierung-Gesellshaft) kot 
zasebno podjetje z najmanj 51-odstotnim deležem zvezne vlade. 

MODEL DRŽAVE ORGANIZACIJA 

Infrastruktura/Transport 

PROST PRISTOP 

zunajevropski ZDA, Japonska, 

Nova Zelandija 
integrirano NE, zasebni monopol 

britanski Velika Britanija popolna dezintegracija večletne koncesije 

skandinavsko- 
iberski 

Švedska, Danska, 
Portugalska, 

Španija, Finska 

dezintegracija DA 

Srednje 

evropski 

Nemčija, Švica, 
Avstrija 

integrirano DA 
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Glavne naloge tega podjetja so: Sektorji: 

obračunavanje, zaračunavanje in vodenje stroškov dostopa 
do infrastrukture; 
ponudba in oglaševanje nezadostno izkoriščene železniške 
infrastrukture; 
financiranje investiranja v železniško infrastrukturo, vključujoč 
novogradnje. 

Trenutno v Republiki Avstriji potekajo dejavnosti za ustanovitev 
ločenih podjetij za izvajanje železniških prevoznih storitev in 
upravljanje železniške infrastrukture in tudi za ustanovitev 
arbitražnega organa, ki naj bi bil v sestavi zveznega ministrstva 
za promet. 

Zvezno ministrstvo za promet skupno z zveznim ministrstvom 
za finance pripravlja strategijo in splošno strukturo uporabnine, ki 
mora biti razčlenjena v sodelovanju z avstrijskimi zveznimi 
železnicami in SCHIG. Zvezno ministrstvo objavlja uporabnino z 
veljavnostjo enega leta. Podrobnosti pri obračunavanju in 
zaračunavanju uporabnine pripravlja SCHIG. Višina uporabnina 
je odvisna od prometnopolitične odločitve. Uporabnina je 
sestavljena iz: 

stalnega dela, odvisno od ozkotirne, stranske ali glavne 
proge, sočasno odvisne od elektrificiranosti proge, 
dela uporabnine, povezane z bruto težo vlaka, 
dela uporabnine, povezane z obsegom prometa, ki ga opravlja 
izvajalec železniške prevozne storitve, 
dela uporabnine, povezane z vožnjo praznih vagonov ali lahkih 
vlakov, 
za vožnjo po železniški infrastrukturi v sklopu čezevropskih 
tovornih prostih poti (Trans European Freight Freeways - 
TERFF) se zaračunava samo del uporabnine, vezane na 
obseg opravljenega prometa. 

2.3 Danska 

Danske državne železnice so bile s 1. januarjem 1997 razdeljene 
na izvajalca železniških transportnih storitev Danske državne 
železnice (Danish State Railways - DSB) in upravljavca železniške 
infrastrukture - Danska državna agencija za železnice 
(Banestyrelsen - Danish National Railway Agency) v nadaljevanju 
imenovana »Agencija«. 

Splošni podatki 

Obseg prometa 1996 4,7 mlrd pkm 
Dolžina prog 2.306 km 

Organizacija 

Upravljavec infrastrukture je neodvisna družba - 
DANESTYRELSEN (Danish National Railway Agency) 

Naloge te družbe so: 
upravljanje, vzdrževanje in razvoj infrastrukture, 
upravljanje in vodenje prometa, 
dajanje infrastrukturnih zmogljivosti operaterjem, 
pobiranje uporabnine, 
priprava voznih redov, 
vodenje investicijskih poslov. 

Družba ima skupaj 3.300 zaposlenih, ki delajo v štirih sektorjih in 
dveh oddelkih. 

upravljanje prometa (600 zaposlenih), 
(načrtovanje in trženje tirnih zmogljivosti, upravljanje in 
spremljanje prometa, informacijski sistem), 
upravljanje infrastrukture (200 zaposlenih), 
(vzdrževanje, novogradnje, strategija in razvoj infrastrukture, 
infrastrukturni standardi), 
strateško planiranje (100 zaposlenih), 
(planiranje, finance, osebje, zunanje in delovno okolje, odnosi 
z M P, varnost, inšpekcije). 

Oddelki: 

svetovanje (opravljanje komercialnih storitev), 
operativa (vzdrževanje, nadzor, prodaja storitev oddelkom 
družbe) 

Železnica kot prevoznik je s 1.1.1999 postala neodvisna družba 
DSB (Independent public Corporation) s hčerinsko družbo DSB- 
S vlaki (v 100-odstotni lasti DSB). Namen slednje je izvajanje 
potniških storitev v primestnem in mestnem prometu. 

S 1. januarjem 1999 je Danska uveljavila pravico do dostopa do 
državne železniške infrastrukture različnim prevoznikom v 
tovornem prometu. S 1. januarjem 2000 je dovolila pravico do 
dostopa na državnem železniškem omrežju tudi različnim 
prevoznikom v potniškem prometu. 

Železniški inšpektorat (Jernbanetilsynet) je pooblaščen za izdajo 
licenc skladno z Zakonom o železniškem prometu in varnostnih 
spričeval skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu. 

Licence se podeljuje na podlagi teh pogojev: 
izvajanje železniških potniških ali tovornih storitev mora biti 
večinska osnovna dejavnost izvajalcev - prevoznikov, 
prevoznik mora imeti ustrezno finančno konstrukcijo za 
izvajanje storitev na poslovni osnovi, 
prevoznik ne sme biti za plačilno nesposoben, 
prevoznik ne sme imeti dolgov do javnih oblasti v višini nad 
50.000 DKK, 
prevoznik ne sme in ni smel biti v postopku zaradi resnih 
nezakonitosti, vključujoč nezakonitosti v zvezi z 
gospodarskimi ali prevoznimi dejavnostmi, 
prevoznik ne sme in ni smel biti v postopku zaradi resnih 
kršitev zakonodaje na področju delovnih razmerij, 
prevoznik mora imeti zahtevano strokovno usposobljenost 
za izvajanje železniške storitve in imeti vzpostavljeno 
organizacijo za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu, 
prevoznik mora imeti veljavno zavarovalno polico za kritje 
javne odgovornosti, 
prevoznik mora razpolagati z vleko. 

Za konkuriranje v postopku pridobivanja vlakovnih poti na 
državnem železniškem omrežju morajo biti izpolnjeni ti pogoji: 

Danska državna agencija za železnice mora potrditi katero 
koli državno licenco kot veljavno, 
tehnična specifikacija mobilnih sredstev mora biti poslana 
železniškemu inšpektoratu, na podlagi katere se pridobi 
varnostno spričevalo, 
Danska državna agencija za železnice mora pridobiti tehnično 
specifikacijo mobilnih sredstev z vidika združljivosti med 
mobilnimi sredstvi in železniško infrastrukturo. 
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Ministrstvo za promet je imenovalo štiričlanski železniški 
pritožbeni odbor - pritožbeni organ, pooblaščen za reševanje 
pritožb za licenciranje, dostop do železniške infrastrukture in 
obračunavanje ter zaračunavanje uporabnine. 

Ministrstvo za promet predpiše višino uporabnine, ki je sestavljena 
iz: 

Železniški inšpektorat (Jernbanetilsynet) je pooblaščen za izdajo 
licenc skladno z Zakonom o železniškem prometu in varnostnih 
spričeval skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu. 

Licence se podeljuje na podlagi teh pogojev: 

izvajanje železniških potniških ali tovornih storitev mora biti 
večinska osnovna dejavnost prevoznikov, 
prevoznik mora imeti ustrezno finančno konstrukcijo za 
izvajanje storitev na poslovni podlagi, 
prevoznik ne sme biti plačilno nesposoben, 
prevoznik ne sme imeti dolgov do javnih oblasti v višini nad 
50.000 DKK, 
prevoznik ne sme in ni smel biti v postopku zaradi resnih 
nezakonitosti, vključujoč nezakonitosti v zvezi z 
gospodarskimi ali prevoznimi dejavnostmi, 
prevoznik ne sme in ni smel biti v postopku zaradi resnih 
kršitev zakonodaje na področju delovnih razmerij, 
prevoznik mora imeti zahtevano strokovno usposobljenost 
za izvajanje železniške storitve in imeti vzpostavljeno 
organizacijo za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu, 
prevoznik mora imeti veljavno zavarovalno polico za kritje 
javne odgovornosti, 
prevoznik mora razpolagati z vleko. 

Za konkuriranje pri pridobivanju vlakovnih poti na državnem 
železniškem omrežju morajo biti izpolnjeni ti pogoji: 

Danska državna agencija za železnice mora potrditi katero 
koli državno licenco kot veljavno, 
tehnična specifikacija mobilnih sredstev mora biti poslana 
železniškemu inšpektoratu, na podlagi katere se pridobi 
varnostno spričevalo, 
Danska državna agencija za železnice mora pridobiti tehnično 
specifikacijo mobilnih sredstev z vidika združljivosti med 
mobilnimi sredstvi in železniško infrastrukturo. 

Ministrstvo za promet je imenovalo štiričlanski železniški 
pritožbeni odbor - pritožbeni organ, ki je pooblaščen za 
reševanje pritožb za licenciranje, dostopa do železniške 
infrastrukture in obračunavanje ter zaračunavanje uporabnine. 

Ministrstvo za promet predpiše višino uporabnine, ki je 
sestavljena iz: 

- uporabnine v odvisnosti od dolžine vlakovne poti, ki je v 
odvisnosti od glavnih prog in preostalega omrežja, 
uporabnine kot stroški dostopa, ki je vpeljana le na progovnih 
odsekih, namenjenih železniškemu tovornemu prevozu, 
uporabnine za (Great Belt) povezavo predor in most, 
okoljevarstveno nadomestilo - železniške storitve tovornega 
prevoza v izvozu in uvozu so upravičene do nadomestila za 
potek po danskem ozemlju. 

ORGANIZACIJSKA SHEMA 

DANSKA 

(1.1.1999) 

UPRAVLJAVEC PREVOZNIK 

BANESTYRLSEN 

UPRAVLJANJE ŽEL 
INFRASTRUKTURE 

DSB 

DANSKE ŽELEZNICE 
(prevoznik) 

DSB-S 

mestni in primestni 
potniški promet (PSO) 

100 % v lasti DSB 

9 poročevalec, št. 67 



2.4 Finska 

Splošni podatki 

Obseg prometa 3,2 mlrd pkm 
9,5 mlrd ntkm 

Zaposleni VR GROUP 601 
VR TRACK 3.350 
VR Limited 10.400 
VR Data 80 

Organizacija 

Finska ima državni prevoznik Finske železnice, to je družba z 
omejeno odgovornostjo - potniški in tovorni promet (Finnish Rail- 
ways - VR Limited), ki je sestavni del družbe Finske železnice 
(VR Group), ki vključuje še železniško infrastrukturo Finske (VR 
Track). V letu 1995 je bila ustanovljena Finska železniška uprava 
- direkcija (Finnish Rail Administrtion), ki je neposredno odgovorna 
ministrstvu za promet. Pojavlja se v vlogi upravljavca infrastrukture 
z nalogo načrtovanja in razvoja železniške infrastrukture, 
vodenjem prometa, dodeljevanja vlakovnih poti ter obračunavanja 
uporabnine. Je majhna uprava (64 članska), ki pogodbeno oddaja 
dela vodenja prometa kakor tudi dela vzdrževanja in razvoja 
železniške infrastrukture, ki ga oddaja v glavnem družbi za 
infrastrukturo finskih železnic (VR - Track) ali njenim podizvajalcem. 

Finske železnice VR GROUP so holding s tremi odvisnimi 
družbami: VR Track, VR Limited in VR Data. Poleg teh je še 21 
majhnih povezanih družb. 

Uprava za infrastrukturo - RHK 
Uprava za infrastrukturo ima 64 zaposlenih in sama ne opravlja 
operativnih nalog upravljavca infrastrukture, pač pa je to naloga 
družbe Finskih železnic VR TRACK. Sestavljena je iz: 

Poslovodstva s finančnim oddelkom in oddelkom za 
mednarodne zadeve 
Oddelkom za strategijo, katerega glavne naloge so: 
- razvojne strategije in načrtovanje železniškega omrežja, 

ekonomija prevoza, 
razvojne prometnopolitične študije. 

- Oddelek pogodb 
predaja v izvedbo in nadzor nad gradbenimi deli, 

predaja v izvedbo in nadzor nad vzdrževanjem, 
priprava projektnih programov in priprava proračuna, 
upravljanje železniškega omrežja in opreme. 

Oddelek za varnost 
predpisi o varnosti in pravila železniškega prevoza, 
izdajanje licenc železniškim prevoznikom, 
varnost in predpisi za izobraževanje železniškega osebja, 
priprava dejavnosti za izredne razmere in intervencijskih 
skupin 
posodabljanje in predaja v izvedbo storitev vodenja 
prometa, 
nadzor nad vozovnicami. 

Tehnični oddelek: 
certificiranje, potrditev tipov in nadzor nad mobilnimi 
sredstvi, 
certificiranje, potrditev tipov in nadzor nad tiri in tirnimi 
napravami, 
certificiranje, potrditev tipov in nadzor nad signalizacijo in 
napravami za varnost, 
elektrotehnična varnost in nadzor. 

Oddelek nepremičnin: 
- zemljiškoknjižne zadeve in potrebne nabave, 

gradnja in vzdrževanje stavb, 
elektrotehnična varnost in nadzor, 
kakovost. 

Finančni oddelek: 
proračun in finančna poročila, 
kadrovske zadeve, 
računovodstvo in plačila. 

Uporabnina železniške infrastrukture se obračunava po načelu 
mejnih (neposrednih) družbenih stroškov. Mejni družbeni stroški 
so opredeljeni kot stroški, ki vključujejo del vzdrževanja 
infrastrukture, nesreče in emisije in so v neposredni odvisnosti 
od obsega prometa.Torej govorimo o gibljivem delu uporabnine. 
Napravljen je bil izračun, da je ustrezen del stroškov vzdrževanja 
železniške infrastrukture okoli 36 % vseh stroškov vzdrževanja 
železniške infrastrukture. Posebej je z zakonom opredeljena 
omejitev, da železniški promet ne more biti obremenjen z višjimi 
stroški kot njegovi konkurenti - avtobusni prevozniki ali tovorni 
prevozniki v cestnem prometu. 

Potniški promet v sklopu železniških prevoznih storitev ni zavezan 
k plačilu stalnega dela uporabnine, ker avtobusni prevozniki na 
Finskem ne plačujejo davka na vozilo (stalnega dela stroškov), 
medtem ko se tovorni promet obremenjuje s stalno uporabnino v 
višini davka na vozilo v cestnem tovornem prometu. 
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ORGANIZACIJSKA SHEMA 

FINSKA 
(1.9.1997) 

UPRAVLJAVEC PREVOZNIK DRUGE DRUŽBE 

2.5 Italija 

Splošni podatki 

Obseg prometa 40,9 mlrd pkm 
21,5 mlrd tkm 

Število zaposlenih 114.200 
Dolžina prog 16.108 km 

Organizacija i 
Italijanske železnice so organizirane kot holding, ki se sestoji iz 
upravljavca infrastrukture RFI (Rette ferroviaria italiana) in 
prevoznika TRENITALIA. 

* 
Upravljavec Infrastrukture je družba RFI v 100-odstotnl lasti 
holdinga FS S.p.a. Upravljavcu infrastrukture RFI je država 
dodelila koncesijo za: 

- načrtovanje, modernizacijo in vzdrževanje infrastrukture, 
vodenje prometa in zagotavljanje varnosti prometa, 
predstavitev združevanja železniške infrastrukture na 
evropski ravni, 
izdajanje licenc in homologacija voznih sredstev, 
nadzor nad materialom infrastrukture. 

Trenitalia kot prevoznik v 100-odstotnl lasti FS S. p. a. 
vključuje 4 oddelke (potniški, tovorni, regionalni potniški promet 
ter vozna sredstva). Poleg glavnega prevoznika TRENITALIA je 
v Italiji še šest malih nacionalnih prevoznikov (Del Fungo 
Giera, F. Nord Milano, Metroferro, Metronapoli, Rail ltaly, Rail Trac- 
tion). 

V bližnji prihodnosti je predvidena še ustanovitev skupne 
Italijansko-švicarske družbe (joint venture) za tovorni promet. 
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ORGANIZACIJSKA SHEMA 
ITALIJA 
(1 .6.2000) 

ITALIJANSKE ŽELEZNICE 
FS S.p.a. 

H o Id in g 

U PRAVLJAVEC PR EVOZN IK DRUGE DRUŽBE 

RFI - 
INFRASTRUKTURA TRENIT AHA M ETRO PO LIS 

(neprem iinine) 
ITALFER 

(proj.podj.) 

Tov.prom et, Pot.prom et, Reg pot.prom et, Vozna s/Jdsfva 

V Italiji je ministrski svet 10 maja 2000 sprejel usmeritev za nadaljnji 
petletni razvoj železniškega transportnega trga. S poglavjem o 
prevoznikih je z opredelitvijo pogodbenega odnosa med prevozniki 
in državnimi in/ali regionalnimi ali lokalnimi oblastmi za storitve 
javnega interesa in opredeljenimi licencami prevoznikom v bistvu 
prekinjen monopol državnih železnic in odprt trg novim 
prevoznikom. 

S sprejetjem odredb v letu 1997 in 1999 je vlada prenesla 
odgovornost in finančne vire za železniške regionalne storitve 
regionalnim, lokalnim oblastem. Predvideva se, da bodo storitve 
regionalnega prevoza z letom 2003 javno razpisane - tender in 
dodeljene najugodnejšemu ponudniku. 

Italijanskim železnicam - Oddelku Infrastrukture so s koncesijsko 
pogodbo določeni postopki in merila za dodeljevanje vlakovnih 
poti in obveznosti do varnosti v prometu, ki jih mora zadovoljevati 
upravljavec infrastrukture, da bi se izognil nepravilnostim ali 
zapostavljanju prevoznikov. Ta pogodba predvideva tudi prenos 
pogodbenih obveznosti na novoustanovljeno družbo za upravljanje 
infrastrukture ob njeni ustanovitvi. Določa tudi usmeritve 
Ministrstva za promet in pomorstvo, kot nadzornega organa nad 
upravljanjem z državno železniško infrastrukturo za spodbujanje 
upravljavske učinkovitosti in odpiranja trga. 

V ekonomskem delu pogodbe so za obdobje 2001-2005 določena 
razmerja med državo in Italijanskimi železnicami kot upravljavcem 
infrastrukture. 

Ministrstvo za promet in pomorstvo izdaja tehnično pravne odredbe 
v zvezi z varnostjo prometa in določa pravila, ki jih mora 
upravljavec infrastrukture upoštevati pri izdaji varnostnih spričeval. 

Ministrstvo za promet in pomorstvo je na podlagi odredbe iz leta 
1999 pristojno za izdajo licenc prevoznikom v treh mesecih po 
pridobitvi potrebne dokumentacije. 

Trenutno je v Italiji, ob holdingu Italijanske železnice, ki so 
računovodsko in pravno ločene na upravljavca infrastrukture, 
prevoznike daljinskih železniških transportnih storitev, železniških 
tovornih storitev in železniških regionalnih transportnih storitev, 
ustanovljenih še šest prevoznikov s pravico dostopa do 
železniškega infrastrukturnega omrežja. Ob teh imajo pravico 
dostopa do železniške infrastrukture tudi v Evropski uniji 
ustanovljene skupine prevoznikov. 
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2.6 Nemčija 

Splošni podatki 

Obseg prometa 59,432 mlrd pkm 
72,389 mlrd tkm 

Število zaposlenih 223.000 

Organizacija 

Nemške železnice so organizirane kot Holding DB AG s štirimi 
družbami Infrastruktura, Daljinski potniški promet, Lokalni potniški 
promet in Tovorni promet. Poleg tega se v Holding DB AG vključuje 
še cela vrsta povezanih družb. 

ORGANIZACIJSKA SHEMA 
N EM Č IJA 

• 
NEMŠKE ŽELEZNICE ' 

(H olding) 

DRUGE DRUŽBE UPRAVLJAVEC PREVOZNIK 

INFRASTRUKTURA PO TNIŠKI PROMET 
DALJINSKI 

DRUGE ODVISNE 
DRUŽBE 

POTNIŠKI PROMET 
LOKALNI 

TO VORNI PROMET 

| 

OPOMBA 
Tovorni promet NSCARCiO je izločen in skupaj z DBCARGO tvori novo družbo RAILON s 
sedežem v Nemčiji (M a in z). V tej družbi je zaposlenih 45 I 14 delavcev, delež Nizozemske pa je le 6% 
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2.6 Nizozemska 

Splošni podatki 

Obseg prometa 14,7 mlrd pkm 
Število zaposlenih NS GROUP 25.855 
Dolžina prog 2.802 km 

Nizozemske železnice so organizirane kot holding, ki ga 
sestavljataNS Group (prevoznik in spremljajoče dejavnosti) in 
družba za infrastrukturo, ki skrbi za razvoj, obnovo in vzdrževanje 
infrastrukture. 

Organizacija 

Nizozemska je v sklopu prestrukturiranja svojih železnic 
ustanovila holding Nizozemske železnice s tremi podjetji: 

Podjetje za izvajanje transportnih storitev, ki se deli na poslovne 
enote: 

- NS Reizigers - Enota storitev železniškega potniškega 
prometa, 

- NS Cargo - Enota storitev železniškega tovornega 
prometa, 
NS Stations - Enota za upravljanje postajnih zgradb, 

- NS Vastgoed - Enota za upravljanje nepremičnin. 
Podjetje za upravljanje železniške infrastrukture in izvajanje 
prometa, ki se deli na: 
- NS Railinfrabeher - Enota za gradnjo in vzdrževanje 

železniške infrastrukture, 
Railned - Enota za načrtovanje zmogljivosti železniške 
infrastrukture in dodeljevanje vlakovnih poti, 
NS Vekeersleiding - Enota za nadzor vodenja prometa. 

- Podjetje NS Railinfratrust - lastnik železniške ifnrastrukture. 
Medtem ko se prva skupina pojavlja v glavnem kot izvajalci 
storitev, je druga skupina (NS Railinfrabeher, Railned in 
Verkeersleiding) v vlogi upravljavcev infrastrukture v lasti NS. 

ORGANIZACIJSKA SHEMA 
NIZOZEMSKA 

(1.1.2 0 0 1 ) 

DRUGE DRUŽBE 

NS INTERNATIONAL 
MEDNARODNI NEPREMIČNINE PO T N iS K 1 PROMET l 

NS REIZIGERS 

NS VASTGOED 

NS STATIONS 
NO T R A N J 1 POSTAJE POTNIŠKI PROMET 

\ 

N E D T R A IN 
VZDRŽEVANJE 

V O Z N IH SREDSTEV 

OPOMBA 
Tovorni p i o m e I NS CARGO je izločen in skupaj z D B CARGO tvori novo družbo 
R A I L O N s sedežem vNemiiji(Mainz). V tej družbi je zaposlenih 45 114 delavcev, delež 
Nizozemske pa je le 6 % 

Railinfratrust. NS Railinfrabeher, Railned in NS Vekeersleiding 
uživajo zaradi svoje posebnosti pri zagotavljanju enakopravnih 
pogojev vsem prevoznikom (svojih in tujih) večjo stopnjo 
samostojnosti v strukturi holdinga Nizozemske železnice in so 
usmerjane in v celoti odgovorne riizozemski vladi. Pričakuje se 
formalna ločitev upravljavca infrastrukture in operaterjev konec 
leta 2001 in v nadaljevanju privatizacija holdinga Nizozemske 
železnice v letu 2002. 

Trenutno je dostop do železniške infrastrukture na Nizozemskem 
brez uporabnine. Predvideva se uporabnina v višini mejnih - 
neposrednih stroškov, kar po objavljenih študijah predpostavlja 
uporabnino, ki bo krila okoli 19 % vseh stroškov infrastrukture. 
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upravljavec (BV) 
prevoznik(2 družbi) 
druge družbe (4) 

2.7 Švedska 

Splošni podatki 

Obseg prometa 

Število zaposlenih 

Dolžina prog 

Organizacija 

Upravljavec infrastrukture je neodvisna družba - Banverket (cen- 
tral administrative authority), ki je tudi članica UIC. 

Naloge te družbe so: 

- upravljanje, vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture 
(track provisios), 

5,9 mlrd pkm 
18,3 mlrd tkm 

7.800 
14.200 

9.782 km 

- dodeljevanje tras (track allocation), 
upravljanje prometa (traffic control), 

- financiranje storitev potniškega prometa kot javne funkcije, 
železniška inšpekcija, 
financiranje infrastrukture, 
varnostni standardi. 

Družba ima tri področja: 

- vodenje prometa (dodeljevanje tras), 
operativa, 

- železniška inšpekcija, licence, standardi Železnica kot 
prevoznik je s 1. 1. 2001 razdeljena na šest med seboj 
popolnoma neodvisnih družb (Separate and limited 
comopanies): SJ AB Potniški promet, Green cargo Tovorni 
promet, Nepremičnine, Vzdrževanje voznih sredstev, 
Terminali, Informatika. Prvi dve sta v lasti države, isto je 
predvideno tudi za Nepremičnine, medtem ko so druge družbe 
privatizirane. 

ORGANIZACIJSKA SHEMA 
ŠVEDSKA 
(1.1.2001) 

UPRAVLJAVEC PREVOZNIK DRUGE DRUŽBE 

BANVERKET 

UPRAVLJANJE ŽEL. 
INFRASTRUKTURE 

SJ AB 

POTNIŠKI PROMET 

JERNHUSEN 

NEPREMIČNINE 

GREEN CARGO 

TOVORNI PROMET 

EUROMAINT 

VZDRŽEVANJE 
VOZNIH SREDSTEV 

TRAFFIC ARE 

TERMINALI 

UNIGRID 

INFORMATIKA 
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2.8 Švica 

Splošni podatki 

Švicarske železnice so organizirane kot enovito združeno podjetje 
s tremi računovodsko ločenimi oddelki: Infrastruktura 
(upravljavec), Tovorni promet, Potniški promet. 

Obseg prometa 

Število zaposlenih 
Dolžina prog 

12,8 mlrd pkm, 
10,8 mlrd tkm 

28.600 
2.865 km 

ORGANIZACIJSKA SHEMA 

ŠVICA 
(1.2.2001) 

ŠVICARSKE ŽELEZNICE - SBB 

INFRASTRUKTURA 
(upravljalec) 

POT. PROMET 
(prevoznik) 

TOV. PROMET 
(prevoznik) 

2.9 Sklep 

Na koncu mednarodne primerjave je treba posebej opozoriti na 
izrazito dinamiko pri prestrukturiranju in reorganizaciji železnic v 
državah Evropske unije kot posledico izvajanja omenjenih direktiv. 
Primerjava prikazuje trenutno dejansko stanje zato je smotrno 
upoštevati poročilo g. Jeana-Arnolda VINOISA, vodje oddelka za 
železniško politiko in kombinirani promet DG TREN Evropske 
komisije z dne 18. junija 2001, kjer navaja: 

»Trenutno stanje: 

- Velika Britanija, Danska, Švedska in Portugalska imajo 
institucionalno delitev infrastrukture od prevoznika, 
Španija, Nizozemska in Finska pripravljajo institucionalno 
delitev, 
Italija - faza prestrukturiranja je holding podjetje, 

Nemčija, Belgija, Avstrija, Uiksemburg in Grčija so v postopku 
razprav o institucionalni delitvi na državni ravni, 
Francija in Irska pričakovana razprava na državni ravni. 

3 Analiza stanja organizacije javnega podietia 
Slovenske železnice, d- d- 

Zakon o železniškem prometu (Zzelp), ki je bil objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije 12. novembra 1999 in je začel 
veljati 27. novembra 1999, določa pogoje za izvajanje prevoznih 
storitev v železniškem prometu, določa tiste storitve, ki so v 
železniškem prometu javne dobrine, ki jih zagotavlja Republika 
Slovenija z gospodarsko javno službo, določa javno železniško 
infrastrukturo, njen status in pogoje do njenega pristopa, določa 
način uresničevanja pravic do stavke na področju železniškega 
prometa, določa naloge direkcije za železniški promet. 

poročevalec, št. 67 16 5. julij 2002 



Javno podjetje Slovenske železnice, d. d., ima tako strukturo in 
sistemizacijo: 

Delovno področje 

št. izvajalcev 

sistematizirano dejansko 

I. Uprava družbe s kabinetom predsednika uprave 18 13 

• Štabne službe 

a. Organizacijsko komuniciranje 11 9 

b. Razvoj kakovosti in ravnanja z okoljem 10 9 

c. Notranja revizija in nadzor 38 36 

d. Obrambne zadeve, zaščita in varnost 11 8 

• Upravna področja 

a. Ekonomika 150 141 

b. Kadri 39 39 

c. Organizacijske, pravne in splošne zadeve 79 71 

d Mednarodne zadeve, strategija in razvoj 23 14 

• Storitvene službe - centri 

a. Investicije 28 17 

b. Nepremičnine 24 23 

c. Nabava 50 42 

d. Informatika 68 63 

2. Poslovno področje infrastrukture 

- Splošne in gospodarske naloge v področju 10 

- Prometna operativa 16 

Skupaj 26 20 

Vodenje prometa 

a. Vodstvo ter splošne in gospodarske naloge 
v poslovni enoti 8 

b. Tehnologija, predpisi in vozni red v poslovni enoti 16 

Skupaj 24 22 

c. Sekcija za vodenje prometa Ljubljana 514 522 
0 

d. Sekcija za vodenje prometa Maribor 504 491 

e. Sekcija za vodenje prometa Postojna 368 339 

Poslovna enota vzdrževanja infrastrukture 

a. Vodstvo poslovne enote, dejavnosti ter splošne in 
gospodarske naloge v enoti 45 31 

b. Sekcija za vzdrževanje prog Ljubljana 409 397 
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c. Sekcija za vzdrževanje prog Maribor 251 238 

d. Sekcija za vzdrževanje prog Celje 196 187 

e. Sekcija za vzdrževanje prog Postojna 289 274 

f. Sekcija za vzdrževanje prog Novo mesto 136 132 

g. Sekcija za vzdrževanje prog Nova Gorica 137 132 

h. Sekcija za SVTK Ljubljana 249 234 

i. Sekcija za SVTK Celje 150 142 

j. Sekcija za SVTK Pivka 120 108 

k. Sekcija za Elektroenergetiko Ljubljana 311 300 

3. Poslovno področje transport 

- Splošne in gospodarske naloge v področju 

in transportna operativa 90 83 

• Poslovna enota tovorni promet 

a. Vodstvo poslovne enote s strokovnimi službami 154 136 

b. Sekcija za tovorni promet Ljubljana 655 637 

c. Sekcija za tovorni promet Maribor 424 396 

d. Sekcija za tovorni promet Koper 525 499 

e. Sekcija za tovorni promet Celje 366 378 

f. Sekcija za kombinirani promet Ljubljana 58 55 

• Poslovna enota potniški promet 

a. Vodstvo ter splošno gospodarske in 
tehnološke zadeve poslovne enote 46 

b. Mednarodni potniški promet 5 

c. Notranji potniški promet 6 

Skupaj 57 47 

d. Sekcija za potniški promet Ljubljana 455 427 

e. Sekcija za potniški promet Maribor 260 261 

• Poslovna enota vleka in tehničnovozovne dejavnosti 

a. Vodstvo s strokovnimi službami 51 46 

b. Sekcija za vleko Ljubljana 717 729 

b. Sekcija za vleko Maribor 498 469 

c. Sekcija za vleko Divača 341 344 

d. Sekcija za tehnično vozovno dejavnost Ljubljana 493 477 

Skupaj 9.422 9.038 
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Ob navedeni organizacijski strukturi matičnega podjetja Slovenske 
železnice, d. d., je ustanovitelj navedenih zavodov in gospodarskih 
družb, ki so v 100-odstotni lasti javnega podjetja: 

1. SŽ Centralne delavnice, d. o. o., Ljubljana, usposobljena 
za vzdrževanje vseh vrst železniških vozil ne glede na stopnjo 
zahtevnosti vzdrževanja. Ob tej osnovni dejavnosti pa opravlja 
še predeluje železniška vozila, sodeluje pri novogradnji 
železniških vozil, proizvodnji kovinskih in drugih izdelkov, 
projektiranju, inženirstvu ter tehničnem sodelovanju. 31. 5. 
2001 so centralne delavnice zaposlovale 1.171 ljudi. V letu 
2000 so poslovale s čistim dobičkom v višini 7.743 tisoč SIT, 
v letu 2001 je predviden čisti dobiček v višini 36.526 tisoč SIT. 

2. SŽ Železniški zdravstveni dom Ljubljana, ki skrbi za 
preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih v zvezi z 
obremenitvami in škodljivostmi njihovega delovnega mesta, 
zdravstveno vzgojo, svetovanje in ukrepe za ohranitev in 
krepitev zdravja, preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje 
bolezni in poškodb ter rehabilitacijo v osnovnem in 
specialističnem zdravstvenem varstvu, napotitev v 
specialistično ambulanto ali bolnišnično obravnavo, 
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih 
bolezni, ocenjevanje začasne nezmožnosti za delo, 
zdravstvene preglede kandidatov za voznike motornih vozil, 
osnovno epidemiološko dejavnost in spremljanje in 
preprečevanje alkoholizma, narkomanije in druge odvisnosti. 
31.5.2001 je bilo v zdravstvenem domu zaposlenih 94 ljudi. V 
letu 2000 je posloval z izravnanim finančnim izkazom, kar je 
načrtovano tudi v letu 2001. 

3. SŽ Železniško invalidsko podjetje, d. o. o., Ljubljana, z 
dejavnostmi, kot so čuvanje objektov in naprav, vzdrževanje 
objektov, izdelava in popravilo palet, tapetniška dela, 
vzdrževanje vozil v mehanični delavnici, fotokopiranje, 
pisarniške storitve, prodaja blaga, pralnica perila, upravljanje 
počitniških kapacitet Slovenskih železnic, invalidska mizarska 
delavnica in kulturne dejavnosti v dvorani Postojna s 
predvideno razširitvijo v letu 2001 na varovanje vlakov ICS in 
Desiro, čiščenje notranjih in zunanjih površin ter mobilnih 
sredstev Slovenskih železnic, d. d., proizvodnjo sveč, 
proizvodnjo plastičnih vrečk in drugih programov plastičnih 
izdelkov. 31.5.2001 je bilo zaposlenih 807 ljudi. V letu 2000 je 
poslovalo z izravnanim finančnim izkazom, kar je načrtovano 
tudi v letu 2001. 

4. Prometni Inštitut, d. o. o., Ljubljana, ki opravlja raziskave 
na področju ekonomike prevoza, prometnega načrtovanja in 
trženja, raziskave in razvoj na področjih tehnologije 
železniškega prometa in infrastrukture, izdelava investicijske 
dokumentacije, računalniška podpora projektom in razvoj 
programske opreme ter druge dejavnosti, povezane s 
svetovanjem in strokovno pomočjo. 31. 5 2001 je bilo 
zaposlenih 14 ljudi. V letu 2000 je posloval s čistim dobičkom 
v višini 3.151 tisoč SIT, v letu 2001 je predviden čisti dobiček 
v višini 10.700 tisoč SIT. 

ter 

5. SŽ Železniška tiskarna, d. d., Ljubljana z 60,31-odstotnim 
deležem in 35 zaposlenimi 

6. SŽ Železniško gradbeno podjetje, d. d., Ljubljana z 79,82 
% deležem matičnega podjetja, ki izvaja gradbena in 
vzdrževalna dela na železniških progah in proizvodnjo 
kamnitih agregatov. 31.5 2001 je zaposlovalo 327 ljudi. V letu 
2000 je poslovalo s čistim dobičkom v višini 19.236 tisoč SIT, 
v letu 2001 je predviden čisti dobiček v višini 10.324 tisoč SIT. 

Z obstoječo organizacijsko strukturo Slovenske železnice, d. d., 
izvajajo storitve upravljanja in vzdrževanja železniške 
infrastrukture, vodenja prometa in opravljanja železniških 
prevoznih storitev. Obstoječ sistem Slovenskih železnic je bil 
vzpostavljen po sanacijskem programu in Zakonu o reorganizaciji 
in lastninskem preoblikovanju, sestavljenim v letu 1993, ki je v 
glavnem slonel na takrat veljavni direktivi 440/91/EEC in je 
omogočal prilagoditev števila zaposlenih dejanskim potrebam ter 
s prevzemom preteklih posojilnih obveznosti do železniške 
infrastrukture v breme javnega dolga finančno utrditev sistema. 

V okviru gradiva Sanacijski program Slovenskih železnic 1997- 
2000, ki ga je pripravil ITEO v sodelovanju s Slovenskimi 
železnicami, se med drugim ugotavlja: 

1. »Prihodki od prodaje tovornega prometa so na ravni ali nad 
ravnjo optimistične različice. Tudi proračunsko 
subvencioniranje prometa (oprtni vlaki) je bilo višje od 
načrtovanega. Stroški so bili bistveno višji od predvidenih in 
bistveno višji od povečanih prihodkov. Poslovni prihodki torej 
presegajo predvidene, vendar je preseganje stroškov večje. 
Tako je tudi pri tovornem prometu doseženi poslovni izid slabši 
od predvidenega. 

2. V obdobju 1993-1996 so bili za zmanjšanje števila zaposlenih 
izvedeni številni ukrepi. Ti ukrepi so privedli do precejšnjega 
zmanjšanja števila zaposlenih, ki pa je kljub temu manjše od 
predvidenega s sanacijskim načrtom. Pomeni, da se tudi 
stroški dela, ki so ena izmed bistvenih sestavin vseh 
stroškov, niso znižali po predvidevanjih.« 

Upoštevaje razvoj zakonodaje in njeno izvajanje v državah 
Evropske unije, ki je v letu 1995 sprejela nove direktive za 
sprostitev in deregulacijo na področju železniškega prometa, je 
Državni zbor Republike Slovenije v letu 1999 sprejel Zakon o 
železniškem prometu, s katerim je bila ustanovljena Direkcija za 
železniški promet, opredeljene so bile naloge upravljavca 
železniške infrastrukture in izvajalca železniških storitev ter pogoji 
za dostop do železniške, infrastrukture. 

Direkcija za železniški promet je po navedenem zakonu 
pooblaščena za nadzor nad porabo proračunskih sredstev, 
namenjenih za vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture, 
pripravo pravnih podlag za železniško infrastrukturo in tudi za 
izdajo licenc, varnostnih spričeval in smotrno uporabo sredstev 
državnega proračuna za izvajanje prometne politike 
(subvencioniranje potniškega in kombiniranega prevoza). 
Naveden nadzor nad porabo proračunskih sredstev Direkcija za 
železniški promet zagotavlja z mehanizmom pogodb, sklenjenih 
med Direkcijo za železniški promet in Slovenskimi železnicami, 
d. d., kot so Pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture, 
Pogodba o subvencioniranju železniškega potniškega prometa 
in Pogodba o subvencioniranju storitev kombiniranega transporta. 
Skladno z zakonom je bila v letu 2001 prenesena železniška 
infrastruktura v državno last. 

Navedeni ukrepi, povezani s preoblikovanjem Slovenskih 
železnic, so temeljili na izhodišču po čim učinkovitejši in z 
Evropsko unijo skladni prilagoditvi železniškega prevoznega 
sistema v Republiki Sloveniji sodobnemu evropskemu 
železniškemu sistemu, ki bo omogočal kar najhitrejše vključevanje 
Republike Slovenije v Evropsko unijo tudi pri prevozu. Dinamičen 
razvoj na področju železniškega prevoza v Evropski uniji za 
preusmeritev transportnih tokov na podlagi okolju prijazne in tržno 
usmerjene prometne politike, ustrezno organizirane in sproščene 
prevozne sisteme, pogojuje tudi sprotno prilagajanje zakonodaj v 
posameznih državah. 
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Presek izkaza uspeha javnega podjetja Slovenske železnice 
po poglavitnih postavkah na področju prihodkov in 
odhodkov je prikazan v preglednici in grafu v nadaljevanju. 
Iz navedenega je razvidno gibanje postavk v devetletnem obdobju 
in sicer od leta 1993 do 2000 (po podatkih iz poročil o poslovanju) 
ter za leto 2001 po podatkih iz Poslovnega načrta za leto 2001. 
Podatek iz preglednice, ki vzbuja skrb, je izrazit porast deleža 

stroškov dela, ki so v deležu odhodkov narasli s 36,9 % na 53,9 
%, medtem ko je prihodkovna stran izrazito umirjena. Navedeno 
nakazuje, da je postopek prestrukturiranja Slovenskih železnic v 
dosedanjem obdobju le delno zadovoljiv, saj negativne težnje 
povzročajo nadaljnjo razjasnitev medsebojno odvisnih prvin 
poslovanja sistema. 

poročevalec, št. 67 20 5. julij 2002 



20
01

 

59
.8

64
,0

0 

31
.4

01
,0

0 

29
.5

61
,0

0 

61
.1

48
,0

0 

57
.8

27
,0

0 

32
.9

43
,0

0 

20
.8

48
,0

0 

24
.2

53
,0

0 

20
00

 

54
.6

66
,0

0 

28
.8

23
,0

0 

24
.2

75
,0

0 

57
.0

58
,0

0 

54
.3

84
,0

0 

29
.7

86
,0

0 

21
.0

23
,0

0 

21
.7

95
,0

0 

19
99

 

55
.2

38
,0

0 

27
.0

18
,0

0 

23
.7

38
,0

0 

55
.9

39
,0

0 

51
.8

84
,0

0 

25
.2

16
,0

0 

19
.6

82
,0

0 

18
.3

81
,0

0 

19
98

 

56
.1

07
,0

0 

26
.4

56
,0

0 

23
.2

64
,0

0 

52
.8

64
,0

0 

48
.9

42
,0

0 

22
.4

63
,0

0 

19
.8

57
,0

0 

16
.3

12
,0

0 

1
9

9
7

 

48
.6

67
,0

0 

24
.7

80
,0

0 

20
.4

37
,0

0 

48
.8

14
,0

0 

44
.6

72
,0

0 

21
.4

47
,0

0 

17
.0

94
,0

0 

ci 
C 

19
96

 

49
.4

14
,0

0 

22
.4

92
,0

0 

17
.6

45
,0

0 

45
.9

71
,0

0 

41
.9

51
,0

0 

19
.8

70
,0

0 

16
.8

57
,0

0 

ci 
C 

19
95

 

42
.9

64
,0

0 

22
.3

63
,0

0 

14
.9

94
,0

0 

42
.9

00
,0

0 

39
.4

17
,0

0 

18
.3

44
,0

0 

16
.8

54
,0

0 

ci. 
C 

19
94

 

37
.3

39
,0

0 

19
.7

83
,0

0 

12
.4

76
,0

0 

37
.1

60
,0

0 

32
.4

03
,0

0 

15
.2

51
,0

0 

13
.6

43
,0

0 

ČL 
C 

19
93

 

36
.0

85
,0

0 

17
.4

08
,0

0 

8.
64

5,
00

 

36
.7

67
,0

0 

27
.4

32
,0

0 

13
.5

85
,0

0 

11
.6

33
,0

0 

ci 
C 

V
si
 

pr
ih

od
ki

 

P
ri

ho
dk

i 
od
 

pr
o
d
aj

e 

P
ro

ra
ču

n 
R

S 

O
dh

od
ki
 

sk
up

aj
 

S
tr

oš
ki
 

po
sl

ov
an

ja
 

S
tr

oš
ki
 

de
la

 

M
at

er
ia

ln
i 

st
ro

šk
i 

P
la

če
 i

n 
na

do
m

es
ti

la
 

s 
■8 

i <w 
»i« 
.S 

O 

VO 

5. julij 2002 21 poročevalec, št. 67 



20
01

 

15
.3

73
,0

0 

14
.9

80
,0

0 

20
00

 

15
.0

40
,0

0 O O 
o" 
o 

19
99

 

14
.2

03
,0

0 

13
.7

56
,0

0 

19
98

 

14
.3

75
,0

0 

13
.9

07
,0

0 

19
97

 

14
.3

43
,0

0 

13
.5

68
,0

0 

19
96

 

13
.1

38
,0

0 

13
.6

83
,0

0 

19
95

 

14
.8

93
,0

0 

13
.3

07
,0

0 

19
94

 

13
.0

20
,0

0 

12
.6

36
,0

0 

19
93

 

11
.9

00
,0

0 

12
.2

86
.0

0 

T
ov

or
ni
 

pr
o

m
et
 

(0
00
 

t)
 

ot
ni

šk
i 

pr
o
m

et
 

(0
00
 

po
t)

 

O <o 
o 
o 
rn 70

8,
00

 

2.
85

7,
00

 

O O 
o r- 

2.
78

4,
00

 

62
3,

00
 

2.
85

8,
00

 

64
5,

00
 

2.
85

2,
00

 

O O 
vd 
S 

2.
54

7,
00

 

61
3,

00
 

3.
07

6,
00

 

59
5,

00
 

2.
44

8.
00

 

59
0,

00
 

2.
26

2,
00

 

56
6,

00
 

T
o
v
o
rn

i 
pr

o
m

et
 

(m
io

 
N

T
K

M
) 

tn
iš

ki
 

pr
o
m

et
 

(m
io
 

PK
M

) 

32
.9

43
,0

0 

31
.4

01
,0

0 

29
.7

86
,0

0 

28
.8

23
,0

0 

25
.2

16
,0

0 

27
.0

18
,0

0 

22
.4

63
,0

0 

26
.4

56
,0

0 

21
.4

47
,0

0 

24
.7

80
,0

0 

19
.8

70
,0

0 

22
.4

92
,0

0 

18
.3

44
,0

0 

22
.3

63
,0

0 

15
.2

51
,0

0 

19
.7

83
,0

0 

13
.5

85
,0

0 

17
.4

08
,0

0 

S
tr

o
šk

i 
de

la
 

T
rž

n
i 

pr
ih

o
d
k
i 

19
1.

66
9,

00
 

20
3.

84
7,

00
 

17
3.

24
5,

00
 

17
2.

15
7,

00
 

O <3 
O? 
NO 
O 
00 m 

O 
cT 00 o 
in 

O <3 
in 
<N 

o CD 
in" ON 
°) 
00 m 

12
9.

12
5,

00
 

12
6.

58
6,

00
 

11
1.

99
6,

00
 

11
3.

05
2,

00
 

P
o
p
re

čn
a 

pl
ač

a 
R

S
 

P
o

p
re

čn
a 

pl
ač

a 
SŽ

 

20
01

 

12
9,

18
 

12
1,

93
 

13
2,

80
 

12
5,

09
 

24
2,

50
 

18
0,

38
 

20
00

 

12
6,

39
 

12
2,

17
 

12
6,

30
 

12
4,

56
 

21
9,

26
 

16
5,

57
 

19
99

 

11
9,

35
 

11
1,

96
 

12
3,

08
 

11
0,

07
 

18
5,

62
 

15
5,

21
 

19
98

 

12
0,

80
 

11
3,

19
 

12
6,

35
 

11
3,

96
 m rn 

in NO 

OO ON 

in 

19
97

 

12
0,

53
 

11
0,

43
 

12
6,

08
 

10
8,

83
 

15
7,

87
 

14
2,

35
 

19
96

 

11
0,

40
 

11
1,

37
 

11
2,

60
 

10
8,

30
 

14
6,

26
 

12
9,

22
 

19
95

 

12
5,

15
 

10
8,

31
 

13
5,

99
 

10
5,

12
 

13
5,

03
 

12
8,

46
 

19
94

 

10
9,

41
 

10
2,

85
 

10
8,

22
 

10
4,

24
 

11
2,

26
 

11
3.

64
 

19
93

 

10
0,

0 

10
0,

0 

' 
10

0
,0

 

10
0,

0 

10
0,

0 

10
0,

00
 

T
ov

or
ni
 

pr
o

m
et
 

(0
0

0
 

t)
 

'o
tn

iš
ki
 

pr
om

et
 

(0
00
 

po
t)

 

• 

T
ov

or
ni
 

pr
om

et
 

(m
io
 

N
T

K
M

) 
P

ot
ni

šk
i 

pr
om

et
 

(m
io
 

PK
M

) 

S
tr

oš
ki
 

de
la

 

T
rž

ni
 

pr
ih

od
ki

 

22 5. julij 2002 



<N 

<N 

Os 
os Os 

©O Os 
Os 

r\ 
Ov 
Os 

Os Os 

«*•> Os Os 

(N CN 
rn o 

ON ON 
o" o 

r- 
cn 
«rT ON 

(N ir> 
no" ON 

r- in 
CN 

o °o 
CN 

r- rn 
rn 
O 

O 

NO ON 
NO ON 

CN CN 
oo" oo 

o © 
o" o 

m 00 
CN o 

o o 
o" o 

97
,6

6 

11
8,

99
 

92
,8

8 

11
8,

48
 

90
,5

1 

10
4,

71
 

92
,9

2 O 
oo" 
o 

92
,7

2 

10
3,

53
 

82
,8

0 

10
3,

03
 

10
0,

00
 

10
0,

00
 

ON in 
oC 
r- 

00 
rn 
(N 
NO 

NO 
r-" m 

m 
(N 
(N 

(N 
no" 

(N cn 
oo" 
o 

o o 
o" o 

(N 
o" 

ON 
°°^ oo" 
CN 

(N oo 
o" CN 

O m 

oo 
o" 

oo in 
o" o 

o o 
o" o 

rn 
o" 00 

oo 
CN 
CN m 

vO 
m" 
m 

m 
ON^ 
(N 
(N 

r- ON 

O o 
o" o 

NO 
m" »n 

ON 
NO 
m 

"<3- 

O oo^ 
oo" 
CN 

ON 
CN 
in" 

O o 
o" o 

in 
oo" m 

(N O^ 
ON" 
CN 

C <u > o 
C/) 

<u 

S 
D a. <d 

D T3 CS 

£ <U C >o 

cS +-> co 
o CL 

ON 
VO 
Os" 
O 

O O 
o" O 

<U N > O a. 

> o 
X/i p 

-C 
12 t/5 
•p D •*—> 
> 

>N 
i2 <D -a C 

o o o 

o CL 
o o o 

a* 
E 
o u 
CL 

O 
o 
H o 

a. 

.2 
"O 

K« O u ■*- C/) 

2 ■a o JB 
'C 
a 
'S 
ti 
H 

»N c/5 
a KJ 

«1 B KJ a» L. 
a > o CL 

% 
03 K-> 

K-» a» L. 
a. 
> o 

0U 

> O -C K/) o 

2 
EP 4» 

>N 
J2 a> ■o C 

co 
c* 

(>N c/) 
c3 »a cd 

cd c KJ <D 

O CL 

5. julij 2002 23 poročevalec, št 67 



LL 

I 

5. julij 2002 



o 
OJ N ni 

C N d) 
E ro </> 
O 

Q_ 

- 
♦
 -
 

Po
pr

eč
na
 

pl
ač

a 
SŽ

 
—
 

—
P

op
re

čn
a 

pl
ač

a 
R

S
 

In
de

ks
 

ži
vl

j. 
st

ro
šk

ov
 

-A
- 

St
ro

šk
i 

de
la

 
□
 

T
rž

ni
 

pr
ih

od
ki

 
—

•—
N

T
 

K
M
 

(m
io

) 
—

*—
 

PK
M
 (

m
io

) 

j 

1 

i 
w

 
s*

 

* 
* 

 
 

N\ V 

□ 4 i 

r \\ A\ 

v n, 

s* 

\\ * 
f 

n
 

\ \ 

\ 

\ v 
k 
\ X 

v 

\ ; 
\ • % 

□ j 

p 
* 

i 
f 

\ * 

\ \ 

\ \ 

\ 

4 t 
» i 
* * 

i 

\ »\ 

\v; 

\vU 

w\ 

. 

»! 
V 

§ 
§ 

O o 
o CD O CM 

O O 
o" 00 

8)|epu| 

5. julij 2002 25 poročevalec, št 67 



« 

f 
°e;v5 
3:^ 

t>'Os 
r<v <r> t-'S© 

• 1 • r-,ee 
fi, m 

>o 
>00 
I Os ■ n 

£ *'•'•. M • 
'O' >ffj< 

OS 
os 
os 

V) <s «r, oc 
rf ,ir{ 
00'«-! 

s©;*« 
«>00 
©s,«S 
«"-'00 

>1 is: 
"rf > 1 1 

,<S, 

00 t- T 
Os,»D <s 
os. 
"-"00'i-H I I 

no ir> 
Tflos 

t>' 
>5 

VO 

I I i s®' 
■00' 
!wjl 
I <s, 

r- 
os 
os 

fS' a i i-H V)1 fj •H ■ ve 
n:n 
so. r- 

i 
-■'i-j-i""'" 1 

' 
• :©■■ , ^ 

•£: 

'S' i s© i 

!S! 

s© 
OS Os 

O I Os 
i-* i 00 
00 11—t • . • 
t- >« 

irj, «-~ 
o. —< 
O.Tf • • • v© V) 

, i/j 
,<s 

'<N' 
'«>' ' so1 
I . I i O i 
i fN i 

in 
Os 
Os 

so 
t «T) 
00 C* • ' • 
r-1 i-i 

«*)! ri 
so «> 

iD' in 

—i— 

»D'i> 
■t11 • i • Tf , Tf 

'OS 
'OS 

.f). 
i v* i 

:> _• i l | 

rf 
Os 
OS 

t' I-I 
00'1-M - • l • t"- , wm 

«' 01 • —> »MM 
■Z' C .2. « 
t«' > S' v 
>112 
= :-o 

! ^ 

i .3 
I:3' 
!« 
' S 
:i 

.2»; 4 
o: ® 

«' 

;£: 
• 2' 
'00' 

«. 
>' o <u i •—> 

>N i C U, « 
TJ. I- N. •= 

S 4»'.2 >CJ ' O 
O1 C 

? a, i 
K 3 

I 

/-s I W 
S1 *"* o '»—I 

C 
& ■•a 

w 
«! 
S; 

li 

• M 1 •*" 
S 
o 
u 
C I v 

• > 
'X! 
: a 

poročevalec, št. 67 5. julij 2002 



Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 25. januarja 2001 
imenovala posebno medresorsko delovno skupino za proučitev 
vplivov sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost 
železniškega prometa na poslovanje Slovenskih železnic, d. d., 
ter na podlagi njenih ugotovitev dne 8. marca 2001 sprejela te 
sklepe: 

1. Vlada Republike Slovenije je imenovala delovno .skupino za 
pripravo kolektivne pogodbe za zaposlene v dejavnostih 
železniškega prometa, ki bodo po zakonu opredeljene kot 
javni interes v sestavi Ministrstva za delo družino in socialne 
zadeve, Ministrstva za finance, Ministrstva za notranje 
zadeve, Ministrstva za gospodarske dejavnosti in Ministrstva 
za promet (vodja delovne skupine). 

2. Za pripravo izhodišč pri izdelavi tarifnega dela kolektivne 
pogodbe Ministrstvo za promet najame neodvisno strokovno 
institucijo za proučitev ustreznosti vrste in veličin veljavnih 
dodatkov in nadomestil po Kolektivni pogodbi za železniški 
promet predvsem z vidika: 

vpliva investicij v modernizacijo in vzdrževanje železniške 
infrastrukture v preteklem obdobju na posebne delovne 
razmere in s tem na posledično morebitno zmanjševanje 
obsega potrebnih ustreznih dodatkov, 

primerljivosti dodatkov in nadomestil v okviru kolektivnih 
pogodb javnega sektorja. 

3. Delovna skupina pripravi kolektivno pogodbo do oktobra 2001. 

4. Vlada Republike Slovenije naloži Ministrstvu za promet, da v 
sodelovanju z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za 
gospodarstvom pripravi model cenovne politike v notranjem 
potniškem prometu do maja 2001. 

5. Vlada Republike Slovenije naloži Upravi Slovenskih železnic, 
d. d., da v poslovnem načrtu za leto 2001 z organizacijskimi 
in drugimi ukrepi zagotovi zmanjšanje stroškov dela v letu 
2001, posebej še pri dodatkih, ki izhajajo iz razporeditve 
delovnega časa. 

V tej povezavi je smotrno povzeti ugotovitve študije Izboljšanje 
konkurenčnosti železnic srednje in vzhodnoevropskih držav (Im- 
provement of Competitiveness of Rail Transprot in the CEECs) 
naročeno in sprejeto v okviru PHARE Multi-Country Transport 
Programme, ki jo je izdelal inštitut Halcrovv Transmark v oktobru 
1999. 

V tej študiji je ob vseh primerjavah posebej zanimiva primerjava 
delovne in kapitalske učinkovitosti v primerjavi z brutotonskimi in 
vlakovnimi kilometri ter prilagodljivost, kar je prikazano v 
nadaljevanju. 
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Delovna storilnost in produktivnost kapitala na podlagi brutotonskih kilometrov 

Okrajšava 

Delovna storilnost storilnost kapitala 

Država 
Vsi zaposleni 
(železniško in 
ne železniško 
osebje) /Bruto 

tonski km 

Administra- 
cija in 

poslovodstvo 
/ brutotonski 

km 

Progovno 
osebje/ bruto 

tonski km 

Vlečno in 
vozovno 

osebje/ bruto 
tonski km 

Prometno 
osebje/ bruto 

tonski km 

1 .okomotivc 
in 

motomiki/ 
bruto tonski 

km 

Vagoni/ 
milijon 
NTKM 

Potniški 
vagoni/ 
milijon 
1'KM 

BDZ Bolgarija 1.99 0.06 0.54 0.54 0.81 0.036 4.953 0.370 
CD Češka 1.52 0.08 0.31 0.41 0.71 0.059 3.533 0.764 
Ci'WRYM 1 VROM 4.23 0.43 1.12 1.29 ' 1.36 0.099 8.682 1.199 
CFR Romunija 1.74 0.03 0.61 0.22 0.80 0.053 4.544 0.390 
liVK 1 Estonija . 0.71 0.03 0.15 0.21 0.28 0.020 1.673 1.305 
I ISli Albanija 14.15 0.330 11.522 0.821 
LDZ Latvija 0.63 0.01 0.18 0.18 0.16 0.018 0.758 0.710 
1X5 I -itva 0.84 0.02 0.21 0.21 0.26 0.023 1.566 0.777 
m/\v Madžarska 1.94 0.02 0.40 0.43 0.84 0.040 3.401 0.469 
PKP Poljska 1.15 0.05 0.37 0.31 0.36 0.037 1.510 0.552 
SZ Slovenija 1.27 0.11 0.33 0.28 0.51 0.044 2.606 0.779 
ZBl l/ZRS Bosna in 11 

ZSR Slovaška 1.30 0.04 0.37 0.32 0.49 0.044 2.319 0.818 
Mcaii 2.62 j 0.08 i 0.42 ! 0.40 0.60 0.067 ' 3.922 j 0.746 

Razvrstitev po kazaleih produktivnosti 

Okrajšava Država 

Delovna storilnost Storilnost kapitala 

Vsi zaposleni 
(železniško in 
ne železniško 
osebje)/Brut 
o tonski km 

Administra- 
cija in 

poslovodstvo 
/bruto tonski 

km 

Progovno 
osebje/ bruto 

tonski km 

Vlečno in 
vozovno 

osebje/ bruto 
tonski km 

Prometno 
osebje/ bruto 

tonski km 

Lokomotive 
in 

motomiki/ 
Brutotonski 

km 

Vagoni/ 
milijon 
NTKM 

Potniški 
vagoni/ 
milijon 
PKM 

BDZ Bolgarija 10 8 9 10 9 4 10 1 
CD Češka. 7 9 4 8 ,7 10 8 6 
CI'ARVM I'YR( )M 11 11 11 11 11 11 11 11 
Cl R Romunija 8 4 10 4 8 9 9 2 
1 AR Kstonija 2 5 1 ■ 3 3 2 4 12 
1 ISh Albanija 12 12 12 10 
I.DZ I ,atvij j 1 1 2 1 1 1 1 5 
1,C. 1 .itva 3 3 3 2 2 3 3 7 
MAV Madžarska 9 2 8 9 10 6 7 3 
1>KP l'( (Ijska 4 7 7 6 4 5 9 4 
SZ Slovenija 5 10 5 5 6 7 6 8 
ZBl l/ZRS Bosna in 11. 

ZSR Slovaška 6 6 6 7 5 8 5 9 

Medtem ko preglednici prikazujeta delovno in kapitalsko pa naslednji preglednici prikazujeta delovno in kapitalsko 
učinkovitost v primerjavi z opravljenimi brutotonskimi kilometri, učinkovitost v primerjavi z opravljenimi vlakovnimi kilometri. 
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Država 

Delovna storilnost Storilnost kapitala 
Želez m ško 
in 
neželezniško 
osebje na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Železniško 
osebje na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Administraci 
ja in poslo- 
vodstvo na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Progovno 
osebje na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Vlečno in 
vlakovno 
osebje na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Prometno 
osebje na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Električne 
lokomotive / 
električni 
lokomotivski 
km 

Dizel 
lokomotive/ 
dizel 
lokomotivski 
km 

Potniški 
km/potniški 
vlakovni km 

Tovorni 
tonski 
km/tovorni 
vlakovni km 

Bolgarija 1.04 1.01 0.03 0.28 0.28 0.42 0.011 0.055 190.578 501.535 
Češka 0.67 0.66 0.03 0.14 0.18 0.31 0.016 0.064 79.151 446.361 
FYROM 1.55 1.54 0.16 0.41 0.47 0.50 0.012 0.052 66.983 389.430 
Romunija 1.10 1.04 0.02 0.38 0.14 0.50 0.014 0.051 194.606 553.217 
Estonija 0.89 0,84 0.04 0.19 0.27 0.35 0.024 61.953 1314.192 
Albanija 4.09 0.095 
l.atvija 0.86 0.73 0.02 0.25 0.24 0.22 0.023 97.335 1500.215 
Litva 1.03 0.86 0.03 0.26 0.26 0.32 0.027 88.198 1190.720 
Madžarska 0.58 0.50 0.01 0.12 0.13 0.25 0.008 0.033 92.653 459.351 
Poljska 0.78 0.74 0.03 0.25 0.21 0.25 0.012 0.076 117.595 614.643 
Slovenija 0.51 0.50 0.04 0.13 0.11 0.21 0.011 0.069 55.762 391.489 
Bosna in H 
Slovaška 0.80 0.74 0.02 0.22 0.20 0.30 0.17 0.055 80.528 521.175 

Država 

Delovna storilnost Storilnost kapitala 
Želez niško 
in 
neželezniško 
osebje na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Železniško 
osebje na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Administraci 
ja in poslo- 
vodstvo na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Progovno 
osebje na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Vlečno in 
vlakovno 
osebje na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Prometno 
osebje na 
tisoč 
vlakovnih 
km 

Električne 
lokomotive 
/električni 
lokomotivski 
km 

Dizel 
lokomotive/ 
dizel 
lokomotivski 
km 

Potniški 
km/potniški 
vlakovni km 

Tovorni 
tonski 
km/tovorni 
vlakovni km 

Bolgarija 9 9 5 9 10 9 2 7 2 7 
Češka 3 3 7 3 4 6 7 9 8 9 
FYROM 11 11 II 11 11 10 5 6 9 II 
Romunija 10 10 3 10 3 11 6 5 1 5 
Estonija 7 7 9 4 9 8 2 10 2 
Albanija 12 12 
Latvija 6 4 2 6 7 2 1 4 1 
Litva 8 8 6 8 8 7 3 6 3 
Madžarska 2 2 1 2 2 4 1 4 5 8 
Poljska 4 6 8 7 6 3 4 11 3 4 
Slovenija 1 1 10 2 1 1 3 10 II 10 
Bosna in 11 
Slovaška 5 5 4 5 5 5 8 8 7 6 

V nadaljevanju je predstavljen tudi povzetek poglavja o 
prilagodljivosti in indeksu prilagodljivosti iz omenjene študije. 

Prilagodljivost je v tem sklopu mišljena kot prilagodljivost sodobnim 
tržnim zahtevam. Evropske železnice so bile pri svojem 
dosedanjem obstoju trdno naslonjene na monopolni položaj in 
tradicionalni državni nadzor in usmerjanje, podprto s finančno 
pomočjo. Sodoben družbeni razvoj zahteva večjo tržno 
usmerjenost in gospodarsko učinkovitost, tudi podjetij, ki opravljajo 
prevozno dejavnost. S tem v zvezi je bila dosežena mnogo večja 
prilagodljivost v cestnem (zasebnem) prevozu, kateremu sledita 
izrazita deregulacija in privatizacija podjetij zračnega in 
avtobusnega prometa, medtem ko je upočasnjena prilagodljivost 
železniških podjetij. 

Sama prilagodljivost je opredeljena odvisno od moči za 
prilagodljivost, ki se kaže v moči za odpravo nedobičkonosnih 
tržnih delov, izoblikovanju cen za izdelek in storitve, spremembi 
organizacijske strukture in nadzoru lastne organizacije In 
odgovornosti za finančno učinkovitost. 

Če govorimo o prilagodljivosti železnice sodobnemu razvoju 
družbe, je treba upoštevati, da železnice v svoji zasnovi opravljajo 
tržne storitve in tudi del storitev, ki so vezane na pojem storitev 
javnega pomena ali nekomercialne storitve (javni potniški promet 
in upravljanje infrastrukture). Ob pravilnih razlagah različnih nalog 
železnic je treba ustrezno razumeti tudi navedeni prvini 
prilagodljivosti. 
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Adaptabili 

Z analizo in ovrednotenjem prednostnih vplivnih prvin moči in 
finančne učinkovitosti, in sicer: pooblastila (uprava, direktor, 
vodstvo, osebje), organizacijska struktura (vodstvena, regionalna 
ali sekundarna), letni finančni plan (operativni, investicijski), 
dolgoročni finančni plan (poslovni, investicijski), cenovna politika 
(potniški promet, tovorni promet), finančni tok (posojilna politika, 
kapital, lizing - zakup, odprodaja, bankrot) ob upoštevanju 
nekomercialnega dela dejavnosti po posameznih državah je bil v 
omenjeni študiji izračunan indeks prilagodljivosti, ki je, vzpostavljen 
v razmerju do učinkovitosti, prikazan v nadaljevanju. Večja kot je 
prilagodljivost sistema, finančno učinkovitejši je sistem. Iz 
prikazanega je mogoče razbrati, da je Slovenija s svojimi 
železnicami uvrščena v skupino držav, v katerih finančna 
učinkovitost storitev ni spodbudna, po ugotovitvah študije 
predvsem zaradi visokih stroškov dela. 

Zaradi navedenega je v študiji prikazanih in razčlenjenih več kot 
sto ukrepov, med katerimi je treba omeniti tiste, pomembne 
predvsem za Slovenske železnice: 

1. nujnost zaposlovanja strokovnjakov trženja zunaj sistema 
železnic v vodstveno in srednjo raven in zmanjšanje 
»političnega« zaposlovanja - ugotovljeno za vse železnice, 

2. razvoj primernega upravljavskega informacijskega sistema, 

3. razvoj procesov vrednotenja storitev v primerjavi s pozitivnimi 
primeri, 

4. razvoj strategije in rešitev za pridobitev večjega tržnega 
deleža, 

5. analiza storitev, opravljenih z izgubo, vključujoč storitve 
javnega interesa, 

6. razvoj tržne cenovne politike, 

7. raziskava možnosti za zasebno sofinanciranje, 

8. zmanjševanje zahtev za finančno podporo dejavnostim, ki 
prinašajo izgubo, 

9. posodobitev nabave in skladiščenje strženjem. 

4 Sklep predlogi ukrepov 

Navedena pravna podlaga jih ob predstavljeni najnovejši 
zakonodaji Evropske unije z opisom uresničuje in na podlagi 
pridobljenih izkušenj v posameznih sosednjih in primerljivih 
državah Evropske unije kakor tudi analize sedanjega stanja v 
postopku prestrukturiranja Slovenskih železnic, d. d., nakazujejo 
potrebo po okrepitvi nadaljnjega prestrukturiranja. Posebej še 
upoštevajo, da Republika Slovenija prehaja v zadnjo fazo pogajanj 
o vključevanju v Evropsko unijo. Ob tem ne gre zanemariti, da je 
Evropska unija že, ob zadnji sprejeti zakonodaji opredelila osnovne 
železniške smeri, ki bodo sestavljale omrežje z zagotovljenim 
prostim pristopom, v prvi stopnji izvajalcem železniških storitev 
tovornega prometa. Seveda je predvideno nadaljevanje teh 
opredeljenih smeri tudi v državah kandidatkah za članstvo, 
predvsem po določenih desetih čezevropskih koridorjih. V 
Republiki Sloveniji je to večina glavnega železniškega omrežja. 

5 podrobnejšo analizo predlaganih ukrepov za Slovenske 
železnice, d. d., predstavljenih v študiji Izboljšanje 
konkurenčnosti železnic srednje In vzhodnoevrospklh držav 
(Improvement of Competltlveness of Rall Transprot In the 
CEECs) naročeno in sprejeto v okviru PHARE Multi-Country 
Transport Programme.ki jo je izdelal inštituta Halcrow Transmark 
v oktobru 1999, je mogoče zaznati te prednostne naloge: 

1. Nujnost zaposlovanja strokovnjakov trženja Izven 
sistema železnic v vodstveno In srednjo raven In 
zmanjšanje »političnega« zaposlovanja - ugotovljeno za 
vse železnice, ki zajema te osnovne dejavnosti; 

poročevalec, Št. 67 30 5. julij 2002 



- identificiranje delovnih mest v vodstvu podjetja in pri 
vodilnih delavcih, kjer bodo delovne izkušnje, pridobljene 
zunaj sistema železnic, pomenile dodano vrednost, kot 
na primer finance, trženje in kadrovsko področje, 
dogovor z vlado o možnostih za zaposlovanje osebja iz 
gospodarstva, 
dogovoriti se o možnosti ustrezne plačne politike za take 
delavce, 
vzpostaviti kontrolne mehanizme za zaposlovanje, ki bodo 
izboljšali politiko zaposlovanja 

2. Razvoj primernega upravljavskega informacijskega 
sistema, ki zajema te osnovne dejavnosti; 

- identifikacija potrebnih informacij o poslovnih sistemih, 
podsistemih in dobičkonosnih centrih, vključujoč: 
- obseg tovornega in potniškega prometa s pregledom 

stroškov in prihodkov, 
- obseg potrebnega števila izvajalcev in preglednost 

na to vezanih stroškov, 
obseg potrebnih mobilnih sredstev in preglednost nad 
nastalimi stroški v tej zvezi, 
obseg potrebne opreme in preglednost stroškov, 
podrobna analiza stroškov režije in vodstva ter drugih 
stalnih stroškov, 
drugi viri prihodkov in stroškov; 

- razvoj primernega neodvisnega sistema, ki bo sprejemal, 
analiziral in predstavljal informacije v učinkoviti obliki ob 
sodobni računalniški podpori. 

3. Razvoj procesov vrednotenja storitev v primerjavi s 
pozitivnimi primeri, ki zajema te osnovne dejavnosti; 

identifikacija ključnih izdelkov za primerjavo z drugimi 
železnicami, kot so primerljivi pokazatelji učinkovitosti, ki 
bodo prikazali; 

relativno zmogljivost železnic, 
relativno sposobnost in slabosti, 
osnovne stroške železnic, 
možne okvire za znižanje stroškov; 

identifikacija manj uspešnih izdelkov za dnevni nadzor, 
kot so prihodki po glavnih postajah, stroški delovne sile 
po posamezni izobrazbeni strukturi, postaji ali obratu, 
stroški materiala, goriva, rezervnih delov ipd. 
razvoj metodologije za uporabo kazalnikov v zvezi z 
zastavljenimi cilji. 

4. Razvoj strategije in rešitev za pridobitev večjega tržnega 
deleža, ki zajema te osnovne dejavnosti; 

vzpostavitev strateško strokovne skupine, ki jo sestavljajo 
vodstveni delavci posameznih področij (trženje, 
proizvodnja ipd), upravljavca infrastrukture in 
predstavnikov vlade ter drugih institucij, 
obdobno analiziranje sposobnosti in slabosti železnice in 
prepoznavanje bližajočih se ovir in priložnosti, 

- razvoj poglavitnih strategij, vključujoč: 
- pregled sposobnosti vlade in finančnih možnosti, 

pregled možnosti posameznih področij železnice, 
poudariti predvidevanje poslovnih načrtov za 
prihodnje leto, 
poudariti pregled glavnih možnosti za železnico, kot 
so nove smeri, poglavitne pomanjkljivosti na 
infrastrukturi in mobilnih sredstvih, 

- možnosti financiranja iz javnih in zasebnih virov, 
- priprava strateškega plana vključujoč izsledke analiz in 

poudarjanje prihodnjih ukrepov, ki jih potrebuje železnica 
ali vlada. 

5. Analiza storitev opravljenih z izgubo, vključujoč storitev 
javnega interesa, ki zajema te osnovne dejavnosti; 

sprotne analize stroškov in prihodkov v zvezi s 
posameznimi nedobičkonosnimi storitvami potniškega in 
tovornega prometa, 
prepoznava, ovrednotenje in pregled možnosti za 
izboljšanje neto prihodkov z vrsto ukrepov, kot so: 

zmanjševanje gostote storitev na minimalno družbeno 
potrebne, 

- vlaganje v infrastrukturo ali druga področja za 
zmanjšanje letnih izgub, 
nadomestilo s storitvami cestnega prometa, 
prenehanje s storitvami, 

predstavitev ovrednotenih možnosti državni ali lokalni 
oblasti za podporo razpravi o prihodnji obveznosti do 
javnih storitev in nadomestili zanje, 
letni pregled učinkov in možnosti. 

6. Razvoj tržne cenovne politike, ki zajema te osnovne 
dejavnosti; 

- sprotno analiziranje prihodkov tržnega segmenta po 
pomembnejših blagovnih tokovih za prepoznavo donosa 
po potniškem in tovornem kilometru, 
razvoj in uveljavitev vrste ukrepov cenovne politike, kot 
so; 

prednostno vrednotenje posebnih zahtev potnikov v 
konicah ali storitev visokih kakovosti, 

- cenovni in tarifni popusti za storitve zunaj konic in 
velik tovor, 
cene in tarife, usklajene po tržni ceni konkurenčnih 
sistemov, 
nadaljnje analize učinkov za izmero vplivov na donos 
kot tudi analizo neto prihodkov za tokove, tržne 
segmente ali dobičkonosne centre, 

sprotno analiziranje in uveljavljanje ukrepov. 

7. Raziskava možnosti privatnega sofinanciranja, ki zajema 
te osnovne dejavnosti; 

izbor primernih struktur s trajnimi vložki iz virov izven 
železnic, 
identifikacija možnih zasebnih virov, vključujoč: 

najemanje zasebnih lokomotiv, mobilnih sredstev in 
druge opreme, 

- zakup lokomotiv, mobilnih sredstev in druge opreme, 
vključevanje zasebnega kapitala pri upravljanju 
nepremičnin, predvsem na postajah z vključevanjem 
poslovnih dejavnosti, 
vključevanje zasebnega kapitala v strukturi 
financiranja pomembnejših infrastrukturnih projektov 
in koncesije, 
posojila komercialnih bank in dvostranskih institucij, 

- nadaljnji ukrepi za olastninjenje poslovnih dejavnosti ali 
franšizing, 

- ovrednotenje vplivov zasebnega financiranja skladno z 
zahtevami javnega interesa. 

8. Zmanjševanje zahtev za finančno podporo dejavnostim, 
ki prinašajo izgubo, ki zajema te osnovne dejavnosti; 

- podrobna analiza prednostnih nalog na področju 
nedobičkonosnih dejavnosti z možnostmi za izboljšanje 
kakovosti storitev, 
identifikacija možnosti dezinvestiranja morebitnih 
obstoječih stranskih dejavnosti za potrebe železniškega 
osebja, kot so šolstvo, zdravstvo in počitniške 
zmogljivosti, 
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- identifikacija možnosti za izločitev nekaterih storitvenih 
dejavnosti, kot sta čiščenje, računovodstvo itd., kadar je 
zasebni sektor lahko konkurenčnejši z višjo kakovostjo 
in nižjo ceno, 

- identifikacija možnosti za alternativno financiranje, ki bi 
zmanjšalo finančno podporo železnic, kot npr. 

finančna podpora vlade za posebne storitve v okviru 
socialnih in gospodarskih potreb, kot so popusti za 
starejše in invalide, spodbujanje posameznih 
železniških smeri zaradi strateških ciljev, 
podpora lokalnih oblasti za lokalni promet, postaje in 
smeri, 

- podpora gospodarskih subjektov za storitve, ki 
zagotavljajo prevoz delavcev, ipd. 

9. Posodobitev nabave In skladiščenje s tržnim pristopom, 
ki zajema te osnovne dejavnosti; 

- analiza obstoječih dogovorov in identifikacija problemskih 
sklopov, 
identifikacija možnosti dobave iz različnih virov na 
konkurenčni podlagi, 

- razvoj in uveljavitev upravljanja in nadzora na računalniški 
podlagi, 
raziskava možnosti zmanjševanja lokacij skladišč, 

- razvoj novih postopkov in sprotni nadzor. 

V sklepnem poročilu Izboljšanje učinkovitosti procesov SŽ, ki 
ga je pripravil ITEO Svetovanje v sodelovanju s Slovenskimi 
železnicami, d. d., (maj 2001) je ugotovljeno: 

»Glavne ugotovitve In predlogi ukrepov 

• Splošno 

Slovenske železnice so v krizi, ki je posledica na eni strani 
zmanjševanja prihodkov tovornega prometa ter težnje po 
zmanjševanju subvencij države za izvajanje potniškega prometa 
in infrastrukturo. Na drugi strani se stroškovna plat v preteklosti 
ni prilagajala spremenjenim zahtevam, tako da je nastalo neskladje 
med prihodki in stroški sistema. 

Za današnje stanje v Slovenskih železnicah so značilni: 

manjka jasen razvojni načrt s strategijami predvsem z vidika 
izvajanja na bolj operativni ravni, ki bi opredeljevale ključne 
strateške cilje in naloge in omogočale, da se navedeni cilji in 
naloge tudi dosegajo. Določiti je treba prednostno zastavljene 
naloge. Manjka tudi seznanjenost zaposlenih s tem načrtom 
oziroma cilji in usmeritvami sistema; 
velik vpliv države na poslovanje sistema, 
prevelik vpliv posameznih interesnih skupin na poslovanje 
(sindikati), 

- toga in hierarhično zelo visoka organizacijska struktura, 
približevanje Slovenije Evropski uniji in s tem postopno 
odpiranje trga tudi drugim izvajalcem, hkrati pa prenos 
infrastrukture iz domene železnic v domeno države, 
tradicionalna kultura in s tem povezan odpor do sprememb, 
pomanjkanje samoiniciativnosti in odgovornosti zaposlenih, 
visoka stopnja formalizacije poslovanja, 
prednosti ukrepanja niso jasne - kontroling je usmerjen v 
podrobnosti, ne pa v nadzor vseh ciljev (gre za ukvarjanje z 
manjšimi zadevami namesto z večjimi - npr. izgublja se čas z 
utemeljevanjem nekaj tisoč tolarjev večje porabe za 
reprezentanco, premalo pozornosti se posveča investicijskim 
projektom in njihovi donosnosti).« 

V Analizi razvojnih možnosti prometne infrastrukture v 
prostoru s podnaslovom Strokovne podlage Ministrstva za 
promet za Prostorski plan Slovenije - povzetek (Ministrstvo 
za promet, Ljubljana, marec 2001) je med drugim ugotovljeno: 

Analiza stanja v prostoru 

Analiza stanja in trženj prometne infrastrukture kaže, da se 
Slovenija, kljub drugačnim opredelitvam v nekaterih sprejetih ali 
pripravljenih dokumentih in izjavah odloča za prometni sistem, ki 
temelji na cestnem motornem prometu. Taka usmeritev se 
posledično že kaže v prostorskem razvoju Slovenije in v veliki 
meri opredeljuje prihodnji razvoj slovenskega poselitvenega 
sistema. 

Žarišča prostorskega razvoja se iz lokacij maksimalne dostopnosti 
celotnega prometnega sistema (predvsem mestna središča) 
premeščajo na lokacije z maksimalno dostopnostjo z individualnimi 
motornimi prometnimi sredstvi. To so vozlišča avtocestnega 
sistema, avtocestni priključki, mestne obvoznice in lokacije v 
mestih (oziroma najpogosteje na mestnem obrobju) z zmogljivo 
cestno povezavo in z zadostno ter ceneno ponudbo parkirnih 
mest. 

Zasnova razvoja železniške Infrastrukture 

Dolgoročni razvoj železniške infrastrukture Slovenije je razpet 
med potrebami in zahtevami po upoštevanju sodobnih razvojnih 
načel, ciljev in usmeritev razvoja tega prometnega sektorja, 
zastarelim načinom razmišljanja in načrtovanja ter omejenimi 
finančnimi možnostmi. 

Upoštevaje sedanji mačehovski odnos države do razvoja 
železniške infrastrukture bo reševanje problemov oziroma 
uresničevanje razvojnih zahtev zelo težavno. Pred načrtovalce 
prometnega in prostorskega sistema se zato postavljajo zelo 
zahtevne naloge iskanja času primernih razvojnih ali celo 
vizionarskih rešitev, ki bi železniškemu sistemu in infrastrukturi 
dali mesto, ki jim pripada.« 

Ob upoštevanju navedenega je treba razumeti nujnost učinkovite 
prometne politike, ki bo dala usmeritve nadaljnjega razvoja 
prometne infrastrukture in zagotavljala izvajanje takih prometnih 
storitev, ki bodo služili interesom nacionalnega gospodarstva kot 
tudi njegovo učinkovito vključevanje v enoten trg Evropske unije. 
Ob v jasni usmeritvi glede ciljev in oblik financiranja vzdrževanja 
in razvoja prometne infrastrukture in določnejši okoljevarstveni 
strategiji, je mogoče opredeliti tudi ustrezno obliko organizacije in 
delovanja posameznih prevoznih sistemov in podsistemov. V tem 
sklopu je v prvi vrsti nujno uskladiti potrebe javnega interesa, ki 
mu je nujno treba dopolniti strukturo financiranja in delovanja ter 
jih ločiti od tržnih dejavnosti. 

Tako pa je razumeti tudi sklepe Vlade Republike Slovenije, sprejete 
na podlagi poročila medresorske delovne skupine, navedene v 
Analizi stanja, ki izražajo interes vlade po preglednejših razmerah 
v železniškem prometu v Republiki Sloveniji. Istočasno je zaznati 
odločitev po učinkovitejši ureditvi javnih storitev, posebej še v 
javnem potniškem prometu v Republiki Sloveniji, in uskladitev 
kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa, vsaj v 
delu, ki se nanaša na javne storitve, s kolektivno pogodbo, ki 
ureja javni sektor v Republiki Sloveniji. Predvsem taka odločitev 
Vlade Republike Slovenije pa lahko pomeni usmeritev za pripravo 
Zakona o reorganizaciji'Slovenskih železnic, d. d., za pravno 
ločevanje upravljavca železniške infrastrukture od izvajalca 
storitev železniškega prometa. Seveda pa je nujno poudariti, da 
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sta vsakršna reorganizacija in prestrukturiranje Slovenskih 
železnic, d. d., kot pomembna prvina prometne politike nujno in 
brezpogojno vezana na ponovno opredelitev celovite prometne 
politike v Republiki Sloveniji, predvsem za skladno in sonaravno 
izvajanje prevoznih storitev ter enakopravni pristop do 
vzdrževanja in razvoj prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji. 
Ob neupoštevanju navedenega je tudi z nacionalnega vidika 
mogoče pričakovati le omejeno uspešnost prestrukturiranja 
Slovenskih železnic, d. d. 

Navedena spoznan|a in veljavna zakonodaja so podlaga pri 
Izdelavi razmejitev pristojnosti in odgovornosti posameznih 
ključnih prvin na področju železniškega prometa, kot so 
Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet, 
upravljavec železniške infrastrukture in izvajalec storitev 
železniškega prometa s predlaganimi variantnimi 
organizacijskimi strukturami. 

Za zadostitev navedenemu in za uspešno izvajanje direktiv ob 
vključevanju v Evropsko unijo je treba skladno z določili 
posameznih direktiv uresničiti: 

Po direktivi 2001/12/EC - amandmaji direktive 91/440/EEC o 
razvoju železnic skupnosti je treba: 

1. opredeliti pristanišča v državi, v kateri mora biti 
omogočen dostop do železniškega omrežja, 
namenjenega prostemu dostopu. 

Koper - kot pristanišče po zgornji opredelitvi se v Republiki 
Sloveniji opredeli Luka Koper, kjer se omogoča vsem 
prevoznikom nediskriminacijska pravica do dostopa na 
železniško omrežje; 

2. opredeliti železniško omrežje, namenjeno prostemu 
dostopu 

Tukaj je verjetno treba opredeliti železniško omrežje, 
vključeno v potek koridorjev V in X, kar pomenijo proge: 

- Koper/Sežana (italijanska me)a)-Divača-Pivka- 
LJubljana-ZIdanl Most -Pragersko-Ormož-Hodoš 
(madžarska meja) 

- Jesenice (avstrijska meja)-L]ubljana-Zidanl Most- 
Dobova (hrvaška meja) 

• Šentilj (avstrl|ska meJa)-Marlbor-Pragersko- 
Zldani Most 

• Ob tem bi bilo zelo smiselno proučiti možnost za 
vključitev tudi prog na odsekih: 

Plvka-illrska Bistrica (hrvaška meja) za povezavo 
z Luko Reka in 

Ormož-Sredlšče ob Dravi (hrvaška meja) za 
povezavo z vejo koridorja V (Reka-Zagreb- 
Budlmpešta) 

3. Opredeliti obvozne poti ob ovirah na omenjenih progah 

Te smeri se določijo samo za prost dostop ob ovirah ali 
zastojih zaradi zgostitev prometa na osnovnih smereh. 
Verjetno je za ta primer smiselna opredelitev teh smeri: 

- Maribor-Dravograd (avstrijska meja) kot možna 
obvozna pot koridorja X ter na smeri iz EU proti 
Mariboru in dalje čez Pragersko za Budimpešto in 

- Soški koridor-kot možna obvozna pot na smeri 
Jesenice-Ljubljana-Koper/italijanska meja; 

4. opredeliti dopolnilne poti, ki so po direktivi določene 
kot proge v območju 50 km okoli terminalov ali pristanišč 
ali v dolžini 20 % od prevozne poti. 

V tem primeru bi bilo smiselno opredeliti vse 
preostalo omrežje kot dopolnilne poti, če je to enotna 
ponudba pri sklenjenem vlaku v izvozu ali uvozu. 

Primer: Pri sklenjenem vlaku iz Francije do Novega mesta 
ali obratno se dovoli opravljanje storitve prevoza na celotni 
smeri enemu prevozniku. 

Treba je opozoriti, da se je treba s sosednjimi državami 
dvostransko dogovoriti, da tudi v svojih predlogih opredelijo proge 
prostega pristopa ali pogojnega prostega pristopa (za obvozne 
fjroge) kot nadaljevanje smeri v svojih državah, in sicer: 

1. z REPUBLIKO AVSTRIJO na smeri: 

Beljak-Jesenice kot progo neomejenega prostega pristopa 
- ki pri določitvi sedanjega omrežja za prost pristop ni 
vključena, čeprav je na drugi strani Gradec-Šentilj že 
opredeljena proga prostega pristopa. 

Ceiovec-Dravograd kot obvozno progo pogojnega prostega 
pristopa. 

2. z REPUBLIKO ITALIJO: 

- Trst-Sežana kot progo neomejenega prostega pristopa, ki 
pri določitvi sedanjega omrežja za prost pristop ni vključena; 

3. z REPUBLIKO MADŽARSKO: 

- Hodoš-Gyor/Budimpešta kot proge, predlagane za prost 
pristop v njeni opredelitvi prihodnjih prog prostega pristopa, in 

4. z REPUBLIKO HRVAŠKO: 

- Središče ob Dravi -Čakovec-veja njihovega koridorja V, 

• Dobova-Zagreb-potek koridorja X in 

- ilirska Blstrlca-Reka 

Vse kot del njihovega omrežja predlaganega prihodnjemu 
prostemu pristopu. 

Izvajanje direktive 91/440/EEC, amandmirane z direktivo 2001/ 
12/EC, zahteva določitev upravljavca železniške 
infrastrukture (Infrastrucutre Manager) In opredeljuje 
prevoznika. 

V ta namen predlagatelj skladno z direktivami, omenjenimi v tem 
gradivu in skladno s Pridružitvenim sporazumom ter z njim 
povezanimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
ter skladno z drugimi direktivami (npr.: direktiva 03/38 o 
usklajevanju postopkov javnih naročil v vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem sektorju) ter skladno s 
slovenskim pravnim redo (Zakon o javnih finanacah, Zakon o 
železniškem prometu) predlaga preoblikovanje javnega podjetja 
v gospodarsko družbo, ki je pravna oseba zasebnega prava), 
reorganizacijo javnega podjetja Slovenske železnice, d. d., v 
koncemski sistem kot holding, v sestavi katerega je gospodarska 
družba »Prevoznik« in gospodarska družba »Infrastruktura«. 
Tako organiziran holding sicer odstopa od organizacije železniških 
podjetja, ki je uveljavljena v državah Evropske unije, je pa glede 
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na majhnost železniškega podjetja in zahtevo po postopnem 
preoblikovanju tega podjetja morda primerna. V nacionalnem 
interesu pa je treba vzpostaviti transparentna razmerja tako 
znotraj koncernskega sistema kot transparentna razmerja med 
holdingom in njegovimi odvisnimi družbami ter državo 
(proračunom!). Slednje pa je mogoče najbolj temeljito doseči, če 
je upravljavec javne železniške infrastrukture (infrastructure 
menager) oseba javnega prava (agencija), ki s to infrastrukturo 
gospodari, jo trži in čim samostojneje - z omejeno pomočjo 
proračuna - zagotavlja sredstva za njeno vzdrževanje, 
modernizacijo in gradnjo. Opravljanje dela teh nalog izven 
zahtevajo tudi direktive navedene v nadaljevanju. 

- Direktiva 2001/13/EC 

Izvajanje direktive 2001/13/EC zahteva imenovanje organa za 
izdajanje licenc prevoznikom. Ta organ ne sme biti povezan s 
prevoznikom. (Licence izdaja organ, ki sam ne opravlja prevoznih 
storitev v železniškem prometu in je neodvisen od organov ali 
prevoznikov, ki takšne storitve opravljajo - 1. člen navedene 
direktive, ki spreminja 3. člen direktive Sveta 95/18/EC o 
dodeljevanju licenc izvajalcem železniških storitev). 

Smiselno je, da se za ta organ imenuje Direkcija za železniški 
promet oziroma pravna oseba javnega prava. 

- Direktiva 2001/14/EC 

Izvajanje direktive 2001/14/EC zahteva: 

- imenovanje organa za dodeljevanje prevoznih poti, 
s čemer je povezana priprava programa omrežja, 

- imenovanje organa za določanje in zaračunavanje 
uporabnine, 

Ta organ ne sme biti povezan s prevoznikom. 
Direktiva v 2. poglavju vsebuje določbe o uporabnini, v 3. poglavju 
pa določbe o dodeljevanju infrastrukturnih zmogljivosti. Priloge 
vsebujejo določitve vsebin dokumentov, ki jih morajo zagotoviti 
upravljavci infrastrukture, in obseg storitev, ki morajo biti na voljo 
prevoznikom. 

Direktiva v 2. odstavku 4. člena (2. poglavje) v določa: Kadar 
upravljavec javne železniške infrastrukture pravno, organizacijsko 
ali glede odločanja ni neodvisen od prevoznikov v železniškem 
prometu, prevzame naloge iz tega poglavja, razen pobiranja 
uporabnin, organ za zaračunavanje uporabnine, ki je pravno, 
organizacijsko ali glede odločanja neodvisen od vseh prevoznikov 
v železniškem prometu. 

V 2. odstavku 14. člena (3. poglavje) je določeno: Kadar upravljavec 
infrastrukture pravno, organizacijsko ali glede odločanja ni 
neodvisen od prevoznikov v železniškem prometu, prevzame 
naloge iz odstavka 1 in opisane v tem poglavju organ za 
dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti, ki je pravno, 
organizacijsko ali glede odločanja neodvisen od vseh prevoznikov 
v železniškem prometu. 

Priloge, ki določajo vsebino dokumentov, med njimi naštevajo 
elemente, ki so lahko le predmet dela upravnih organov. 

Zato je za te naloge lahko pooblaščena le Direkcija za železniški 
promet oziroma oseba javnega prava, v katere delovno področje 
sodijo zadevne naloge - Agencija za železniški promet. 

- imenovanje pritožbenega organa. Predlaga se, da se 
Urad za železnice Ministrstva za promet ali minister za 
promet imenuje petčlanski pritožbeni organ, ki se sestaja 
po potrebi ali zaradi pritožbe; 

- imenovanje organa za izdajo varnostnih spričeval. 
Predlaga se, da se za ta organ imenuje Direkcija za 
železniški promet oziroma pristojni upravni organ. 

- Direktiva 2001/13/EC 

Izvajanje direktive 2001/16/EC zahteva imenovanje 
pooblaščenega organa za testiranje in certificiranje pri 
povezljivosti konvencionalnega železniškega prometa. Za tak 
organ se predlaga imenovanje Direkcije za železniški promet 
oziroma oseba javnega prava, v katere delovno področje sodijo 
zadevne naloge - Agencija za železniški promet. 

- S predvideno direktivo za področje varnosti je predvidena 
tudi potreba po imenovanju organa za varnost. Smiselno 
je, da se za tak organ imenuje Direkcija za železniški 
promet oziroma pristojni upravni organ. 

Glede na to, da je v parlamentarnem postopku Zakon o agencijah, 
glavni cilj ustanovitve agencij pa je upravljanje državnega 
premoženja in opravljanje določenih upravnih nalog, zato je 
vsekakor priporočljivo razmišljati o preoblikovanju Direkcije za 
železniški promet v Agencijo za železniški promet. Ta bi skladno 
z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, RS 124/ 
2000, RS 79/2001) kot oseba javnega prava in posredni uporabnik 
proračuna lahko upravljala s finančnim in stvarnim premoženjem 
države. Agencija je posredni uporabnik proračuna, torej izpolnjuje 
pogoj za upravljanje s finančnim in stvarnim premoženjem države, 
kar javna železniška infrastruktura in sredstva za njeno 
vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo so. 

II. CILJI IN NAČELA PREOBLIKOVANJA 

Cilji preoblikovanja so: 

oblikovati pravni okvir za organizacijo poslovnega sistema 
slovenskih železniških družb, ki bo lahko uspešno posloval 
na mednarodnem trgu železniških prevoznih storitev in bo po 
včlanitvi v EU tudi na slovenskem ozemlju ter bo združljiv del 
slovenskega železniškega sistema, ki ga sestavljajo država, 
upravni organi, pravna oseba javnega prava in pravne osebe 
zasebnega prava - družbe poslovnega sistema slovenskih 
železniških družb; 
storitve ali blago, ki ju mora zaradi javnega interesa zagotavljati 
(ali pri njihovem zagotavljanju sodelovati s finančno pomočjo) 
država ali lokalna skupnost (infrastruktura, prevoz potnikov), 
morajo biti zagotovljene brez razlikovanja (brez najmanjšega 
suma, da je možno kakršno koli razlikovanje) vsem 
uporabnikom enakopravno in pod enakimi pogoji; 
zagotoviti pravne temelje za učinkovito poslovanje državnega 
železniškega prevoznika, ki bo deloval na prostem trgu 
(konkurenčnost, sprostitev na pravnem področju, povezave 
prevoza blaga v zvezi z mednarodnim pretokom blaga in 
storitev ter s tem povezana vprašanja konkurence; 

- zagotoviti mednarodne povezave na področju železniške 
infrastrukture in prevozov po njej; 

- preglednosti porabe sredstev, ki jih proračun zagotavlja za 
izvajanje javnih služb; 
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- vse te cilje pa doseči ob upoštevanju posebnosti, ki jih ima 
zaradi svoje majhnosti Slovenija in izvirajo iz položaja 
Slovenskih železnic, d. d., v slovenskem gospodarstvu in 
družbi kot celoti. 

Doseganje navedenih ciljev pri preoblikovanju SŽ temelji na 
osnovnem izhodišču po čim učinkovitejši in z Evropsko unijo 
skladni organizaciji železniškega prometnega sistema v Republiki 
Sloveniji, ki bo omogočal kar najhitrejše vključevanje Republike 
Slovenije v Evropsko unijo tudi na področju prometa. Sodoben 
evropski železniški sistem temelji na preusmeritvi prometnih tokov 
(zlasti s cestnega v druge oblike - zlasti železniških - prevozov), 
ki jih mora spodbujati okolju prijazna in tržno usmerjena prometna 
politika. To zahteva primerno organiziranost in sprostitev prevoznih 
sistemov. 

Ob tako postavljenih ciljih mora preoblikovanje zagotoviti 
gospodarno in racionalno delitev temeljnih funkcij. Ta delitev mora 
temeljiti na evropskih direktivah in upoštevati posebnosti 
poslovanja v železniškem prometu zlasti glede zagotavljanja 
varnosti. Posamezne organizacije, ki delujejo v železniškem 
prometnem sistemu morajo zagotavljati njegovo enovitost. Od 
države po upravnih organih in organizacijah ter gospodarskih 
družbah morajo vsi kot deli tega sistema zagotavljati njegovo 
varnost in uspešno poslovanje. Železniški prometni sistem je 
celota, ki mora zaradi sebe, zlasti pa zaradi njegove pomembnosti 
za gospodarstvo države (prevozi potnikov, zlasti dnevne selitve, 
prevozi blaga, ki zagotavljajo oskrbo gospodarstva oziroma 
prodajo njegovih izdelkov) delovati učinkovito in zanesljivo. 
Poslovni sistem slovenskih železniških družb, ki je del 
železniškega prometnega sistema, mora prevzeti vlogo, ki jo ima 
danes javno podjetje Slovenske železnice, d. d., s svojimi 
hčerinskimi družbami. Ta vloga mora biti prilagojena sodobnim 
težnjam v železniškem prometnem sistemu in izpolnjevanju nalog, 
ki jo imajo v drugih prometnih sistemih podobne organizacije. Te 
naloge so zlasti vzdrževanje javne železniške infrastrukture in 
vodenje prometa na njej, prevoz blaga, prevoz potnikov, 
spremljevalne dejavnosti - vzdrževanje vozil, gradnja in 
vzdrževanje prog, vodenje prometa, zdravstvena, turistična 
dejavnost. Danes te naloge opravljajo posamezne organizacijske 
enote, ki so danes v sestavi enotnega podjetja kot deli enovitega 
podjetja ali njegove hčerinske družbe. Preoblikovanje mora 
omogočiti odpravo slabosti, nakazanih v uvodu tega gradiva. 

Doseganje zastavljenih ciljev pa mora upoštevati ta načela: 

primerljivost organizacije železniških podjetij z organizacijo 
železniških organizacij drugih primerljivih držav, pri čemer 
morajo biti upoštevane posebnosti, ki izvirajo iz zemljepisnega 
položaja Slovenije in objektivnih okoliščin, ki so vplivate na 
razvoj Slovenskih železnic in njihov sedanji položaj; 
ekonomska upravičenost; 
racionalnost poslovanja; 
zniževanje stroškov poslovanja SŽ in stroškov proračuna 
(delitev na tržni del in del, ki zagotavlja javne dobrine); 
splošna korist (obramba pred nakupom neprijaznega 
prevzemnika); 

- socialna in ekonomska varnost zaposlenih v sedanjem 
podjetju; 
tržna uspešnost organizacij, ki nastopajo na trgu; 
možnosti lastninjenja posamezne organizacijske enote; 
prost pristop - vezan na objektivne možnosti in splošno korist; 

- varnost železniškega prometa; 
- zagotovitev življenju prijaznejšega okolja. 

III. FINANČNE POSLEDICE 

Z zakonom se odpisujejo obveznosti javnega podjetja Slovenske 
železnice do državnega proračuna 19.123.601,27 EUR in 
309.854.335,71 SIT, kar skupaj znese po tečaju na dan 
31.12.2001, 4.544.001.331,10 SIT. 

Z odpisom obveznost se v skladu z zakonom zagotavlja 
kapitalska ustreznost in izboljšuje likvidnost podjetja. 

Besedilo členov: 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(namen zakona) 

Ta zakon določa preoblikovanje in privatizacijo javnega podjetja 
Slovenske železnice, d. d., (v nadaljnjem besedilu: JPSŽ), v 
poslovni sistem slovenskih železniških družb. 

II. PREOBLIKOVANJE JAVNEGA PODJETJA 
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d. 

2. člen 
(preoblikovanje JPSŽ) 

JPSŽ se organizira v poslovni sistem slovenskih železniških družb 
za izvajanje storitev vzdrževanja in modernizacije železniške 
infrastrukture, storitev vodenja železniškega prometa, storitev 
prevoza potnikov in blaga po javni železniški infrastrukturi, storitev 
logističnih centrov ter drugih storitev in dejavnosti, potrebnih za 
nemoteno in/ali kakovostno opravljanje temeljnih dejavnosti. 
Poslovni sistem slovenskih železniških družb sestavljajo 
obvladujoča družba (Holding Slovenske železnice) in odvisne 
družbe, ki jih obvladujoča družba ustanovi ali katerih večinski 
lastnik je. 

3. člen 
(Holding Slovenske železnice) 

(1) JPSŽ se preoblikuje v gospodarsko družbo z omejeno 
odgovornostjo - Holding Slovenske železnice (v nadaljnjem 
besedilu: Holding SŽ), ki je obvladujoča družba v poslovnem 
sistemu slovenskih železniških družb. 

(2) Holding SŽ je univerzalni pravni naslednik JPSŽ. 

4. člen 
(ustanovitelj) 

(1) Edini ustanovitelj in družbenik pravne osebe iz prejšnjega 
člena je Republika Slovenija. 

(2) Poslovni delež se ne more deliti in ne prenesti na drugo osebo. 
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5. člen 
(ustanovitveni akt) 

(1) Holding SŽ ustanovi ustanovitelj z odlokom. 

(2) Odlok iz prejšnjega odstavka izda Vlada Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: vlada). Predlog odloka pripravi Ministrstvo 
za promet. 

(3) Odlok iz prvega odstavka nadomeščata ustanovitveni akt iz 
457. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 54/99, 36/00 in 45/01) in sklep o 
preoblikovanju d. d. v d. o. o. iz 542. člena istega zakona. 

6. člen 
(odvisne družbe) 

(1) Holding SŽ kot obvladujoča družba ustanovi naslednje odvisne 
družbe: 

za opravljanje vzdrževanja in modernizacije železniške 
infrastrukture in vodenje železniškega prometa; 
za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem 
železniškem prometu; 
za prevoz blaga v notranjem in mednarodnem železniškem 
prometu. 

(2) Holding SŽ obvezno ustanovi po eno gospodarsko družbo iz 
prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka, več družb iz 
posamezne alinee prejšnjega odstavka pa po odločitvi ali s 
soglasjem ustanovitelja. 

(3) Holding SŽ lahko s soglasjem ustanovitelja ustanovi tudi druge 
gospodarske družbe ali preoblikuje tiste, katerih lastnik ali solastnik 
je in katerih dejavnost je potrebna za nemoteno in kakovostno 
opravljanje dejavnosti gospodarskih družb iz prejšnjega odstavka. 

(4) Odvisne družbe iz prvega drugega in tretjega odstavka se 
ustanovijo po postopku delitve z ustanovitvijo novih družb, kot je 
določen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razen če je s 
tem zakonom določeno drugače. 

(5) Na posamezne odvisne družbe iz-prvega drugega odstavka 
in tretjega se prenesejo premoženje, pravice in obveznosti 
Holdinga SŽ, kot bodo določeni v delitvenem načrtu, ki ga sprejme 
vlada. V delitvenem načrtu se mora dosledno upoštevati vsebinska 
povezanost prenesenega premoženja z dejavnostjo, ki jo bo 
opravljala posamezna odvisna družba, prenesene pravice in 
obveznosti pa morajo biti vsebinsko povezane s prenesenim 
premoženjem in zaposlenimi, ki jih bodo prevzele posamezne 
odvisne družbe. 

(6) Premoženje, pravice in obveznosti se na posamezne odvisne 
družbe iz prvega drugega in tretjega odstavka prenesejo po njihovi 
neodpisani knjigovodski vrednosti. Vrednost osnovnega kapitala 
posamezne odvisne družbe, ki se vpiše v sodni register, je enaka 
razliki med knjigovodsko vrednostjo prenesenega premoženja in 
obveznostmi, zmanjšani najmanj za vrednost rezerv, ki jih družba 
mora oblikovati v skladu s predpisi. 

(7) Za obveznosti Holdinga SŽ iz posojil z državnimi poroštvi, ki 
bodo ob ustanovitvi, ali kasneje, prenesene na nove odvisne 
družbe, je kot solidarni dolžnik poleg družbe, ki ji je bila v delitvenem 
načrtu dodeljena obveznost, odgovoren Holding SŽ, druge 
odvisne družbe pa ne. 

(8) K ustanovitvenemu aktu pravnih oseb, ki jih ustanovi Holding 
SŽ, mora dati predhodno soglasje ustanovitelj. Soglasje 
ustanovitelja ni potrebno, če se spreminja ustanovitveni akt, ki se 

nanaša na spremembo dejavnosti, če ta ne posega v spremembo 
temeljne dejavnosti, zaradi katere je družba ustanovljena, ali če 
gre za spremembo sedeža družbe. 

7. člen 
(državna poroštva za posojila) 

(1) Državna poroštva za posojila, ki so bila na podlagi posebnih 
zakonov podeljena JPSŽ, se prenesejo skupaj s posojili na 
odvisne družbe, ki jih bo na podlagi tega zakona in skladno z 
delitvenim načrtom ustanovil Holding SŽ. 

(2) Če se upniki iz posojil s poroštvi države ne strinjajo s 
prenosom teh posojil na odvisne družbe, posojila s poroštvi države 
ostanejo v premoženjski bilanci Holdinga SŽ ne glede na določilo 
petega odstavka 6. člena. 

(3) Odvisna družba, na katero bi morala biti obveznost z državnim 
poroštvom prenesena ob upoštevanju petega odstavka 6. člena, 
v primeru iz prejšnjega odstavka s Holdingom SŽ sklene pogodbo 
o solidarni odgovornosti za dolg, ki določi njeno obveznost 
tekočega zagotavljanja finančnih sredstev za odplačevanje teh 
obveznosti in način odplačevanja zadevnega dolga. 

8. člen 
(posebnosti glede finančnega poslovanja Holdinga 

SŽ) 

Holding SŽ ne more v stečaj. Določbe Zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št 67/93, 39/97, 52/99 in 42/ 
02) se v delu, ki ureja stečaj, ne uporabljajo za Holding SŽ. 

9. člen 
(sredstva za opravljanje gospodarskih javnih služb) 

(1) Sredstva za opravljanje gospodarskih javnih služb iz 6. in 11. 
člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. Uradni 
list RS, št. 92/99, 11/01 in 33/01) in mednarodnega železniškega 
potniškega prometa so objekti, naprave ter mobilna sredstva. 

(2) Sredstva iz prvega odstavka ne morejo biti predmet zastave 
in so ob stečaju oziroma likvidaciji izvzeta iz stečajne oziroma 
likvidacijske mase dolžnika. Lahko so predmet prodaje, če s 
prodajo soglaša ustanovitelj Holdinga SŽ. 

(3) Mobilna sredstva iz prvega odstavka se izjemoma lahko 
zastavijo, če je z zastavno pravico na mobilnih sredstvih 
zavarovan posojilodajalec, ki je financiral njihovo nabavo. 

(4) Sredstva iz prvega odstavka podrobneje določi s svojim aktom 
minister, pristojen za promet. 

III. PRIVATIZACIJA DRUŽB V LASTI HOLDINGA SŽ 

10. člen 
(privatizacija družb v lasti Holdinga SŽ) 

(1) Gospodarske družbe v izključni, večinski ali delni lasti Holdinga 
SŽ se s soglasjem ustanovitelja lahko privatizirajo na način in pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo odprodajo državnega 
finančnega premoženja. 

(2) Edini ustanovitelj in družbenik pravne osebe iz prve alinee 
prvega odstavka 6. člena je Holding SŽ, ki poslovnega deleža ne 
more deliti in ne prenesti na drugo osebo. 
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(3) V gospodarskih družbah iz druge in tretje alinee prvega 
odstavka 6. člena je po opravljenem programu poslovne sanacije 
mogoča privatizacija do 49 %. Po opravljeni privatizaciji mora 
Holding SŽ ostati večinski lastnik. 

(4) O uporabi kupnine odloča Holding SŽ s soglasjem 
ustanovitelja. 

11. člen 
(smiselna uporaba določb tega zakona v postopku 

dokapitalizacije) 

V postopku dokapitalizacije se smiselno uporabljajo določbe 
prejšnjega člena. 

IV. POSLOVNA SANACIJA 

12. člen 
(dokapitalizacija) 

(1) Vlada spremeni dolgove JPSŽ, ki jih ima ta na podlagi Zakona 
o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske 
železnice Ljubljana (ZPDPJPS - Uradni list RS, št. 12/93,32/95 in 
10/98) do proračuna Republike Slovenije, v kapitalski delež. 

(2) Vlada spremeni dolgove JPSŽ, ki jih ima ta na podlagi prihodkov 
iz upravljanja z javno železniško infrastrukturo v letu 2001 do 
proračuna Republike Slovenij, v kapitalski delež. 

13. člen 
(poslovna sanacija Holdinga SŽ) 

Vlada pred izvedbo dokončnega preoblikovanja javnega podjetja 
Slovenske železnice, d.d., v sistem železniških družb pripravi 
strokovna izhodišča za poslovno in s tem povezano kadrovsko 
sanacijo JPSŽ oziroma poslovnega sistema slovenskih 
železniških družb in izhodišča za oblikovanje koncernskega 
sistema slovenskih železniških družb. Na podlagi sprejetih izhodišč 
vlada v okviru svojih pristojnosti sprejme ustrezne ukrepe. 

V. PREHODNE DOLOČBE 

14. člen 
(rok za preoblikovanje SŽ) 

Odvisne družbe iz prvega odstavka 6. člena morajo začeti delovati 
najkasneje 1. januarja 2003. 

15. člen 
(predpis vlade) 

Vlada sprejme odlok iz 5. člena v roku, ki bo omogočal začetek 
delovanja Holdinga SŽ in odvisnih družb v roku iz prejšnjega 
člena. 

16. člen 
(predpis ministra) 

Minister izda akt iz četrtega odstavka 9. člena do 31. decembra 
2002. 

17. člen 
(prvo poslovodstvo Holdinga SŽ) 

(1) Uprava JPSŽ opravlja funkcijo prvega poslovodstva Holdinga 
SŽ do poteka mandata, za katerega je imenovana. 

18. člen 
(prevzem delavcev JPSŽ) 

(1) Delavci, zaposleni v JPSŽ, preidejo ob preoblikovanju tega 
podjetja, izvedenem na podlagi 3. člena, na delo v Holding SŽ. 

(2) Če delo, ki ga opravlja JPSŽ ali ga opravlja Holding SŽ ali 
odvisne družbe prevzame Agencija za železniški promet, 
prevzame od Holdinga SŽ ali od odvisne družbe potrebna sredstva 
in delavce, ki opravljajo to delo. 

19. člen 
(ekonomsko socialni svet) 

Javno podjetje Slovenske železnice, d. d. in reprezentativni sindikati 
zaposlenih v njem najkasneje do 31.9.2002 ustanovijo 
posvetovalno telo, ki bo sestavljeno iz enakega števila 
predstavnikov delojemalcev in delodajalcev s področja 
železniškega prometa s ciljem dogovarjanja o socialni problematiki 
zaposlenih v obdobju do izvedbe preoblikovanja. 

VI. KONČNA DOLOČBA 

20. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV BESEDILA PREDLOGA ZAKONA 

I. poglavje - splošna določba 

(1. člen) 

Predlog zakona v 1. členu določa njegovo vsebino. Pri tem 
poudarja, da se javno podjetje Slovenske železnice, d. d., 
preoblikuje v poslovni sistem slovenskih železniških družb. S 
tem določa temeljno vsebino zakona in njegovo temeljno usmeritev, 
ki je pri preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice, d. 
d., in hčerinskih družb v poslovni sistem, ki bo zagotavljal storitve 
vzdrževanja železniške infrastrukture, storitve vodenja 
železniškega prometa, storitve prevoza potnikov in blaga po javni 
železniški infrastrukturi, storitve logističnih centrov ter druge 
storitve in dejavnosti, ki so povezane s temi dejavnostmi in 
zagotavljajo njihovo celostno uresničevanje v javnem interesu. 

II. poglavje - preoblikovanje javnega podjetja 
Slovenske železnice, d. d. 

(2. člen) 

V 2. členu besedilo predloga zakona določa, da se javno podjetje 
Slovenske železnice, d. d., reorganizira v poslovni sistem 
slovenskih železniških družb. Sistem mora zagotavljati storitve 
vzdrževanja železniške infrastrukture, storitve vodenja 
železniškega prometa, storitve prevoza potnikov in blaga po javni 
železniški infrastrukturi, storitve logističnih centrov ter druge 
storitve in dejavnosti, ki so povezane s temi dejavnostmi in 
zagotavljajo njihovo celostno uresničevanje v javnem interesu. 
Besedilo člena tako opredeljuje dejavnost koncema, ki ga 
sestavljajo gospodarske družbe, ki bodo na podlagi zakona nastale 
z reorganizacijo JPSŽ, torej dejavnost Holdinga SŽ in 
gospodarskih družb, ki jih bo ta ustanovil. 

(3. člen) 

Predlog zakona v 3. členu določa preoblikovanje javnega podjetja 
Slovenske železnice, d. d., v družbo z omejeno odgovornostjo 
Holding Slovenske železnice (v nadaljevanju: Holding SŽ), ki je 
obvladujoča družba v poslovnem sistemu slovenskih železniških 
družb. Obvladujoča družba je holding družba, njeno temeljno 
dejavnost pa določa 495. člen Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS št. 30/93, RS 29/94, RS 82/94, RS 20/98, RS 84/ 
98, RS 6/99 in RS 45/01 - ZGD). Ta določa, da je holding družba, 
ki ima v lasti večino deležev pravno samostojne družbe in 
predvsem ustanavlja, financira in upravlja te družbe. Za družbe v 
večinski lasti holdinga velja domneva, da so to gospodarske 
družbe, ki so odvisne od obvladujoče družbe (462. člen ZGD). 
Drugi odstavek 463. člena ZGD določa, da velja domneva, da 
sestavljajo odvisne družbe z obvladujočo družbo koncem. Ker 
med naloge Holdinga SŽ spada tudi upravljanje odvisnih družb, 
ker so torej družbe v poslovnem sistemu slovenskih železniških 
družb povezane z enotnim vodstvom, je to dejanski koncem 
(prva alinea prvega odstavka 463. člena ZGD). Medsebojna 
razmerja med obvladujočo družbo in odvisnimi družbami, meje 
pristojnosti obvladujoče družbe, obveznosti in pravice odvisnih 
družb in druga s tem povezana vprašanja ureja zlasti VII. poglavje 
ZGD • Povezane družbe. 

Besedilo člena določa, da je Holding SŽ v primerjavi z od JPSŽ 
pravna oseba zasebnega prava. Preoblikovanje JPSŽ v pravno 
osebo zasebnega prava je potrebno tudi zato, ker niso izpolnjeni 

pogoji, ki bi skladno s 6. členom Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, RS 30/98 - ZGJS) omogočali 
oblikovanje javnega podjetja. ZJGS v 6. členu določa, da je javno 
podjetje mogoče ustanoviti, če gre za dejavnost večjega obsega, 
ki se opravlja dobičkonosno. Nobene od dejavnosti, s katerimi 
država zagotavlja javne dobrine v železniškem prometu 
(vzdrževanje železniške infrastrukture in vodenje prometa na 
njej, prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu), 
praviloma ni mogoče opravljati dobičkonosno. 

Vodenje prometa država v celoti financira iz proračuna. 
Vzdrževanje železniške infrastrukture plačuje država v celoti in 
pri naročanju tega dela izvajalec ni izpostavljen nikakršni 
konkurenci. Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu 
plačuje v deležu, ki ga določa razmerje med polno ceno in ceno 
karte, ki jo plača potnik in jo določa država. 

Pravna oseba zasebnega prava - Holding SŽ, ki bo skupaj z 
odvisnimi družbami zagotavljal storitve, s katerimi bo država 
omogočala javne dobrine, bo poslovala na podlagi podeljene 
koncesije na prostem trgu ter s tem v svojem interesu in v interesu 
države (ki nastopa v dveh vlogah: kot kupec storitev in kot lastnik 
gospodarske družbe) in davkoplačevalcev težila k znižanju 
stroškov poslovanja ter s tem tudi k znižanju stroškov proračuna. 
Seveda prosti trg zahteva tudi sprostitev cen storitev, ki se morajo 
po prosti konkurenci oblikovati na trgu. 

Zaradi spoštovanja načel tržnega gospodarstva, načel proste 
konkurence in sprostitve na področju javnih služb, kar od Slovenije 
pričakuje tudi Evropska unija, je v besedilu člena določeno, da je 
Holding SŽ oseba zasebnega prava, ki posledično posluje po 
tržnih načelih. Pristojnosti ustanovitelja so enake, kot so pri vseh 
ustanoviteljih gospodarskih družb v nekaterih posebnostih, ki jih 
vsebujejo določbe zakona v nadaljevanju (npr. 5., 6., 7., 8., in 9. 
člen), pa so ustanoviteljeve pravice močnejše, saj mora s svojimi 
odločitvami zagotavljati javni interes, ki ga s svoje dejavnostjo 
pokrivajo gospodarske družbe, ki sestavljajo poslovni sistem 
slovenskih železniških družb. Holding SŽ, odvisne družbe in 
poslovodstva oziroma uprave so odgovorni za poslovni uspeh. 
Ustanovitelj zanj neposredno ni odgovoren. Zahteva po uspešnem 
poslovanju ob hkratni zahtevi po zagotavljanju storitev, ki so v 
javnem interesu, bi morala zagotavljati izboljšanje kakovosti in 
obsega storitev ter približati stroške za zagotavljanje teh storitev 
stroškom primerljivih storitev, povečati pa tudi njihov obseg in 
kakovost. 

(4. člen) 

Predlog zakona v prvem odstavku 4. členu določa, da je edini 
ustanovitelj in družbenik Holdinga SŽ Republika Slovenija. Zakon 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, RS 71/94, RS 
23/96, RS 47/97, RS 23/99, RS 119/2000, RS 30/01 ■ ZVRS) V 6. 
členu določa, da vlada uresničuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo 
Republiki Sloveniji kot ustanoviteljici zavodov, gospodarskih družb 
in drugih organizacij. Skladno z navedeno določbo bo torej v 
Holdingu SŽ Vlada Republike Slovenije uresničevala ustanoviteljske 
pravice, in to tako tiste, ki jih določa predlagani zakon (npr. 5., 6., 
9., in 10. člen, imenovanje finančnega upravitelja • 7. člen), kot 
tiste, ki jih ustanovitelju določa ZGD. Zakon govori samo o 
pristojnostih ustanovitelja gospodarske družbe, ne pa tudi o 
pristojnostih vlade, ki kot upravni organ oziroma organ izvršilne 
oblasti določa obveznosti in pravice izvajalcev javnih služb. Slednje 
določajo drugi predpisi (Zakon o železniškem prometu, Zakon o 
gospodarskih javnih službah idr.). 
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V drugem odstavku tega člena je določeno, da se poslovni delež, 
ki ga ima država v Holdingu SŽ, ne more deliti niti prenesti na 
drugo osebo. Iz te določbe izhaja, da je Holding SŽ kot obvladujoča 
družba v poslovnem sistemu slovenskih železniških družb lahko 
le v 100-odstotni lasti države in da država lastniškega deleža v 
obvladujoči družbi ne more ne v celoti in ne deloma odtujiti. Odtujitev 
lastniškega deleža Holdinga SŽ bi bila mogoča le s spremembo 
tega zakona. 

(5. člen) 

Novoustanovljena gospodarska družba (oziroma preoblikovano 
javno podjetje) bo ustanovljena z odlokom, ki ga bo sprejela vlada. 
Odlok, ki skladno z določbo tretjega odstavka 5. člena zakona 
nadomešča notarski zapis iz 457. člena ZGD in sklep o 
preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo 
iz 542. člena ZGD, mora v zvezi s 409. in drugimi členi ZGD 
vsebovati: 

navedbo ustanovitelja, 
firmo družbe, 

- sedež družbe, 
zastopanje družbe, 

■ dejavnost družbe, 
osnovni kapital družbe, osnovni vložek in poslovni delež 
ustanovitelja, 
obveznosti in pravice ustanovitelja, 
pristojnosti organov družbe, 
odvisne družbe Holdinga SŽ in postopek vlaganja kapitala v 
druge družbe, 
pravicah ustanovitelja, povezanih z ustanavljanjem odvisnih 
gospodarskih družb, ki opravljajo javno gospodarsko službo, 
ter njihovim upravljanjem, 
organe upravljanja družbe, 

ter 
druge določbe. 

Vlada bo sprejela odlok na podlagi predloga Ministrstva za promet. 
Ministrstvo mora svoj predlog pripraviti na podlagi strokovnih 
podlag za celovito organiziranost slovenskega železniškega 
sistema. Pojem slovenski železniški sistem zajema celoto organov, 
organizacij in gospodarskih družb, ki ta sistem sestavljajo in 
zagotavljajo njegovo delovanje. V okviru slovenskega 
železniškega sistema mora učinkovito in poslovno uspešno 
delovati poslovni sistem slovenskih železniških družb, katerega 
oblikovanje obravnava ta zakon. 

Predlog mora Ministrstvo za promet poslati vladi v roku, ki bo 
vladi omogočal ustanovitev Holdinga SŽ tako, da bo ta začel 
skupaj z odvisnimi družbami poslovati najkasneje 1.1. 2003. 

(6. člen) 

Besedilo člena določa, da Holding SŽ lahko ustanavlja odvisne 
družbe, ki zagotavljajo opravljanje dejavnosti, ki jo mora zagotavljati 
poslovni sistem slovenskih železniških družb. Vsekakor pa mora 
ustanoviti odvisni družbi, ki zagotavljata opravljanje temeljne 
dejavnosti sisteme, to je: 

vzdrževanje javne železniške infrastrukture, 
• modernizacijo javne železniške infrastrukture, 

vodenje železniškega prometa, 
- prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu, 
- prevoz potnikov v mednarodnem železniškem prometu, 
- prevoz blaga v notranjem železniškem prometu, 

prevoz blaga v mednarodnem železniškem prometu. 

Drugi odstavek določa, da Holding SŽ obvezno ustanovi 
gospodarske družbe, ki opravljata: 
1. prva: 

• storitve vzdrževanje javne železniške infrastrukture, 
■ modernizacijo javne železniške infrastrukture, 
- vodenje železniškega prometa. 

2. druga 
■ prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu, 
• prevoz potnikov v mednarodnem železniškem prometu, 

• 
3. tretja 

■ prevoz blaga v notranjem železniškem prometu, 
■ prevoz blaga v mednarodnem železniškem prometu. 

Holding SŽ lahko za opravljanje teh dejavnosti ustanovi tudi več 
gospodarskih družb, o čemer na podlagi poslovnih izhodišč odloča 
poslovodstvo Holdinga SŽ v soglasju z ustanoviteljem ali po 
njegovem nalogu. 

Tretji odstavek določa, da poslovodstvo Holdinga SŽ na podlagi 
poslovnih izhodišč ustanovi gospodarsko družbo, ki bo opravljala 
za poslovni sistem slovenskih železniških družb potrebne 
dejavnosti, ki je potrebna za nemoteno in kakovostno opravljanje 
dela gospodarskih družb, ki opravljajo temeljne dejavnosti sistema 
(vzdrževanje infrastrukture, potniški ali tovorni promet). To so 
zlasti družbe, ki opravljajo raziskovalno in projektivno dejavnost, 
družbe, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem in popravili mobilnih 
sredstev (lokomotiv in vagonov), družbe, ki opravljajo gradbena 
dela, družbe, katerih dejavnost so gostinske storitve ter podobne 
družbe. V take družbe lahko preoblikuje tudi družbe, ki so v njegovi 
lasti, pa njihova dejavnost obseg dejavnosti ali organiziranost ne 
ustreza potrebam poslovnega sistema slovenskih železniških 
družb. Ustanovitelj mora soglašati z ustanovitvijo ali 
preoblikovanjem hčerinske družbe. 

Četrti odstavek določa postopek ustanavljanja novih hčerinskih 
dnjžb Holdinga SŽ. Novo družbo ustanovi Holding SŽ po postopku, 
kot ga ZGD določa za postopek delitve (2. A oddelek - Delitev: 
člen 533a in naslednji). Besedilo določa tudi, da se ZGD uporablja, 
če ta zakon ne določa drugače (npr. peti odstavek tega člena, ki 
določa način vrednotenja premoženja ob ustanavljanju 
gospodarskih družb). 

Peti odstavek določa način in načela razdelitve premoženja 
javnega podjetja Slovenske železnice med Holdingom SŽ kot 
obvladujočo družbo in odvisnimi družbami. Delitveni načrt, ki ga 
sprejme vlada in je podlaga za delitev premoženja, mora upoštevati 
vsebinsko povezanost prenesenega premoženja z dejavnostjo, 
ki jo bo opravljala posamezna hčerinska družba. Prenesene 
pravice in obveznosti morajo biti vsebinsko povezane s 
prenesenim premoženjem in zaposlenimi, ki jih bodo prevzele 
posamezne hčerinske družbe. To pomeni, da mora biti obseg 
pravic (npr. terjatve iz prenesenega premoženja) ali obveznosti 
(npr. dolgovi iz prenesenega premoženja) preneseni obenem s 
premoženjem. Enako velja za pravice in obveznosti, ki bremenijo 
preneseno premoženje in so povezane z zaposlenimi, ki so prešli 
v hčerinsko družbo (npr. dolgovi iz neplačanih davkov in 
prispevkov). 

Šesti odstavek določa način vrednotenja premoženja. V primerjavi 
z Zakonom o gospodarskih družbah, ki zahteva cenitev 
premoženja, določa, da vrednost premoženja določa neodpisana 
knjigovodska vrednost. Določa tudi način določanja vrednosti 
osnovnega kapitala. 
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Sedmi odstavek določa, da je za posojila, ki so hkrati s 
premoženjem prenesena na odvisno družbo, odgovorna ta družba 
in solidarno še obvladujoča družba - Holding SŽ. To je določba, ki 
v nasprotju z Zakonom o gospodarskih družbah, ki določa, da so 
za dolgove iz premoženja, ki je iz ene družba razdeljeno v več 
dmžb (iz Holdinga SŽ v odvisne družbe), odgovorne vse družbe 
solidarno. S to določbo solidarne odgovornosti hčerinskih družb 
iz tega naslova ni. Ni torej mogoče, da bi npr. bila družba, ki 
opravlja potniški promet, solidarno odgovorna za dolgove, ki jih je 
za nakup osnovnih sredstev najelo enotno podjetje, ta sredstva 
pa so bila prenesena v drugo družbo, npr. v družbo, ki opravlja 
storitve tovornega prometa. Ti dolgovi so hkrati z osnovnimi 
sredstvi preneseni v premoženje določene družbe, zanje pa druge 
hčerinske družbe Holdinga SŽ niso odgovorne, pač pa je zanje 
odgovoren Holding SŽ. 

Osmi odstavek določa predhodno soglasje ustanovitelja k 
ustanovitvenemu aktu pravne osebe, ki jo ustanovi Holding SŽ. 
Predhodno soglasje ustanovitelja je potrebno tudi, če Holding SŽ 
spreminja ustanovni akt pravne osebe, ki jo je ustanovil, razen če 
gre za spremembe, ki ne posegajo v temeljne določbe tega akta. 

(7. člen) 

Besedilo člena določa posebnosti glede posojil z državnimi 
poroštvi, ki jih je za svoje poslovanje najelo JPSŽ. 

Prvi odstavek določa, da se državna poroštva skupaj s posojili 
prenesejo na odvisne družbe Holdinga SŽ. Posojila bodo na 
odvisne družbe prešla skladno s četrtim odstavkom prejšnjega 
člena, ki določa, da bo na odvisne družbe preneseno v delitveni 
bilanci določeno premoženje, ki zajema vse pravice in obveznosti, 
povezane s tem premoženjem. Kot primer: družba, ki bo opravljala 
potniški promet, bo dobila v last vlake z nagibno tehniko 
(»pendolino«, »siemens«), ki so bili kupljeni s posojilom, za katero 
je dala poroštvo država. Omenjena družba bo z obveznostjo 
odplačevanja dolgov prevzela tudi obveznosti, kijih ima do poroka 
• države (regresna pravica), država pa bo prevzela poroštvo, ki 
ga je z zakonom pridobilo JPSŽ, tako da je sedaj porok omenjeni 
gospodarski družbi. 

Drugi odstavek določa, kaj se zgodi s posojili, če se upniki, kar je 
skladno z Zakonom o obligacijskih razmerjih njihova pravica, ne 
strinjajo s prenosom posojil na novo ustanovljene odvisne družbe. 
V tem primew posojila ostanejo v premoženjski bilanci obvladujoče 
družbe - Holdinga SŽ, ki je, kot to določa drugi odstavek 3. člena, 
splošni pravni naslednik JPSŽ. 

Tretji odstavek določa način razreševanja premoženjskih pravic 
in obveznosti med Holdingom SŽ in odvisnimi družbami, če se 
upniki ne strinjajo s prenosom posojil na odvisne družbe. Holding 
SŽ mora z odvisno družbo, ki je prevzela premoženje, ne pa tudi 
obveznosti iz tega premoženja, skleniti pogodbo o solidarni 
odgovornosti za dolg, ki je ostal v njegovi premoženjski bilanci, 
ter o tekočem vračanju odplačil za ta dolg. To pomeni, da je za 
dolg poleg Holdinga SŽ upniku odgovorna tudi odvisna družba, v 
katere premoženjski bilanci je premoženje, za nakup katerega je 
bilo najeto posojilo. Pogodba mora določati tudi način, po katerem 
bo omenjena odvisna družba zagotavljala odplačevanje tega dolga 
• ali z neposrednimi plačili upniku ali s plačili Holdingu SŽ, s katerimi 
bo ta poravnaval dolg upniku. 

(8. člen) 

Besedilo člena določa, da Holding SŽ ne more v stečaj. Holding 
SŽ, ki je obvladujoča družba poslovnega sistema slovenskih 
železniških družb s svojo dejavnostjo, zlasti pa z dejavnostjo 
družb, katerih edini ali večinski lastnik je, zagotavlja nenadomestljiv 

del poslovanja slovenskega železniškega sistema. Stečajni 
postopek obvladujoče družbe - z njim bi postali del stečajne mase 
tudi lastniški deleži v vseh odvisnih družbah • bi delovanje 
slovenskega železniškega sistema ohromil, sledile pa bi tudi druge 
posledice. Stečaj Holdinga SŽ ne pomeni le stečaja te družbe 
ampak posledično tudi stečaj ali prodajo odvisnih družb. Odvisne 
družbe so, kot že povedano, del stečajne mase obvladujoče 
družbe. Kot take se v stečajnem postopku lahko prodajo. Zaradi 
interesov države, njenih prebivalcev in njenega gospodarstva je 
možnost prodaje teh družb v stečajnem postopku nesprejemljiva. 
Slednje preprečuje ta določba. 

(9. člen) 

Besedilo člena določa posebnosti, ki se nanašajo na položaj 
sredstev za opravljanje gospodarskih javnih služb, če 
gospodarska družba, ki je njihov lastnik, pride v stečajni postopek. 

Prvi odstavek določa, kaj so sredstva za opravljanje gospodarskih 
javnih služb na področju železniškega prometa. Četrti odstavek 
s tem v zvezi pooblašča ministra, pristojnega za promet, da določi 
ta sredstva in določi obveznosti Holdinga SŽ in odvisnih družb, ki 
jih imajo pri gospodarjenju z njimi. 

Drugi odstavek določa, da omenjena sredstva ne morejo biti 
zastavljena in ne morejo biti del stečajne mase. S tem so sredstva, 
ki se uporabljajo za opravljanje gospodarskih javnih služb in so 
praviloma kupljena s sredstvi državnega proračuna 
(davkoplačevalcev), izvzeta iz postopka stečaja, torej iz postopka 
prodaje stečajne mase stečajnega dolžnika. 

Tretji odstavek določa izjemo od prejšnjega pravila. Ker naložba v 
nakup mobilnih sredstev ni majhne vrednosti, je dopuščena njihova 
zastava tistemu, ki je nakup financiral. S tem je praktično 
omogočen zakupni nakup, ki je pri nakupu železniških mobilnih 
sredstev (lokomotiv, motornih garnitur, vagonov) običajen. 

Četrti odstavek pooblašča ministra, pristojnega za promet, da s 
posebnim aktom podrobneje določi sredstva za opravljanje 
gospodarskih javnih služb v železniškem prometu. S tem aktom 
bo izdelan popis vseh sredstev, ki niso in ne morejo biti v stečajnem 
postopku, ki poteka zoper dolžnika. 

III. poglavje - privatizacija družb v lasti Holdinga SŽ 

(10. člen) 

Besedilo člena določa možnost in način privatizacije gospodarskih 
družb v lasti Holdinga SŽ. 

Prvi odstavek določa, da za postopek privatizacije veljajo splošni 
predpisi, ki urejajo to področje. Za postopek prodaje ali drugačne 
oblike razpolaganja s premoženjem (prodaja deležev, delnic) se 
uporabljajo določbe Zakona o javnih financah (ZJF - Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00), vsakokratni zakon o izvrševanju 
proračuna in Uredba o postopkih prodaje in drugih oblikah 
razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/ 
01). 

Drugi odstavek določa posebnosti pri privatizaciji družb, ki 
opravljajo gospodarski javni službi vzdrževanja železniške 
infrastrukture in vodenja prometa na njej. Zaradi javnega interesa, 
ki je predvsem v zagotovitvi vpliva na upravljanje, so omejitve pri 
prodaji lastniškega deleža v družbi, ki opravljajo navedeno 
gospodarsko javno službo. V tej družbi mora ostati Holding SŽ 
100-odstotnl lastnik. 
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Tretji odstavek določa omejitve pri privatizaciji družb, ki opravljajo 
prevozne storitve. Privatizacija je mogoča šele po opravljeni 
poslovni sanaciji. Po predlagateljevem mnenju se bo v tem času 
položaj gospodarskih družb toliko izboljšal, da bo imela morebitna 
prodaja pozitivne učinke. Prodaja, ki bi jo lastnik opravil v tem 
trenutku, bi lahko imela le škodljive posledice. Kupec bi kupil 
gospodarsko družbo oziroma njen del po vrednosti, ki jo ima v 
tem trenutku. Ta vrednost je majhna. Osnovna sredstva so 
amortizirana, stroški poslovanja so veliki, promet upada. Kupec, 
ki bi kupil tako gospodarsko družbo, bi jo kupil zato, da jo zapre, 
ustanovi novo ali pa da na prosti trg pripelje tujo družbo, ki bi 
prevzela posle, za katere na slovenskem trgu železniških 
prometnih storitev ni več ponudnika. Kljub privatizaciji pa mora 
lastnik - Holding SŽ, v obeh družbah, iz teh določb ■ tovorni in 
potniški promet • ostati večinski lastnik. 

Četrti odstavek določa pravico ustanovitelja, da o porabi kupnine, 
pridobljene s prodajo premoženja odvisnih družb, odloča skupaj 
z upravo Holdinga SŽ. 

(11. člen) 

Besedilo člena določa smiselno uporabo določb 10. člena, ki govori 
o privatizaciji, tudi za postopke dokapitalizacije. To pomeni, da se 
v teh postopkih uporabljajo prej navedeni predpisi in da mora v 
družbah, ki opravljajo gospodarsko javno službo Holding SŽ, 
ostati edini lastnik oziroma lastnik, ki ima večino glasovalnih pravic. 

IV. poglavje - poslovna sanacija 

(12. člen) 

Besedilo člena določa, da obveznosti, ki so nastale s poslovanjem 
javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. oziroma njegovih 
pravnih predhodnikov iz naslova neporavnanih davkov in 
prispevkov, vlada spremeni v kapitalski delež države, v kapitalu 
JPSŽ. 

JPSŽ (1. odstavek) v obdobju pred letom 1993 zaradi težkega 
poslovnega položaja ni poravnavalo davkov in prispevkov iz 
naslova plač. JPSŽ bi moralo poravnati obveznosti iz naslova 
davkov do proračuna Republike SLovenije v skupni višini 
4.234.146.995,39 SIT oziroma 19.123.601,27 EUR. 

Iz naslova (2. odstavek) plačanih najemnin za oddane prostore v 
objektih javne železniške infrastrukture in iz naslova ostalih 
plačanih prihodkov iz gospodarjenja z javno železniško 
infrastrukturo v letu 2001 bi moralo JPSŽ po pogodbi v državni 
proračun plačati 309.854.335,71 SIT. Tudi ta dolg se konvertira v 
kapital JPSŽ. 

S konverzijo dolgov do državnega proračuna v kapital JPSŽ, so 
delno zagotovljena Izhodišča za poslovno sanacijo JPSŽ. 
Konverzija rešuje vprašanje kapitalske neustreznosti, ki je že 
nastopila v letu 2002, in izboljšuje likvidnostno stanje podjetja. 
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 
110/99) zahteva, da ima podjetje ustrezno kapitalsko strukturo in 
da je likvidno. V nasprotnem primeru mora uprava sprejeti ustrezne 
ukrepe in, če kapitalske ustreznosti in tekoče likvidnosti ne more 
zagotoviti, predlagati stečaj. 

JPSŽ ali njegovi pravni nasledniki naj bi začeli poslovanje z zdravo 
finančno strukturo, kot to zahteva direktiva 91/440/EGS in kot to 
nakazujejo usmeritve razvoja železniških podjetij, podane v Beli 
knjigi. IV. razdelek direktive 91/440/EGS amandmirane z direktivo 

2001/12/EC določa načine, na kakršnega naj se vzpostavi zdrava 
finančna struktura železniških podjetij. Ti so prevzem dolgov ali 
oblikovanje posebne organizacijske enote za amortizacijo dolgov. 
Ob dodeljevanju pomoči morajo biti spoštovane določbe 73., 87., 
in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Skupnosti. Ti omejuje 
kakršnokoli pomoč, ki bi omejevala prosto konkurenco. Oblika 
prevzema dolgov je lahko tudi konverzija dolgov v osnovni kapital. 

Konverzija obveznosti, ki so navedene v besedilu člena v osnovi 
kapital JPSŽ, pomeni realizacijo prej omenjene zahteve direktive 
91/440/EGS amandmirane z direktivo 2001/12/EC. 

(13. člen) 

Besedilo člena zavezuje vlado da kot lastnik pripravi izhodišča 
za poslovno in kadrovsko sanacijo JPSŽ oziroma poslovnega 
sistema slovenskih železniških družb t.j. Holdinda SŽ in odvisnih 
družb. Na podlagi ugotovitev iz omenjenih izhodišč bodo oblikovani 
in izpeljani ukrepi za poslovno in s tem povezano kadrovsko 
sanacijo sistema ter oblikovan ustanovitveni akt Holdinga SŽ. 

Na podlagi oblikovanih izhodišč za poslovno sanacijo, bo vlada 
določila način poslovne sanacije sistema slovenskih železniških 
družb, ki bo deloval v slovenskem železniškem prometnem 
sistemu. Če bo potrebno, bo pripravila predlog zakona, ki bo 
omogočil prevzem dolgov, ki jih ima JPSŽ oziroma jih bo imel 
Holding SŽ kot njegov univerzalni pravni naslednik. Prav tako bo 
določila obseg sredstev, ki jih bo država zagotovila za poslovno 
in drugo - zlasti kadrovsko - sanacijo poslovnega sistema 
slovenskih železniških družb. 

Poslovna sanacija mora temeljiti na analizi delovanja slovenskega 
železniškega prometnega sistema, analizi sedanjega stanja JPSŽ 
in poslovni viziji Holdinga SŽ. Na teh analizah in poslovni viziji 
koncemskega sistema slovenskih železniških družb, bo temeljil 
tudi ustanovitveni akt Holdinga SŽ, ki ga bo sprejel ustanovitelj na 
podlagi 5. člena predloga zakona. 

V. poglavje - prehodne določbe 

(členi 14 do 16) 

V besedilih členov 12 do 14 so vsebovana pravila, ki se nanašajo 
na uresničevanje določb zakona (rok preoblikovanja v Holding 
SŽ, rok za izdajo odloka o ustanovitvi Holdinga SŽ, rok za izdajo 
akta ministra za promet, s katerim so določena sredstva za 
opravljanje gospodarskih javnih služb). 

(17. člen) 

Besedilo prvega odstavka člena določa, da Uprava JPSŽ nadaljuje 
svoje delo kot poslovodstvo Holdinga SŽ do poteka mandata. 

(18. člen) 

Prvi odstavek določa, da vse delavce JPSŽ prevzame Holding 
SŽ. 

Drugi odstavek določa obveznost Agencije za železniški promet, 
da ob prevzemu nalog, ki jih je do prevzema opravljalo JPSŽ, 
Holding SŽ ali odvisne družbe, prevzame tudi delavce, ki so 
opravljali ta dela. 
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(19. člen) VI. poglavje - končna določba 

Besedilo člena določa, da javno podjetje SŽ, d. d., in reprezentativni 
sindikati zaposlenih v njem ustanovijo posvetovalno telo, v katerem 
se bosta uprava in sindikati dogovarjala o reševanju socialne 
problematike zaposlenih, v času do izvedbe preoblikovanja. 

(20. člen) 

Besedilo člena vsebuje rok začetka veljavnosti zakona. Zaradi 
reševanja akutnega vprašanja kapitalske neustreznosti, kar 
zakon rešuje z dokapitalizacijo, določeno v 10. členu predloga 
zakona, je določeno, da zakon začne veljati naslednji dan po 
objavi v uradnem listu. 
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PRILOGA 

V prilogi sta kot dodatna informacija analizi PEST in SWOT javnega podjetja Slovenske 
železnice, d. d. 

ANALIZA PEST IN SWOT 

RAZLIČIC ORGANIZIRANOSTI 

JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE 

ŽELEZNICE 

Pripravil: 

ITEO v sodelovanju s Slovenskimi železnicami 

Ljubljana, 16.junij 1997- Popravljeno 16. september 2001 - Boris Živec 
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UVOD GOSPODARSKI DEJAVNIKI 

Problematika izboljšanja uspešnosti poslovanja javnega podjetja 
Slovenske železnice, d. d., je odvisna od dveh temeljnih skupin 
dejavnikov ali področij - od zunanjih in notranjih. 

Zunanji dejavniki - dejavniki okolja so opredeljeni v analizi PEST 
(politični - zakonodajni, gospodarski, sociokulturni in tehnološki). 
Ti dejavniki so za javno podjetje Slovenske železnice odvisni 
predvsem od lastnika - države. Država je tista, ki mora upoštevati 
javni interes in njegovo ureditev, ter upravljati vzvode za urejanje 
konkurenčne sposobnosti podjetja. Zato je potrebna odločitev 
lastnika glede prometne politike ter pričakovanj in usmeritve do 
javnega podjetja SŽ. 

Notranji dejavniki so tisti, ki so v pristojnosti poslovodstva, ki 
mora ob danih usmeritvah in strategiji lastnika dosegati čim 
uspešnejše poslovanje. Na uspešnost poslovanja pa vpliva tudi 
organiziranost javnega podjetja. V nadaljevanju so prikazane 
analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT) 
za različne oblike organiziranosti javnega podjetja Slovenske 
železnice. 

PEST - ANALIZA DEJAVNIKOV 

OKOLJA SLOVENSKIH ŽELEZNIC 

Politični/zakonodajni dejavniki 

Prometna strategija države se oblikuje. 

Zaradi nove politične zemljepisne razporeditve obstoji 
nevarnost, da bodo glavni železniški prometni tokovi iz 
zahodne Evrope proti vzhodni Evropi in Balkanu obšli 
Slovenijo. 

"Zakon o železniškem prometu" opredeljuje železnice kot 
(eno) javno podjetje z infrastrukturo v državni lasti. 

Zakon o varnosti v železniškem prometu določa standarde 
opravljanja storitev, ki niso prilagojeni napredku tehnologije. 

Država je lastnik ter določa cene nekaterih storitev 
(potniškega prometa). 

Subvencionirana sta potniški in kombinirani promet. 

Država določa nekatere pomembne pogoje delovanja 
glavnega konkurenta (cestni potniški in tovorni promet) s 
ceno goriva, cenami zavarovanja, cestnimi pristojbinami, 
prometnimi dovoljenji, subvencijami v potniškem avtobusnem 
prometu itd. 

Javno podjetje je dejansko monopolni uporabnik infrastrukture, 
čeprav je država sprejela obveznost, da je infrastruktura pod 
enakimi pogoji dostopna vsem izvajalcem. 

Država prednostno obravnava gradnjo avtocest pred 
modernizacijo železnic. 

Potniški promet je v zavesti ljudi kot javna dobrina - protesti 
proti ukinitvam nerentabilnih prog, postaj itd. 

Železnice imajo pomembno ekološko prednost pred cestnim 
prevozom, ki pa ni uveljavljena, ker cestni promet ni 
sankcioniran z ekološkim davkom. 

za slovensko gospodarstvo se še ni začel intenzivnejši 
razvojni ciklus, 

podjetje kot celota je v izgubi, ki jo povečuje uveden sistem 
plačevanja stroškov uporabe infrastrukture, 

notranji potniški promet je v celoti predviden kot nerentabilen 
tudi v prihodnje, 

- glavni konkurent je cestni potniški in tovorni promet, njegove 
pogoje delovanja v glavnem določa država, in to neusklajeno 
s pogoji poslovanja v železniškem prometu, 

obseg (fizični) prometa počasi narašča, 

deleža železnic v posameznih vrstah prometa zaradi 
pomanjkljivih podatkov ni mogoče dovolj natančno oceniti, 

množični tranzitni tovori so vezani na Luko Koper, njihova 
rentabilnost je vprašljiva (vprašanje udeležbe železnic in 
pristanišča v celotnih stroških), 

- delež glavnih tovorov se zmanjšuje, 

podjetje ni zadovoljivo usposobljeno za pomembno povečanje 
posebnih tovorov, 

- obseg potniškega in tovornega prometa je glede na število 
zaposlenih premajhen oziroma storilnost je premajhna, 

stroški dela imajo v celotnih stroških več kot 50-odstotni delež 
s težnjo nadaljnjega naraščanja, 

kakovost storitev potniškega in tovornega prometa je kljub 
napredku v zadnjih letih prenizka, 

v potniškem prometu je primerjalna prednost nizka cena, ki 
pa nima pričakovanega učinka na uporabnike (nizka cena ne 
nadomesti manjše udobnosti), 

domači in tuji dejanski in možni trg ni dovolj preučen, 

- tržna prodornost podjetja je premajhna, 

cena denarja na domačem trgu je (še) višja kot na zunanjih 
trgih, 

država ni v celoti uredila svojih finančnih obveznosti do 
železnic iz preteklih let, zato poslujejo v neugodnih razmerah, 

poslovanje železnic ne podpira dovolj dober poslovni 
informacijski sistem. 

SOCIOKULTURNI DEJAVNIKI 

gospodarska logika v poslovanju železničarjev še ni dovolj 
razvita, sploh pa ne prevladujoča, 

- v vedenju zaposlenih na železnici in precejšnjega dela 
vodstva prevladuje pretekla logika poslovanja, 

glede na potrošne navade in doseženo življenjsko raven 
prebivalstva nizke cene železniškega prevoza ne odtehtajo 
manjše kakovosti tega prometa, 
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na železniški potniški promet zelo negativno vpliva, da je 
avto splošno sprejet statusni simbol Slovencev, 

na odnos države do železniškega prometa pomembno vpliva 
prevelika moč "cestnega lobija", 

spremembe v strukturi gospodarstva, propad velikih 
industrijskih sistemov z velikimi koncentracijami delavcev in 
razmah majhnih podjetnikov, negativno vplivajo na uporabo 
železniških prevoznih storitev, 

zmanjševanje stroškov dela na železnicah je mogoče le ob 
sočasnem ponovnem inženirstvu delovnih procesov, 

Precejšnja neodločnost države pri vzpostavljanju 
nacionalnega prometnega sistema, ki bi zagotavljal večjo 
stopnjo varovanja okolja in sonaravnega delovanja. 

TEHNOLOŠKI DEJAVNIKI 

Slovenske železnice so tehnološko zastarele, ne dohajajo 
razvoja železnic v razvitih evropskih državah, 

hitrosti vlakov na slovenskih železnicah so premajhne, 

vlaganja v posodobitev infrastrukture in voznega parka so 
premajhna oziroma neustrezno usmerjena, 

ločitev infrastrukture in prometa ni ustrezno izvedena, 

infrastruktura se ne prilagaja dovolj hitro spremenjenim 
gospodarskim in prometnim zahtevam 

potniški in tovorni železniški promet sta tehnološka celota, 

tehnološki informacijski sistem je potreben posodobitve, 

vzdrževalna dejavnost ni dovolj racionalno organizirana. 

RAZLIČICA 1 

ENOVITO PODJETJE SLOVENSKE ŽELEZNICE 

Organizacijska struktura slovenskih železnic kot enovitega 
podjetja je podrobneje obdelana v programu nadaljnjega 
prestrukturiranja javnega podjetja SZ 1997 - 2000. Ta različica 
ima tri podrazličice (glede na organiziranost in status enot na 
drugi ravni org. strukture), in sicer: 

a) 1 investicijski (infrastruktura) in 2 dobičkonosna centra 
(potniški in tovorni promet) 

b) 1 investicijski (inf.) 2 dobičkonosna (pot. in tov. promet) in 1 
stroškovni center (vleka in vozila) 

c) 1 investicijski (inf.) in 3 dobičkonosni centri (pot. in tov. promet 
ter vleka in vozila) 

Značilnosti 

eno podjdtje - en žiro račun, 

- enotno vodstvo - enotno menedžersko usklajevanje, 

- bolj decentralizirano vodenje kot pri sedanji obliki, 

notranja delitev na različna mesta odgovornosti, 

vsako od mest odgovornosti ima svoj interni obračun, 

prehod javnega podjetja na programsko organiziranost, 

- stopnja decentralizacije je določena z obsegom pooblastil, ki 
jih dobijo programske enote in njihovi vodje od uprave, da 
lahko uspešno vodijo te enote, 

- stopnja samostojnosti je določena z obsegom strokovnih in 
drugih podpornih dejavnosti, ki se opravljajo skupno, 

- treba je zagotoviti integracijski mehanizem, 

- uprava podjetja neposredno upravlja in nadzoruje skupne 
službe podjetja in poslovni sekretariat, 

- infrastruktura ima status naložbenega mesta odgovornosti 
(do samostojnega podjetja ji manjka le še pravna oseba). 
Stopnja uspešnosti inv. centra in njenega vodje je donosnost 
kapitala, 

- potniški in tovorni promet sta organizirana kot dobičkonosna 
centra, kar pomeni, da se njuna uspešnost in uspešnost 
njunih vodij meri z obvladljivim dobičkom, 

- storitve med centri odgovornosti se obračunavajo po 
prenosnih cenah. 

Prednosti in slabosti različice 1 z različnimi podrazličicami: 

1. Prednosti: 

- omogoča neposredno menedžersko usklajevanje celotne 
dejavnosti, 

večja finančna moč, 

racionalnejša uporaba visoko strokovnih kadrov, 

- lažje usklajevanje celotnega sistema, 

- možnost za nadaljnjo decentralizacijo (postopnost uvajanja 
nove organizacije), 

zagotavlja enotno usklajevanje dejavnosti prometa in 
infrastrukture, 

- nižji stroški transakcij: 

zaradi usklajevanja plačevanja, 
- ' omogoča maksimiranje dobička na ravni celotnega 

sistema, 
- poceni vertikalni nadzor, 
- cenejša in izboljšana je izmenjava informacij, 
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znižuje stroške sodelovanja; RAZLIČICA 2 

- zmanjšajo se zaloge, 
učinkovitejša je izraba tehnologije, 
nižji so stroški razvoja in raziskav, 
stroški se delijo na več subjektov, 
nastopajo učinki "krivulje učenja", 

- znižuje stroške zaradi moči nad kupci in dobavitelji, 

- dosega boljšo dobavo, 
- omogoča monopol nad dobavitelji, 

boljša je obveščenost o vhodnih stroških, 
dosega nižje cene zaradi moči nad dobavitelji, 
manjši so stroški propagande. 

2. Pomanjkljivosti: 

težje vodenje tako organiziranega podjetja, 

- težji nadzor 

manjša odgovornost infrastrukture in prometa za svoje 
poslovanje (v enem podjetja je odgovornost do treh oseb 
skupna), 

- težave pri delitvi posrednih skupnih stroškov, 

manjša prilagodljivost, 

informacijski sistem (FRIS) ne podpira take organizacije. 

3. Priložnosti: 

■ sprememba organizacijske kulture, 

sprememba iz tehnološke v ekonomsko logiko poslovanja, 

tržna usmeritev železnic na kupce, 

uveljavljanje mehanizmov večje donosnosti podjetja, 

celovita ponudba železniških (ter s tem povezanih storitev) 
storitev. 

4. Nevarnosti: 

pomanjkanje volje do sprememb, 

pomanjkanje kritične mase za spremembe, 

neustrezna delitev pristojnosti (nezadostna pooblastila vodjem 
mest odgovornosti za vodenje), 

prikrivanje dejanskih rezultatov na posameznih mestih 
odgovornosti, 

premajhna prilagodljivost za spremembe v okolju, 

premajhna učinkovitost v primerjavi z drugimi evropskimi 
železnicami. 

MODEL KONCERNSKE ORGANIZIRANOSTI SZ 

Temeljna lastnost koncernske organiziranosti je v tem, da gre za 
enotno vodenje pravno samostojnih družb. Pri SŽ bi šlo za sistem 
pravno samostojnih, toda kapitalsko povezanih družb. 

Koncerni imajo različne oblike: 
Dejanski koncem sestavljajo ena obvladujoča družba in ena 
ali več odvisnih družb. 
Pogodbeni koncem sestavljajo družbe, ki so medsebojno 
povezane s pogodbo o obvladovanju. 
Koncem z razmerjem enakopravnosti sestavljajo pravno 
samostojne družbe, povezane z enotnim vodstvom, ne da bi 
bile pri tem medsebojno odvisne. 

Z vidika vodenja je pri več pravno samostojnih - toda povezanih 
družbah, večji poudarek na tržnem urejanju doseganja uspešnosti, 
pri enovitem podjetju pa na doseganju uspešnosti na podlagi 
enotnega vodenja. 

1. Prednosti: s 

večja skladnost pristojnosti in pravne odgovornosti, 

jasnost pristojnosti in odgovornosti do nabavnega in 
prodajnega trga, 

večja samostojnost in odgovornost vodstva družbe, 

prenos poslovnega tveganja na posamezne družbe, 

večja strateška samostojnost, 

upoštevanje zahtev vodstev, 

večja merljivost uspešnosti in lokacija posamezne družbe, 

lažje investiranje, 

- večja prilagodljivost posameznih podjetij, 

večji ugled vodstev, 

jasnejša razdelitev odgovornosti za dosežke poslovanja, 

večji vpliv trga na poslovanje, 

maksimizacija dosežkov vsakega podjetja, 

večja motiviranost vodstev, 

omogoča privatizacijo prometa, 

- večja specializacija posamezne družbe, 

notranja členjenost podjetij v skladu z notranjimi potrebami, 

zmanjšanje stroškov poslovanja: 

manjši stroški notranjega usklajevanja (manj notranje 
birokracije), 

- majhnost posamezne enote omogoča boljšo notranjo 
obveščenost, 
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- majhnost olajšuje specializacijo na področju, na katerem 
ima znanje, 
močan je tržni (objektivni) pritisk na učinkovitost, 
manjši so stroški nadzora, 
prihranki pri zunanjih dobaviteijih so navadno večji kot pri 
notranjih, 

- manjša je pristranost menedžmenta do posameznih 
poslovnih področij, 
manjša je kompleksnost nadzora in usklajevanja, 

- izraba zmogljivosti je boljša, 
racionalnejša je nabava specializiranih sredstev, 

poslovanje v negotovem okolju je uspešnejše: 

- za prilagajanju okolju je potrebno manj birokracije, 
boljše je prilagajanje majhnih enot poslovnim ciklusom, 
manj je administriranja zaradi izrabe zmogljivosti, 

- boljše je odzivanje na izjemno povpraševanje, 
medfazne zaloge so manjše ali jih sploh ni, 
procesi predelave informacij so manj zapleteni. 

2. Pomanjkljivosti: 

- težje usklajevanje celotnega sistema, 

težji nadzor celote, 

težnja k razlikam v sistemu urejanja plač, dopustov in drugih 
pravic zaposlenih, 

manjša finančna moč, 

informacijski sistem (FRIS) ne podpira take organizacije, 

več potrebnega manedžerskega kadra. 

3. Priložnosti: 

sprememba organizacijske kulture, 

sprememba iz tehnološke v ekonomsko logiko poslovanja, 

- velike in dolgoročne spremembe, 

- zadovoljuje zahteve države po zmanjševanju subvencij, 

večja možnost programskega razlikovanja po ločenih podjetjih, 

neposreden vpliv trga na podjetja, 

ustanovitev podjetja za primestni promet (z različnimi 
prevoznimi sredstvi). 

4. Nevarnosti: 

pomanjkanje volje do sprememb, 

- optimizacija dosežkov enega podjetja v nasprotju z 
optimizacijo dosežkov drugega podjetja, 

- vsaka družba ima svoj svet delavcev, delavskega direktorja, 

- odprtost infrastrukture tudi za tuje operaterje (finančno močni 
lahko izrinejo SŽ), 

odpor zaposlenih (zaradi radikalnejših sprememb), 

- pomanjkanje kritične mase za spremembe. 

RAZLIČNE OBLIKE KONCERNA GLEDE NA VLOGO 
KROVNE DRUŽBE 

Ključno vprašanje pri koncernski organizaciji je, kakšna je 
vloga krovne družbe. S tem je določena tudi njena dejavnost, 
operativno pa tudi število zaposlenih ter stroški, ki jih sme 
povzročati. Če sledimo nemškim izkušnjam, lahko opredelimo tri 
značilne vloge krovne družbe, ki obenem tudi opredeljujejo obseg 
zaposlenih v tej družbi in stroške. Te so: 

1. Finančni holding. V tem primeru krovna družba uresničuje 
nadzor na podlagi finančnih kazalcev. Krovna družba opravlja te 
dejavnosti: 

- finance (gospodarjenje z denarjem, zagotavljanje sredstev), 
- koncernsko načrtovanje, določanje skupne razvojne strategije, 
- koncernski kontroling, 
- združitve, odcepitve, prodaje, nakupi itd. podjetij. 

V tem primeru se število zaposlenih v krovni družbi giblje nekako 
med 10 in 30 (odvisno od velikosti koncema, števila podjetij v 
koncemu itd.). Stroški, ki jih sme povzročati krovno podjetje, so 
med 0,1 % in 0,25 % celotnega prihodka koncema. 

2. Strateški menedžment - holding. V tem primeru je vloga 
krovne družbe finančna in strateška. Krovno podjetje opravlja te 
dejavnosti: 

- finance (gospodarjenje z denarjem, zagotavljanje sredstev), 
- koncernsko načrtovanje, določanje skupne razvojne strategije, 
- koncernski kontroling, 
- združitve, odcepitve, prodaje, nakupi itd. podjetij, 
- odnosi z javnostmi, 
- kadrovska funkcija, 
- pravna služba, 
- strateško usmerjanje, 
- notranja revizija. 

V strateškem holdingu je lahko zaposlenih med 30 in 100 (odvisno 
od velikosti koncema, njegove sestavljenosti itd.). Stroški, ki jih 
sme povzročati krovno podjetje, so med 0,25 % in 0,7 % celotnega 
prihodka koncema. 

3. Operativni menedžment - holding. Krovno podjetje v tem 
primeru ne opravlja samo finančne in strateške naloge ampak 
tudi niz operativnih opravil za podjetja v koncemu. Krovno podjetje 
opravlja te dejavnosti: 

- finance (gospodarjenje z denarjem, zagotavljanje sredstev), 
- koncernsko načrtovanje, določanje skupne razvojne strategije, 
- koncernski kontroling, 
- združitve, odcepitve, prodaje, nakupi itd. podjetij, 
- odnosi z javnostmi, 
- kadrovska funkcija, 
• pravna služba, 
- strateško usmerjanje, 
- notranja revizija, 
- obračun davkov in prispevkov, 
- raziskave in razvoj, 
- nabava, 
- koncernsko trženje, 
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- knjigovodstvo, bilance, 
- tehnologija. 

V tem primeru se število zaposlenih v krovni družbi giblje nekako 
med 100 in 300 (odvisno od velikosti koncema, števila podjetij v 
koncemu itd.). Stroški, ki jih sme povzročati krovno podjetje, so 
med 0,7 % in 2 % celotnega prihodka koncema. 

Opredeljene so le značilne vloge krovnega podjetja. Razliko med 
finančno vlogo in finančno-strateško operativo je treba razumeti 
le kot nadaljevanje, ki omogoča zelo številne vmesne oblike. 
Koncemi so v glavnem individualne tvorbe, ki sledijo posebnostim 

dejavnosti in okolja, v katerem delujejo, ne nazadnje pa tudi filozofiji 
vodstva. 

Dejavniki Izbire primerne vloge krovnega podjetja so 
predvsem (skica 1): 

filozofija vodstva o najprimernejši vlogi krovne družbe, 
- stopnja razpršitve programov koncema, 

stopnja globalizacije poslovnih področij, 
- specializiranost vodstev posameznih poslovnih področij, 

- kakovost (vsebina) načinov vodenja, 
možen realni prispevek krovne družbe k uspešnosti 
koncema v celoti. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga aKta: Zakon o preoblikovanju in privatizaciji 
javnega podjetja Slovenske železnice, d. d. 

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

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanaša|o na predloženo gradivo: 

V. ODDELEK - PLAČILA, KAPITAL, KONKURENCA IN DRUGE 
GOSPODARSKE DOLOČBE, PRIBLIŽEVANJE 
ZAKONODAJE 
II. POGLAVJE - KONKURENCA IN DRUGE GOSPODARSKE 
DOLOČBE - 65. člen 

VI. ODDELEK - GOSPODARSKO SODELOVANJE - 83. člen 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene:/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Direktiva evropskega parlamenta in sveta 91/440/EGS o 
razvoju železnic v skupnosti OJ št. L 237, 24/08/1991; v 
celoti usklajeno 
Direktiva 2001/12/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. tebruarja 2001, ki amandmira direktivo Sveta 91/440/EEC 
o razvoju železnic v Skupnosti OJ, št. L 75, 15.3.2001; v 
celoti usklajeno 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: da 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

i 
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zooral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto): 2002 

5)Ai| so ggoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Direktivi 91/440/EEC in 2001/12/EC sta prevedeni, direktiva 2001/ 
12/EC pa še ni pravno redakcijsko urejena. 

6) A" le predlog aKta preveden in v Kateri leilk? Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strgkovnlaKov (phare, TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

dr. Krešo Puharič, Ekonomska fakulteta Ljubljana, dr. Drago 
Mežnar, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, dr. Tone Ljubič, 
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, dr. Anton Ogorelc, 
Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor, prof. dr. Marijan Kocbek 
Pravna fakulteta v Mariboru 

8) Povezava z Državnim programom la prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

Zakon o preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske 
železnice, d. d. je v Državnem programu za prevzem pravnega 
reda ES - revizija 2002 predviden za sprejem do konca junija in je 
v njem zapisan pod zaporedno 9.10 (poglavje transport). 

Jakob PRESEČNIK 
MINISTER 

Urad za železnice: mag. Matjaž Knez, državni sekretar 

Pravna služba: Jože Taler, državni podsekretar 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 

IN 2003 

- hitri postopek - EPA 579 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1611-0058 
Številka: 400-20/2001-3 
Ljubljana, 27.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 80. redni seji dne 27.6.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2002 IN 2003, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. in 219. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leto 2002 in 2003 obravnava po hitrem postopku, 
ker to zahtevajo izredne potrebe države, saj je v nacionalnem 
interesu, da se ta zakon čim prej sprejme in tako, zaradi 

sprememb, ki jih prinaša na strani zagotavljanja virov, omogoči 
tekoče financiranje države. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- Goran Bizjak, državni podsekretar v Ministrstvu za finance, 
- Petra Zemljič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Vlada Republike Slovenije je določila predlog rebalansa proračuna 
Republike Slovenije za tekoče leto ter ga posredovala Državnemu 
zboru Republike Slovenije v sprejem. Glede na navedeno ter 
izhajajoč iz pravne narave državnega proračuna je potrebno 
pripraviti tudi spremembe in dopolnitve zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list 
RS, št. 103/01). Državni proračun po veljavnem pravnem redu 
nima narave zakona, saj ni sprejet v obliki zakona. Zato je 
uveljavitev letnega zakona o izvrševanju državnega proračuna 

nujen in neposredni pogoj za uveljavitev proračuna in s tem za 
njegovo izvrševanje. Izhajajoč iz navedenega je ob posredovanju 
rebalansa proračuna Republike Slovenije, kot spremembah 
proračuna tekom njegovega izvrševanja, potrebno posredovati 
državnemu zboru tudi predlog zakona, ki bo omogočil njegovo 
izvrševanje. 

Poleg spremembe zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leto 2002 in 2003 (v nadaljnjem besedilu: ZIPRS0203), 
ki je potrebna iz navedenih pravnosistemskih razlogov, se v 
predlogu zakona predlagajo rešitve, ki so povezane s predlogom 
rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2002. Te 
zadevajo vpeljavo posebnega namenskega vira, ki ga predvideva 
sprememba zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in 
povojnega nasilja ter ukinitev statusa namenskih sredstev 
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prihodkov od upravnih taks za registracijo določenih motornih 
koles po zakonu o varnosti cestnega prometa. Prav tako se 
predvideva, da se bo povečalo zadolževanje Republike Slovenije 
v letošnjem letu iz 257 milijard na 272 milijard. Omenjeno ima za 
posledico, da se za ta obseg zmanjšuje obseg možnega 
dodatnega zadolževanja za katerega ima skladno s četrtim 
odstavkom 32. člena ZIPRS0203 pooblastilo vlade - ta se torej 
zmanjšuje iz 15 mlrd na 623 milijonov SIT. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S sprejemom zakona se bo omogočila uveljavitev ter izvrševanje 
rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2002. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlog zakona je usklajen s predlogom rebalansa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2002 in bo imel naslednje finančne 
učinke v delu, ki zadeva vpeljavo novega namenskega prihodka 
proračuna v višini 1,689 mlrd SIT ter ukinitev posebnega namena 
uporabe prihodki od upravnih taks za registracijo določenih 
motornih koles v višini 450 mio SIT v letošnjem letu. Prav tako se 
povečuje zadolževanje za potrebe državnega proračuna na obseg 
272.335,709.000 tolarjev. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
2002 in 2003 (Uradni List RS, št. 103/01) se v 6. členu: 
1. za 3. točko doda nova 3. a točka, ki se glasi: »3. a prihodki po 

zakonu, ki ureja plačilo odškodnine žrtvam vojnega in 
povojnega nasilja, ki se uporabijo za namene, določene v 
navedenem zakonu« in 

2. črta 8. točka. 

Ostale točke se preštevilčijo. 

2. člen 

V 32. členu se v prvem odstavku številka »257.989,300.000« 
zamenja s številko »272.335,709.000«. 

V četrtem odstavku se v drugem stavku na koncu črta pika ter 
doda besedilo: », pri čemer po sprejemu rebalansa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2002 ne sme preseči 623,591.000 
tolarjev.«. 

3. člen 

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

K 1. členu: 

V tem členu se predlaga uvedba novega namenskega prihodka 
proračuna, kar je skladno s predvideno spremembo zakona o 
plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. Slednji 
namreč zavezuje Slovensko odškodninsko družbo, d.d., zagotovi 
Republiki Sloveniji oziroma državnemu proračunu finančna 
sredstva za poplačilo obveznic, ki jih je država izdala za plačilo 
dela odškodnine po navedem zakonu. Zato je sprememba tega 
člena povezana s spremembo navedenega zakona. 

Prav tako se ukinja posebni namen uporabe prihodkov od upravnih 
taks za registracijo določenih motornih koles po zakonu o varnosti 
cestnega prometa. S sprejemom tega zakona bodo ta sredstva 
prihodek integralnega proračuna in ne več namenski prihodek za 
potrebe Ministrstva za notranje zadeve. 

K 2. členu: 

Ker se z predlaganim rebalansom proračuna Republike Slovenije 
za leto 2002 predlaga sprememba obsega proračunskega 

primanjkljaja za 14,3 mlrd, se za enak obseg poveča tudi zgornji 
obseg zadolževanja države, ki je določen v zakonu o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije. Zadolževanje države za 
financiranje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se 
veča iz zneska 257.989,300.000 SIT na obseg 272.335,709.000 
SIT. 

V četrtem odstavku 32. člena ZIPRS0203 je določeno, da se ne 
glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
lahko država v letih 2002 in 2003 dodatno zadolži do obsega, ki 
zagotavlja realizacijo obsega odhodkov v sprejetem proračunu 
za posamezno leto, če so realizirani prihodki v teh letih nižji od 
predvidenih v sprejetem proračunu. Povečana zadolžitev iz tega 
naslova lahko znaša največ 15.000,000.000 tolarjev. Vlada mora 
o povečani zadolžitvi obvestiti Državni zbor Republike Slovenije. 
Ker se s predlogom rebalansa zadolževanje države povečuje, 
se predlaga, da lahko do konca leta vlada, če bodo izpolnjeni 
navedeni zakonski pogoji, izkoristi pooblastilo za ukrepanje z 
omenjenim inštrumentom samo za 623,591.000 tolarjev. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

6. člen 
(Namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna za leto 2002 in 2003 so poleg 
prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
Z J F, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se 
uporabijo za odhodke v bilanci prihodkov in odhodkov ali za 
izdatke v računu financiranja: 

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se po kriterijih 
vlade uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu; 

2. prihodki posebnega prispevka iz 6. člena zakona o popotresni 
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list 
RS, št. 45/98, 67/98, 110/99 in 59/01), ki se po programih 
vlade uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu; 

3. prihodki po zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine 
za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe 
premoženja (Uradni list RS, št. 49/98), ki se uporabijo za 
namene, določene v navedenem zakonu; 

4. prihodki Iz naslova takse za odpadna motorna olja po posebni 
uredbi, ki se do višine pravic porabe, zagotovljenih v finančnem 

načrtu ministrstva, pristojnega za okolje, v sprejetem 
proračunu uporabijo za namene, določene v tej uredbi; 

5. prihodki, ki jih lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč 
po 95. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 
59/96) vplačujejo v državni proračun, ki se do višine pravic 
porabe, zagotovljenih v finančnem načrtu ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, v sprejetem proračunu uporabijo 
za namene, določene v navedenem zakonu; 

6. prihodki sklada za telekomunikacije po 116. členu zakona o 
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01), ki se do višine 
pravic porabe, zagotovljenih v finančnem načrtu ministrstva, 
pristojnega za informatiko, v sprejetem proračunu uporabijo 
za namene, določene v navedenem zakonu; 

7. prihodki sklada za rudarstvo po 38. členu po zakonu o 
rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99), ki se do višine pravic 
porabe, zagotovljenih v finančnem načrtu ministrstva, 
pristojnega za okolje, v sprejetem proračunu uporabijo za 
namene, določene v navedenem zakonu; 

8. prihodki od upravnih taks za registracijo določenih motornih 
koles po zakonu o varnosti cestnega prometa, ki se do višine 
pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki 2146 - 
Nakup helikopterja, v finančnem načrtu ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve, v sprejetem proračunu 
uporabijo za nakup helikopterja; 

9. prihodki sklada za avdiovizualne medije po 110. členu zakona 
o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), ki se iz naslova letnih in 
mesečnih pristojbin uporabijo za namene, določene v 
navedenem zakonu in 
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10. prihodki vodnega sklada po zakonu, ki ureja upravljanje z 
vodami, in sicer: 

v letu 2002: vodna povračila do višine 500,000.000 tolarjev 
in plačila za pridobitev vodne pravice do višine 300,000.000 
tolarjev, ki se uporabijo za namene, določene v 
navedenem zakonu in 

- v letu 2003: vodna povračila do višine 890,000.000 tolarjev 
in plačila za pridobitev vodne pravice do višine 535,000.000 
tolarjev, ki se uporabijo za namene, določene v 
navedenem zakonu. 

32. člen 
(Obseg zadolžitve države za leto 2002 in 2003) 

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se 
država za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 
257.989,300.000 tolarjev. 

(2) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se 
država za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 
190.300,191.000 tolarjev. 

(3) V zadolžitev iz prejšnjih dveh odstavkov se ne šteje zadolžitev: 

1. po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih 
razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 
1994-2003 (Uradni list RS, št. 13/94 in 42/00 - obvezna razlaga); 

2. po zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno 
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja 
(Uradni list RS, št. 49/99); 

3. z izdajo obveznic po zakonu o skladu za poplačilo odškodnine 
žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01) in 

4. z izdajanjem enomesečnih zakladnih menic za razvoj denarnega 
trga, v okviru sredstev, ki so deponirana pri Banki Slovenije. Ta 
del zadolžitve se tudi ne šteje za likvidnostno zadolžitev iz tretjega 
odstavka 81. člena ZJF. 

(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena se lahko država v letih 2002 in 2003 dodatno zadolži 
do obsega, ki zagotavlja realizacijo obsega odhodkov v sprejetem 
proračunu za posamezno leto, če so realizirani prihodki v teh 
letih nižji od predvidenih v sprejetem proračunu. Povečana 
zadolžitev iz tega naslova lahko znaša največ 15.000,000.000 
tolarjev. Vlada mora o povečani zadolžitvi obvestiti Državni zbor. 

i 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 ZAČASNEM 

ZATOČIŠČU (ZZZal-A) 

- skrajšani postopek - EPA 580 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1711-0022 
Številka: 262-10/2002-1 
Ljubljana, 28.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 150. dopisni seji dne 28.6.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
ZAČASNEM ZATOČIŠČU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku 
s predlogom, da se uvrsti na izredno sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije, ki se bo pričela dne 9.7.2002. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o začasnem zatočišču obravnava po skrajšanem postopku, 
ker predlagane dopolnitve zakona ne predstavljajo 
zahtevnejših sprememb zakona, so pa nujno potrebne za čim 

hitrejšo ureditev trajnejšega statusa oseb, ki imajo v Republiki 
Sloveniji priznano začasno zatočišče. 

V drugi polovici leta 2002 bo Republiko Slovenijo obiskala misija 
Evropske unije na področju Pravosodja in notranjih zadev, ki 
bo poseben poudarek posvetila tudi problematiki ureditve 
statusa oseb z začasnim zatočiščem. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V marcu 1997 je Slovenija sprejela Zakon o začasnem zatočišču. 
Množični prihod beguncev iz Bosne in Hercegovine po razpadu 
bivše Jugoslavije, ki so se v letu 1992 zatekli v Republiko Slovenijo 
ni bil pravno urejen. Republika Slovenija jim je do sprejema zakona 
nudila »de facto« zaščito v skladu s priporočili UNHCR. Zakon je 
bil sprejet eno leto in pol po podpisu mirovnega sporazuma za 
BIH in v času, ko je bilo vračanje državljanov BIH že v teku oz. 
najmnožičnejše. Do sprejema zakona je bil pravni položaj 
državljanov BIH urejen z akti Vlade in se torej na ozemlju Slovenije 
niso nahajali nezakonito, vendar pa zaradi odsotnosti zakonske 
ureditve niso mogli pridobiti pravice do začasnega zatočišča. V 

Sloveniji je od leta 1992 poiskalo začasno zatočišče 70.000 oseb 
iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Še v decembru leta 1995 je 
bilo registriranih 21.500 beguncev iz Bosne in Hercegovine, pri 
čemer so se mnogi vrnili domov takoj po podpisu Daytonskega 
sporazuma v decembru 1995 ali odšli v druge države, danes ima 
status začasnega zatočišča v Republiki Sloveniji priznano še 
2307 oseb. Pravica do začasnega zatočišča se po zakonu ne 
pridobi za določen čas, saj ni mogoče vnaprej predvideti, kdaj 
bodo prenehale razmere, ki so opravičevale pridobitev začasnega 
zatočišča. Zakon v 5. členu sicer določa kot razlog za prenehanje 
začasnega zatočišča prenehanje razmer, zaradi katerih ga je 
oseba pridobila. V tem primeru Vlada določi rok za zapustitev 
države, Urad za priseljevanje in begunce pa je dolžan organizirati 
vrnitev. 
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Glede na to, da večina oseb iz BIH, ki jim je priznan status 
začasnega zatočišča, dejansko živi v Sloveniji praktično eno 
desetletje in so torej v slovensko družbo bolj ali manj integrirane 
(šolanje, družina) je potrebno pri urejanju trajnejšega statusa teh 
oseb upoštevati tudi to dejstvo. Po veljavnem zakonu o začasnem 
zatočišču, lahko oseba, ki ima priznan status začasnega 
zatočišča, zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje, pri čemer 
so pogoji za izdajo dovoljenja opredeljeni v zakonu o tujcih; 
dovoljenje se izda za določen čas in določen namen.To dovoljenje 
se lahko izda le za čas za katerega je prebivanje v državi nujno 
potrebno, vendar ne dlje od enega leta, omejeno je tudi z namenom 
prebivanja in ta se med trajanjem dovoljenja ne sme spreminjati. 
Dovoljenje za začasno prebivanje torej ne predstavlja trajnejše 
rešitve za urejanje pravnega statusa začasnih beguncev in ne 
omogoča sklenitve polnega zdravstvenega zavarovanja niti ne 
zagotavlja socialnih pravic. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Pri iskanju ustrezne rešitve za trajnejše urejanje statusa oseb z 
začasnim zatočiščem, izhajamo iz načela, ki v največji možni 
meri zagotavlja oz. ohranja nivo pravic, ki so jih imeli s sedaj 
priznanim statusom in sicer v okviru novele Zakona o začasnem 
zatočišču. Ocenjujemo, da je izdaja dovoljenja za stalno bivanje 
ustrezna rešitev, saj tujec pridobi pravico do zaposlitve, 
zdravstvenega varstva in pravice iz socialnega varstva. Pridobitev 
dovoljenja za stalno prebivanje zahteva v skladu z Zakonom o 
tujcih tudi izpolnjevanje drugih pogojev - določeno dobo bivanja, 
stanovanje, sredstva za preživljanje, itd, vendar bi moral postopek 
za pridobitev dovoljenja po tem zakonu za te osebe izključevati 
določene pogoje, stanovanje, vir preživljanja - ker jih ne bodo 
mogli izpolnjevati. Potrebno je urediti poseben postopek za 
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Osebam z začasnim zatočiščem s predlogom zakona 
omogočamo pridobiti status tujca z dovoljenjem za stalno 
prebivanje, v posledici to pomeni tudi pridobitev vseh pravic s 
področja zdravstvenega varstva, socialnega varstva ter 
zaposlovanja v obsegu kot je določeno za tujce s stalnim bivanjem. 

Sredstva za socialno varnost, zaposlovanje in delo se bodo 
zagotavljala v proračunu Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. To ministrstvo je v letošnjem letu na račun integracije 
beguncev od Urada za priseljevanje in begunce prejelo dodatna 
sredstva v znesku 300 Mio SIT namenjena integraciji beguncev. 

Sredstva za zdravstveno varstvo teh oseb se bodo zagotavljala 
v proračunu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ker 
bodo te osebe s pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje postali 
zavarovanci v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Glede pravic iz naslova izobraževanja bo osebam, ki se trenutno 
šolajo na srednjih in visokih šolah ter fakultetah potrebno nuditi 
dodatno pomoč v obliki plačila šolnin. Tujci z dovoljenjem za stalno 
prebivanje morajo namreč po veljavnih predpisih plačevati šolnin 
za srednje in visokošolsko izobraževanje. Glede na to, da te 
osebe nimajo lastnih sredstev, predlagamo, da se jim v prehodnem 
obdobju dveh let zagotovi plačilo šolnin, ki jih bo poravnal Urada 
za priseljevanje in begunce. 

Glede nastanitve in oskrbe v nastanitvenih centrih bi tem osebam 
zagotovili v prehodnem obdobju enega leta od uveljavitve tega 
zakona brezplačno nastanitev, razen seveda za centre, ki se 

zapirajo. Po enem letu bodo te osebe dolžne plačevati dejanske 
stroške oskrbe in nastanitve v centrih. Višino in način plačil 
prispevkov bo določila Vlada. 

Posebej ranljive skupine oseb (mladoletni, mladoletni brez 
spremstva, invalidi, starejše osebe, nosečnice, samske ženske, 
starši samohranilci z mladoletnimi otroci, žrtve spolnih zlorab ter 
mučenja ali organiziranega nasilja) bi lahko na podlagi ugotovitev 
zdravstvene komisije pri uradu bivali v centrih tudi daljše obdobje. 

Osebe, ki se bodo ob zapiranju centrov odločile za zasebno 
nastanitev bodo imele pravico do denarnega nadomestila. Višino 
in način izplačilo ter dobo izplačevanja bo določila Vlada. Denarno 
nadomestilo bo zagotavljal Urad za priseljevanje in begunce 

Ocenjujemo, da skupna finančna sredstva potrebna za izvajanje 
predloženih dopolnitev ne bodo presegala vseh dosedanjih 
finančnih sredstev za ta namen, povsem točne ocene pa niso 
možne. 

4. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/1997) se 
v poglavju »Prehodne in končne določbe« za 30. členom dodajo 
novi 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g, 30h in 30i členi, ki se 
glasijo: 

»30a člen« 
Pravica do stalnega prebivanja 

(1) Osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona priznano 
začasno zatočišče v Republiki Sloveniji lahko pridobijo status 
tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje, ne glede na določbe 
zakona o tujcih. 

(2) Vlogo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vložijo na 
upravni enoti, kjer je nastanitveni center oz. kjer prebivajo. Vlogi 
morajo priložiti dokazilo o priznanem statusu začasnega zatočišča 
in potrdilo Urada o naslovu prebivališča za osebe, ki bivajo v 
nastanitvenih centrih. 

(3) Vloga za izdajo dovoljenja za stalno bivanje se lahko vloži 
najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona, 
razen za osebe z začasnim zatočiščem, ki so v postopku 
odvzema, prenehanja ali ugotavljanja nadaljnje upravičenosti do 
začasnega zatočišča. 

(4) O izdaji dovoljenja za stalno prebivanje odloča Ministrstvo za 
notranje zadeve po skrajšanem postopku. 

»30b člen« 
Pravica do nastanitve In oskrbe v prehodnem obdobju 

(1) Osebe, ki so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje v 
Republiki Sloveniji po tem zakonu in prebivajo v nastanitvenih 
centrih urada, imajo pravico do nadaljnjega prebivanja v 
nastanitvenih centrih, vendar najdalj še eno leto od uveljavitve 
tega zakona, razen v nastanitvenih centrih, ki se zapirajo. 

(2) Prejšnji odstavek tega člena se ne uporablja za mladoletne, 
mladoletne osebe brez spremstva, invalide, starejše osebe, 
nosečnice, samske ženske, starše samohranilce z mladoletnimi 
otroci, žrtve spolnih zlorab ter mučenja ali organiziranega nasilja, 
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za katere zdravstvena komisija pri uradu, zaradi posebej 
utemeljenih razlogov, predlaga nadaljnje bivanje v nastanitvenih 
centrih, ki jih določi Urad. 

(3)Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena so po enem 
letu od uveljavitve tega zakona, dolžne prispevati k nastanitvi in 
oskrbi v nastanitvenem centru v višini dejanskih stroškov 
nastanitve in oskrbe. Višino in način plačevanja prispevka določi 
Vlada Republike Slovenije. 

(4) Stroške nastanitve in oskrbe iz prvega in drugega odstavka 
tega člena zagotavlja Urad. 

»30c člen« 
Pravica do denarnega nadomestila za nastanitev ob 

zapiranju nastanitvenih centrov 

(1) Osebe s statusom začasnega zatočišča in osebe, ki so 
pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po tem zakonu in ki se 
ob zapiranju nastanitvenega centra odločijo za zasebno 
nastanitev, imajo pravico do denarnega nadomestila za nastanitev. 

(2) Višino, dobo in način izplačevanja denarnega nadomestila 
določi Vlada Republike Slovenije. 

(3) Sredstva za denarno nadomestilo iz prvega odstavka tega 
člena zagotavlja Urad. 

»30d člen« 
Pravica do zdravstvenega varstva 

Osebe s statusom začasnega zatočišča imajo, od dneva 
pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje, pravico do 
zdravstvenega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

»30e člen« 
Pravica do zaposlovanja in dela 

Osebe s statusom začasnega zatočišča imajo, od dneva 
pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje, pravice iz naslova 

zaposlovanja in dela v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
zaposlovanja in dela tujcev. 

»30f člen« 
Pravica do izobraževanja 

(1) Osebe z začasnim zatočiščem imajo, od dneva pridobitve 
dovoljenja za stalno prebivanje, pravico do brezplačnega 
srednješolskega in visokošolskega izobraževanja, vendar najdlje 
dve leti od uveljavitve tega zakona. 

(2) Stroške izobraževanja iz prejšnjega odstavka tega člena krije 
Urad. 

»30g člen« 
Pravica do socialnega varstva 

Osebe z začasnim zatočiščem imajo, od dneva pridobitve 
dovoljenja za stalno prebivanje, pravice iz naslova socialnega 
varstva, v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega 
varstva. 

»30h člen« 

Za osebe, ki pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje po tem 
zakonu, ne velja omejitev iz 2. odstavka 8. člena Zakona o 
začasnem zatočišču glede predpisane dolžine bivanja v Republiki 
Sloveniji v primeru, če zaprosijo za sprejem v državljanstvo 
Republike Slovenije. 

»30i člen« 

Dovoljenje za stalno prebivanje, pridobljeno na podlagi tega zakona 
preneha zaradi odpovedi ali razveljavitve v skladu z določbami 
zakona o tujcih. 

2. člen 

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

Zakon o začasnem zatočišču ne določa omejitve trajanja statusa 
začasnega zatočišča. Prav tako pa je v Republiki Sloveniji trenutno 
približno 2300 državljanov Bosne in Hercegovine, ki so že od leta 
1992 v Republiki Sloveniji. Zato je potrebna dopolnitev zakona o 
začasnem zatočišču, ki bo omogočala dejansko ureditev statusa 
teh oseb. 

Glede na to, da zakon o tujcih, kot splošni materialni predpis, ki 
določa pogoje in način vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v 
Republiki Sloveniji v 5. odstavku 3. člena zakona iz svojega 
področja uporabe izključuje osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji 
začasno zatočišče, je potrebno dopolnitve zakona o začasnem 
zatočišču oblikovati kot "lex specialis" v odnosu do zakona o 
tujcih, v delu ki ureja pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno 
prebivanje in pogoje za prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje 
ter pravice teh oseb v prehodnem obdobju. 

Upoštevajoč dejstvo, da zakon o začasnem zatočišču ne bo 
prenehal veljati, da pa je nujno potrebno urediti trajnejši status 
oseb, ki imajo trenutno priznan status začasnega zatočišča 
predlagatelj ocenjuje, da je tematiko najbolj ustrezno urediti v 
okviru prehodnih določb zakona. 

Predlog zakona določa, da lahko osebe, ki se bodo za to odločile, 
pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje tako, da vložijo vlogo v 
Upravni enoti, kjer se nahaja nastanitveni center oziroma kjer 
prebivajo. Rok za vložitev vloge za stalno prebivališče je šest 
mesecev, razen za osebe z začasnim zatočiščem, ki so v 
postopku odvzema, prenehanja ali ugotavljanja nadaljnje 
upravičenosti do začasnega zatočišča. K vlogi se mora priložiti le 
dokumente, ki dokazujejo priznan status začasnega zatočišča. 
O vlogi se odloči v skrajšanem postopku v skladu z zakonom o 
splošnem upravnem postopku. 

Predlog zakona osebam omogoča bivanje in oskrbo v 
nastanitvenih centrih v prehodnem obdobju enega leta od 

uveljavitve tega zakona, razen v centrih, ki se zapirajo. Predlog 
zakona določa daljše prehodno obdobje za oskrbo in nastanitev 
posebej ranljivih skupin oseb. Osebe, ki se ob zapiranju 
nastanitvenih centrov odločijo za zasebno nastanitev imajo pravico 
do denarnega nadomestila za nastanitev, ki jo izplačuje Urad. 
Višino in način plačevanja prispevka za nastanitev in oskrbo in 
višino, dobo ter način izplačevanja denarnega nadomestila za 
nastanitev ob zapiranju nastanitvenih centrov določi Vlada. 

Tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje so zavarovanci v sistemu 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zato zanje veljajo 
predpisi, ki' urejajo področje zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. 

Za tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje veljajo predpisi, ki 
urejajo področje zaposlovanja in dela tujcev. 

Tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje morajo po veljavnih 
predpisih plačevati šolnine za srednje in visokošolsko 
izobraževanje. Glede na to, da te osebe nimajo lastnih sredstev, 
jim je potrebno v prehodnem obdobju dveh let zagotoviti plačilo 
šolnin na srednjih in visokih šolah ter fakultetah kot dodatna 
pomoč, ki jo bo zagotavljal Urad. 

Glede pravic do socialnega varstva so tujci z dovoljenjem za 
stalno prebivanje izenačeni z državljani Republike Slovenije in 
zanje veljajo predpisi s področja socialnega varstva. 

Osebe, ki bodo pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po tem 
zakonu bodo lahko zaprosili tudi za državljanstvo, pri čemer se 
jim bo čas dejanskega bivanja všteval v čas, ki je po zakonu o 
državljanstvu potreben za pridobitev državljanstva Republike 
Slovenije. Seveda pa bodo morali za pridobitev državljanstva 
izpolnjevati tudi vse ostale pogoje, ki jih zakon predpisuje za 
naturalizacijo. 

* 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

ZAKON O DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAČASNEM 
ZATOČIŠČU 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

b) Navedba določb »Evropskega sporazuma o 
pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

c) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Direktiva Sveta EU 2001/55/EC o minimalnih standardih nudenja 
začasnega zatočišča v primerih množičnega dotoka razseljenih 
oseb in o ukrepih, ki zagotavljajo ravnovesje med državami 
članicami pri sprejemanju in posledicah sprejemanja teh oseb 

(Council Directive 2001/55/EC of 20 July on minimum standards 
for giving temporary protection in the event of a mass influx of 
displaced persons and on measures promoting a balance of ef- 
forts betvveen Member States in receiving such persons and 
bearing the consequences thereof, Officvial Journal of the Euro- 
pean Communities L 212, 07.08.2001.) 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Da. 

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

/ 

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

Da. 

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

Predlog akta bo preveden v angleški jezik. 

8) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGAMA. OECD. 
Univerza...) 

/ 

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

Rok za sprejem v Državnem programu za prevzem pravnevga 
reda EU ni določen, vendar pa je v postopku vključevanja 
Republike Slovenije prilagodite zakona o začasnem zatočišču 
ena temeljnih področij, ki jih je potrebno uskladiti s pravnim redom 
Evropske unije. 

Ime In priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

dr. Bojan Bugarič dr. Rado Bohinc 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN 

(ZDPN-1A) 

- skrajšani postopek - EPA 584 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1611-0067 
Številka: 421-07/2002-1 
Ljubljana,01.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 150. dopisni seji dne 1.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o davku na promet nepremičnin obravnava 
po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne uskladitve 
z drugimi zakoni. 

Vlada Republike Slovenije predlog utemeljuje z naslednjim: 

Zakon o davku na promet nepremičnin je povezan z zakonom 
o davku na dodano vrednost in ureja vprašanje obdavčevanja 
tistega prometa nepremičnin, ki ni obdavčen z davkom na 
dodano vrednost. Predlog zakona spremembi in dopolnitvi 
zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je Vlada že predložila 
Državnemu zboru v tretjo obravnavo bistveno posega v sistem 

obdavčevanja nepremičnin z davkom na dodano vrednost, s 
tem pa je porušena skladnost z zakonom o davku na promet 
nepremičnin. Zaradi uskladitve obeh predpisov in preprečitve 
morebitnih pravnih praznin je treba še pred uveljavitvijo 
spremehib zakona o davku na dodano vrednost ustrezno 
spremeniti zakon o davku na promet nepremičnin, tako da bo 
iz obeh predpisov nedvomno jasno določeno, v katerih primerih 
je treba obračunati davek na dodano vrednost in v katerih 
primerih davek od prometa nepremičnin. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton ROP, minister za finance, 
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Mateja Vraničar, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance, 
- Nevenka Beč, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o davku na promet nepremičnin (v nadaljevanju ZDPN)-je 
bil sprejet leta 1999 praktično hkrati z uveljavitvijo zakona o davku 
na dodano vrednost. ZDPN ureja obdavčevanje prometa 
nepremičnin, v tistih primerih, ko takšen promet ni obdavčen z 
davkom na dodano vrednost. Za povezavo sistema davka na 
dodano vrednost s sistemom davka na promet nepremičnin je 
posebej pomemben 4. člen zakona, ki razmejuje primere, ko je 
promet nepremičnine treba obdavčiti z davkom na dodano 
vrednost oziroma z davkom na pomet nepremičnin. 

S predlogom zakona o spremembah i dopolnitvah zakona o davku 
na dodano vrednost, ki ga je Vlada že posredovala v tretjo 
obravnavo se določbe o obdavčevanju nepremičnin z davkom 
na dodano vrednost dodatno usklajujejo z določbami Šeste 
direktive. Zaradi medsebojne uskladitve zakona o davku na dodano 
vrednost in ZDPN je zato nujno potrebno, da se hkrati z uveljavitvijo 
sprememb ZDDV uveljavi tudi ust.ezna sprememba ZDPN. 

Istočasno predlagatelj ugotavlja, da v praksi davčni zavezanci v 
napovedih za odmero davčne obveznosti iz naslova davka na 
promet nepremičnin predlagajo davčnemu organu zelo različne 
podatke o davčni osnovi, ki pogosto ne ustreza tržni vrednosti 
nepremičnine, ki se prodaja. To onemogoča hiter in učinkovit 
postopek odmere, zato predlagatelj predlaga, da se z dopolnitvijo 
ZDPN omogoči davčnemu organu, da z oceno davčne osnove 
ugotovi dejansko tržno vrednost nepremičnine. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlogom zakona predlagatelj ne odstopa od temeljnih načel 
osnovnega ZDPN, ki so bila potrjena že ob uveljavitvi zakona in 
sicer, da se z davkom na promet nepremičnin obdavči tisti promet 
nepremičnin, ki ni obdavčen z davkom na dodano vrednost. 

Z novo določbo o cenitvi davčn« osnove pa predlagatelj želi doseči 
poenotenje pri izvajanju predpisa in večjo učinkovitost pri pravilnem 
obračunavanju davka na promet nepremičnin. 

Zaradi sprememb zakona o davku na dodano vrednost je nujno, 
da se tudi ZDPN prilagodi tem spremembam in da se oba predpisa 
začneta istočasno uporabljati. 

S predlagano spremembo 4. člena se na novo postavlja razmejitev 
prometa z nepremičninami, od katerega je treba obračunati davek 
na promet nepremičnin v primerjavi s prometom, od katerega se 
obračuna DDV. Gre za rešitev, ki predstavlja uskladitev z novo 
ureditvijo obračunavanja davka na dodano vrednost od prometa 
z nepremičninami. 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
ZAKONA 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davku na 
promet nepremičnin, v povezavi z rešitvami, ki so predvidene v 
predlogu zakona so spremembi in dopolnitvi zakona o davku na 
dodano vrednost ne bo imel bistvenih finančnih posledic za državni 
proračun in proračune občin. Prav tako predlog zakona ne bo 
poslabšal položaja davčnih zavezancev. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 57/ 
99) se 4. člen spremeni, tako da se glasi: 

»Za prenos nepremičnin po tem zakonu se ne šteje prenos 
lastninske pravice na nepremičninah, od katerega je bil plačan 
davek na dodano vrednost.«. 

2. člen 

V 6. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Če doseženo plačilo iz drugega odstavka tega člena ne ustreza 
ceni, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka 
davčne obveznosti, je davčna osnova v odmernem postopku 
ugotovljena vrednost nepremičnine.«. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati 1. oktobra 2002. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

k 1. členu 

S spremembo 4.. člena zakona o davku na promet nepremičnin 
se ureditev po tem zakonu usklajuje z rešitvami, ki jih v zvezi s 
prometom nepremičnin uveljavlja predlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o davku na dodano vrednost. Glede na to, da 
se z davkom na dodano vrednost obdavčuje tako promet objektov 
kot tudi nekaterih zemljišč je potrebno redakcijsko spremeniti 
prvi odstavek 4. člena. Glede na spremenjen način obdavčevanja 
nepremičnin po zakonu o davku na dodano vrednost pa so drugi 
do četrti odstavek 4. člena nepotrebni, zato je predlagano črtanje 
teh določb. 

k 2. členu 

Dosedanja praksa pri izvajanju zakona je pokazala, da 
dogovorjena prodajana cena nepremičnine pogosto odstopa od 

tržne vrednosti nepremičnine in s tem zavezanci poskušajo 
zmanjševati svojo obveznost iz naslova davka na promet 
nepremičnin. Z namenom, da bi bil odmerni postopek čim 
učinkovitejši, predlagatelj predlaga, da se določba o davčni osnovi 
za davek od prometa nepremičnin dopolni s pooblastilom 
davčnemu organu, da v primeru, če dogovorjena prodajana cena 
ni v skladu s ceno, ki bi jo bilo mogoče doseči na trgu, davčno 
osnovo oceni in od ocenjene davčne osnove odmeri davek na 
promet nepremičnin. 

k 3. členu 

Ta člen določa datum uveljavitve zakona. Datum uveljavitve je 
prilagojen pričakovani uveljavitvi zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o davku na dodano vrednost, saj morata zaradi preprečitve 
pravnih praznin oba predpisa začeti veljati hkrati. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJATA 

4. člen 

Za prenos nepremičnin po tem zakonu se ne šteje prvi prenos 
lastninske pravice na novozgrajenih objektih, od katerih je bil 
plačan davek na dodano vrednost. 

Če ima kupec, ki pridobi novozgrajeni objekt, pravico do delnega 
odbitka vstopnega davka na dodano vrednost, so v nadaljnjem 
prometu te nepremičnine obdavčene po tem zakonu v delu, v 
katerem kupec ni imel pravice do odbitka vstopnega davka na 
dodano vrednost, v delu, v katerem je imel pravico do odbitka 
davka na dodano vrednost, pa se ta del obdavči z davkom na 
dodano vrednost. 

Če kupec, ki pridobi novozgrajeni objekt, nima pravice do odbitka 
vstopnega davka na dodano vrednost, se v nadaljnjem prometu 
ta nepremičnina obdavči po tem zakonu. 

Če ima kupec, ki pridobi novozgrajeni objekt, pravico do odbitka 
davka na dodano vrednost, se v nadaljnjem prometu ta 
nepremičnina obdavči z davkom na dodano vrednost. 

6. člen 

Osnova za davek (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) je 
prodajna cena nepremičnine. 

Davčna osnova je vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh, 
v storitvah, v prevzetih dolgovih bivšega lastnika in podobno), ki 
ga je ali ga bo prodajalec prejel od kupca za opravljen promet 
nepremičnine. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN - skrajšani 
postopek (EVA 2001-1611- 0067) 

2) Skladnost predloga akta z določbami Evropskega sporazuma 
o pridružitvi: 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 
/ 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

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

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

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? Ne. 

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

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

3) Skladnost priloga akta s predpisi ES 

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

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Predlog zakona ni predviden z Državnim programom, je pa 
posredno povezan z zakonom o davku na dodano vrednost - 
prva revizija (identifikacijska številka ZAKO 3126). 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Petra ZEMUIČ 
SVETOVALKA VLADE 

Podpis ministra: 

mag. Anton ROP 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU 

(ZIZ-A) 

- tretja obravnava - EPA 370 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001 -2011 -0020 
Številka: 712-03/2001-1 
Ljubljana, 27.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 80. redni seji dne 27.6.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 17. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19.6.2002 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 

Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvršbi in zavarovanju - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 

- Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I, BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 89/ 
99) se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 

"1. člen 
(Vsebina zakona) 

Ta zakon določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo 
prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in 
verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službo 
izvršitelja. 

Določbe tega zakona se uporabljajo za sodno izvršbo in 
zavarovanje, urejeno z drugim zakonom, glede vseh vprašanj, ki 
s takim zakonom niso urejena, za izvršbo in zavarovanje na ladji 
in letalu pa samo, če poseben zakon tako določa.". 

2. člen 

V 4. členu se besedi "o varstvu" nadomestita z besedami 
"predpisov, ki urejajo varstvo", za besedama "drugih podatkov" 
se dodajo besede "ali zbirk podatkov". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne podatke o naslovu 
prebivališča in zaposlitvi dolžnika brezplačno posredovati tudi na 
zahtevo izvršitelja.". 

3. člen 

Na koncu prvega odstavka 6. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 

"Strokovni sodelavci in sodni referenti lahko vodijo izvršilni 
postopek in izdajajo sklepe o dovolitvi izvršbe za izterjavo denarnih 
terjatev, sklepe o dovolitvi izvršbe na podlagi verodostojnih listin 
ter sklepe in odredbe o predujmih, varščinah in stroških postopka 
ter o sodnih taksah.". 
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V drugem odstavku se za besedo "tudi" dodajo besede "strokovni 
sodelavec in". 

4. člen 

Drugi odstavek 7. člena se črta. 

Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni 
tako, da se glasi: 

"Izvršitelji se skladno s tem zakonom imenujejo za opravljanje 
službe izvršitelja za območje okrajnega sodišča.". 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni 
tako, da se glasi: 

"Izvršitelji lahko opravljajo tudi druga dejanja, če tako določa zakon, 
ali če na podlagi zakona tako odredi sodišče, drug državni organ, 
notar ali druga oseba z javnimi pooblastili". 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Sodišče lahko glede na naravo zadeve, okoliščine opravljanja 
izvršbe ali iz drugih utemeljenih razlogov odloči, da bo opravilo 
določena neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja po sodnih 
izvršiteljih". 

5. člen 

Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Z odredbo sodišče odloča o vprašanjih postopka". 

6. člen 

Drugi do peti odstavek 12. člena se črtajo. 

7. člen (prej 6.a člen) 

V prvem in drugem odstavku 13. člena se za besedo "zakonom" 
dodajo besede "oziroma z ratificirano in objavljeno mednarodno 
pogodbo". 

8. člen (prej 7. člen) 

V 1. točki 16. člena se za besedo "storitve" doda vejica in beseda 
"dopustitve". V 2. točki se pred besedo "označuje" vstavi besedilo 
"kot skupno poimenovanje za upnico in upnika". V 3. točki se pred 
besedo "označuje" vstavi besedilo "kot skupno poimenovanje za 
dolžnico in dolžnika". V 7. točki se pred besedo "označuje" vstavi 
besedilo "kot skupno poimenovanje za izvršiteljico in izvršitelja". 
V 8. točki se pika nadomesti s podpičjem. Dodata se novi 9. in 10. 
točka, ki se glasita: 

"9. izraz "organizacija za plačilni promet" označuje Banko 
Slovenije, banke in hranilnice ter druge organizacije, ki so v 
skladu z zakonom pooblaščene za opravljanje storitev 
plačilnega prometa, ali za opravljanje storitev sprejemanja 
depozitov; 

10. izraz "neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja" označuje 
vsa v zakonu navedena dejanja, s katerimi izvršitelji 
zagotavljajo izvršitev ali zavarovanje upnikove terjatve in 
dejanja, ki so potrebna za njihovo pripravo in izvedbo.". 

9. člen (prej 8. člen) 

V drugem odstavku 17. člena se črta 2. točka. Dosedanja 3. točka 
postane 2. točka. V dosedanji 4. točki, ki postane 3.točka, se za 
besedo "druga" dodajo besede "izvršljiva odločba, seznam ali", 
za besedo "zakon" pa se dodajo besede, "oziroma ratificirana in 
objavljena mednarodna pogodba". 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Določbe tega zakona o poravnavi se uporabljajo tudi za notarski 
zapis, če zakon ne določa drugače.". 

10. člen (prej 9. člen) 

Drugi in tretji odstavek 18. člena se črtata. 

11. člen (prej 10. člen) 

V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo "ali odločba, izdana 
v postopku za prekrške,". 

Drugi odstavek se črta. 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se 
črta besedilo "in na podlagi odločbe v upravnem postopku, ki še 
ni postala dokončna,". 

12. člen (prej 11. člen) 

V prvem odstavku 20. člena se črta besedilo "oziroma poravnava, 
sklenjena v upravnem postopku". 

V drugem odstavku se besede "pristal na njegovo neposredno 
izvršljivost" nadomestijo z besedami "soglašal z njegovo 
neposredno izvršljivostjo". 

V četrtem odstavku se beseda "drugega" nadomesti z besedo 
"tretjega". 

13. člen (prej 12. člen) 

V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Če pride do spremembe dolžnika po vložitvi predloga za izvršbo, 
se pod pogoji iz prvega odstavka tega člena izvršba nadaljuje 
zoper novega dolžnika, ki jo mora prevzeti v tistem stanju, v 
katerem je, ko vstopi vanjo.". 

14. člen (prej 13. člen) 

V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi v drugih 
primerih, ko upnik z javno ali po zakonu overjeno listino dokaže, 
da je dolžnik kot družbenik, ustanovitelj ali član po zakonu 
neposredno osebno odgovoren za obveznosti družbe ali druge 
pravne osebe.". 

15. člen (prej 14. člen) 

V 30. členu se za besedo "pravic" doda besedilo "in 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, prodajo deleža 
družbenika", besedi "na računu" pa se črtata. 
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16. člen (prej 15. člen) 19. člen (prej 18. člen) 

Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če upnik verjetno izkaže, da s predlaganimi sredstvi izvršbe ne 
bo mogel biti v celoti poplačan, je na predlog upnika ali po oceni 
sodišča dolžnik dolžan kadarkoli med izvršilnim postopkom 
predložiti seznam svojega premoženja z dokazili o lastninski in 
drugih stvarnih pravicah na tem premoženju in za svoje terjatve 
navesti dokazna sredstva.". 

V drugem odstavku se točka a) nadomesti z novima točkama a) 
in b), ki se glasita: 

"a) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjem letu z 
dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premoženjem v 
korist tretjih oseb; 

b) odplačna razpolaganja, s katerimi je dolžnik v zadnjih treh 
letih z dejanjem ali opustitvijo razpolagal s svojim premoženjem 
v korist zakonca ali izvenzakonskega partnerja, krvnega 
sorodnika v ravni vrsti ali stranski vrsti do četrtega kolena ali 
sorodnika v svaštvu do četrtega kolena;". 
Dosedanja točka b) postane točka c). 

V petem odstavku se za besedo "vabljen" dodajo besede "ali če 
na naroku oziroma v seznamu iz prvega odstavka tega člena ne 
navede popolnih in resničnih podatkov o svojem premoženju". 

17. člen (prej 16. člen) 

V prvem odstavku 33. člena se zadnja alinea spremeni tako, da 
se glasi: 

če ne dovoli ali ovira ogled nepremičnine ali njeno cenitev." 

V drugem odstavku se znesek "300.000" nadomesti z zneskom 
"1.000.000", znesek "1.000.000" pa z zneskom "10.000.000". 

V četrtem odstavku se za besedo "kazen" v prvem stavku doda 
besedilo "izterja po uradni dolžnosti, če to ni možno, pa". 

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

"Če ta zakon ne določa drugače, se določbe tega člena uporabljajo 
tudi v drugih primerih, ko sodišče dolžniku izreče denarno kazen". 

18. člen (prej 17. člen) 

Naslov 34. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Več sredstev In predmetov izvršbe". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Na dolžnikov predlog sodišče omeji dovoljeno izvršbo tako, da 
se ta opravi samo na nekatera sredstva oziroma na nekatere 
predmete, če zadoščajo za poplačilo terjatve. Če izvršba s 
posameznim izvršilnim sredstvom ali posameznim predmetom ni 
uspešna, sodišče omejeno izvršbo nadaljuje z naslednjimi 
izvršilnimi sredstvi oziroma na naslednje predmete.". 

Naslov 35. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Pristojnost". 

Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi: 

"Sodišče, ki je pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo, je 
pristojno tudi za odločanje o vseh drugih vprašanjih v izvršbi, če 
zakon ne določa drugače." 

Dosedanje besedilo tega člena postane drugi odstavek tega člena. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Če je v primeru iz prejšnjega odstavka med predlaganimi 
izvršilnimi sredstvi izvršba na nepremičnine, je izključno krajevno 
pristojno sodišče, ki je pristojno za odločanje o tem izvršilnem 
sredstvu.". 

20. člen (prej 19. člen) 

38. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"38. člen 
(Izvršilni stroški) 

Izvršilne stroške plača najprej upnik. 

Upnik mora plačati predujem za stroške izvršilnih dejanj na način, 
v višini in v roku, ki ga določi sodišče. Če upnik v določenem roku 
ne plača predujma, sodišče ustavi izvršbo. 

Za neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja mora upnik na 
zahtevo izvršitelja plačati varščino po določbah 38.a člena tega 
zakona. 

Če se postopek uvede po uradni dolžnosti, se predujem oziroma 
varščina ne plača, potrebni stroški pa se vnaprej izplačajo v 
breme proračuna sodišča, ki je dovolilo izvršbo. 

Dolžnik mora upniku na njegovo zahtevo povrniti stroške, ki so 
bili potrebni za izvršbo, vključno s stroški poizvedb o dolžnikovem 
premoženju, oziroma povrniti stroške postopka po uradni 
dolžnosti. 

Upnik mora dolžniku oziroma tretjemu na njegovo zahtevo povrniti 
izvršilne stroške, ki mu jih je neutemeljeno povzročil. 

Če zakon ne določa drugače, se mora povrnitev izvršilnih stroškov 
zahtevati takoj, ko nastanejo in je znana njihova višina, najkasneje 
pa v tridesetih dneh po končanem ali ustavljenem izvršilnem 
postopku oziroma zaključitvi zadnjega izvršilnega dejanja, po 
katerem se izvršba ni nadaljevala, sicer se stroški ne priznajo. 

Sodišče mora o stroških odločiti v osmih dneh od prejema zahteve. 
Pri odmeri stroškov, ki bo zadnja v izvršbi, sodišče na zahtevo 
stranke upošteva tudi stroške, ki bodo nastali z izterjavo izvršilnih 
stroškov, ter dovoli izvršbo in odredi zavarovanje za njihovo 
izterjavo. Če so zahtevani kasneje, se ti stroški ne priznajo.". 
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21. člen (prej 20. člen) 

Za 38. členom se dodajo novi 38.a, 38.b in 38.c členi, ki se glasijo: 

"38.a člen 
(Varščina za plačilo dela in stroškov izvršitelja) 

Za zavarovanje plačila za delo in za povračilo stroškov lahko 
izvršitelj od upnika zahteva plačilo varščine v roku in v višini, 
določeni v tarifi iz 292. člena tega zakona. 

Izvršitelj mora poziv na plačilo varščine upniku vročiti osebno in 
z opozorilom na posledice, če varščina ne bo pravočasno plačana 
in če ne bo izvršitelju in sodišču predloženo dokazilo o plačilu ter 
z obvestilom o pravici zahtevati, da o varščini odloči sodišče. 
Izvod poziva na plačilo varščine izvršitelj vroči sodišču. 

Če upnik ne soglaša z načinom plačila, rokom ali višino varščine, 
lahko v osmih dneh od prejema poziva izvršitelja vloži pri izvršitelju 
zahtevo, da o tem odloči sodišče. Izvršitelj zahtevo posreduje 
sodišču, ki mora o njej odločiti v osmih dneh od prejema. 

Upnik mora izvršitelju in sodišču predložiti dokazilo o plačilu 
varščine. 

Če upnik ne plača varščine na način in v roku, ki ga določi izvršitelj 
oziroma sodišče ali ne predloži dokazila o plačilu, izvršitelj o tem 
obvesti sodišče, ki ustavi izvršbo. 

Sodišče, ki je ustavilo izvršbo lahko na podlagi pritožbe spremeni 
ali razveljavi sklep iz prejšnjega odstavka, če je pritožbi priloženo 
dokazilo o plačilu varščine. O svoji odločitvi obvesti izvršitelja. 

Izvršitelj mora začeti z opravo neposrednega dejanja izvršbe 
takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu dokazila o plačilu 
varščine. 

38. b člen 
(Hramba in izplačilo varščine) 

Znesek varščine se nakaže in hrani na računu prehodnih sodnih 
pologov in evidentira ločeno po izvršiteljih. 

Varščina se lahko uporabi le za plačilo za delo izvršitelja in za 
povračilo stroškov za neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja 
po določbah 38.c člena tega zakona. 

38.c člen 
(Obračun plačila za delo in stroškov izvršitelja) 

Po opravi neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja mora 
izvršitelj upniku osebno vročiti obračun plačila za delo in stroškov, 
z obvestilom o pravici in pravnih posledicah iz drugega odstavka 
tega člena. Izvod obračuna izvršitelj vroči sodišču. 

Če upnik ne soglaša z obračunom, lahko v osmih dneh od prejema 
obračuna pri izvršitelju vloži zahtevo, da o obračunu odloči sodišče. 
Sodišče mora odločiti v osmih dneh od prejema zahteve. Če 
upnik ne vloži zahteve, da o obračunu odloči sodišče, velja obračun 
za dokončnega. Dokončni obračun, je izvršilni naslov. 

Na podlagi dokončnega obračuna oziroma sklepa sodišča se 
izvršitelj poplača iz izterjanega denarnega zneska. O poplačilu 
obvesti sodišče, ki odredi, da se varščina takoj vrne upniku. 

Če se izvršitelj ne more poplačati iz izterjanega denarnega zneska, 
lahko predlaga sodišču, naj odredi plačilo za njegovo delo in 
povračilo stroškov v celoti ali deloma iz vplačane varščine. Sodišče 

je dolžno izdati pisno odredbo za izplačilo iz varščine in znesek 
izplačati izvršitelju najkasneje v osmih dneh od prejema 
izvršiteljevega predloga s priloženim poročilom in dokončnim 
obračunom oziroma sklepom sodišča. 

Znesek varščine, ki presega višino, potrebno za plačilo izvršitelja, 
se v roku iz prejšnjega odstavka vrne upniku. Če ni bilo varščine 
ali če ta ne zadošča za popolno plačilo, izvršitelj pozove upnika, 
naj mu v osmih dneh plača znesek, ki ga dolguje po dokončnem 
obračunu oziroma sklepu sodišča. Po preteku tega roka lahko 
izvršitelj dolgovani znesek prisilno izterja.«. 

22. člen (prej 21. člen) 

V 40. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

"Če upnik na podlagi verodostojne listine predlaga izvršbo na 
dolžnikova sredstva pri organizacijah za plačilni promet, v predlogu 
za izvršbo ni dolžan navesti podatkov o organizaciji za plačilni 
promet, pri kateri ima dolžnik denarna sredstva in številke računa. 
V tem primeru sodišče po pravnomočnosti sklepa o izvršbi po 
uradni dolžnosti opravi poizvedbe o teh podatkih". 

Tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da 
se glasi: 

"Upravljavec podatkov ali zbirk podatkov je dolžan upniku, ki 
izkaže pravni interes, na njegovo zahtevo, ne glede na določbe 
predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali zbirk podatkov 
in ne glede na državljanstvo oziroma državo, ki ji upnik pripada, 
posredovati osebne podatke, ki se nanašajo na dolžnika ali na 
osebo iz drugega odstavka 31. člena tega zakona in sicer rojstne 
podatke, matično in davčno številko, naslov prebivališča, 
zaposlitev, podatke o terjatvah, deležih, delnicah in drugih 
vrednostnih papirjih, premičnem in ngpremičnem premoženju, 
številke računov, na katerih ima denarna sredstva pri organizacijah 
za plačilni promet, ter druge podatke, ki so potrebni za sestavo 
predloga za izvršbo in za opravo izvršbe". 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Upnik izkaže pravni interes z listino, ki je izvršilni naslov, na 
podlagi katerega je mogoče po tem zakonu predlagati izvršbo". 

Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni 
tako, da se glasi: 

"Če predlogu za izvršbo ni priloženo dokazilo o plačilu sodne 
takse za predlog in za sklep, ki mnra biti plačana po predpisih o 
sodnih taksah, in niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih 
taks, ravna sodišče s takim predlogom kot z nepopolno vlogo. Če 
dokazilo ni predloženo v naknadnem roku, se šteje, da je upnik 
predlog za izvršbo umaknil.". 

23. člen (prej 21.a člen) 

Tretji odstavek 42. člena se črta. 

V četrtem odstavku se črta besedilo neutemeljeno potrdilo o 
izvršljivosti iz tretjega odstavka tega člena pa sodišče v Izvršilnem, 
postopku". 

24. člen (prej 22. člen) 

V tretjem odstavku 44. člena se na koncu pika nadomesti z vejico 
in doda besedilo "o obveznosti obrazložitve ugovora in o pravnih 
posledicah neobrazloženega ugovora.". 
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25. člen (prej 23. člen) 

Za 44. členom se doda nov 44.a. člen, ki se glasi: 

"44.a člen 
(Določitev izvršitelja) 

V sklepu, s katerim dovoli izvršbo, pri kateri je potrebno opraviti 
neposredna dejanja izvršbe, sodišče določi tudi izvršitelja. 

Če izvršitelj ni določen s sklepom o izvršbi, ga sodišče določi s 
posebnim sklepom. 

Sodišče je dolžno določiti tistega izvršitelja, ki ga je predlagal 
upnik v predlogu za izvršbo. Če upnik ni predlagal izvršitelja, ga 
določi sodišče po določbah tega zakona o dodeljevanju zadev 
izvršiteljem. 

Sodišče ne sme za izvršitelja določiti osebe, ki po drugem ali 
tretjem odstavku 288. člena tega zakona ne sme opravljati dejanj 
izvršbe in zavarovanja. 

Zoper sklep o določitvi izvršitelja ni pritožbe, stranke pa lahko v 
osmih dneh od prejema sklepa iz razlogov po prejšnjem odstavku 
zahtevajo izločitev izvršitelja. 

O izločitvi izvršitelja mora sodnik, ki vodi postopek, odločiti v treh 
dneh. Zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne, je dovoljena 
pritožba. 

Razlogi za določitev drugega izvršitelja morajo biti zaznamovani 
v evidenci sodišča o imenovanju izvršiteljev.". 

26. člen (prej 24. člen) 

V prvem odstavku 45. člena se na koncu doda nov stavek, ki se 
glasi: 

"Sklep o izvršbi, s katerim je določen izvršitelj, oziroma sklep o 
določitvi izvršitelja vroči sodišče izvršitelju, skupaj s priloženim 
prepisom vseh listin, ki so potrebne za opravo izvršbe". 

Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo: 

"Sklep o izvršbi na denarno terjatev, izdan na podlagi izvršilnega 
naslova, vroči sodišče tudi dolžnikovemu dolžniku, klirinško 
depotni družbi in sodišču, ki mora opraviti zaznambo sklepa v 
javni knjigi, sklep o izvršbi na denarna sredstva dolžnika pa tudi 
organizaciji za plačilni promet, pri kateri so ta sredstva. 

Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine vroči sodišče 
izvršitelju in osebam oziroma organom iz prejšnjega odstavka 
šele, ko postane pravnomočen. 

Sklep o izvršbi na premične stvari in sklep o določitvi izvršitelja 
vroči dolžniku izvršitelj ob prvem izvršilnem dejanju, če ni v tem 
zakonu drugače določeno.". 

27. člen (prej 25. člen) 

Tretji odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi: 

28. člen (prej 26. člen) 

V 49. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 

"Izvršitelj je dolžan opravljati neposredna dejanja izvršbe ne glede 
na zatrjevane ovire dejanske ali pravne narave, razen če sodišče 
odredi drugače.". 

Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in 
četrti odstavek. 

29. člen (prej 27. člen) 

50. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"50. člen 
(Izvršba v prostoru pravne osebe) 

Kadar se opravlja izvršba v prostoru pravne osebe, zahteva 
izvršitelj pred pričetkom izvršilnih dejanj od zakonitega zastopnika 
te pravne osebe, da takoj določi osebo, ki bo navzoča pri dejanjih. 

Če zakonitega zastopnika ni v prostorih pravne osebe, ali če ne 
določi osebe, ki bo navzoča, opravi izvršitelj dejanja v navzočnosti 
dveh polnoletnih občanov". 

30. člen (prej 28. člen) 

V prvem odstavku 51. člena se za besedo "prisotnost" doda 
besedi "in pomoč", pred piko pa se vstavi vejica in besedilo "če 
naleti na upiranje ali ogrožanje, ali če to utemeljeno pričakuje". 

31. člen (prej 29. člen) 

V prvem odstavku 52. člena se beseda "storil" nadomesti z 
besedilom "ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila". 

V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo 
"Zbornico izvršiteljev in predsednika okrajnega in okrožnega 
sodišča, na območju katerega ima izvršitelj sedež". 

32. člen (prej 30. člen) 

54. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"54. člen 
(Pristojnost) 

O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, če zakon 
ne določa drugače.". 

33. člen (prej 31. člen) 

V prvem odstavku 55. člena se v 5. točki za besedo 
"razveljavljena" dodajo besede "ali izrečena za nično". 

V drugem odstavku se beseda "in" nadomesti z besedo "do". 

"Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se upnik poplača 
pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, če gre za izvršbo na 
podlagi izvršilnega naslova, izdanega v postopku v gospodarskih 
sporih, s katero se posega na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik 
pri organizacijah za plačilni promet." 

Četrti odstavek se črta. 
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34. člen (prej 32. člen) 

56. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"56. člen 
(Ugovor po izteku roka) 

Ugovor, ki temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev in je 
nastopilo po izvršljivosti odločbe oziroma po sklenitvi poravnave, 
lahko dolžnik vloži tudi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, vse 
do konca izvršilnega postopka, če ga brez svoje krivde ni mogel 
uveljavljati v ugovoru zoper sklep o izvršbi. 

Dolžnik je dolžan v takem ugovoru navesti vse razloge, ki jih 
lahko uveljavi v času vložitve. Sodišče zavrže kasnejši ugovor, 
če temelji na razlogih, ki bi jih dolžnik lahko uveljavil v prejšnjem 
ugovoru". 

35. člen (prej 33. člen) 

Tretji odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovoru ugodi ali ga 
zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali 
nedovoljenega. Če sodišče ugotovi, da je ugovor v celoti 
neutemeljen in ne gre za sporna dejstva, ga pošlje višjemu sodišču, 
da o njem odloči kot o pritožbi". 

V petem odstavku se za besedo "izvršba" doda vejica in besedilo 
"ki še ni končana,", za besedo "dopustna" pa doda "(59. in 60. 
člen)". 

36. člen (prej 34. člen) 

59. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"59. člen 
(Pravda ali drug postopek za nedopustnost izvršbe) 

Če je sodišče o ugovoru odločalo na podlagi dejstev, ki so bila 
med strankama sporna in se ta dejstva nanašajo na samo terjatev, 
lahko dolžnik v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o 
ugovoru začne pravdo ali drug postopek za ugotovitev 
nedopustnosti izvršbe. 

Vložitev tožbe po prejšnjem odstavku ne zadrži izvršbe, niti 
izpolnitve dolžnikove obveznosti, če s tem zakonom ni drugače 
določeno". 

37. člen (prej 35. člen) 

60. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"60. člen 
(Obravnavanje nedopustnosti) 

Postopek iz prejšnjega člena mora sodišče izvesti kot prednostno 
zadevo brez odlašanja. 

V postopku iz prejšnjega člena mora dolžnik istočasno uveljavljati 
vse ugovore zaradi nedopustnosti izvršbe, ki jih je mogoče 
uveljavljati po tem zakonu, in istočasno navesti vsa dejstva in 
predlagati vse dokaze, s katerimi jih utemeljuje, sicer to pravico 
izgubi. 

Nova dejstva in nove dokaze upošteva sodišče samo, če jih 
dolžnik navaja oziroma predlaga v pripravljalni vlogi, vloženi v 
roku, ki mu ga je dalo sodišče zaradi odgovora na upnikove 
navedbe v odgovoru na tožbo". 

38. člen (prej 36. člen) 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"V postopkih zoper dolžnike - menične zavezance na podlagi 
menice je dopustno uveljavljati le ugovore po meničnem pravu.". 

39. člen (prej 37. člen) 

V drugem odstavku 62. člena se v prvem stavku za besedilom "je 
dovolilo izvršbo" dodajo besede "in določilo izvršitelja". 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodišče ne ravna po prejšnjih odstavkih tega člena, če ugovor ni 
obrazložen oziroma je prepozen, nepopoln ali nedovoljen. V teh 
primerih sodišče ugovor v skladu z zakonom s sklepom zavrne 
ali zavrže". 

40. člen (prej 38. člen) 

V tretjem odstavku 64. členu se beseda "Ugovor" nadomesti z 
besedilom "Izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega 
ugovora". 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Če ugovor ni obrazložen ali če pravica ni verjetno izkazana, se 
šteje, da je ugovor neutemeljen.". 

41. člen (prej 39. člen) 

Drugi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če upnik v danem roku izjavi, da ugovoru nasprotuje, sodišče 
ugovor zavrne.". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Vložnik ugovora lahko v roku trideset dni od pravnomočnosti 
sklepa iz prejšnjega odstavka začne pravdo za ugotovitev, da 
izvršba na ta predmet ni dopustna.". 

V četrtem odstavku se beseda "prvega" nadomesti z besedo 
"tretjega". 

V petem odstavku se za besedo "izvršba" doda vejica in besedilo 
"ki še ni končana oziroma je bila odložena (73. člen),". 

Šesti odstavek se črta. 

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se 
beseda "drugem" nadomesti z besedo "tretjem", pred besedo 
"uporabljajo" se vstavi beseda "smiselno", za besedo "določbe" 
pa besedilo " drugega odstavka 59. in". 

42. člen (prej 40. člen) 

V drugem odstavku 66. člena se v prvem stavku beseda "petem" 
nadomesti z besedo "tretjem". 
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V četrtem odstavku se besede "jo sodišče napoti, da" nadomestijo 
z besedo "lahko". 

43. člen (prej 41. člen) 

V prvem odstavku 67. člena se 4. točka spremeni tako, da se 
glasi: 

"4. če je sodišče izreklo za nedopustno izvršbo, ki je že bila 
opravljena;". 

Doda se nova 5. točka, ki se glasi: 

" 5. če je upnik prejel več kot znaša njegova terjatev, ali če pri 
izvršbi na plačo in druge denarne prejemke niso bile upoštevane 
določbe o omejitvi izvršbe.". 

44. člen (prej 42. člen) 

V prvem odstavku 68. člena se na koncu pika nadomesti z vejico 
in doda besedilo "in ga opozori na pravne posledice iz drugega 
odstavka tega člena.". 

45. člen (prej 43. člen) 

V prvem odstavku 71. člena se besedilo "z izvršbo pretrpel 
znatnejšo škodo" nadomesti z besedilom "s takojšnjo izvršbo 
pretrpel nenadomestljivo škodo in da je ta škoda večja od tiste, ki 
zaradi odloga lahko nastane upniku". V 8. točki se pika nadomesti 
z vejico in se doda nova 9. točka, ki se glasi: 

"9. če je dolžnik začel pravdo ali drug postopek zaradi 
nedopustnosti izvršbe (59. in 60. člen).". 

V drugem odstavku se pred piko vstavijo besede "in le enkrat". 

V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo "glede na 
okoliščine primera" nadomesti z besedilom "na upnikov predlog", 
pika se nadomesti z vejico in doda besedilo "razen če bi s tem bilo 
ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje njegovih družinskih 
članov". V prvem in drugem stavku se beseda "položi" nadomesti 
z besedo "zagotovi". 

46. člen (prej 44. člen) 

V prvem odstavku 73. člena se besedilo "z izvršbo pretrpel 
znatnejšo škodo" nadomesti z besedilom "s takojšnjo izvršbo 
pretrpel nenadomestljivo škodo ". 

V drugem odstavku se besedilo "lahko glede na okoliščine 
primera" nadomesti z besedilom "na upnikov predlog", pika se 
nadomesti z vejico in doda besedilo "razen če bi s tem bilo 
ogroženo njegovo preživljanje ali preživljanje njegovih družinskih 1 

članov". 

47. člen (prej 45. člen) 

Besedilo 81. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Izvršba na premičnine se opravi z rubežem in cenitvijo stvari, s 
prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s 
prodajo. 

V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva le rubež in cenitev, 
vendar mora v tem primeru v treh mesecih od rubeža in cenitve 
predlagati prodajo stvari, sicer sodišče ustavi izvršbo. 

Rubež ter prepoved odtujitve se vpiše v uradni register zarubljenih 
premičnin in zastavnih pravic, če se ta vodi. Vpis opravi na zahtevo 
izvršitelja, na podlagi sklepa o izvršbi in rubežnega zapisnika, 
organ, ki vodi register. 

V primeru, ko je premičnina vpisana tudi v kakšno drugo evidenco 
(npr. evidenca registriranih vozil), pošlje izvršitelj sklep o izvršbi 
in rubežni zapisnik tudi organu, ki vodi takšno evidenco, z zahtevo, 
da opravi vpis rubeža in prepovedi odtujitve v to evidenco in v 
listino, s katero se dokazuje lastništvo, imetništvo oziroma uporaba 
premičnine (npr. prometno dovoljenje). Če dolžnik temu organu 
ne predloži listine v treh dneh po prejemu zahteve, obvesti pristojni 
organ izvršitelja, ki dolžniku odvzame listino in registrske označbe 
za premičnino ter jih izroči pristojnemu organu. 

V uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic se 
vpišejo podatki o izvršilni zadevi, poteku postopka, dolžniku in 
upniku (osebno ime, prebivališče, rojstni datum in enotno matično 
številko fizične osebe ali firmo, sedež, matično in davčno številko 
pravne osebe) ter enolični identifikacijski znak za premičnino. 
Organ, pristojen za vodenje registra zarubljenih premičnin, lahko 
pridobiva te podatke tudi iz obstoječih uradnih zbirk, ki jih v 
Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije. 
Dostop do podatkov iz registra zarubljenih premičnin in zastavnih 
pravic imajo pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil, če 
jih potrebujejo za izvrševanje svojih dolžnosti in pooblastil. Na 
podlagi enoličnega identifikacijskega znaka za premičnino so 
podatki iz registra javni. 

Vlada Republike Slovenije z uredbo določi vrste premičnin, za 
katere se rubež in prepoved odtujitve vpišeta v register zarubljenih 
premičnin in zastavnih pravic, način vodenja in postopek za vpis 
v ta register ter način zaznambe vrstnega reda drugih zastavnih 
pravic na premičnini.". 

48. člen (prej 46. člen) 

V prvem odstavku 82. člena se črta beseda "sodišče", za 
besedami "sklep o izvršbi" pa dodajo besede "oziroma sklep o 
določitvi izvršitelja". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi ali sklepa o določitvi 
izvršitelja ob rubežu, mu ga izvršitelj vroči pozneje". 

V tretjem odstavku se v prvem stavku pred piko doda besedilo 
"in ga opozori, da bo rubež opravljen tudi, če se ga upnik ne bo 
udeležil". Drugi in tretji stavek se črtata. 

V četrtem odstavku se za besedo "dolžnik" dodata besedi 
"oziroma upnik". 

V petem odstavku se za besedo "dolžnika" dodata besedi 
"oziroma upnika". 

49. člen (prej 46.a člen) 

V 85. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Nevarnost uničenja ali poškodovanja stvari, ki ne ostanejo v 
hrambi pri dolžniku, zadene upnika, razen če je uničenje ali 
poškodba posledica višje sile.". 
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50. člen (prej 46.b člen) 55. člen (prej 51. člen) 

Prvi, drugi in tretji odstavek 87. člena se spremenijo tako, da se 
glasijo: 

"Upnik pridobi zastavno pravico na zarubljenih stvareh z rubežem, 
v primerih iz tretjega odstavka 81. člena pa z vpisom rubeža v 
registru. 

Če so bile stvari zarubljene za več upnikov, se vrstni red zastavne 
pravice, pridobljene z rubežem določa po dnevu, ko je bil opravljen 
rubež, vrstni red zastavne pravice, pridobljene z zaznambo v 
rubežnem zapisniku (91. člen) ali vpisom v registru (tretji odstavek 
81. člena) pa po dnevu, ko je bila opravljena zaznamba oziroma 
vpis. 

če so bile stvari sočasno zarubljene oziroma vpisane v register 
za več upnikov, se določa vrstni red zastavne pravice po dnevu, 
ko je sodišče prejelo predlog za izvršbo ali zavarovanje, če je 
prejelo predloge istega dne, pa imajo njihove zastavne pravice 
isti vrstni red". 

51. člen (prej 47. člen) 

88. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"88. člen 
(Neuspešen poskus rubeža) 

"Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet izvršbe, 
oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo upnikove 
terjatve, lahko upnik v roku enega leta od dneva prvega rubeža 
izvršitelju neomejenokrat predlaga, da opravi ponovni rubež. 

Če upnik v tem roku ne predlaga ponovnega rubeža ali če rubež, 
predlagan do poteka tega roka, ni uspešen, sodišče ustavi 
izvršbo". 

52. člen (prej 48. člen) 

V prvem odstavku 89. člena se pika nadomesti z vejico in dodajo 
besede "razen če te zaradi posebne vrednosti zarubljene stvari 
ni mogoče opraviti hkrati z rubežem.". 

53. člen (prej 49. člen) 

V 91i členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Če je prejšnji rubež opravil upravni organ, napravi upravni organ 
na zahtevo izvršitelja v svojem zapisniku o rubežu zaznamek o 
dodatnem rubežu. 

O rubežu iz prejšnjih odstavkov se obvesti dolžnika". 

54. člen (prej 50. člen) 

V četrtem odstavku 93. člena se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo "ki ga določi izvršitelj.". 

96. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"96. člen 
(Obveznosti in pravice kupca in izvršitelja) 

Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari takoj po koncu 
dražbe oziroma ob prodaji z neposredno pogodbo. 

Izvršitelj je dolžan kupcu izdati dokument, iz katerega morajo biti 
razvidni podatki o opravljeni prodaji, za premičnine, za katere se 
vodi register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona, pa tudi 
podatki iz tega registra. Izvršitelj na podlagi tega dokumenta 
zahteva od pristojnega organa, ki vodi register, da opravi izbris 
vseh bremen in prepovedi na prodani premičnini, ter vpis novega 
lastnika, če se lastninska pravica vpisuje v register. 

Vsebino dokumenta iz prejšnjega odstavka določi minister, 
pristojen za pravosodje s podzakonskim aktom. 

Izvršitelj lahko izroči stvari kupcu, čeprav ni položil kupnine, če v 
to na svojo nevarnost privoli upnik v mejah zneska, ki bi mu šel iz 
dosežene kupnine. Če kupec ne položi kupnine, pa upnik ne 
privoli v izročitev stvari, lahko izvršitelj proda stvari naslednjemu 
najboljšemu ponudniku. 

Kupec pridobi stvar prosto vseh bremen in postane lastnik stvari 
tudi v primeru, ko dolžnik ni bil njen lastnik. 

Kupec nima pravic iz jamčevanja za napake stvari". 

56. člen (prej 52. člen) 

V drugem odstavku 97. člena se pika nadomesti z vejico in dodajo 
besede "sicer pa se denar položi pri sodišču za dolžnika.". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Poplačilo enega upnika opravi izvršitelj. Če je več upnikov, odloči 
o delitvi kupnine in poplačilu upnikov sodišče s sklepom". 

57. člen (prej 53. člen) 

V četrtem odstavku 98. člena se besede "prodaje zarubljenih 
stvari" nadomestijo z besedami "izdaje sklepa iz tretjega odstavka 
97. člena tega zakona". 

58. člen (prej 54. člen) 

99. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"99. člen 

Za izvršbo na premične stvari se smiselno uporabljajo tudi določbe 
tega zakona o izvršbi na nepremičnine, ki se nanašajo na 
vprašanje, kdo ne more biti kupec (187. člen), na oprostitev 
položitve kupnine (drugi odstavek 191. člena), razen določbe, da 
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o predlogu upnika odloči sodišče s sklepom, na izpodbijanje 
terjatev, napotitev na pravdo in sklep o poplačilu (201. člen., 202. 
in 208. člen), razen v primeru, če je en sam upnik (97. člen). 

Če je za zastavljene premičnine vzpostavljen register iz tretjega 
odstavka 81. člena tega zakona, se smiselno uporabljajo tudi 
določbe, ki se nanašajo na poplačilo zastavnega upnika (172. 
člen), prenehanje zastavne pravice (173. člen), kateri zastavni 
upniki se poplačajo (2. točka 196. člena), poplačilo nezapadle 
terjatve, poplačilo nezapadle terjatve občasnih prejemkov in 
poplačilo pogojne terjatve (203. do 205. člen). 

Če za zastavljene premičnine ni vzpostavljen register iz tretjega 
odstavka 81. člena tega zakona, zastavni upnik pa priglasi terjatev 
v roku iz tretjega odstavka 97. člena tega zakona, se smiselno 
uporabljajo določbe, ki se nanašajo na poplačilo nezapadle 
terjatve, poplačilo nezapadle terjatve občasnih prejemkov in 
poplačilo pogojne terjatve (203. do 205. člen).". 

59. člen (prej 55. člen) 

V 101. členu se 3. in 4. točka spremenita tako, da se glasita: 
"3. prejemki iz naslova denarne socialne pomoči po zakonu, ki 
ureja socialno varstvo; 
4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, otroškega dodatka, 
dodatka za nego otroka in pomoči za opremo novorojenca;". 
Na koncu 7. točke se pika nadomesti s podpičjem, dodajo se 
nove 8., 9. in 10. točka, ki se glasijo: 
"8. nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo 
duševno in telesno prizadetih oseb; 
9. dodatek za pomoč in postrežbo; 
10. dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo po zakonu, ki ureja socialno varstvo, in jih 
pridobivajo izven kriterijev redne zaposlitve.". 

60. člen (prej 56. člen) 

V prvem odstavku 102. člena se 1. točka spremeni tako, da se 
glasi: 
"1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. točki 
tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z 
izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 
minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih 
prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja druge osebe, 
pa najmanj znesek v višini dohodka, določenega za dolžnika in 
njegove družinske člane oziroma osebe, ki jih je dolžan po zakonu 
preživljati po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvo, 
za dodelitev denarne socialne pomoči;". 
V 2. točki se besedi "zajamčene plače" nadomestita z besedilom 
"minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih 
prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja druge osebe, 
pa najmanj znesek v višini dohodka, določenega za dolžnika in 
njegove družinske člane oziroma osebe, ki jih je dolžan po zakonu 
preživljati po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvo 
za dodelitev denarne socialne pomoči". 

61. člen (prej 56.a člen) 

110. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"110. člen 
(Vrstni red) 

Vrstni red zastavnih pravic več upnikov se določa po dnevu 
oprave rubeža. 

Če je več upnikov pridobilo zastavno pravico na isti dan, imajo 
zastavne pravice isti vrstni red. 

Če se v primeru iz prejšnjega odstavka terjatve ne morejo 
popolnoma poravnati, se poravnajo sorazmerno.". 

62. člen (prej 56.b člen) 

V drugem odstavku 116. člena se pred besedo "zarubljena" 
vstavita besedi "zastavljena oziroma". 

63. člen (prej 57. člen) 

Celoten sedmi oddelek devetega poglavja se nadomesti z novim 
sedmim oddelkom in členi od 136. do 151., ki se glasijo: 

"7. Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah 
za plačilni promet 

a) Skupne določbe 

136. člen 
(Uporaba določb tega poglavja) 

Za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji 
za plačilni promet, se uporabljajo določbe o izvršbi na denarno 
terjatev, če zakon ne določa drugače. 

137. člen 
(Omejitev izvršbe) 

Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji za plačilni 
promet iz naslova prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe (101. člen), 
oziroma je izvršba nanje omejena (102. člen) ni mogoče seči z 
izvršbo, kolikor gre za prejemke, nakazane za tekoči mesec, 
oziroma je mogoče seči le z upoštevanjem omejitev za tekoči 
mesec. 

138. člen 
(Sklep o izvršbi) 

S sklepom o izvršbi na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri 
organizaciji za plačilni promet, naloži sodišče organizaciji za plačilni 
promet, naj blokira dolžnikova sredstva v višini obveznosti iz 
sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa ta znesek izplača 
upniku. 

Ko postane sklep o izvršbi pravnomočen, sodišče o tem obvesti 
organizacijo za plačilni promet. O opravljenem poplačilu upnika 
organizacija za plačilni promet takoj obvesti sodišče. 

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima učinek rubeža in prenosa 
v izterjavo. 

139. člen 
(Izvršba na sredstva v tuji valuti) 

Če ima dolžnik pri organizaciji za plačilni promet sredstva v tuji 
valuti, preračuna organizacija za plačilni promet tujo valuto v tolarje 
po svojem nakupnem tečaju na dan plačila. 

Če se terjatev iz izvršilnega naslova glasi na tujo valuto, sodišče 
na upnikov predlog dovoli izvršbo za poplačilo te terjatve v tuji 
valuti z dolžnikovih sredstev v tuji valuti. 
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Terjatev v tuji valuti izplača organizacija za plačilni promet na 
način, ki ga določajo devizni predpisi. 

140. člen 
(Podatki o računu) 

Upnik mora v predlogu za izvršbo navesti organizacijo za plačilni 
promet, pri kateri so njegova in dolžnikova denarna sredstva, 
številko dolžnikovega in številko svojega računa, če mora biti 
plačilo izvršeno preko njega. 

Če upnik izkaže za verjetno, da ni mogel ugotoviti podatkov o 
dolžnikovem računu, navede organizacijo za plačilni promet, pri 
kateri naj sodišče opravi poizvedbe o dolžnikovem računu, hranilni 
vlogi, depozitu ali drugih denarnih sredstvih. 

Organizacija za plačilni promet mora sodišču in upniku nemudoma 
sporočiti zahtevane podatke, razen če ta zakon določa drugače. 
O zahtevi sodišča oziroma upnika organizacija za plačilni promet 
ne sme obvestiti dolžnika. 

141. člen 
(Vrstni red poplačila terjatev) 

Organizacija za plačilni promet poravnava terjatve po vrstnem 
redu, kot je prejela sklepe o izvršbi. Če takrat, ko prejme sklep o 
izvršbi, na dolžnikovem računu ni sredstev, ali če dolžnik zaradi 
vezave s sredstvi na računu ne more razpolagati, obdrži 
organizacija za plačilni promet sklep v evidenci in opravi na njegovi 
podlagi poplačilo, ko sredstva prispejo na račun oziroma ko dolžnik 
dobi pravico z njimi razpolagati. 

Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem 
računu ni nobenega priliva sredstev oziroma sredstev v vezavi, 
organizacija za plačilni promet vrne sklep o izvršbi sodišču, ki 
izvršbo ustavi. 

Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco o vrstnem 
. redu, po katerem je prejela sklepe o izvršbi. Upniku izda na njegovo 

zahtevo potrdilo, na katerem mestu je njegova terjatev. 

Organizacija za plačilni promet ne sme izvršiti dolžnikovega 
naloga, preden ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi, razen če 
zakon določa drugače. 

Če je izvršba odložena na predlog dolžnika, je treba izločiti 
ustrezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda pri poplačilu 
terjatev. 

142. člen 
(Izvršba na hranilno vlogo) 

Za izvršbo na hranilno vlogo veljajo določbe 108., 116. in 117. 
člena tega zakona. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko sodišče 
zarubl terjatev na hranilni vlogi, ne da bi bila pred tem dolžniku 
odvzeta hranilna knjižica. 

V primeru iz drugega odstavka tega člena za izvršbo veljajo 
pravila, ki veljalo za izvršbo na denarna sredstva na dolžnikovem 
računu (138. do 140. člen). 

143. člen 
(Občasne dajatve) 

Če naloži sodišče s sklepom o izvršbi dolžniku plačevanje 
občasnih dajatev, ki zapadejo v določenih časovnih presledkih, 
plačuje organizacija za plačilni promet te dajatve brez ponovne 
zahteve po njihovi zapadlosti. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena se vrstni red poravnave 
vseh bodočih dajatev računa po času, ko je organizacija za plačilni 
promet prejela sklep o izvršbi. 

Organizacija za plačilni promet vodi posebno evidenco o sklepih 
o izvršbi za poravnavo bodočih občasnih dajatev. 

144. člen 
(Vrstni red poravnave terjatev s posameznih 

računov) 

Terjatev se poplača predvsem iz sredstev na dolžnikovem 
računu, preko katerega v skladu s predpisi opravlja plačilni promet. 

Če na dolžnikovem računu iz prejšnjega odstavka ni sredstev, 
prenese organizacija za plačilni promet na ta račun ustrezen 
znesek sredstev z drugih dolžnikovih računov ali iz sredstev iz 
naslova pogodb o vezavi sredstev, kolikor niso zarubljena ali po 
zakonu izvzeta iz izvršbe. 

Dolžnik lahko določi vrstni red računov, iz katerih se bodo 
poplačale terjatve iz sklepov o izvršbi. 

145. člen 
(Izvršba na več dolžnikovih računov) 

Če upnik navede ali če sodišče na upnikov predlog ugotovi, da 
ima dolžnik več računov pri različnih organizacijah za plačilni 
promet in je izvršba dovoljena na vsa denarna sredstva, sodišče 
pošlje sklep o izvršbi vsem organizacijam za plačilni promet, ki 
morajo dolžnikova denarna sredstva zarubiti do višine obveznosti 
iz sklepa o izvršbi ter jih takoj prenesti na račun dolžnika pri 
organizaciji za plačilni promet, ki je v sklepu o izvršbi prva 
navedena (primarna organizacija za plačilni promet). Organizacije 
za plačilni promet pri tem ravnajo smiselno po predhodnih določbah 
tega poglavja. 

Primarna organizacija za plačilni promet po izvršenem prenosu 
sredstev iz drugih organizacij za plačilni promet ohrani rubež 
denarnih sredstev do višine obveznosti iz sklepa o izvršbi in o 
tem obvešča upnika in sodišče. Ko zarubljena sredstva zadoščajo 
za poplačilo v sklepu navedene obveznosti, primarna organizacija 
za plačilni promet o tem takoj obvesti upnika, sodišče in ostale 
organizacije za plačilni promet, da prenehajo z rubeži in prenosi. 

146. člen 
(Izvršba proti solidarnemu dolžniku) 

Proti dvema ali več dolžnikom, ki po izvršilnem naslovu solidarno 
odgovarjajo za isto terjatev, izda sodišče en sam sklep o izvršbi. 

Upnik lahko v predlogu za izvršbo določi vrstni red, po katerem 
naj se terjatev izterja od posameznih dolžnikov. Če tega ne stori, 
se terjatev izterja od dolžnikov po vrstnem redu, kot so navedeni 
v predlogu za izvršbo. 
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Če imajo solidarni dolžniki račune pri različnih organizacijah za 
plačilni promet, vroči sodišče sklep o izvršbi tisti organizaciji, pri 
kateri ima račun dolžnik, ki ga je upnik v predlogu za izvršbo 
določil kot prvega solidarnega dolžnika, oziroma ki je v predlogu 
naveden na prvem mestu. 

Če v primeru iz tretjega odstavka tega člena dolžnik nima sredstev 
na računu, pošlje organizacija za plačilni promet na upnikovo 
zahtevo sklep o izvršbi tisti organizaciji, pri kateri ima račun 
naslednji dolžnik. 

147. člen 
(Odgovornost organizacije za plačilni promet) 

Glede odgovornosti organizacije za plačilni promet za opuščeni 
rubež, prenos in izplačilo zapadlih zneskov se ustrezno 
uporabljajo določila iz prvega do tretjega odstavka 134. člena 
tega zakona. 

Organizacija za plačilni promet je odgovorna tudi za škodo, ki je 
nastala upniku, ker ni ravnala po sklepu o izvršbi oziroma je 
kršila določbe tega zakona o posredovanju podatkov (3. odstavek 
140. člena), vrstnem redu, obsegu in načinu poplačila obveznosti 
iz sklepa o izvršbi. 

Organizacija za plačilni promet je na zahtevo sodišča dolžna 
posredovati vsa pojasnila in listine, iz katerih je razvidno, ali in 
kako je izvršila sklep o izvršbi, ter ali in kako je upoštevala z 
zakonom določen vrstni red poplačila terjatev. 

b) Izvršba na denarna sredstva v gospodarskih zadevah 

148. člen 
(Gospodarske zadeve) 

Določbe tega podpoglavja se uporabljajo za izvršbo na podlagi 
izvršilnega naslova, izdanega v postopku v gospodarskih sporih 
in za izvršbo na podlagi verodostojne listine, če bi v primeru 
ugovora veljala pravila postopka v gospodarskih sporih. 

V predlogu mora upnik navesti podatke, iz katerih izhaja, da gre 
za tako izvršbo, v nasprotnem se izvršba opravi po določbah 
136. do 147. člena tega zakona. 

149. člen 
(Izvršba na sredstva države, samoupravnih lokalnih 

skupnosti in javnih zavodov) 

Predmet izvršbe niso denarna sredstva, ki jih ima na računu 
država, samoupravna lokalna skupnost ali javni zavod, kolikor 
so jim nujno potrebna za opravljanje njihovih temeljnih nalog 
oziroma dejavnosti. 

Predmet izvršbe tudi niso denarna sredstva na računu 
samoupravne lokalne skupnosti, ki jih ji je zagotovila država za 
opravljanje posameznih zadev iz državne pristojnosti, ki so z 
zakonom prenesene na samoupravno lokalno skupnost. 

Preden izda sklep o izvršbi, sodišče po potrebi zasliši stranki o 
okoliščinah, od katerih je odvisna uporaba prvega in drugega 
odstavka tega člena. 

150. člen 
(Prenos pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi) 

Organizacija za plačilni promet prenese sredstva z dolžnikovega 
na upnikov račun še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, 
razen če je bil ta sklep izdan na podlagi verodostojne listine. 

Če je s sklepom o izvršbi določeno, da se izvrši prenos sredstev 
v gotovini, lahko organizacija za plačilni promet opravi gotovinsko 
plačilo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. 

151. člen 
(Izvršba na več dolžnikovih računov) 

Pri izvršbi na več dolžnikovih računov, razen pri izvršbi na podlagi 
verodostojne listine, primarna organizacija za plačilni promet, po 
izvršenem prenosu sredstev iz drugih organizacij za plačilni 
promet takoj nakaže na upnikov račun denarna sredstva do višine 
obveznosti iz sklepa o izvršbi, pri ostalih dejanjih in pri izvršbi na 
podlagi verodostojne listine pa ravna po določbi 145. člena tega 
zakona." 

64. člen (prej 58. člen) 

Za 163. členom se doda novo Enajsto a poglavje in členi od 163.a 
do 163.Č, ki se glasijo: 

"Enajsto a poglavje 
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje 

163.a člen 
(Krajevna pristojnost) 

Za odločitev o predlogu za izvršbo na vrednostne papirje, ki se 
vodijo v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev, je krajevno pristojno sodišče, določeno v skladu s 100. 
členom tega zakona. 

163.b člen 
(Vpis sklepa o izvršbi) 

Sodišče vroči sklep o izvršbi, s katerim je dovolilo izvršbo oziroma 
zavarovanje na nematerializirane vrednostne papirje, tudi klirinško 
depotni družbi. 

Klirinško depotna družba na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka 
pri nematerializiranih vrednostnih papirjih, na katere se nanaša 
sklep, vpiše sklep o izvršbi z vpisom naslednjih podatkov: 
1. sodišče, ki je sklep izdalo, 
2. opravilna številka, 
3. datum izdaje sklepa. 

Z vrednostnimi papirji iz prejšnjega odstavka imetnik ne more 
več razpolagati. 

Prepoved razpolaganja iz prejšnjega odstavka vpiše klirinško 
depotna družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi. Glede učinka 
vpisa prepovedi razpolaganja iz prejšnjega stavka se smiselno 
uporabljajo določila zakona o nematerializiranih vrednostnih 
papirjih o učinkih prepovedi razpolaganja. 
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163.C člen 
(Izvršba za izterjavo denarne terjatve) 

Kadar teče izvršba za izterjavo oziroma zavarovanje upnikove 
denarne terjatve, pridobi upnik z vpisom sklepa o izvršbi zastavno 
pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet izvršbe. 

Zastavno pravico iz prejšnjega odstavka vpiše klirinško depotna 
družba hkrati z vpisom sklepa o izvršbi. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena prenese klirinško depotna 
družba nematerializirane vrednostne papirje na račun kupca na 
podlagi sklepa, s katerim sodišče odredi prenos. Ta sklep 
nadomešča izročitev nematerializiranih vrednostnih papirjev 
kupcu. 

Za prodajo nematerializiranih vrednostnih papirjev se smiselno 
uporablja določilo četrtega odstavka 93. člena tega zakona. 

Kadar je sodišče s sklepom o prodaji pooblastilo pooblaščenega 
udeleženca, da opravi prodajo vrednostnih papirjev, ki so predmet 
izvršbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, se za prenos 
prodanih vrednostnih papirjev na račun kupca smiselno uporabljajo 
določbe zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih o izbrisu 
zastavne pravice pri prodaji zastavljenega nematerializiranega 
vrednostnega papirja. 

163.Č člen 
(Izvršba za izročitev vrednostnih papirjev) 

Kadar teče izvršba za izročitev vrednostnih papirjev upniku, 
prenese klirinško depotna družba nematerializirane vrednostne 
papirje iz dolžnikovega računa na račun upnika na podlagi obvestila 
sodišča o pravnomočnosti sklepa o izvršbi". 

65. člen (prej 59. člen) 

165. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"165. člen 
(Način izvršbe) 

Izvršba na delež družbenika se opravi z zaznambo sklepa o 
izvršbi, prodajo deleža in poplačilom upnika iz zneska, dobljenega 
s prodajo. 

S sklepom o izvršbi sodišče prepove družbeniku razpolagati z 
njegovim deležem. 

Sodišče sklep o izvršbi vroči družbi in ga zaznamuje v sodnem 
registru. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na deležu 
družbenika z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi ta delež. 

Za prodajo deleža se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
o prodaji nepremičnin.". 

66. člen (prej 60. člen) 

Drugi odstavek 170. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini 
z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na 
tej nepremičnini.". 

V tretjem odstavku se za besedama "zastavne pravice" dodajo 
besede "oziroma zemljiškega dolga", besedilo "ali poplačilno 

pravico" pa se nadomesti z besedilom: "oziroma zemljiški dolg". 

67. člen (prej 60.a člen) 

V naslovu 172. člena se na koncu dodajo besede "in upnika 
zemljiškega dolga". 

V besedilu 172. člena se za besedama "zastavni upnik" dodajo 
besede "oziroma upnik zemljiškega dolga". 

68. člen (prej 60.b člen) 

V naslovu 173. člena se na koncu dodajo besede "in zemljiškega 
dolga". 

V prvem odstavku 173. člena se za besedama "zastavna pravica" 
dodajo besede "oziroma zemljiški dolg", za besedama "zastavni 
upniki" pa besede "oziroma upniki zemljiškega dolga". 

V drugem odstavku 173. člena se za besedama "zastavni upnik" 
dodajo besede "oziroma upnik zemljiškega dolga", za besedama 
"zastavna pravica" pa besede "oziroma zemljiški dolg". 

69. člen (prej 60.c člen) 

174. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"174. člen 
(Služnosti, stavbne pravice in stvarna bremena) 

Stvarne služnosti na nepremičnini z njeno prodajo ne ugasnejo. 

S prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne služnosti, stvarna 
bremena in stavbne pravice, ki so bile vpisane v zemljiški knjigi 
pred pravicami zastavnih upnikov oziroma upnika, na čigar predlog 
je sodišče dovolilo izvršbo ter upniki zemljiškega dolga. 

Druge osebne služnosti, stvarna bremena in stavbne pravice s 
prodajo nepremičnine ugasnejo, razen če se imetniki teh pravic s 
kupcem kako drugače dogovorijo". 

70. člen (prej 60.Č člen) 

V 175. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Če je najemno ali zakupno razmerje nastalo po pridobitvi upnikove 
zastavne pravice oziroma zemljiškega dolga na nepremičnini, 
lahko kupec ne glede na zakonske in pogodbene roke odpove 
pogodbo o najemu ali zakupu z odpovednim rokom enega 
meseca". 

71. člen (prej 61. člen) 

V prvem odstavku 176. člena se za besedo "zahtevo" dodata 
besedi "in stroške". 

V drugem odstavku se za besedo "ogleda" doda besedilo "ter 
morebitno navzočnost izvršitelja". 

72. člen (prej 61 .a člen) 

V drugem odstavku 177. člena se na koncu stavka pred piko 
vstavijo besede "oziroma za poplačilo zemljiškega dolga". 
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73. člen (prej 62. člen) 

V drugem odstavku 178. člena se beseda "izvedencev" nadomesti 
z besedama "sodnih cenilcev". 

V četrtem odstavku se besedilo "izkaže za verjetno, da se je ta 
od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej 
spremenila" nadomesti z besedilom "s predložitvijo mnenja 
sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, 
da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti 
do dneva prodaje precej spremenila". 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Če se pri cenitvi pokaže, da je s prodajo nepremičnine po delih 
ali po skupinah delov možno doseči višjo ceno ali hitrejše poplačilo, 
se za določitev načina in pogojev prodaje upošteva najugodnejša 
tako ugotovljena vrednost". 

74. člen (prej 62.a člen) 

V tretjem odstavku 183. člena se za besedama "zastavni upniki" 
dodajo besede "oziroma upniki zemljiškega dolga". 

75. člen (prej 63. člen) 

V prvem odstavku 184. člena se v drugi točki za besedo "služnosti" 
dodata besedi "stavbne pravice", beseda "realna" pa se nadomesti 
z besedo "stvarna". 

V drugem odstavku se beseda "izvršitelju" nadomesti z besedami 
"na račun sodnih pologov". 

Tretji odstavek se črta. 

76. člen (prej 63.a člen) 

Tretji odstavek 185. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo 
izvršbo, in zastavni upnik oziroma upnik zemljiškega dolga, če 
njihove terjatve dosegajo varščino, in če se da glede na njihov 
vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnine varščina poravnati 
iz kupnine.". 

77. člen (prej 63.b člen) 

V drugem odstavku 186. člena se za besedama "zastavnega 
upnika" dodajo besede "oziroma upnika zemljiškega dolga". 

78. člen (prej 63.c člen) 

V četrtem odstavku 188. člena se za besedama "zastavni upniki" 
dodajo besede "oziroma upniki zemljiškega dolga". 

79. člen (prej 63.Č člen) 

Peti odstavek 189. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če je za sklenitev prodajne pogodbe potrebna odobritev po 
zakonu, sodišče po končani dražbi ugotovi, kateri ponudnik je 
ponudil najvišjo ceno in ga napoti, da v določenem roku vloži 

ustrezno vlogo za pridobitev odobritve. Po ponudnikovi pridobitvi 
odobritve, sodišče nadaljuje postopek in takoj izda sklep o domiku.". 

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 

"Če je odobritev odklonjena oziroma vloga ni bila vložena v roku, 
sodišče na predlog upnika in glede na okoliščine prodaje lahko 
napoti na pridobitev odobritve drugega oziroma naslednje najboljše 
kupce, ki v to privolijo, ali pa prodajo s sklepom razveljavi". 

80. člen (prej 65. člen) 

V prvem odstavku 192. člena se pred piko vstavi novo besedilo, 
ki se glasi: 

"ter izbrišejo tiste pravice in bremena, za katere je to določeno s 
sklepom o domiku". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"V sklepu sodišče tudi odloči, kdaj se je dolžnik dolžan izseliti iz 
družinske stanovanjske hiše ali stanovanja. Sklep je izvršilni 
naslov za izpraznitev in izročitev nepremičnine". 

81. člen (prej 66. člen) 

V četrtem odstavku 194. člena se pred piko na koncu vstavi 
besedilo "in sodišče ne razveljavi zaznambe sklepa o izvršbi v 
zemljiški knjigi". 

82. člen (prej 66.a člen) 

V196. členu se v 2. točki pred besedama "zastavni upniki" vstavijo 
besede "upniki zemljiškega dolga oziroma". 

V 3. točki se za besedama "osebne služnosti" doda vejica in 
besedi "stavbne pravice", beseda "realna" pa se nadomesti z 
besedo "stvarna". 

83. člen (prej 67. člen) 

V 2. točki prvega odstavka 197. člena se pred besedo "za" vstavi 
besedilo "davek na dodano vrednost oziroma davek na promet 
nepremičnine, ki se po predpisih obračuna od prodaje 
nepremičnine, in". 

V drugem odstavku se za besedo "člena" doda vejica in besedilo 
"razen davka na dodano vrednost oziroma davka na promet 
nepremičnine,". 

84. člen (prej 67.a člen) 

V prvem odstavku 198. člena se za besedo "izvršbo" dodajo 
vejica in besedi "zemljiški dolg", za besedama "osebne služnosti" 
se dodajo vejica in besedi "stavbne pravice", beseda "realna" pa 
se nadomesti z besedo "stvarna". 

V drugem odstavku se pred besedo "zastavno" vstavita besedi 
"zemljiški dolg", za besedo "zastavno" se črtata besedi "oziroma 
poplačilno", za besedama "osebne služnosti" se dodajo vejica in 
besedi "stavbne pravice", beseda "realna" pa se nadomesti z 
besedo "stvarna". 
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85. člen (prej 67.b člen) nepremičnine kupcu (173., 174. in drugi odstavek 199. člena).". 

199. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"199. člen 
(Nadomestila za osebne služnosti, stavbne pravice in 

stvarna bremena) 

Če se o nadomestilu za osebne služnosti, stavbne pravice ali 
stvarna bremena, ki s prodajo ugasnejo, upravičenci in upniki, ki 
so po vrstnem redu za poplačilo za njimi, ne morejo sporazumeti, 
ga določi sodišče, ki pri tem upošteva zlasti čas, kolikor bi služnost, 
stavbna pravica oziroma breme še trajala, njihovo vrednost ter 
starost upravičencev. 

Kupec in upravičenec do osebne služnosti, stavbne pravice ali 
stvarnega bremena se lahko sporazumeta, da kupec prevzame 
služnost, stavbno pravico oziroma stvarno breme, nadomestilo, 
določeno po prvem odstavku tega člena, pa se odbije od kupnine". 

86. člen (prej 67.c člen) 

203. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"203. člen 
(nezapadla terjatev) 

Zemljiški dolg oziroma terjatev zastavnega upnika, ki še ni zapadla 
do dneva izdaje sklepa o poplačilu, se poplača tako, da se 
upoštevajo obresti v višini bančne eskontne stopnje v kraju 
izpolnitve zavarovane terjatve od dneva izdaje sklepa o poplačilu 
do dneva zapadlosti terjatve". 

87. člen (prej 67.Č člen) 

V drugem odstavku 204. člena se za besedo "služnost" doda 
vejica in besedi "stavbno pravico", beseda "realno" pa se 
nadomesti z besedo "stvarno". 

88. člen (prej 67.d člen) 

V prvem odstavku 206. člena se pred besedama "zastavne 
pravice" vstavijo besede "zemljiškega dolga oziroma", pred besedo 
"terjatev" pa besede "zemljiški dolg oziroma". 

V drugem odstavku se za besedama "drugega spora" dodajo 
besede "oziroma zemljiški dolg, za katerega je v zemljiški knjigi 
vpisana zaznamba spora za njegov izbris ali kakšnega drugega 
spora". 

89. člen (prej 67.e člen) 

V 208. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

"Če sodišču po stanju iz spisov in podatkih iz zemljiške knjige 
oziroma iz drugih okoliščin ni znano, kdo je upnik zemljiškega 
dolga, sodišče znesek, ki upniku pripada po sklepu iz prvega 
odstavka tega člena, hrani zanj na računu sodnih pologov.". 

90. člen (prej 67.f člen) 

Besedilo 209. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodišče s sklepom o domiku tudi odloči, katere v zemljiški knjigi 
vpisane pravice in bremena so z nepremičnine izbrišejo ob izročitvi 

91. člen (prej 68. člen) 

V drugem odstavku 210. člena se beseda "vendar" nadomesti z 
besedilom "če je dražbeni narok pred potekom tega roka, pa". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo, kadar sta 
družinska stanovanjska hiša ali stanovanje prodana v izvršilnem 
postopku zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila, vzetega za 
izgradnjo oziroma nakup družinske stanovanjske hiše ali 
stanovanja, ali zaradi izterjave zemljiškega dolga oziroma terjatve, 
ki je bila zavarovana s pogodbeno zastavno pravico (hipoteko) 
na tej hiši oziroma stanovanju, ali zaradi izpolnitve zahtevka za 
izključitev etažnega lastnika s prodajo posameznega dela zgradbe 
v etažni lastnini". 

92. člen (prej 69. člen) 

Drugi odstavek 211. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V takem primeru opravi izvršitelj po odredbi sodišča rubež 
nepremičnine, za katero je predlagana izvršba. Na rubež povabi 
upnika in dolžnika". 

93. člen (prej 69.a člen) 

Za 211. členom se dodata nov naslov in 211 .a člen, ki se glasita: 

"10. Izvršba na stavbno pravico 

211.a člen 

Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za izvršbo na 
stavbno pravico.". 

94. člen (prej 69.b člen) 

V drugem odstavku 217. člena se v prvem stavku besede "založi 
pri izvršitelju" nadomestijo z besedami "položi pri sodišču". Drugi 
stavek se črta. 

95. člen (prej 70. člen) 

Tretji in četrti odstavek 221. člena se črtata. 

96. člen (prej 70.a člen) 

V drugem odstavku 223. člena se besede "ostane pri izvršitelju 
za dolžnika" nadomestijo z besedami "izvršitelj položi pri sodišču". 

97. člen (prej 71. člen) 

Za 224. členom se doda nov 224.a člen, ki se glasi: 

"224.a člen 
(Sodelovanje izvršitelja) 

Izvršba za dejanja iz tega poglavja se lahko opravi s sodelovanjem 
izvršitelja na način, ki ga določi sodišče.". 
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98. člen (prej 72. člen) 

Za 238. členom se doda novo Dvajseto a poglavje in členi od 
238.a do 238.g, ki se glasijo: 

"Dvajseto a poglavje: 
Izvršba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter 

glede osebnih stikov z otroki 

238.a člen 
(Krajevna pristojnost) 

Za odločitev o predlogu za izvršbo sodne odločbe o vzgoji in 
varstvu otroka in za samo izvršbo je krajevno pristojno sodišče, 
na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče oseba, 
kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo ali sodišče, na območju 
katerega ima stalno ali začasno prebivališče oseba, proti kateri je 
predlog za izvršbo vložen. 

Za neposredno izvršitev (238.e člen) je krajevno pristojno tudi 
sodišče, na območju katerega je otrok. 

238.b člen 
(Izvršilni predlog in sklep) 

Sodna odločba o vzgoji in varstvu otroka se izvrši tudi v primeru, 
če se ne glasi na izpolnitev obveznosti. 

V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče v sklepu o izvršbi 
izreče, da je oseba, pri kateri je otrok, dolžna izročiti otroka. 
Sodišče ob tem določi rok, v katerem je otroka treba izročiti, ali 
pa, da je treba otroka izročiti takoj. 

Sodišče ni vezano na predlagano izvršilno sredstvo. 

Sodišče lahko, če je to nujno za zagotovitev varstva koristi otroka, 
spremeni izvršilno sredstvo, določeno v sklepu o izvršbi. 

238.C člen 
(Učinkovanje sklepa) 

S sklepom o izvršbi se obveznost izročitve otroka naloži osebi, 
na katero se nanaša izvršilni naslov, osebi, od katere volje je 
odvisna izročitev otroka, ter osebi, pri kateri je otrok v času 
izdaje tega sklepa. 

V sklepu o izvršbi sodišče izreče, da dolžnost izročitve otroka 
učinkuje tudi proti vsaki drugi osebi, pri kateri je otrok v času 
oprave izvršbe. 

238.Č člen 
(Izvršilna sredstva) 

Sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin primera in tako, da bo 
zagotovljeno varstvo koristi otroka, odloči, da se izvršba sodne 
odločbe o vzgoji in varstvu otroka opravi z izrekanjem denarnih 
kazni zoper osebo, na katero se nanaša sklep o izvršbi, ali z 
odvzemom otroka in njegovo Izročitvijo osebi, kateri je otrok 
zaupan v vzgojo in varstvo. 

238.d člen 
(Posredna izročitev) 

Praviloma se izvršba opravi tako, kot je določeno v prvem do 
tretjem in v petem odstavku 226. člena tega zakona. 

238.e člen 
(Neposredna izročitev) 

Če izvršba na način, določen v prejšnjem členu ni uspešna, v 
posebej utemeljenih primerih pa takoj, lahko sodišče odloči, da se 
izvršba opravi tako, da se otroka odvzame osebi, pri kateri je 
otrok v času opravljanja izvršbe, ter ga izroči osebi, kateri je 
otrok zaupan v vzgojo in varstvo. 

Izvršbo opravi izvršitelj ob navzočnosti strokovno usposobljenega 
delavca, ki ga določi sodišče. 

Izvršitelj lahko glede na okoliščine primera zahteva pomoč policije 
pri opravi izvršbe. 

O času in kraju oprave izvršbe z odvzemom otroka se obvesti 
osebo, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo ter se ji omogoči 
prisotnost pri izvršbi. 

Če je s sklepom o izvršbi določeno, da je otroka treba izročiti 
takoj, se sklep o izvršbi zavezancu vroči ob opravi prvega 
izvršilnega dejanja. Če tedaj zavezanec ni prisoten, se mu sklep 
o izvršbi vroči naknadno. 

Odsotnost osebe, kateri je treba odvzeti otroka, ni ovira za opravo 
izvršbe. 

Če je otrok v času oprave izvršbe pri osebi, ki v sklepu o izvršbi 
ni navedena, se ji ob opravi izvršbe vroči sklep o izvršbi ter 
zapisnik o opravljeni izvršbi. 

238.f člen 
(Izvršitev odločbe o osebnih stikih) 

Sodna odločba glede pravice do osebnih stikov z otrokom se 
izvrši po določbah prvega do tretjega in petega odstavka 226. 
člena tega zakona. 

V izjemnih in posebej utemeljenih primerih, ko je to nujno za 
zagotovitev varstva koristi otroka, izvršba na način, določen v 
prejšnjem odstavku pa ni bila uspešna, sodišče dovoli opravo 
izvršbe tako, kot je določeno v 238.e členu tega zakona. 

V postopku se smiselno uporabljajo določbe 238.a do 238.c člena 
tega zakona. 

Če ob opravi izvršbe po drugem odstavku tega člena oseba, ki jo 
določi sodišče po drugem odstavku 238.e člena, ugotovi, da otrok 
nasprotuje stikom s staršem, ki je upravičen do stikov, in če 
oceni, da izvršba z odvzemom in izročitvijo otroka ne bi bila v 
skladu z varstvom interesov otroka, lahko izvršitelj odstopi od 
oprave izvršilnega dejanja in o razlogih za to obvesti sodišče, ki 
opravlja izvršbo. 

Če to sodišče ugotovi, da otrok nasprotuje stikom s staršem, ki je 
upravičen do stikov, in če oceni, da izvršba ne bi bila v skladu z 
varstvom interesov otroka, lahko na predlog osebe, ki jo je določilo 
sodišče po drugem odstavku 238.e člena tega zakona, centra za 
socialno delo ali osebe, proti kateri se opravlja izvršba, izvršbo 
odloži za čas največ treh mesecev. 

Sodišče na predlog centra za socialno delo ali osebe, proti kateri 
se opravlja izvršba, izvršbo odloži tudi v primeru, če je pred 
pristojnim organom sprožen postopek za spremembo odločbe o 
osebnih stikih in če ugotovi, da bi oprava izvršbe bila v nasprotju 
z varstvom koristi otroka. 
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238.g člen 
(Izvršitev odločbe o prepovedi stikov) 

Odločba sodišča o prepovedi stikov z otrokom se izvrši po 
določbah 227. člena tega zakona.". 

99. člen (prej 73. člen) 

Za 239. členom se doda nov 239.a člen, ki se glasi: 

" 239.a člen 
(Sklep o zavarovanju in določitev izvršitelja) 

Sklep o zavarovanju s predhodno odredbo in začasno odredbo 
mora biti obrazložen. 

Izvršitelja določi sodišče, ki vodi postopek zavarovanja.". 

100. člen (prej 74. člen) 

V 240. členu se črta besedilo "zastavna pravica na podlagi 
sporazuma strank,". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Zavarovanje se lahko ustanovi tudi na podlagi sporazuma 
strank.". 

,101. člen (prej 75. člen) 

248. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"248. člen 
(Način pridobitve zastavne pravice na premičnini) 

Na premičnini se pridobi zastavna pravica z rubežem, v primerih, 
ko se vodi register iz tretjega odstavka 81. člena pa z vpisom 
rubeža v tem registru. 

Glede hrambe zarubljenih stvari se smiselno uporabljajo določbe 
85. člena tega zakona.". 

102. člen (prej 76. člen) 

249. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"249. člen 
(Pristojnost) 

Za zavarovanje denarne terjatve z zastavno pravico na podlagi 
sporazuma strank v neposredno izvršljivem notarskem zapisu 
je pristojen notar". 

103. člen (prej 77. člen) 

250. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"250. člen 
(Pogoji za zavarovanje) 

Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne pravice 
na nepremičnini mora vsebovati označbo upnika in dolžnika 
zavarovane terjatve ter zastavitelja, če ta ni hkrati dolžnik 
zavarovane terjatve, pravni temelj, zemljiškoknjižno označbo 
nepremičnine, na kateri se ustanavlja hipoteka, višino in zapadlost 
zavarovane terjatve ter izjavo zastavitelja, da soglaša z vknjižbo 
hipoteke na svoji nepremičnini in da se zaradi poplačila zapadle 
terjatve opravi izvršba na zastavljeno nepremičnino, v roku enega 
meseca po prodaji pa tudi izvršba zaradi izpraznitve in izročitve 
nepremičnine. 

Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne pravice 
na premičnini, terjatvi, drugi premoženjski oziroma materialni 
pravici ali deležu družbenika mora vsebovati označbo upnika in 
dolžnika zavarovane terjatve ter zastavitelja, če ta hkrati ni dolžnik 
zavarovane terjatve, pravni temelj, opis zastavljene premičnine, 
terjatve, druge premoženjske oziroma materialne pravice ali 
deleža družbenika, višino in zapadlost zavarovane terjatve ter 
izjavo zastavitelja, da soglaša z izvršbo za ustanovitev zastavne 
pravice na predmetu zavarovanja in z izvršbo na ta predmet 
zaradi poplačila zapadle terjatve. 

Zavarujeta se lahko tudi bodoča in pogojna terjatev.". 

104. člen (prej 78. člen) 

251. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"251. člen 
(Odrejanje in izvajanje zavarovanja) 

Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v katerem je 
predmet zastave nepremičnina, sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, 
s sklepom dovoli vknjižbo in zaznambo neposredne izvršljivosti, 
ki učinkuje tudi proti vsakemu kasnejšemu pridobitelju lastninske 
pravice na zastavljeni nepremičnini. Vknjižbo in zaznambo mora 
predlagati notar takoj po sestavi notarske listine. 

Sklenitev notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v katerem je 
predmet zastave premičnina, ima učinek rubeža premičnine. V 
primerih, ko so predmet zastave premičnine, za katere se vodi 
register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona, mora notar 
za nastanek zastavne pravice na podlagi notarskega zapisa 
zahtevati od pristojnega organa vpis zastavne pravice v registru 
zarubljenih stvari. 

Na podlagi notarskega zapisa iz prejšnjega člena, v katerem je 
predmet zastave druga terjatev, premoženjska oziroma materialna 
pravica ali delež družbenika, se zastavna pravica ustanovi na 
način, ki velja za prenos terjatve, pravice ali deleža, če ni za 
določeno pravico predpisano kaj drugega. 

Zarubljene stvari se hranijo po sporazumu strank pri strankah, 
izvršitelju ali tretji osebi. 

Za dejanja zavarovanja, ki jih opravi notar, se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja nastanek in prenos zastavne pravice". 
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105. člen (prej 79. člen) 

252. člen se črta. 

106. člen (prej 80. člen) 

Naslov 253. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(Izvršba za uveljavitev zastavne pravice na podlagi 
sporazuma strank)". 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni zavarovane obveznosti, 
sodišče zaradi njenega poplačila na predlog upnika s sklepom 
dovoli in opravi izvršbo na zastavljeno stvar ali pravico.". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Izvršilni naslov za izdajo sklepa o izvršbi iz prejšnjega odstavka 
je notarski zapis iz 250. člena tega zakona s potrdilom o 
izvršljivosti.". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"V postopku izvršbe, ki poteka na podlagi notarskega zapisa iz 
250. člena tega zakona, se ne ponovi rubež premičnih stvari, 
terjatve ali druge premoženjske pravice oziroma drugo dejanje, 
ki ima za namen pridobitev zastavne pravice na predmetu 
zastave. Opravljena dejanja imajo pravni učinek od dneva 
pridobitve zastavne pravice po sporazumu strank". 

107. člen (prej 81. člen) 

Tretji odstavek 254. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sklenitev notarskega zapisa iz 250. člena tega zakona ima pomen 
vknjižbe zastavne pravice.". 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Notarski zapis z navedbo zastavitelja ter s podatki iz prvega 
odstavka tega člena notar objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, na listini iz drugega odstavka tega člena pa zaznamuje, 
da je nepremičnina zastavljena na podlagi sporazuma strank. 
Listina se izroči v hrambo notarju". 

108. člen (prej 82. člen) 

255. člen se črta. 

109. člen (prej 82.a člen) 

V prvem odstavku 259. člena se pred besedama "življenjske 
aktivnosti" beseda "izgube" nadomesti z besedo "zmanjšanja". 

110. člen (prej 82.b člen) 

Prvi odstavek 260. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sodišče odredi naslednje predhodne odredbe: 

1) rubež premičnin in zaznamba rubeža v registru iz tretjega 
odstavka 81. člena tega zakona, če se ta vodi; 
2) rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izročijo stvari; 
3) rubež drugih premoženjskih oziroma materialnih pravic; 

4) prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme dolžniku ali 
komu drugemu po njegovem nalogu izplačati z njegovega računa 
denarnega zneska, za katerega je odredilo predhodno odredbo; 
5) vpis zastavne pravice v sodnem registru na deležu družbenika 
v družbi oziroma v Centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev na nematerializiranem vrednostnem papirju; 
6) predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini ali 
na pravici, vknjiženi na nepremičnini.". 

111. člen (prej 82.c člen) 

V četrtem odstavku 262. člena se v prvem stavku beseda 
"izvršitelj" nadomesti z besedo "sodišče". Drugi stavek se črta. 

112. člen (prej 83. člen) 

V 267. členu se črtata besedi "ali upravnega". 

113. člen (prej 84. člen) 

Drugi odstavek 268. člena se črta. 

114. člen (prej 85. člen) 

V prvem odstavku 278. člena se črtajo besede " na dolžnikov 
predlog". 

115. člen (prej 86. člen) 

Celoten četrti del zakona se nadomesti z novim četrtim delom in 
s členi 280. do 298.i, ki se glasijo: 

"Četrti del 
IZVRŠITELJI 

Šestindvajseto poglavje 
Imenovanje in razrešitev izvršiteljev 

280. člen 
(Služba izvršitelja) 

Služba izvršitelja je javna služba, katere delovno področje in 
pooblastila ureja zakon. 

Službo izvršitelja opravljajo izvršitelji, imenovani po tem zakonu, 
kot samostojno zasebno dejavnost. 

Izvršitelji so samozaposleni, v razmerju do svojih delavcev so 
zasebni delodajalci. 

Pravice in dolžnosti izvršitelja ureja zakon. 

Izvršitelj ima sedež v kraju, kjer je sedež okrajnega sodišča, za 
katero je imenovan. 

281. člen 
(Pogoji za imenovanje za izvršitelja) 

Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je državljan Republike Slovenije; 
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno 

zmožnost; 
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3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 
univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji 
nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete; 

4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj; 
5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga predpiše 

minister, pristojen za pravosodje; 
6. da aktivno obvlada slovenski jezik; 
7. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj izvršbe 

in zavarovanja kot javnega pooblastila; 
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za 

opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja. 

Pogoj iz 6. točke prejšnjega odstavka se dokazuje s spričevali o 
končanem šolanju v Republiki Sloveniji, s potrdilom o aktivnem 
znanju slovenskega jezika ali na drug ustrezen način. 

Šteje se, da ni vreden javnega zaupanja za opravljanje dejanj 
izvršbe in zavarovanja, kdor je bil obsojen za kaznivo dejanje, 
zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe 
in zavarovanja in kdor ravna tako, da je mogoče na podlagi 
njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno in 
vestno opravljal nalog izvršitelja. 

Če je zoper osebo, ki je vložila prošnjo za imenovanje za izvršitelja 
v teku kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko 
ovira za imenovanje za izvršitelja, se odločitev o imenovanju 
odloži do pravnomočnosti odločbe, izdane v kazenskem 
postopku. 

Minimalne tehnične in druge pogoje, ki se nanašajo na opremo in 
prostore iz 8. točke prvega odstavka tega člena, in njihovo 
ugotavljanje predpiše minister, pristojen za pravosodje. 

282. člen 
(Nezdružljivost opravljanja dejanj izvršbe in 

zavarovanja) 

Z opravljanjem dejanj izvršbe in zavarovanja ni združljivo 
opravljanje državnih funkcij ali poslovodskih in nadzornih funkcij 
v gospodarskih družbah ali organizacijah, pooblaščenih za 
izvajanje javnih pooblastil, plačane službe, pridobitnih dejavnosti, 
detektivskega poklica, notariata in odvetništva. 

Izvršitelju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki so nezdružljivi z 
ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje službe 
izvršitelja ali zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno zaupanje v 
izvršiteljevo opravljanje nalog po zakonu. 

283. člen 
(Imenovanje izvršitelja) 

Izvršitelja imenuje minister, pristojen za pravosodje. 

Minister, pristojen za pravosodje, imenuje izvršitelja, če ugotovi, 
da je to potrebno za redno opravljanje dejanj izvršbe in 
zavarovanja. 

Razpis za imenovanje izvršiteljev objavi ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Pred razpisom za imenovanje izvršiteljev pridobi minister, pristojen 
za pravosodje, mnenje predsednika okrajnega sodišča o gibanju 
in stanju zadev izvršbe in zavarovanja na okrajnem sodišču, za 
katerega naj bi bil izvršitelj imenovan. 

Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni. Prijavi na razpis 
morajo kandidati priložiti življenjepis in dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za imenovanje za izvršitelja. 

Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, opravi 
minister, pristojen za pravosodje, pri čemer upošteva predvsem 
delovne izkušnje, delovno dobo, oceno o vrednosti javnega 
zaupanja in povezanost bivanja izvršitelja s krajem, kjer je sedež 
okrajnega sodišča, za območje katerega bo imenovan, mnenje 
predsednika tega sodišča in mnenje Zbornice izvršiteljev. 

Zoper odločbo o imenovanju za izvršitelja ni pritožbe, dovoljen pa 
je upravni spor. 

Vložena tožba zadrži izvršitev odločbe o imenovanju izvršitelja. 
Tožba se rešuje prednostno in hitro. 

284. člen 
(Nastop službe izvršitelja) 

Izvršitelj nastopi službo po pravnomočnosti odločbe o imenovanju 
za izvršitelja z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, 
izreče in podpiše naslednjo prisego: "Prisegam, da bom spoštoval 
pravni red Republike Slovenije in službo izvršitelja opravljal vestno, 
pošteno in nepristransko.". 

Če izvršitelj ne priseže v roku oziroma na dan, ki ga določi minis- 
ter, pristojen za pravosodje, odločba o imenovanju preneha veljati, 
razen če minister, pristojen za pravosodje, na predlog izvršitelja 
iz opravičenih razlogov določi nov rok oziroma dan za prisego. 

Nastop službe izvršitelja objavi minister, pristojen za pravosodje, 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

285. člen 
(Zavarovanje za odgovornost) 

Pred prisego mora izvršitelj skleniti zavarovalno pogodbo za 
morebitno škodo, za katero je odgovoren po tem zakonu. 

Najnižjo zavarovalno vsoto, za katero mora izvršitelj skleniti 
zavarovalno pogodbo, določi minister, pristojen za pravosodje, s 
podzakonskim aktom. 

286. člen 
(Identifikacijski znaki izvršitelja) 

Izvršitelj pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja uporablja in 
se izkazuje z naslednjimi identifikacijskimi znaki: 

izkaznico izvršitelja in priponko, 
pečatom izvršitelja, ki vsebuje grb Republike Slovenije, 
oznako izvršitelj, osebno ime izvršitelja in kraj, kjer ima sedež, 
oznako na poslovnih prostorih izvršitelja. 

Preden priseže, izvršitelj pridobi identifikacijske znake iz prejšnjega 
odstavka in deponira pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, 
svoj podpis. Pravico uporabljati identifikacijske znake izvršitelj 
pridobi, ko nastopi službo izvršitelja. 

Natančnejšo obliko in vsebino identifikacijskih znakov izvršitelja 
določi minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom. 

287. člen 
(Razrešitev izvršitelja) 

Izvršitelj se razreši: 
1. če se ugotovi, da več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje za 

izvršitelja; 
2. če da pisno izjavo ministru, pristojnemu za pravosodje, in 

Zbornici izvršiteljev, da ne želi opravljati nalog izvršitelja; 
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3. če sprejme državno funkcijo, poslovodsko ali nadzorstveno 
funkcijo v gospodarski družbi ali javnem zavodu, plačano 
službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost, detektivski 
poklic ali postane notar ali odvetnik; 

4. če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati 
dejanja izvršbe in zavarovanja; 

5. ko dopolni starost 70 let; 
6. če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po 

uradni dolžnosti, na kazen zapora šest mesecev ali na hujšo 
kazen; 

7. če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja službe 
izvršitelja; 

8. če opravlja posle, ki po svoji naravi niso združljivi z opravljanjem 
dejanj izvršbe in zavarovanja ter ugledom in neoporečnostjo 
službe izvršitelja; 

9. če ne dosega meril za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršitelja 
ali če iz ocene dela izvršitelja izhaja, da ne opravlja vestno 
službe izvršitelja; 

10. če ne opravi rednega preizkusa znanja po določbah tega 
zakona in podzakonskega akta. 

Posamezni razrešitveni razlogi iz prejšnjega odstavka nastopijo: 
razlog iz 1. točke z izvršljivostjo odločbe, s katero se ugotovi, 
da izvršitelj več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje za 
izvršitelja; 
razlog iz 2. točke trideseti dan od dneva, ko minister, pristojen 
za pravosodje, prejme pisno izjavo izvršitelja; 
razlog iz 3. točke z dnem, ko izvršitelj nastopi funkcijo, plačano 
službo ali začne opravljati pridobitno dejavnost, detektivski 
poklic ali začne opravljati odvetniško dejavnost ali je imenovan 
za notarja; 
razlog iz 4. točke s pravnomočnostjo odločbe o izrečenem 
disciplinskem ukrepu; 
razloga iz 6. in 7. točke s pravnomočnostjo sodbe; 
razlogi iz 8., 9. in 10. točke s pravnomočnostjo odločbe ministra, 
pristojnega za pravosodje, o ugotovitvi razrešitvenega 
razloga. 

O nastopu razrešitvenega razloga iz 1. in 3. točke prvega odstavka 
tega člena obvesti Zbornica izvršiteljev ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, takoj, ko zanj izve, o nastopu razrešitvenega razloga 
iz 4., 6. in 7. točke pa ga obvesti sodišče oziroma disciplinska 
komisija, ki je sodbo oziroma odločbo izdala. 

Odločbo o razrešitvi izvršitelja izda minister, pristojen za 
pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni 
spor. 

287.a člen 
(Izobraževanje izvršiteljev) 

Izvršitelji so se dolžni redno strokovno izobraževati in vsako 
četrto leto po imenovanju opraviti preizkus znanja izvršitelja po 
programu, pod pogoji in na način, ki ga predpiše minister, pristojen 
za pravosodje. 

Sedemindvajseto poglavje 
Poslovanje izvršiteljev 

288. člen 
(Opravljanje službe izvršitelja) 

Pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja mora 
izvršitelj delati učinkovito in ravnati s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka. 

Izvršitelj ne sme opravljati dejanj izvršbe in zavarovanja v zadevah, 
iz katerih neposredno ali posredno izhajajo pravice in obveznosti 
zanj, za njegovega zakonca ali osebo, s katero živi v 
izvenzakonski skupnosti, za osebe, s katerimi je v sorodstvu v 
ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti ali po svaštvu 
do četrtega kolena ali za osebe, katerim je posvojitelj, posvojenec, 
rejnik ali skrbnik, ali v zadevah, v katerih je zakoniti zastopnik, 
pooblaščenec ali pooblastitelj stranke ali udeleženca, ali za pravne 
osebe, pri katerih je član, ustanovitelj ali družbenik, ali član njenih 
organov, ali če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o 
njegovi nepristranskosti. 

Izločitveni razlog je podan tudi v primeru, če okoliščine iz prejšnjega 
odstavka obstajajo v razmerju do izvršiteljevega namestnika ali 
pomočnika. 

Če je določen za izvršitelja v zadevi iz drugega ali tretjega odstavka 
tega člena, mora takoj predlagati svojo izločitev. O izločitvi odloča 
sodišče po določbah 44.a člena tega zakona. 

Izvršiteljevo dejanje, opravljeno v nasprotju s drugim in tretjim 
odstavkom nima pravnih učinkov. 

Za prodajo premičnih stvari lahko izvršitelj na svoje stroške in 
odgovornost pooblasti komisionarja. 

Izvršitelj mora po opravljenih neposrednih dejanjih izvršbe in 
zavarovanja sodišču in upniku posredovati pisno poročilo o 
svojem delu. 

Oglaševanje izvršiteljske dejavnosti je prepovedano. 

289. člen 
(Odgovornost za škodo) 

Izvršitelj je odgovoren za vso škodo, ki nastane pri opravljanju 
dejanj izvršbe in zavarovanja zaradi njegovega ravnanja ali 
opustitve dolžnosti, ki jih ima po zakonu, podzakonskih aktih in 
odredbah sodišča. 

290. člen 
(Dodeljevanje zadev izvršiteljem) 

Za izvršitelja določi sodišče tistega, ki ima sedež v kraju, kjer je 
sedež sodišča. 

Sodišče lahko določi za izvršitelja tudi tistega, ki ima sedež na 
območju drugega okrajnega sodišča, če to terjajo razlogi 
ekonomičnosti in učinkovitosti izvršbe ali zavarovanja, ali če je 
izvršitelj izločen, ali če se določi drug izvršitelj, ali če je upnik 
predlagal določitev izvršitelja, ki nima sedeža v kraju, kjer je sedež 
sodišča. 

Če je za območje okrajnega sodišča imenovanih več izvršiteljev, 
se jim zadeve, z izjemo tistih, v katerih so imenovani na predlog 
upnika, dodeljujejo po vrsti, in sicer po pravilih, ki veljajo za 
dodeljevanje zadev sodnikom, z vpisom v evidenco dodeljevanja 
zadev izvršiteljem. 

Sodišče lahko namesto določenega izvršitelja na njegov predlog 
iz opravičenih razlogov določi drugega izvršitelja. 

Nadzor nad dodeljevanjem zadev izvršiteljem opravljata 
predsednik okrajnega sodišča in ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, s pregledom evidence dodeljevanja zadev 
izvršiteljem. 
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291. člen 
(Vrstni red oprave dejanj izvršbe in zavarovanja in 

evidenca) 

Izvršitelj mora opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja v vrstnem 
redu, kot je prejel sklepe o določitvi za izvršitelja. 

Ne glede na določbo prvega odstavka lahko izvršitelj opravo 
dejanja izvršbe in zavarovanja združi v zadevah zoper istega 
dolžnika. 

O izvršilnih zadevah, ki jih prejme v izvršitev, je izvršitelj dolžan 
voditi evidenco. 

Evidenca obsega naslednje podatke: 
sodišče, ki vodi postopek izvršbe ali zavarovanja; 
opravilno številko izvršilne zadeve oziroma zadeve 
zavarovanja; 
podatke o upniku in dolžniku kot so navedeni v sodnem spisu; , 
datum sklepa o določitvi za izvršitelja in datum prejema tega 
sklepa; 
izvršilno sredstvo in predmet izvršbe oziroma sredstvo in 
predmet zavarovanja; 
znesek zahtevane in vplačane varščine in datum plačila; 
dejanja izvršbe in zavarovanja, ki jih je opravil, datum in obseg 
oprave teh dejanj; 
višino izterjanega denarnega zneska; 
znesek dokončnega obračuna plačila za delo in povračila 
stroškov. 

292. člen 
(Plačilo za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja) 

Izvršitelj je upravičen do plačila za svoje delo in do povračila 
stroškov v zvezi z opravljenim delom po tarifi, ki jo predpiše 
minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju Zbornice 
izvršiteljev. 

V primeru suspenza ali razrešitve je izvršitelj dolžan brez 
odlašanja Zbornici izvršiteljev predložiti obračun vplačanih varščin, 
ki je podlaga za prenos poslovanja na prevzemnika. 

293. člen 
(Stroški izvršitelja) 

Stroški izvršitelja so izvršilni stroški. 

Osemindvajseto poglavje 
Namestnik in pomočnik izvršitelja ter nadomeščanje 

izvršiteljev 

294. člen 
(Namestnik izvršitelja) , 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 1. do 7. točke prvega odstavka 281. 
člena tega zakona, je lahko imenovana za namestnika izvršitelja. 

Izvršitelj ima lahko samo enega namestnika. 

Namestnik izvršitelja sme namesto izvršitelja, pri katerem je 
zaposlen, opravljati vse posle izvršitelja. Vse listine, ki jih pri opravi 
dejanj izvršbe in zavarovanja izda, mora podpisati s svojim imenom 
in dostavkom "namestnik izvršitelja". 

Dejanja namestnika izvršitelja, opravljena po prejšnjem odstavku, 
se štejejo za uradno poslovanje izvršitelja, pri katerem je namestnik 
izvršitelja zaposlen. Izvršitelj odgovarja za delo namestnika, za 
morebitno škodo pa odgovarjata solidarno. 

Pri opravi dejanj izvršbe in zavarovanja uporablja namestnik pečat 
in žig izvršitelja, ki ga nadomešča, pri čemer ima enake pravice in 
obveznosti ter enaka pooblastila ter se ravna po enakih pravilih 
kot izvršitelj. 

Pri opravi dejanj izvršbe mora imeti namestnik izkaznico in 
priponko s svojim imenom in dostavkom "namestnik izvršitelja", 
za katero veljajo enaka pravila kot za izkaznico in priponko 
izvršitelja, na kateri mora biti označeno ime in sedež izvršitelja, 
pri katerem je namestnik. 

Za namestnika izvršitelja veljajo smiselno vse določbe tega zakona 
o nastopu službe, o opravljanju službe, o strokovnem 
izobraževanju, o disciplinski odgovornosti izvršitelja in 
disciplinskem postopku, o nezdružljivosti opravljanja dejanj 
izvršbe in zavarovanja, o nadzoru nad poslovanjem izvršitelja in 
o razrešitvi izvršitelja. 

294.a člen 
(Imenovanje namestnika izvršitelja) 

Namestnika izvršitelja imenuje na predlog izvršitelja in po 
predhodnem mnenju Zbornice izvršiteljev minister, pristojen za 
pravosodje. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni 
spor. 

Oseba, ki je imenovana za namestnika izvršitelja sme začeti 
opravljati to službo z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za 
pravosodje, izreče in podpiše naslednjo prisego: "Prisegam, da 
bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in bom službo 
namestnika izvršitelja opravljal vestno, pošteno in nepristransko". 

294.b člen 
(Pomočnik izvršitelja) 

Za pomoč pri opravljanju posameznih dejanj izvršbe in zavarovanja 
lahko izvršitelj zaposli največ pet oseb, s soglasjem ministra, 
pristojnega za pravosodje pa največ deset oseb (v nadaljevanju: 
pomočnik izvršitelja). 

Pomočnik mora imeti pri svojem delu potrdilo o vpisu v evidenco 
iz 295. člena tega zakona. 

Pomočniki izvršitelja delujejo v imenu in za račun izvršitelja. 

Izvršitelj je odgovoren za morebitno škodo, ki jo pri opravljanju 
posameznih dejanj povzročijo njegovi pomočniki. 

294.C člen 
(Nadomeščanje izvršitelja) 

Ko je izvršitelj na dopustu, če je iz zdravstvenih ali drugih razlogov 
dlje časa zadržan, ga nadomešča njegov namestnik. 

Če izvršitelj nima namestnika, ga mora nadomeščati drug izvršitelj 
(začasni namestnik). 
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Začasnega namestnika z njegovim soglasjem določi izvršitelj in o 
tem obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje, Zbornico 
izvršiteljev in okrajno sodišče, kjer ima sedež. Če izvršitelj ne 
določi začasnega namestnika pred začetkom odsotnosti ali če 
tega ne more storiti, in v primeru, če je izvršitelj suspendiran, ga 
določi predsednik Zbornice izvršiteljev. 

Devetindvajseto poglavje 
Evidence 

295. člen 
(Evidenca izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev) 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi evidenco izvršiteljev in 
namestnikov izvršiteljev. 

V evidenci iz prejšnjega odstavka se vodijo naslednji podatki: 
- osebno ime, rojstni datum, EMŠO, davčna številka in sedež 

izvršitelja ter osebno ime, rojstni datum, EMŠO in davčna 
številka njegovega namestnika; 
datum imenovanja in datum nastopa službe izvršitelja oziroma 
namestnika ter datum razrešitve; 
za območje katerega okrajnega sodišča je imenovan; 
disciplinski ukrepi, ki so bili izrečeni izvršitelju oziroma 
namestniku; 
število pomočnikov izvršitelja, njihovo osebno ime, rojstni 
datum in datum sklenitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi; 
drugi podatki, za katere zakon oziroma na podlagi zakona 
izdan predpis določa, da se vodijo v evidenci izvršiteljev in 
namestnikov. 

Izvršitelji so dolžni v osmih dneh sporočiti vsako spremembo 
podatkov, o katerih se vodi evidenca. 

Trideseto poglavje 
Zbornica izvršiteljev 

296. člen 
(Zbornica izvršiteljev) 

Izvršitelji z območja Republike Slovenije se obvezno združujejo v 
Zbornico izvršiteljev (v nadaljevanju: zbornica). 

Sedež zbornice je v Ljubljani. 

Zbornica je pravna oseba. 

Najvišji organ zbornice je skupščina zbornice. Skupščina zbornice 
sprejema statut, pravila obnašanja izvršiteljev in druge splošne 
akte zbornice. S statutom se podrobneje določi organizacija 
organov zbornice in njihove pristojnosti. 

K statutu daje soglasje Vlada Republike Slovenije, k drugim 
splošnim aktom zbornice pa minister, pristojen za pravosodje. 

Nadzor nad delom zbornice opravlja minister, pristojen za 
pravosodje, s pregledom poslovanja zbornice, njenega izvršnega 
odbora, predsednika in pregledom spisov ter arhiva. 

V okviru nadzora po določbah tega člena lahko minister, pristojen 
za pravosodje, odredi tudi vse druge ukrepe, za katere ima 
pooblastilo v zakonu, odredi odpravo pomanjkljivosti in določi rok 
za izvršitev ukrepov. 

Enaintrideseto poglavje 
Nadzor nad opravljanjem službe izvršiteljev in 

disciplinska odgovornost izvršiteljev 

297. člen 
(Nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja) 

Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja in delom 
zbornice izvaja minister, pristojen za pravosodje, po uradni 
dolžnosti ali na predlog predsednika okrajnega, okrožnega ali 
višjega sodišča, predsednika zbornice, državnega tožilca, 
državnega pravobranilca in osebe, ki izkaže pravni interes. 

V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka lahko minister, 
pristojen za pravosodje: 

odredi in po pooblaščenih delavcih ministrstva opravi pregled 
poslovanja izvršitelja ali začasnega namestnika s pregledom 
njegovih poslovnih listin, evidenc, spisov in stvari v hrambi; 
zahteva od izvršitelja vse potrebne podatke o njegovem 
poslovanju in zaposlenih osebah; 
pridobiva od pristojnih organov in organizacij podatke o 
poslovanju izvršitelja, od bank, hranilnic in pristojne davčne 
uprave pa podatke o njegovem finančnem poslovanju; 
uvede disciplinski postopek zoper izvršitelja ali začasnega 
namestnika. 

297.a člen 
(Nadzor nad opravljanjem službe izvršitelja v 

dodeljenih zadevah) 

Nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja v zvezi z 
zadevami, ki jih je sodišče s sklepom dodelilo izvršitelju, opravljata 
predsednik okrajnega in okrožnega sodišča, na območju katerega 
ima izvršitelj sedež. 

Predsednik okrajnega in okrožnega sodišča opravljata nadzor 
po uradni dolžnosti ali na predlog ministra, pristojnega za 
pravosodje. 

V okviru pristojnosti iz prejšnjega odstavka lahko predsednik 
sodišča: 

odredi pregled poslovanja izvršitelja ali začasnega namestnika 
v zadevah iz prvega odstavka tega člena; 

- predlaga ministru, pristojnemu za pravosodje, odreditev 
pregleda celotnega poslovanja izvršitelja ali začasnega 
namestnika; 
predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper izvršitelja ali 
začasnega namestnika. 

V okviru nadzora po določbah tega zakona lahko predsednik 
sodišča odredi odpravo pomanjkljivosti in določi rok za izvršitev 
ukrepov. 

297.b člen 
(Neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja) 

Neposredni nadzor nad poslovanjem izvršitelja oziroma 
začasnega namestnika opravlja zbornica. 

Nadzor opravlja po uradni dolžnosti ali na predlog ministra, 
pristojnega za pravosodje, ali predsednika okrajnega, okrožnega 
in višjega sodišča, na območju katerega ima izvršitelj sedež, 
najmanj pa enkrat letno. 
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V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka sme zbornica 
pregledovati spise, vpisnike ali druge evidence pri izvršitelju, 
poslovanje s stvarmi v hrambi in poslovanje z varščinami in 
obračuni plačila za delo in stroškov izvršitelja ter mu naložiti, kar 
je treba, da poslovanje uskladi s predpisi. 

O opravljenem nadzoru zbornica pošlje poročilo ministru, 
pristojnemu za pravosodje. 

297.C člen 
(Poročanje o poslovanju izvršitelja) 

Izvršitelj mora enkrat letno poročati predsedniku okrajnega 
sodišča, na območju katerega ima sedež, ministru, pristojnemu 
za pravosodje, in zbornici o svojem poslovanju za preteklo leto. 

Navodila o načinu poročanja izda minister, pristojen za pravosodje. 

297.Č člen 
(Učinkovitost in ocena dela izvršitelja) 

Merila za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršitelja izda minister, 
pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju zbornice. 

Na podlagi letnih poročil izvršiteljev, ugotovitev nadzora in 
izpolnjevanja meril iz prvega odstavka tega člena minister, 
pristojen za pravosodje, vsako četrto leto izdela oceno 
izvršiteljevega dela. 

Ocena se vroči izvršitelju, predsedniku okrajnega, okrožnega in 
višjega sodišča, na območju katerega ima izvršitelj sedež, in 
zbornici. Izvršitelj lahko predloži svoje pripombe in pojasnila k 
oceni. 

298. člen 
(Disciplinska odgovornost izvršiteljev) 

Izvršitelj je disciplinsko odgovoren, če pri opravljanju službe 
izvršitelja krši določbe tega zakona oziroma drugih predpisov, ali 
če s katerimkoli svojim ravnanjem krni ugled službe izvršitelja. 

Disciplinske kršitve so hujše disciplinske kršitve in kršitve ugleda 
izvršiteljev. 

Dejanja, ki pomenijo kršitev ugleda izvršiteljev, določa statut 
zbornice. 

298.a člen 
(Uvedba postopka) 

Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlaga zbornica, 
predsednik okrajnega sodišča, predsednik okrožnega sodišča, 
predsednik višjega sodišča in stranke v izvršilnem postopku, v 
katerem je izvršitelj opravljal dejanja izvršbe ali zavarovanja. 

Minister, pristojen za pravosodje, uvede disciplinski postopek na 
predlog oseb iz prejšnjega odstavka ali po uradni dolžnosti. 

298.b člen 
(Disciplinski ukrepi) 

V disciplinskem postopku zoper izvršitelja se lahko izrečejo 
naslednji disciplinski ukrepi: 
1. pisni opomin; 
2. javni opomin; 
3. denarna kazen; 
4. odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja. 

Denarna kazen se sme izreči v znesku, ki ni manjši od 1000 točk 
in ne večji od 10.000 točk po tarifi za plačilo dela izvršiteljev. 

Če se kot disciplinski ukrep izreče denarna kazen, se določi tudi 
rok plačila, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 3 mesecev 
od pravnomočnosti sklepa o izreku kazni. 

Odvzem pravice opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja se 
sme izreči samo za hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju dejanj 
izvršbe in zavarovanja, zaradi katerih izvršitelj ni vreden javnega 
zaupanja za opravljanje dejanj izvršbe oziroma zavarovanja. 

Odvzem pravice opravljati dejanja izvršbe in zavarovanja se lahko 
izreče za dobo od enega do deset let ali trajno. 

Izvršitev disciplinskega ukrepa odvzema pravice opravljati dejanja 
izvršbe in zavarovanja, izrečenega za dobo do dveh let, se lahko 
odloži za dobo do treh let s pogojem, da izvršitelj v tej dobi ne stori 
nove disciplinske kršitve dolžnosti pri opravljanju dela izvršitelja. 

Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitev, zaradi katerih 
se sme izreči ukrep odvzema pravice opravljanja službe izvršitelja, 
lahko disciplinski organ izvršitelju izreče začasno prepoved 
opravljati službo izvršitelja (suspenz). Začasna prepoved lahko 
traja do konca disciplinskega postopka. 

298.c člen 
(Odmera sankcije) 

Pri izrekanju disciplinskih ukrepov se upoštevajo vse okoliščine, 
ki vplivajo na vrsto ukrepa in višino kazni, zlasti pa teža kršitve in 
njene posledice, povzročena škoda, stopnja odgovornosti, 
prejšnje delo in vedenje izvršitelja in morebitni prej izrečeni 
disciplinski ukrepi. 

Pri izrekanju disciplinskega ukrepa denarne kazni se upošteva 
tudi premoženjsko stanje izvršitelja. 

298.Č člen 
(Hujše disciplinske kršitve) 

Dejanja izvršitelja, ki pomenijo hujše disciplinske kršitve, so: 
1. če izvršitelj brez opravičenih razlogov odkloni opravo dejanj 

izvršbe ali zavarovanja; 
2. če izvršitelj krši pravilo vrstnega reda izvršilnih zadev; 
3. če izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe oziroma zavarovanja ne 

upošteva osebnega dostojanstva strank in udeležencev 
postopka; 
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4. če se izvršitelj pri opravi dejanj izvršbe ali zavarovanja 
nedostojno in neprimerno obnaša in ne ravna vestno, pošteno 
in skrbno po določbah zakona in po pravilih podzakonskih 
aktov ali če oglašuje svojo dejavnost; 

5. če izvršitelj z dolžnikovim premoženjem ne ravna v skladu z 
določili zakona in po pravilih podzakonskih aktov; 

6. če izvršitelj ne začne z opravo izvršilnih dejanj takoj oziroma 
najkasneje v tridesetih dneh po prejemu dokazila o plačilu 
varščine, ali če takoj po opravljenih dejanjih izvršbe in 
zavarovanja ne sestavi poročila in obračuna; 

7. če izvršitelj zahteva višjo varščino, zaračuna višje plačilo za 
svoje delo ali večje stroške, kot mu dejansko pripadajo po 
tarifi; 

8. če izvršitelj neupravičeno zavlačuje opravo dejanj izvršbe ali 
zavarovanja; 

9. če izvršitelj ne predlaga izločitve, ko so za to podani zakonski 
razlogi; 

10. če izvršitelj ne izpolnjuje obveznosti strokovnega 
izobraževanja; 

11. če izvršitelj v roku ne predloži podatkov za evidence, ki jih 
vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, ali če ne vodi evi- 
dence zadev, ki jih prejme v izvršitev; 

12. če izvršitelj ne posreduje zahtevanih podatkov ali ne predloži 
zahtevanih listin ali ne predloži letnega poročila ali odkloni 
sodelovanje pri nadzoru opravljanja službe izvršitelja ali ne 
izvrši ukrepov, ki so bili pri nadzoru odrejeni po določbah tega 
zakona. 

298.d člen 
(Disciplinski postopek) 

V disciplinskem postopku mora izvršitelj, zoper katerega teče 
postopek, imeti možnost, da se izjavi glede kršitev, zaradi katerih 
se postopek vodi. 

V disciplinskem postopku na prvi stopnji odloča minister, pristojen 
za pravosodje. 

Zoper odločbo ministra, pristojnega za pravosodje, lahko izvršitelj 
v roku 15 dni od njene vročitve vloži pritožbo, o kateri odloča 
disciplinska komisija pri zbornici. 

Disciplinsko komisijo sestavljata dva sodnika višjega sodišča z 
območja, ki je pristojno za območje okrajnega sodišča, za katero 
je izvršitelj imenovan in predstavnik zbornice. Sodnika višjega 
sodišča, člana disciplinske komisije, se določita z letnim 
razporedom dela višjega sodišča, predstavnika zbornice pa izvoli 
skupščina zbornice za dobo dveh let. Predsednik disciplinske 
komisije je sodnik. 

O pritožbi odloča disciplinska komisija brez ustne obravnave. 

Podrobnejše določbe o izvedbi disciplinskega postopka predpiše 
minister, pristojen za pravosodje. 

298.e člen 
(Zastaranje) 

Pregon disciplinskih kršitev zastara v enem letu od dneva kršitve. 

Če je disciplinska kršitev obenem tudi kaznivo dejanje, zastara 
pregon v enakem roku, kot ga določa zakon za zastaranje pregona 
za kaznivo dejanje. 

Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v enem letu od dneva 
pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep izrečen. 

Zastaranje pregona pretrga vsako dejanje v disciplinskem 
postopku zoper izvršitelja. 

Zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa pretrga vsako dejanje, 
s katerim se pretrga zastaranje po določbah kazenskega zakona. 

Pregon kršitve in izvršitev ukrepa zastarata v vsakem primeru, 
ko preteče dvakrat toliko časa, kolikor je določeno za zastaranje 
pregona kršitve oz. za zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa. 

298.f člen 
(Smiselna uporaba zakona) 

V postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti se o vprašanjih, 
ki niso urejena s tem zakonom in predpisom iz šestega odstavka 
298.d člena tega zakona, smiselno uporabljajo določbe 
skrajšanega postopka iz zakona o kazenskem postopku, razen 
določb, ki se nanašajo na oškodovanca, napoved pritožbe, 
zahtevo za varstvo zakonitosti in izredno omilitev kazni. 

Dvaintrideseto poglavje 
Sodni izvršitelji 

298.g člen 

Za sodne izvršitelje ne veljajo določbe četrtega dela tega zakona. 
Zanje veljajo določbe predpisov, ki urejajo sodno osebje. 

Triintrideseto poglavje 
Kazenski določbi 

298.h člen 

Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če opravlja storitve iz prvega odstavka 
7. člena tega zakona. . 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki opravlja storitve iz prvega odstavka 7. 
člena tega zakona v nasprotju z določbami četrtega dela tega 
zakona. 

298.i člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izvršitelj, ki oglaša svojo dejavnost (osmi odstavek 288. 
člena).". 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

116. člen (prej 87. člen) 

Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, opravijo zaprisego 
po 284. členu zakona o izvršbi in zavarovanju najkasneje v treh 
mesecih od uveljavitve tega zakona. 

Izvršitelji, imenovani do uveljavitve tega zakona, ki ne izpolnjujejo 
pogoja iz 3. točke prvega odstavka 281. člena zakona, so dolžni 
v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona opraviti dodatni izpit 
po programu, pod pogoji in na način, ki ga predpiše minister, 
pristojen za pravosodje oziroma v istem roku predlagati 
imenovanje namestnika, ter dokazila predložiti Zbornici izvršiteljev 
in ministru, pristojnemu za pravosodje. 
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Izvršitelje, ki ne zaprisežejo v roku iz prvega odstavka tega člena 
in izvršitelji, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne izpolnijo 
navedenega pogoja, minister, pristojen za pravosodje, razreši ter 
hkrati imenuje prevzemnike njihovih zadev. 

117. člen (prej 88. člen) 

Za izvršitelje, imenovane do uveljavitve tega zakona, začne teči 
rok iz 287.a člena zakona o izvršbi in zavarovanju z dnem oprave 
dodatnega izpita iz 116. člena tega zakona, v primeru imenovanja 
namestnika pa z dnem uveljavitve tega zakona. 

118. člen (prej 89. člen) 

Minister, pristojen za pravosodje, uskladi podzakonske predpise, 
izdane na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju, z določbami 
tega zakona v tridesetih dneh po njegovi uveljavitvi. 

* • 
Minister, pristojen za pravosodje izda v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona podzakonske predpise iz 96. člena, 287.a člena, 
297.C člena in 297.č člena zakona o izvršbi in zavarovanju in 
drugega odstavka 116. člena tega zakona. 

119. člen (prej 90. člen) 

Izvršitelji so dolžni sredstva predujmov v zadevah, v katerih še 
niso začeli opravljati neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja 
z ustreznim evidencami, prenesti na račune prehodnih sodnih 
pologov v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

Za izplačilo stroškov in nagrade izvršiteljev iz teh sredstev se 
uporabljajo določbe tega zakona. 

Kršitev določbe prvega odstavka tega člena predstavlja dejanje, 
ki pomeni hujšo disciplinsko kršitev. 

120. člen (prej 91. člen) 

S predlogom za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo mora dolžnik 
predlagati tudi vpis zastavne pravice, ustanovljene na tej 
nepremičnini na podlagi sporazuma strank po določbah Zakona 
o izvršbi in zavarovanju, ki urejajo ustanovitev zastavne pravice 
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in vseh drugih 
bremen. Če tega ne stori, iz listine, ki je podlaga za vpis, pa izhaja, 
da je na nepremičnini ustanovljena zastavna pravica, sodišče po 
uradni dolžnosti opravi vpis zastavne pravice. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za zastavne pravice, 
ustanovljene po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega 
zakona. 

121. člen (prej 92. člen) 

Sklepe o izvršbi, ki se glasijo na sredstva dolžnika na računih pri 
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, izvršijo po zaprtju 
teh računov organizacije za plačilni promet na sredstva, ki jih ima 
dolžnik na računih pri njih v času opravljanja izvršbe. Organizacije 
za plačilni promet v teh primerih opravijo izvršbo po predpisih, ki 
veljajo v času opravljanja izvršbe. 

Za izvršbo na sredstva na računih pri Agenciji Republike Slovenije 
za plačilni promet se tudi po uveljavitvi tega zakona uporabljajo 
določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju o izvršbi na račune pri 
organizacijah za plačilni promet, ki so veljale pred uveljavitvijo 
tega zakona. 

122. člen (prej 93. člen) 

Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo oz. zavarovanje vložen 
pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in dokončajo po 
določbah tega zakona. 

Ne glede na prejšnji odstavek, se v navedenih postopkih 
uporabljajo naslednje določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki 
so veljale pred uveljavitvijo tega zakona: 

33. člena, če je bilo ravnanje iz prvega odstavka navedenega 
člena storjeno pred uveljavitvijo tega zakona, 
38. člena o plačilu predujma za stroške izvršitelja v postopkih, 
v katerih je pred uveljavitvijo tega zakona že odločeno o 
predujmu, oziroma o plačilu za delo in stroških izvršitelja v 
postopkih, v katerih je izvršitelj pred uveljavitvijo tega zakona 
že predložil pisno poročilo o opravi dejanj s specifikacijo 
stroškov, 
drugega odstavka 54. člena o pristojnosti, tretjega odstavka 
58. člena o sklepu o ugovoru, prvega odstavka 61. člena ter 
petega odstavka 62. člena o ravnanju z ugovorom v 
postopkih, v katerih je sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi 
pred uveljavitvijo tega zakona, ugovor že poslalo višjemu 
sodišču, da o njem odloči kot o pritožbi, 
59., 60., 61., 64., 65. in 66. člena, v postopkih, v katerih je bil 
pred uveljavitvijo tega zakona že vložen ugovor, 
71. in 73. člena v postopkih, v katerih je bil pred uveljavitvijo 
tega zakona že vložen predlog za odlog izvršbe, 
249., 250., 251., 252., 254. in 255. člena v postopkih, v katerih 
je bil predlog za zavarovanje že vložen pred uveljavitvijo tega 
zakona. 

123. člen (prej 94. člen) 

Določbe 254. člena prenehajo veljati za posamezne dele stavb 
hkrati s prenehanjem veljavnosti Zakona o posebnih pogojih za 
vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško 
knjigo (Uradni list RS št. 89/99). 

124. člen (prej 95. člen) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se za izvršbo in zavarovanje 
na nematerializirane vrednostne papirje v sodnem postopku 
prenehajo uporabljati določbe 60., 62., 63. in 85. člena Zakona o 
nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS št. 23/99). 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v postopkih, v katerih 
sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev, za pridobitev podatkov 
o transakcijskih računih imetnikov transakcijskih računov, ki so 
druge fizične osebe, glede dokazovanja pravnega interesa, 
preneha uporabljati določba 3. točke četrtega odstavka 29. člena 
Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/2002). 

125. člen (prej 96. člen) 

47. člen in 50. člen tega zakona ter drugi odstavek 96. člena in 
prvi odstavek 248. člena zakona o izvršbi in zavarovanju se 
začnejo uporabljati ob uveljavitvi podzakonskih aktov iz šestega 
odstavka 81. člena in tretjega odstavka 96. člena zakona o izvršbi 
in zavarovanju. 

Izvršitelji oziroma notarji morajo zahtevati vpise vseh še veljavnih 
rubežev oziroma zavarovanj, opravljenih pred uveljavitvijo 
podzakonskih aktov iz novega šestega odstavka 81. člena in 
novega tretjega odstavka 96. člena zakona o izvršbi in 
zavarovanju, v uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih 
pravic v treh mesecih po njegovi vzpostavitvi. V zahtevi morajo 
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127. člen (prej 97. člen) 

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

126. člen (prej 96.a člen) 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na stavbno pravico in 
zemljiški dolg se pričnejo uporabljati z dnem, ko se prične 
uporabljati Stvarnopravni zakonik. 

navesti tudi predpisani enolični identifikacijski znak za premičnino. 
Šteje se, da v tem roku opravljeni vpis učinkuje od dneva, ko je bil 
opravljen rubež oziroma zavarovanje. 

II. OBRAZLOŽITEV 

Drža vni zbor Republike Slovenije je na svoji 17. seji dne 19. junija 
2002 obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvršbi in zavarovanju - druga obravnava z amandmaji 
in sklenil, da je predlog primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za tretjo obravnavo. 

V skladu s sprejetim sklepom Državnega zbora RS je Vlada RS 
pripravila besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo. V besedilo 
zakonskega predloga so vključeni vsi amandmaji, ki jih je Državni 
zbor RS sprejel v drugi obravnavi. 

Sprejeti so bili amandmaji k naslednjim členom (po oštevilčenju iz 
druge obravnave): 

1., za nov 6.a, 7., 8., 20., 21., za nov 21.a, 30., 33., 36., 37., 45., 
za nova 46.a in 46.b, 51., 52., 54., za nova 56.a in 56. b, 57., 58., 
60., za nove 60. a, b, c in č, za nov 61.a, za nov 62.a, 63., za nove 
63.a, b in c, za nov 63.Č, 64., 65., za nov 66.a, za nove 67.a, b, c, 
č, d in e, za nov 67.1, 68., za nova 69.a in 69.b, za nov 70.a, 75., 
77., 78., 80., 81., 82., za nove 82.a, 82.b in 82.c, 86., 89., 92., 95., 
96.in za nov 96.a. 

Zaradi sprejetih amandmajev s črtanjem in dodajanjem novih 
členov, so v besedilu zakona členi ustrezno preštevilčeni, pri tem 

so v oklepaju navedene številke členov iz druge obravnave, 
ustrezno pa so popravljena sklicevanja na posamezne člene 
zakona. 

Predlagatelj je glede na mnenje Sekretariata DZ RS za zakonodajo 
in pravne zadeve ponovno preučil predlagano ureditev vrstnega 
reda zastavnih pravic na denarni terjatvi (61. člen predloga zakona) 
in ugotovil, da je notranje skladna in da ni v nasprotju s predlaganimi 
rešitvami v Stvarnopravnem zakoniku. Upoštevajoč, da se ta 
zastavna pravica (107. člen ZIZ) pridobi z rubežem in da je ta 
opravljen, ko je sklep o rubežu vročen dolžnikovemu dolžniku, je 
logična ureditev po kateri je na to dejanje časovno vezan tudi 
vrstni red zastavnih pravic. Taka rešitev ne nasprotuje predvideni 
ureditvi v Stvarnopravnem zakoniku, pri čemur je tudi upoštevati, 
da gre v primerih, ki jih ureja ta zakon za prisilno in ne za 
pogodbeno zastavno pravico. Z amandmaji pa sta bili upoštevani 
pripombi k 60. in 68. členu predloga zakona za drugo obravnavo. 

Opravljeni so bili manjši redakcijski popravki: v prvem odstavku 
3. člena (beseda "in" nadomeščena z vejico), v prvem in drugem 
odstavku 82. člena (navedba številke točke, ki se spreminja, s 
številko namesto z besedo), 101. členu (naslov člena napisan z 
veliko začetnico) in v drugem odstavku 124. člena (navedba 
odstavka z besedo namesto s številko). 

5. julij 2002 89 poročevalec, št. 67 



Ljubljana, dne 27.6.2002 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

K PREDLOGU ZAKONA 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU 

- tretja obravnava- EPA 370-111 

K 21. členu 

V tretjem odstavku 38.a člena se v drugem stavku za besedo 
"zahtevo" doda beseda "takoj". 

V drugem odstavku 38.c člena se drugi stavek spremeni tako, da 
se glasi: "Izvršitelj zahtevo takoj posreduje sodišču, ki mora o njej 
odločiti v osmih dneh od prejema.". 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se zaradi nemotenega teka postopka in 
pospešitve postopka izrecno določa dolžnost izvršiteljev, da 
sodišču "takoj" odstopijo zahteve upnikov za sodno odločanje o 
varščini oziroma obračunu stroškov izvršitelja. 

K 35. členu 

Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Tretji odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovoru ugodi ali 
ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali 
nedovoljenega.". 

V petem odstavku se za besedo "izvršba" doda vejica in 
besedilo "ki še ni končana,", za besedo "dopustna" pa doda 
"(59. in 60. člen)". 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se odpravlja v drugi obravnavi izglasovana 
dopolnitev 33. člena (sedaj 35. člen), ki jo je na predlog nekaterih 
okrajnih sodnikov predlagal Odbor Državnega zbora za notranjo 
politiko (v nadaljevanju: odbor). V razpravi je bilo poudarjeno, daje 
namen sprejetega amandmaja (enako pri sedanjem 38. členu), 
da se s tem omogoči oblikovanje dokončne strokovne usklajene 
rešitve. 

Dopolnitev iz druge obravnave, ki je bila vključena v besedilo 
tega člena, je bila sprejeta z namenom uveljavitve takšnega 
postopka, v katerem bi o neutemeljenih ugovorih (ko ne gre za 
sporna dejstva) odločala višja sodišča v senatu treh sodnikov, o 
utemeljenih pa bi morala najprej odločiti okrajna sodišča in šele 
zoper njihovo določitev bi bila možna pritožba na višja sodišča 

Razlogi za takšno ureditev naj bi bili v pospešitvi postopka. 
Okrajnemu sodišču namreč takrat, ko bi po preučitvi ugovora 
sprejelo odločitev, da ugovor ni utemeljen, ne bi bilo potrebno 
izdelati pisnega sklepa o zavrnitvi ugovora, temveč bi ugovor 
takoj poslalo višjemu sodišču, do o njem odloči kot o pritožbi. Iz 
navedenega izhaja, da je okrajno sodišče na ta način sicer 
razbremenjeno formalizacije svoje odločitve (izdaje pisnega 

sklepa o zavrnitvi), ne pa tudi samega sojenja. Okrajno sodišče 
mora namreč vseeno opraviti vse elemente pravnega silogizma 
t.j. (a) raziskati dejansko stanje (spodnjo premiso), (b) poiskati 
ustrezno pravno pravilo (zgornjo premiso) in (c) sprejeti ustrezno 
odločitev (določiti pravno posledico). 

Upoštevajoč navedeno, opustitev izdelave pisnega sklepa o 
izvršbi, po mnenju predlagatelja, ne more bistveno prispevati k 
razbremenitvi sodišč1 in pospešitvi postopka. Nasprotno, v 
nekaterih primerih lahko takšna ureditev celo zavleče postopek 
in se tako sprevrže v svoje nasprotje. Dolžnik se namreč zaradi 
vsebinske prepričljivosti sklepa o zavrnitvi njegovega ugovora 
lahko odloči, da pritožbe ne bo vložil, saj na podlagi sodnikovih 
argumentov spozna, da bo najverjetneje tudi pritožbeno sodišče 
potrdilo odločitev okrajnega sodišča. V tem primeru torej ne bo 
hotel tvegati še dodatnih stroškov, ki bi mu nastali s plačilom 
sodnih taks, še posebej zato, kar na se na ta način postopek ne 
bi bistveno zavlekel, saj pritožba v nobenem primeru ne zadrži 
začetka opravljanja neposrednih dejanj izvršbe. 

Vse zgoraj navedene okoliščine v primerih, ko o neutemeljenem 
ugovoru odloči pritožbeno sodišče kot o pritožbi, ne morejo priti 
do izraza, saj se že z zakonom vzpostavlja absurdna domneva, 
da odločitve okrajnega sodišča dolžnikov v nobenem primeru ne 
prepričajo in da se zato vedno pritožijo, če le imajo možnost. Na 
ta način torej zakonodajalec že a priori šteje kot neizpodbitno 
dejstvo, da je dolžnikovo upoštevanje sodnikove odločitve v 
postopkih izvršbe odvisno zgolj od izčrpanosti pravnih sredstev 
in prisilnega izvrševanja, ne pa tudi od vsebinskih argumentov, 
kar je v končni fazi tudi edino bistvo in namen sojenja. Pri tem z 
vidika ekonomičnosti tudi ni zanemarljivo dejstvo, da o dolžnikovem 
neutemeljenem ugovoru kot o pritožbi vedno odloča senat treh 
sodnikov, kar pomeni bistveno večjo kadrovsko obremenitev, 
kot v primeru, ko o ugovoru odloči sodnik posameznik. Pri tem je 
predlagatelj upošteval tudi potrebo po zagotovitvi kontradiktornosti 
postopka, kakor je podrobneje obrazloženo pri amandmaju k 38. 
členu. 

Predlagatelj je z zato z amandmajem določil, da tudi sklep o 
zavrnilnem ugovoru izda sodnik posameznik in ne senat. Hkrati 
je tudi odpravil določanje pristojnosti sodišč po kriteriju spornosti 
dejstev, ki bi v sodni praksi lahko povzročalo številne nepotrebne 
probleme glede na težavnost razlikovanja med dejanskimi in 
pravnimi vprašanji pri pravnem silogizmu (glej npr. odločbo 
Ustavnega sodišča št. Up 232/00-21 z dne 10.5.2001, Uradni list 
RS, št. 45/01). 

K 38. členu 

38. člen se spremeni tako, da se glasi: 

38. člen 

Besedilo 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Za ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine 
veljajo določbe 53. in 54. člena tega zakona, s tem da znaša v 
meničnih in čekovnih sporih rok za ugovor tri dni. 

Razbremenjen je kvečjemu dolžnik, ki mu ni treba vlagati (in plačevati 
sodnih taks) dveh vlog (najprej za ugovor, nato pa še za pritožbo). 
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Če se z ugovorom iz prejšnjega odstavka tega člena izpodbija 
sklep o izvršbi v delu, s katerim je dolžniku naloženo, da poravna 
terjatev, se šteje, da je ugovor v tem delu obrazložen, če dolžnik 
navede dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predlaga dokaze, s 
katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih navaja v ugovoru. 

Ugovor iz prvega odstavka 56. člena tega zakona lahko dolžnik 
vloži tudi zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, s 
katerim je dovoljena izvršba, če temelji ugovor na dejstvu, ki se 
nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je nastopilo po izdaji sklepa 
o izvršbi. 

V postopkih zoper dolžnike - menične zavezance na podlagi 
menice, je dopustno uveljavljati le ugovore po meničnem pravu.". 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se spreminja besedilo 61. člena zakona o izvršbi 
in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ) tako, da so v primerih, ko se 
z ugovorom izpodbija sklep o izvršbi v delu, s katerim je dolžniku 
naloženo da poravna terjatev, kriteriji za obrazloženost ugovora 
določeni drugače kot v 53. členu ZIZ. Postopek izvršbe na podlagi 
verodostojne listine se namreč vodi ne da bi bilo prej pred sodiščem 
odločeno o obstoju terjatve. Zato vsebuje sklep o izvršbi tudi tako 
imenovani "kondemnatorni del", v katerem sodišče odloči o obstoju 
terjatve, in ki je po svoji naravi enak sklepu o plačilnem nalogu v 
pravdnem postopku (glej devetindvajseto poglavje Zakona o 
pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/99, v nadaljevanju: 
ZPP). Verodostojne listine, ki so navedene v ZIZ so namreč iste, 
kot listine, ki jih navaja ZPP pri plačilnem nalogu. 

Za razliko od ureditve ugovora zoper sklep o plačilnem nalogu pa 
se po veljavnem ZIZ zahteva od dolžnika da ugovor tudi obrazloži 
in sicer tako, da predloži dokaze in navede dejstva, s katerim ga 
utemeljuje. Na ta način je zakonodajalec breme dokazovanja 
(ne)utemeljenosti zahtevka v postopku izvršbe prevalil na 
toženca2, medtem ko v pravdnem postopku takšne zahteve v 
popolnoma identičnem primeru ni sprejel, tako, da mora sodišče 
upoštevati tudi neobrazložen ugovor in na njegovi podlagi izvesti 
kontradiktoren postopek. 

Razlogi za takšno razlikovanje niso v ničemer podani, zato je 
potrebno ureditev v skladu z ustavnim načelom enakega varstva 
pravic (22. člen Ustave RS, glej tudi 6. člen Evropske konvencije 
o človekovih pravicah) poenotiti. 

zaslišanja3). Z zahtevo, da se obrazloženost ugovora lahko izkaže 
le s predložitvijo ustreznih dokazov v 8 dneh od vročitve sklepa 
o izvršbi, je dolžniku naloženo nesorazmerno breme pri 
dokazovanju (ne)obstoja takšnega stanja, kot je gaje upnik izkazal 
zgolj z verodostojno listino4, zaradi česar je z njim v 
neenakopravnem položaju. Upnik ima na podlagi takšne ureditve 
na razpolago bistveno več možnosti za dokazovanje in lažje 
utemelji predlog za izdajo sklepa o izvršbi. 

To se še jasneje pokaže, če upoštevamo, da se po veljavni ureditvi 
ZIZ neobrazložen ugovor takoj odstopi višjemu sodišču, ki o 
njem odloči kot o pritožbi. Višje sodišče pa pri tem v skladu z 
naravo in smislom pritožbe lahko preveri pravilnost sklepa o izvršbi 
samo na podlagi tistih dejstev, ki jih je ugotovilo sodišče prve 
stopnje (t.j. na podlagi priloženih dokazov). Dolžniku je zato na ta 
način, poleg neutemeljene naložitve dokaznega bremena, 
dejansko odvzeta tudi pravica do faze postopka, v kateri bi imel 
možnost utemeljiti tudi tista dejstva in dokaze v svojo korist, ki jih 
v ugovoru zaradi njihove posebne narave v materializirani obliki 
sicer ne more priložiti, bi pa jih lahko veljavno izkazal v dokaznem 
postopku pred sodiščem (npr. z zaslišanjem in angažiranjem 
strokovnih izvedencev). 

Ker v takšnih primerih sodna praksa že upošteva tudi zgolj 
predlagane dokaze in ne le priložene, je predlagatelj z novim 
drugim odstavkom 61. člena ZIZ za ugovor določil drugačne 
kriterije obrazloženosti, kot so določeni v drugem odstavku 53. 
člena ZIZ. Tako zadostuje, če dolžnik v ugovoru zoper 
kondemnatorni del sklepa o izvršbi, izdanega na podlagi 
verodostojne listine, zgolj predlaga (ne pa predloži) dokaze, s 
katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih navaja v ugovoru5. V teh 
primerih se torej ugovor ne bo štel za neobrazloženega, zato ga 
bo sodišče lahko obravnavalo v skladu s pravili pravdnega 
postopka in v njem uveljavljenim načelom kontradiktornosti. 

S sprejetjem predlaganega amandmaja bo ureditev ZIZ skladnejša 
z načelom enakega varstva pravic iz 22. člena ustave tudi zato, 
ker bo o neobrazloženemu ugovoru odločalo sodišče prve stopnje 
s sklepom, s čimer se bo ZIZ glede postopkov, ki potekajo na 
podlagi verodostojnih listin približal ureditvi ZPP, ki ureja identične 
primere v postopku za izdajo plačilnega naloga. V skladu s 436. 
členom ZPP v postopkih za izdajo plačilnega naloga o ugovorih 
zoper plačilni nalog prav tako vedno odloča sodišče prve stopnje. 
Predlagana rešitev bo tudi razbremenila sodišča druge stopnje 
odločanja v vseh zadevah neobrazloženih ugovorov. 

Pri iskanju ustreznih rešitev za dosego tega namena je predlagatelj 
ocenil, da v postopku izvršbe uveljavljena dolžnikova dolžnost 
obrazložitve ugovora zoper kondemnatorni del sklepa o izvršbi 
prekomerno posega v njegov položaj, ki mu mora biti zagotovljen 
v skladu z ustavnim načelom kontradiktornosti (t.j. pravico strank 
do enakega obravnavanja v postopku in obojestranskega 

2 Navedena rešitev je bila v teoriji predmet številnih kritik. Glej npr. dr. 
Dragica Wedam Lukič: "Sistem pravnih sredstev po novem zakonu o 
izvršbi in zavarovanju", Aktualna pravna vprašanja novega izvršilnega 
prava, Zbornik referatov, Maribor, 1998, str. 8-9; mag. Renato Vrenčur, 
"Izvršba na podlagi verodostojne listine", Aktualna pravna vprašanja 
novega izvršilnega prava, Zbornik referatov, Maribor, 1998, str. 90; 
mag. Jože Požun: "Izvršilni postopek: Ugovor kot pritožba", Pravna 
praksa, 431/99, str.11; Zvijezdan Radonjič: "Dokazovanje obstoja 
terjatev v izvršilnem postopku", Pravna Praksa, 3/1999, str.11. 

3 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča RS, št. Up 3/00 z dne 2.3.2000, 
kjer je v 7. točki obrazložitve navedeno, da iz pravice do enakega 
varstva pravic v postopku iz 22. člena Ustave, ki je poseben izraz 
pravice do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave, 
izhaja tudi zahteva po kontradiktornem postopku. V njem mora biti vsaki 
stranki dana možnost, da predstavi svoja stališča tako glede dejanske 
kot pravne podlage spora, da predlaga dokaze ter da se Izjavi o 
navedbah nasprotne stranke in o rezultatih dokazovanja pod pogoji, 
ki je ne postavljajo v neenakopraven položaj nasproti drugI stranki. 
Ta zahteva temelji na spoštovanju človekove osebnosti in dostojanstva, 
saj zagotavlja vsakomur možnost izjaviti se v postopku, ki zadeva 
njegove pravice in interese, in tako preprečuje, da bi postal le predmet 
postopka. 

' Verodostojna listina je namreč zgolj formalizirana trditev upnika, da je 
zatrjevana terjatev podana. 

5 Izjema so listinski dokazi, ki jih mora dolžnik, če razpolaga z njimi, v 
skladu z določbami ZPP v ugovoru obvezno priložiti. 
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K 47. členu Obrazložitev: 

Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Besedilo 81. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Izvršba na premičnine se opravi z rubežem in cenitvijo stvari, s 
prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s 
prodajo. 

V predlogu za izvršbo lahko upnik zahteva le rubež in cenitev, 
vendar mora v tem primeru v treh mesecih od rubeža in cenitve 
predlagati prodajo stvari, sicer sodišče ustavi izvršbo. 

Rubež ter prepoved odtujitve se vpiše v uradni register zarubljenih 
premičnin in zastavnih pravic, če se ta vodi. Vpis opravi na zahtevo 
izvršitelja, na podlagi sklepa o izvršbi in rubežnega zapisnika, 
organ, ki vodi register. 

Organ, pristojen za vodenje registra iz prejšnjega odstavka tega 
člena, po uradni dolžnosti pošlje podatke o rubežu in prepovedi 
odtujitve organom, ki vodijo uradne evidence, v katerih je 
premičnina vpisana, da jih vpišejo v te evidence in v listine, s 
katerimi se dokazuje lastništvo premičnine. Dolžnik je dolžan 
predložiti listine za vpis v treh dneh po prejemu zahteve od organa, 
ki vodi takšno uradno evidenco, sicer organ obvesti izvršitelja, ki 
dolžniku odvzame listino in registrske označbe za premičnino ter 
jih izroči temu organu. 

V uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic se 
poleg identifikacije premičnine, rubeža in prepovedi odtujitve 
vpišejo podatki o izvršilni zadevi, poteku postopka ter o dolžniku 
in upniku (osebno ime, prebivališče, rojstni datum in enotno matično 
številko fizične osebe ali firmo, sedež, matično in davčno številko 
pravne osebe). Organ, pristojen za vodenje tega registra lahko 
pridobiva te podatke tudi iz obstoječih uradnih zbirk, ki jih v 
Republiki Sloveniji vodijo zato pooblaščeni organi in organizacije. 
Podatki iz registra so javni. 

Vlada Republike Slovenije z uredbo določi vrste premičnin, za 
katere se vzpostavi register iz tretjega odstavka tega člena, vrsto 
enoličnega identifikacijskega znaka za premičnine, postopek in 
vsebino vpisov v uradne evidence in listine, način vodenja, 
povezovanja in iskanja podatkov po registru ter tarifo za vpise v 
register". 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se v četrtem odstavku 81. člena določa drugačen 
postopek, s katerim se zagotavlja, da se rubež in prepoved 
odtujitve zaznamuje tudi v (drugi) uradni evidenci, v kateri se vodi 
premičnina in v listini, s katero se dokazuje lastništvo premičnine 
(npr. prometno dovoljenje za motorno vozilo). V skladu s 
predlaganim amandmajem pošlje po uradni dolžnosti podatke o 
rubežu in prepovedi odtujitve organom, ki vodijo takšne uradne 
evidence, organ, ki je pristojen za vodenje registra zastavnih 
pravic in zarubljenih premičnin, ne pa izvršitelj. S tem se ureditev 
usklajuje s predlogom Stvarnopravnega zakonika (tretja 
obravnava) pri uveljavljanju publicitetnega načela. 

K 58. členu 

V 99. členu se pod številko člena doda naslov člena, ki se glasi: 

"(Uporaba določb o izvršbi na nepremičnine)". 

Amandma je redakcijske narave in dodaja dosedanji naslov člena. 

K 90. členu: 

V spremenjenem besedilu 209. člena se črtata besedi "z 
nepremičnine". 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave in črta nepotreben del besedila. 

K 91. členu 

V spremenjenem četrtem odstavku 210. člena se besede 
"izpolnitve zahtevka za izključitev" nadomestijo z besedami 
"izvršitve terjatve za izključitev". 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave in ustrezno spreminja ubeseditev, 
glede na mnenje pristojnega sekretariata DZ RS. 

K 103. členu 

103. člen se spremeni tako, da se glasi: 

103. člen 

250. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"250. člen 
(Pogoji za zavarovanje) 

Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne pravice 
na nepremičnini mora vsebovati označbo zastavnega upnika in 
dolžnika zavarovane terjatve ter zastavitelja, če ta ni hkrati dolžnik 
zavarovane terjatve, pravni temelj, zemljiškoknjižno označbo 
nepremičnine, na kateri se ustanavlja hipoteka, višino in zapadlost 
zavarovane terjatve oziroma podatke, na podlagi katerih se lahko 
višina in zapadlost ustrezno določita ter izjavo zastavitelja, da 
soglaša z vknjižbo hipoteke na svoji nepremičnini in da se zaradi 
poplačila zapadle terjatve opravi izvršba na zastavljeno 
nepremičnino, v roku enega meseca po prodaji pa tudi izvršba 
zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine. 

Neposredno izvršljiv notarski zapis o ustanovitvi zastavne pravice 
na premičnini, terjatvi, drugi premoženjski oziroma materialni 
pravici ali deležu družbenika mora vsebovati označbo zastavnega 
upnika in dolžnika zavarovane terjatve ter zastavitelja, če ta hkrati 
ni dolžnik zavarovane terjatve (osebno ime, prebivališče, rojstni 
datum in enotno matično številko fizične osebe ali firmo, sedež, 
matično in davčno številko pravne osebe), pravni temelj, predpisani 
enolični identifikacijski znak za premičnino oziroma opis terjatve, 
druge premoženjske oziroma materialne pravice ali deleža 
družbenika, višino in zapadlost zavarovane terjatve oziroma 
podatke, na podlagi katerih se lahko višina in zapadlost ustrezno 
določita ter soglasje, da se zastavitelj strinja z ustanovitvijo 
zastavne pravice na predmetu zavarovanja in s poplačilom 
zavarovane terjatve po njeni zapadlosti iz zastavljene stvari. 
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Zavarujeta se lahko tudi bodoča in pogojna terjatev.". K 121. členu 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem je predlagatelj ustrezno preoblikoval 
prvi in drugi odstavek 250. člena zaradi uskladitve z določbo 129. 
člena predloga Stvarnopravnega zakonika (zastavna pravica 
glede bodočih in pogojnih terjatev) in izrecno določil, da zadostuje, 
če sta v notarskem zapisu višina in zapadlost terjatve določljiva, 
ne pa tudi točno določena. S tem so razširjene možnosti za 
uporabo predlaganega instituta v poslovni praksi. 

Poleg tega je z amandmajem izrecno določeno, kateri podatke o 
upniku, dolžniku in zastavitelju mora vsebovati notarski zapis, 
kar je pomembno zaradi poenotenega vpisovanja teh podatkov v 
vzpostavljene uradne registre zastavnih pravic in omogočanja 
njihove povezave. 

K 106. členu 

V spremenjenem drugem odstavku 253. člena se črtajo besede 
"s potrdilom o izvršljivosti". 

Obrazložitev: 

Z amandmajem so v novem drugem odstavku 253. člena črtane 
besede "potrdila o izvršljivosti", kar je potrebno zaradi uskladitve 
s predlaganim 21.a členom novele, v katerem je predlagana 
odprava takšnega potrdila pri notarskih zapisih. Pri ugotavljanju 
zapadlosti terjatve iz notarskega zapisa je potrebno izhajati iz 
samega zapisa kot javne listine in šteti, da je terjatev zapadla 
takrat, kot je to določeno v izvršljivem notarskem zapisu. 

K 110. členu 

V spremenjenem prvem odstavku 260. člena se 1. točka spremeni 
tako, da se glasi: 

"1) rubež premičnin in vpis rubeža v registru iz tretjega odstavka 
81. člena tega zakona, če se ta vodi;". 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se v prvi točki novega prvega odstavka 260. 
člena odpravlja terminološka nedoslednost tako, da se beseda 
"zaznamba" nadomešča z besedo "vpis". 

121. člen se spremeni tako, da se glasi: 

121. člen 

Sklepe o izvršbi in zavarovanju, ki se glasijo na sredstva dolžnika 
na računih pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, 
izvršijo po zaprtju teh računov organizacije za plačilni promet na 
sredstva, ki jih ima dolžnik pri njih. Organizacije za plačilni promet 
v teh primerih opravijo izvršbo po predpisih, ki veljajo v času 
opravljanja izvršbe. 

Po odprtju transakcijskih računov opravi organizacija za plačilni 
promet izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri njej, 
tudi če se sklepi o izvršbi in zavarovanju glasijo na sredstva 
dolžnika na že zaprtih računih pri tej organizaciji za plačilni promet. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se dodaja nov drugi odstavek 92. 
člena, v katerem se izrecno opredeljuje ravnanje organizacije za 
plačilni promet s sklepi o izvršbi in zavarovanju, ki se glasijo na 
dolžnikova denarna sredstva na računih, ki jih je že zaprla. 
Organizacija za plačilni promet zgolj zaradi tega teh sklepov ni 
potrebno vrniti sodišču v popravek, temveč na njihovi podlagi 
lahko v skladu z zakonom opravi izvršbo na vsa dolžnikova 
sredstva, ki se nahajajo pri njej. 

Dosedanji drugi odstavek je črtan, saj bo s 30.6.2002 Agencija 
RS za plačilni promet račune že zaprla, zato se izvršba na njih ne 
bo več opravljala in je torej takšna prehodna določba nepotrebna. 

K 124. členu 

Drugi odstavek 124. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, v postopkih, v katerih sodišča 
opravljajo prisilno izvršitev terjatev, preneha veljati določba 3. 
točke četrtega odstavka 29. člena Zakona o plačilnem prometu 
(Uradni list RS, št. 30/2002) za pridobitev podatkov o 
transakcijskih računih imetnikov transakcijskih računov, ki so 
druge fizične osebe, glede dokazovanja pravnega interesa. 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se upošteva pripomba sekretariata Državnega 
zbora RS za zakonodajo in pravne zadeve, v skladu s katero je 
potrebno določiti prenehanje veljavnosti, ne pa prenehanje uporabe 
določbe 3. točke 4. odstavka 29. člena Zakona o plačilnem prometu 
(Uradni list RS, št. 30/2002). 
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